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 چکیده 
روند فعلی آموزش مهندسی مکانیک اشاره گردیده و فقدان یک روش مستمر براي ارزیابی کیفی وکمی دانش این مقاله به  در

 باال بردنپیشنهاد شده است که به منظور  ،ضرورت ارزیابی برنامه ها و نیازهاي صنعت به  با توجه. است گرفته آموختگان مورد بررسی قرار
مهندسی مکانیک بطور پیوسته چگونه باید بودن دانش آموختگان و چگونه تربیت کردن آنان کیفی دانش آموختگان،  برنامه آموزش سطح 

و چگونه ارزیابی کردن برنامه ها براي تطبیق هرچه بیشتر وضع موجود به مطلوب از طریق دانش آموختگان، بکارگیرندگان  مهندسین 
 .بهینه گردد شی بازنگري وسسه آموزؤ، سازمانهاي ارزیابی کننده و خود م)بازارکار(مکانیک 

 
 ارزیابی بلند مدت، ارزیابی کوتاه مدت ،سازمان آموزشی، نظام هاي ارزیابی ،مهندسی مکانیک: هاي کلیديواژه
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 مقدمه

دروس از دروس شـامل   يتعـداد  ش آموختگانی است که بـا گذرانـدن  تربیت دانتحصیلی، گرایش رشته یا هدف از طراحی یک 
بتوانند درزمینه تحصیلی به توانمندي هایی دسـت یابنـد کـه قبـل ازآن داراي آن      ،کارآموزي پروژه و، کارگاهی، آزمایشگاه، عملی ،تئوري
کجا  از این که این ضرورت ها. طلبد را می تماعی، صنعتی، ملی و نوآوري آن هاجا هایی که ضرورت هاي توانمندي. ها نبوده اند توانمندي

نوشـته  . باشـد  نمیشرایط فعلی، در این مقاله مورد نظر  شود که در نی تعریف میامدیریت منابع انس موضوع در ،یدآ میدست ه نه بوچگ و
 داراي آن توانمنـدیها و  ،گـرایش تحصـیلی   توان مطمئن شد دانش آموختگان یک رشته و درتالش است تا نشان دهد که چگونه می حاضر
 .باشند می ،را کرده انداج طراحی و) مجریان و(که طراحان  ینقش

یک محصـول بـا    تا شود انجام می ها  روي مواد اولیه ورودي به کارخانه ینداي از فرآمجموعه  ،یک کارخانه در درتولید صنعتی
بخـش   معمـوالً  ،فیزیکـی  ، عالوه بر شکل ظـاهري و محصولبراي بررسی کیفیت . دست آیده پیش تعیین شده ب خصوصیات از ها و گیویژ

را بررسـی  هـا   آنکیفیـت   و انتخاببطور تصادفی  آن،مراحل مختلف  یا در انتهاي خط تولید و محصول را از نمونه هایی از تکنترل کیفی
 تست درصورتیکه در. باشد هاي کیفی مورد قبول طراح می اطمینان از کیفیت محصول براساس استاندارد ،ها این تست هدف از. کند می

بـازنگري قـرار   جسـتجو، تحقیـق و   ط تولیـد مـورد   خـ  باشـد،  میفاقد کیفیت الزم  که محصول قابل قبول نیست وشود  دیده ،هاي کیفی
بنابراین شـیوه ي  ). طراحی نیست مطمئن باشند که نقص در اگر(کاستی وجود دارد  نقص و آن بخش ازگیرد تا مشخص شود درکدام  می

محصول صنعتی مورد نظر ما است، بسیار مهـم   تا چه اندازه بیانگر انحراف محصول ازکه خروجی آن ها  بر این اساس ،طراحی این تست ها
 .است

تربیت نیروي انسانی متخصص  وجه قصد مقایسه مقوله تعلیم و یچه به بوده و براي تقریب ذهن  ،عملی طرح این مثال هدف از
برنامـه اي را   ،)اظر دررشته هاي دیگر مهندسیتنشاید بطور م و(نه مهندسی مکانیک زمی در ما. نیاز جامعه را با تولید صنعتی نداریم مورد

کسـب   ي الزماهـ  توانمنـدي  قابلیـت و  ،دانشـجو توسـط   ورهمعتقدیم با گذراندن موفقیت آمیز ایـن د  کنیم که هایمان اجرا می دردانشگاه
کتابچه هاي مصوب شوراي عالی برنامـه ریـزي    مهندسی مکانیک را ازبرنامه هاي دوره  اهداف، مشخصات و ،براي ورود به مطلب. شود می

 .می کنیمنقل کرده سپس درباره آن صحبت 
 
 
 اهداف ومشخصات کلی دوره هاي کارشناسی مهندسی مکانیک  -1
 
  :حرارت وسیاالت 1-1

اصل سوم و ایجـاد شـرایط    13و  4اصل دو و بندهاي » ب«در اجراي اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، از جمله بند 
بـه  «این اصل و اصول دیگـر و   9و  8چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهاي  7م و بند اُو نیز اجراي اصل سی ،همین اصل 4تحقق بند 

 ،»انیکمنظور تربیت متخصصان متعهد در صنایع و تبدیل صنایع وابسته به صنایع مستقل و خودکفا پس از بررسی و پژوهش در صنایع مک
 .]1[تدوین شده است» دوره کارشناسی« همحدوددر وعه کارشناسی مکانیک در حرارت و سیاالت با مشخصات زیر مجم

 
 تعریف و هدف   1-1-1

و محاسبه اجـزا   یحاجهت طر ،بردن علوم و تکنولوژي مربوط کاره عالی است که با ب این مجموعه یکی از مجموعه هاي آموزش
تواند کارآیی الزم را به متخصصان بدهد و آنها می ،ها مبتنی بر تبدیل انرژي و انتقال حرارت و جرم است که اساس کار آن یهای و سیستم

مرکز تولید نیروي کارخانه ها، نیروگاههـاي حرارتـی، موتورهـاي احتـراق     (را آماده سازد تا در صنایع مختلف مکانیک در حرارت و سیاالت 
و  همسـئولیت طراحـی و محاسـب    ،)سیستمهاي آبی وي و موتورهاي جت، سیستمهاي تأسیسات حرارتی و برودتی داخلی، توربین هاي گاز

 . دنشو دار ها را عهده طرح ياجرا
 
 ی ینقش و توانا 1-1-2
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 : باشند اي از صنایع زیردر بخش عمده ها احی و محاسبه  اجزا و سیستمانجام طردار  فارغ التحصیالن این دوره قادرند عهده
مرکز تولید نیروي کارخانه، نیروگاههاي حرارتی و نیروگاههاي آبی، صنایع اتومبیل سازي و موتورهاي احتراقی، تأسیسات حرارتی و برودتی 

  .ت تولیديساختمانها و سردخانه، صنایع نفت، صنایع ذوب فلزات، صنایع غذایی، تأسیسات آبی و سایر کارخانجا
 وعه مشتمل است بر ماین مجواحدهاي درسی 

  واحد  20  دروس عمومی 
 واحد  27   دروس پایه
 واحد  61  دروس اصلی

 واحد 21  دروس تخصصی
 واحد  5  دروس اختیاري

 واحد 6 پروژه تخصصی و کارگاه
 
 

 :طراحی جامدات 1-2
 
 تعریف و هدف   1-2-1

محاسبه اجزا و  و یحاعلوم و تکنولوژي مربوط جهت طرکاربردن ه از مجموعه هاي آموزش عالی است که با بی این مجموعه یک
دهد و آنها را آماده طراحی اجـزا و مکانیزمهـاي ماشـین     میکارآئی به متخصصان  ،ماشین آالت مختلف در سطح کارشناسیهاي  ممکانیز

 . مایدمختلف می ن هايسازي، نظامی، اتومبیل سازي، نساجی و سایر ماشین آالت کارخانه ه را ،آالت کشاورزي
 نقش و توانائی  1-2-2

، )کشاورزي، راهسازي، نظامی(فارغ التحصیالن این دوره قادر به طراحی ومحاسبه اجزاء ومکانیزم هاي ماشین آالت سنگین  
 .]2[باشند می.... موتورهاي احتراقی، ماشین هاي ابزار و ساخت، صنایع ذوب فلزات، صنایع غذایی و اتومبیل سازي و نساجی،

 :عبارتست از این مجموعه نیز هاي درسیواحد 
  واحد  20  دروس عمومی
 واحد  27   دروس پایه
 واحد  61  دروس اصلی

 واحد 21  دروس تخصصی
 واحد  5  دروس اختیاري

 واحد 6  پروژه تخصصی و کارگاه           
 
 
 ساخت و تولید 1-3
 
 تعریف و هدف   1-3-1

کاربردن تکنولوژي مربوط به ه عالی است و هدف آن تربیت کارشناسانی است که با باین مجموعه یکی از مجموعه هاي آموزش 
آمـاده کـار در زمینـه سـاخت وتولیـد       ،ماشین ابزار، ابزار سازي، ریخته گري، جوشکاري، فرم دادن فلزات و طرح کارگاه یا کارخانه تولیدي

 . دنباش )...هوایی و  -خودروسازي  -شهر سازي -ماشین سازي -نظامی -کشاورزي( ماشین آالت صنایع
 
 نقش و توانائی  1-3-2
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فارغ التحصیالن این دوره قادر خواهند بود در صنایعی مانند ماشین سازي، ابزار سازي، خودروسازي، صنایع کشـاورزي، صـنایع   
د و نظارت و نیا کارخانه تولیدي بپردازساخت وتولید ماشین آالت و طرح کارگاه و  ههوایی، صنایع تسلیحاتی و کارخانه هاي کارخانه ساز ب

 . ]3[شوند دار بهره برداري و اجراي صحیح طرحها را عهده
 

 این دورهواحد هاي درسی 
  واحد  20  دروس عمومی
 واحد  27   دروس پایه
 واحد  61  دروس اصلی

 واحد 21  دروس تخصصی
 واحد  5  دروس اختیاري

 واحد 6 پروژه تخصصی و کارگاه
 

را ی مـورد نظـر بـراي کسـانیکه ایـن دوره هـا       اهـداف دوره کارشناسـی و نقـش و توانـای     ،شود که در زمینه مهندسی مکانیکمیمالحظه 
برنامه  ،ي توانمندي الزم در کسانیکه این دوره ها را می گذرانندزبراي رسیدن به هدف یعنی فراهم سا. روشن بیان شده است ،گذرانند می

و طبیعـی اسـت کـه     ن شده استیها هم تعی دروس تئوري و عملی و کارگاهی طراحی شده و محتواي آن تعدادي مشتمل برهاي درسی 
ـ  نگارندگان اگر چه اعتقاد. صصی و پروژهختعدادي از آنها دروس پایه و عمومی باشد و دروس اصلی و نهایتاً دروس ت ر ایـن اسـت کـه در    ب

اي و کاربردي در شکل دهی ا پروژهیها و دیگر دروس عملی و  ها و کارگاه اهنقش آزمایشگ ،مهندسی مکانیکو به خصوص زمینه مهندسی 
الزم بـه آنهـا داده   وزن هـا   دراغلب دانشـگاه با کمال تأسف و  –بسیار مهم و تعیین کننده است او و ایجاد توانمندي در مهندس  مکانیک 

 .نموداید به مقاله دیگري واگذار صحبت در این مورد را باما   -شود نمی
، به طور کلی برنامه آموزشـی مهندسـی مکانیـک در ایـران از نظـر      ]4[براساس بررسی به عمل آمده توسط صفاراول و همکاران

ولـی ازنظـر اجـرا وارائـه     . ساختار و نوع واحدها و محتواي درسی تفاوت فاحشی با چند دانشگاه دیگر مورد مطالعه درکشورهاي دیگر ندارد
این نتیجه بسیارحائز اهمیت است که برنامه مهندسـی مکانیـک درکشـورما از    . هایی به چشم می خورد یم اختالفدروس ونحوه ارائه مفاه
گردد و محتواي آنها و به خصوص با توجه به آنکه مراجـع درسـی دراکثـر قریـب بـه اتفـاق همانهـا هسـتند کـه           نظر دروسی که ارائه می

 دارد و یا نتایج متفاوت است باید عناصـر دیگـر مـوثر در    بنابراین اگر کم وکاستی وجود درکشورهاي پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرند،
 .تواند موضوع مستقل تحقیقی دیگري باشد فرایند را مورد بررسی قرارداد، که خود می

دانـش   ،از برنامـه آموزشـی تـدوین و اجـرا شـده      ما ارزیابیآیا نحوه ي هدف این مقاله این است که مشخص و تحلیل کنیم که 
و صریحتر اینکه که برساند چگونه باید باشد و  ؟رساند یا نه می -تعریف شدهآن در هدف که  - نظر مورد هاي ما را به توانمنديي آموخته 

همـان چیـزي    ،رود از دانشگاه به عنوان مهندس مکانیک بیرون می کسی کهم هایی را بکار می بریم تا نشان دهیم زم و یا مکانیزه مکانیچ
 یـا گـرایش تحصـیلی مـی     ضروریاتی که یـک رشـته و   این است که آن الزامات و می شودسوال دیگري هم که مطرح است که باید باشد؟ 

ثابـت وغیـر قابـل تغییـر      ،کنـد  وجیه میهایی که فلسفه وجودي یک برنامه آموزشی را ت آن اهداف وتوانمندي کند؟ و آیا تغییر می ،طلبد
 روزآمد کردن آنها اقدام کند؟ آموزشی برسد تا نسبت به تغییر و گونه باید به مراکزجا و چاین تغییرات وضرورتها  از ک ،نیست یا اگر است و

 
 
 

 عناصراصلی در یک سازمان آموزشی -2
 

 : در هر موسسه آموزشی عناصر اصلی را می توان به صورت زیر تقسیم کرد
اي را بگذراند تا دانش آموخته شود تا دورهکسی که به مکان آموزشی وارد می: محصل –دانشجو  -دانش پژوه و دانش آموز) الف

 .شده و به یک سري توانمندي دست یابد
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زشی استخدام و یا بکارگرفته شده است تا دانش خود را در چهارچوب معینـی  کسی که در مکان آمو: استاد، مدرس یا معلم) ب
 . به دانشجو منتقل کند

سیالبس معـین و کمیـت    مشتمل بر تعدادي دروس تئوري، عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی با سرفصلها و: محتواي آموزشی) ج
 .تعین شده
 ... .بخانه، خوابگاه، غذاخوري، سالن ورزشی وشامل کالس، آزمایشگاه، کارگاه، کتا: امکانات آموزشی) د
 .ساختار و زیر ساخت مناسب در کالن و جزء با امکانات و منابع مالی الزم و در مجموع اداره: مدیریت) ه
 ؟...انگیزه، روح و عشق و عالقه و فرهنگ و محبت و صمیمت و هدف و) و

 
ا آخرین عنصر لنـگ اسـت  عنصر از این عنصرها در م 5شود که کم و بیش، مالحظه می آنچـه  ! راکز آموزشی و دانشگاهی ما موجود است ام

البتـه  . عنصر را به هم پیوند می دهد، عنصر ششم است و در قالب همین عنصر است که مسأله ي تربیت و پرورش مطرح مـی شـود   6این 
ل تمـرین، کیفیـت آن را سـنجید کـه چقـدر ایـن       سنجش آن آسان نیست و به راحتی نمی توان با یک امتحان میان ترم و پایان ترم و ح

همچنان که شخصی با گذراندن تعداد معینی واحـد درسـی مـی توانـد گواهینامـه      . روحیه در مراکز آموزشی و دانشگاه هاي ما وجود دارد
این فرد ساخته شده اسـت و  چقدر . کارشناسی بگیرد، باید مکانیزمی اندیشید تا بتوانیم میزان پرورش اجتماعی فرد را در دانشگاه بسنجیم

 .آیا اساساً ساخته شده است؟ آیا پرورش یافته است؟  یا فقط محفوظاتش اضافه شده است
 
  

 سازمان آموزشیزیابی ار -3
 

براي اینکه دانش پژوهان سازمان آموزشی به طور عام و مهندسی مکانیک به طور خاص بـه اهـداف تعیـین شـده بـراي آن هـا       
براي اینکه نشان دهد دانش (این ارزیابی باید به دو صورت کوتاه مدت . برسند، اجزاي مختلف سازمان آموزشی باید مورد ارزیابی قرار گیرد

براي آنکه نشـان دهـد سـازمان آموزشـی در پـرورش دادن دانشـجویانی       (و بلند مدت ) از برنامه را دارد یا نه پژوه آمادگی فارغ التحصیلی
در ارزیابی کوتاه مدت طبیعتاً خود دانشـجو و در ارزیـابی بلنـد مـدت همـه ي      . انجام شود) متناسب با اهداف تعیین شده موفق بوده یا نه

 .می گیرداجزاي سازمان آموزشی مورد ارزیابی قرار 
 

 ارزیابی دانش پژوه -3-1
م که ارزیابی کنیم یرا دار یمتدهای و روشها ،بطور مجزاها، کارگاه  وها عملی و آزمایشگاه  یا تئورياز نوع ، ما در آموزش دروس

آن مـدرس  نیز لزوماً یکسان نیست و بستگی به  شیوه هااین روشها و  .چقدر فرا گرفته استرا دانشجوي ما آن درس یا آزمایشگاه و کارگاه 
امتحان عملی ارزیابی داشته ها با  هاي درس و یا در آزمایشگاه و کارگاه ، با پروژه، با تمرینامتحان، یا چند امتحانموضوع دارد که فقط با 

در قالـب  رد و شیوه هاي ارزیـابی  این موضوع نیز جاي بحث و تحلیل جداگانه دا خود .بسنجدآموخته هاي دانشجو را در آن زمینه  وباشد 
کـار انجـام    ایـن ، امتحـان  صرف نظـر از روش و متـد   ،هر حاله ا بام. ري است که مورد توجه قرار گیردونیز بسیار مهم است و ضرامتحان 
شده توسط دانشجو  گرفتهاگر چه در همه اوقات نمره  .می گیردی است که دانشجو از آن درس ینمره نهاهم  معیار آن وو مالك  گیرد می

مشخص می را چیز  دواین نمره ا ام ،ممکن است بیان توانمندي و فهم و قدرت دانشجو در آن درس نباشد ،و آنچه در کارنامه وارد می شود
چه رتبه اي را کسب کرده  بیشینهقبولی و  کمینهمره بین ن ،نمره قبولی گرفتهکند و آن اینکه دانشجو آن درس را قبول شده یا خیر و اگر 

 مـدرس و و البتـه از دیـدگاه   (اسـت  از آن درس دهنده میزان فهم دانشجو  نشان) درست یا نادرست(طور غیر مستقیم ه ب این مالك .است
 ).نها مالك است، تاحتماالً کسانی که کارنامه دانشجو را نگاه می کنند

ا . رزیابی کنیم دانشجو از هر درس چقدر یاد گرفته استمی داریم که ازپس ما مکانی در کـل نیـز چنـین اسـت؟ مـا یـک       آیا ام
) ي تحصیلیدوره ها اغلبو (م دوره کارشناسی مهندسی مکانیک حداقل تعداد واحد و یک حداقل معدل را به عنوان شرایط الزم براي اتما

اتمام دوره کارشناسی نیز مـی باشـد؟ بـه    شرط کافی  ،واحد و حداقل معدلتعداد اصلی این است که آیا این حداقل  لاسؤ. کنیمتعیین می
ی و مقررات آموزشی از بعد کم ؟است کسب کرده ،داشتهظر د نمی را که طراح دوره یآن نقش و توانا ،ماي  دانش آموختهاین معنی که آیا 
 . ستاه دریافت گواهینامه دوره کارشناسی مهندسی مکانیک مجاز ب ،شخصی که داراي حداقل شرایط باشد. ها بلی مورد عمل دانشگاه
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 کمینهکه  با آنتفاوتی  وفرق  چه کسب کرده،معدل را در این دوره  بیشینه کهشخصی این است که  ،الی که در اینجا مطرح استسؤ
 ق ترو خالس تر مهند، ن ترنقش آفری ، تواناتراقعاً به اندازه اختالف معدلش و ،که معدل باالتري دارد آن؟ آیا دارد کسب کردهقابل قبول را 

ال ممکـن اسـت از یـک    ؟ پاسخ به این سـؤ شود ي جدیدطراحی ها ها و طرح دار تواند عهده می» ... در صنایع مختلف مکانیک « و ؟است
برآورن اهداف تعیین شـده بـراي   به طور کلی در جهت . داردجاي بررسی بیشتري را  ،ا نگاه ژرفتر به موضوعام ،گاه ساده و مثبت باشدددی

 :]5[یک برنامه مهندسی به طور عام، دانشجویان آن برنامه باید موارد زیر را کسب کنند
 مهندسی توانایی کاربرد اطالعات ریاضی، علوم و -1
 داشتن خالقیت الزم در برخورد با مسایل جدید  -2
 دست آمده توانایی طراحی و هدایت تجربی و همچنین تجزیه و تحلیل اطالعات به -3
توانایی طراحی یک سیستم، اجزاي آن یا یک فرآیند که پاسخگوي یک نیاز باشد، به صورت واقعـی و امکانپـذیر و بـا توجـه بـه       -4

 مسائل اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، سالمتی و ایمنی و قابل ساخت بودن و پایدار و پیوسته بودن
 )Multi Disciplinary(انجام دادن توانایی و قابلیت کار تیمی و چند منظوره  -5
 توانایی و قابلیت تشخیص، مدل سازي مسایل عملی به صورت یک مسأله مهندسی و حل آن -6
 توانایی برقراري ارتباط مستمر و موثر -7
 داشتن تحصیالت وسیع الزم براي فهم تأثیر حل مسائل مهندسی در ابعاد جهانی، اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی -8
 کردن و توانایی درگیرشدن براي کسب دانش طوالنی مدت، احساس نیاز همیشگی به کسب دانشاحساس نیاز  -9

 (Contemporary issues) ) روزانه(جاري کسب دانش درزمینه مسائل  -10
 توانایی به کارگیري تکنیک ها، روش ها، قابلیت ها و ابزار مهندسی مدرن مورد نیاز براي کار مهندسی -11
 رشته مهندسیتوانایی هاي خاص آن  کسب -12
 داشتن فهم و مسئولیت پذیري حرفه اي و اخالقی -13

بـه  . فرد می باشد» مسئولیت پذیري اجتماعی«از جمله مهم ترین پارامترها براي برآوردن اهداف تعیین شده این گرایش، همین مسأله ي 
در  درسـت بـه پایـان رسـاندن کـار     تا چه انـدازه   و به پایان رساندن کاراین معنی که پس از واگذاري کاري در صنعت به فرد، تا چه اندازه 

و شخص تا چه اندازه نسبت به محیط پیرامونی خود دقیق است و آیا پیشرفت خـود را در گـرو پیشـرفت    . اولویت هاي کاري او نقش دارد
یـا محـیط کـار     -که با پیشرفت کردن یک مجموعه، همه ي عناصر دخیل در آن مجموعه با هم پیشرفت می کننـد –محیط کار می بیند 

صرف زمان و (آیا شخص از اهمیت از خود گذشتگی . در حکم سکوي پرتابی براي رسیدن به منافع شخصی اوست...) صنعت یا دانشگاه یا(
کـه بـا سـود بـردن ایـن       -براي سود بردن یک مجموعه ي بزرگتر که خود او هم عضوي از آن است، آگاه اسـت ) توجه و دقت نظر شخصی

) از جملـه مهندسـی مکانیـک   (در همین زمینه باید افزود که متأسفانه برنامه هاي ما ؟  -ایت همه ي اعضا سود خواهند بردمجموعه، در نه
در واقع نکته این است که ما دانش آموختگـان را پـرورش نمـی دهـیم     . نیست (educational)برنامه آموزش محور است و پرورش محور

آیا مهندس مکانیک ما که قرار اسـت وارد صـنعت شـود، از روابـط     . بلکه فقط به آن ها آموزش می دهیم و تفاوت این دو خیلی زیاد است
؟ کجا )نه اینکه فقط بداند(ق باشد دسی را نباید متخلّاقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم در صنعت نباید مطلع باشد؟ اخالق مهن

مکانیک یاد بگیرد که در جامعه ما زندگی موفقی داشته باشد؟ آیا با گذراندن چند درس تئوري و آزمایشـگاهی و کارگـاهی،      باید مهندس
شود چند درس اخالقی و اجتمـاعی بـه دروس   ؟ قصد این نیست که در اینجا پیشنهاد »پرورش داده ایم«و » ایمبار آورده«واقعاً شخص را 
بـا  میتوانـد  که دانشجو این درسها را هم مثل بقیـه دروس  ... مثل اقتصاد مهندسی، اخالق مهندسی، اخالق مدنی، مدیریت و . اضافه کنیم

ا هنوز  به دانش آموختگـان  » غ التحصیلفار«همچنین در این زمینه اطالق عنوان  .باشد» بار نیامده و پرورش نیافته«نمره خوبی بگذراند ام
چرا که تحصیل یک مهارت و دانش مهندسی، با اتمام تحصیالت دانشگاهی پایان نمی پذیرد، بلکه فقط شکل . نیز مناسب به نظر نمی رسد

 . خود را عوض می کند
چـرا کـه   . ین شده را نـدارد به نظر می رسد نظام سنجش نمره محور، توانایی اندازه گیري این عوامل مهم در برآوردن اهداف تبی

سنجش این کیفیت ها، نیازمند ارتباط تنگاتنگ دانشجو با مدرس و سنجش در قالب انجام فعالیت هاي گروهی یا پـروژه هـایی بـا شـکل     
شده شایان ذکر است نظام سنجش نمره محور، در اغلب موارد رویکردي بر خالف افق هاي ترسیم . متفاوتی از قالب مرسوم آن ها می باشد

 .در دانش آموختگان و اولویت دادن منافع شخصی به منافع جمعی می باشد» فرد گرایی«دارد و نتیجه ي آن تقویت روحیه 
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 ارزیابی بلند مدت -3-2

اینک قریب سی سال از طراحی اولیه برنامه مهندسی مکانیک که پس از انقالب فرهنگی و به منظور یکسان و هماهنگ سـازي  
این برنامه ها پس از چند سال، بـا مختصـر   . برنامه هاي آموزشی در دانشگاه ها و در قالب کمیته هاي تخصصی تهیه و ابالغ شد، می گذرد

به جز تغییراتی مختصر که درطی این سی سال داده شده، کار جدي و اصولی در این خصوص انجام نگرفته  .تغییراتی به شکل فعلی درآمد
ا به نظر می رسد . است بازنگري دروس و محتوا با اندك تغییر آنها، ممکن است در برخی مراکز آموزشی و دانشگاهها صورت گرفته باشد، ام

صـنعت و  . آیا در این سی سال نیازها، الزامـات و ضـروریات تغییـر نکـرده انـد     . قرار نگرفته استاین برنامه ها از دیدگاه کالن مورد بررسی 
جامعه و اجتماع تکان نخورده است، فرقی نکرده است تا تحولی را در زمینه مهندسی مکانیک بطلبد؟ خوشبینانه باید گفت که هر موقع ما 

نگاهی به ایجاد رشته هاي مهندسی هوافضا، مهندسـی  (جدیدي را به وجود آورده ایم نیاز به تغییر را احساس کرده ایم، رشته و یا گرایش 
باید اقرار کنیم که ما ضرورتهاي زمـان، تغییـر در صـنعت و تکنولـوژي و نیازهـاي      ). پزشکی و کشتی سازي این واقعیت را نشان می دهد

ما تربیت می کنـیم و آمـوزش مـی دهـیم، بهینـه و بهنجـار و        جامعه را احساس نمی کنیم و سوگمندانه باید گفت که معتقدیم، هرچه را
باید به این سوگ افزود کـه درسـالهاي اولیـه    . ، بخواهدآموزش میدهیم بهترین است و صنعت و جامعه باید آنها را به همین صورتی که ما 

که دانش آموختگان دانشـگاهها، انطباقشـان بـا     با این توجیه. پس از انقالب فرهنگی، مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه ها پدید آمدند
اینگونه مؤسسات، علی رغم توفیقات اندك ابتدایی، پس از مدتی همان راهی را رفتند که دانشگاهها قبل از آنهـا  . نیازهاي صنعت کم است

 .پیموده بودند
از آن که قبـول کـردیم دوره گذرانـده شـده بایـد      البته پس (براي ارزیابی بلند مدت سازمان آموزشی، حداقل چهار راه می توان فرض کرد 

 )هاي الزم را بدهدتوانایی 
 

از شخصی که دوره را گذرانده، پس از مدتی که فرصت داده شده تا ارزیابی توانمندي هایش در عمل توسـط خـودش سـنجیده     -1
 .شود، سؤال کنیم که چقدر این تواناییها در وي به وجود آمده است

ختگان نخواستیم که الاقل پس از مدتی که در صنعت مشغول کار شدند، ارزیابی خودشان را از آموختـه  ما هیچگاه از دانش آمو
با این که بررسی میزان انطباق دانش آموخته . دهند، به دانشگاه منعکس کنند هاي دانشگاهی و ارتباط آن با کاري که انجام می

ا با توجه به شواهد و نشانه هاي موجود، به نظر می ي دانشگاه با مهندس مورد نیاز جامعه صنعتی نیاز به بر رسی جامعی دارد، ام
بـر ایـن   . رسد این انطباق به قدري کمرنگ است که میل ورود به صنعت در بین دانش آموختگان دانشـگاهی دیـده نمـی شـود    

اي تحصـیالت تکمیلـی   اساس دانش آموختگان دانشگاه ترجیح می دهند در فضاي آکادمیک خود باقی بمانند و جذب دوره هـ 
در اینجا با فرض اطمینان به اهداف تعیین شده براي دوره هاي تحصیلی، نقش مکانیزم هاي  سنجش اهداف پر رنگ می . شوند
 .نماید

 
سؤال کنیم که دانش آموختگان ما باید این تواناییها را داشته ) مجموعه هایی که مهندسین ما را به کار می گیرند(از کارفرمایان  -2

 شند و آیا دارند؟با
دار طرح هـا   ما مهندسین مکانیک را مطابق آنچه در هدف دوره مهندسی مکانیک آمده است، آموزش می دهیم تا بتوانند عهده

در زمینه مختلف مهندسی مکانیک شوند، یعنی طالبین مهندسین مکانیک و کارفرمایان آن ها صنایع مختلفی اسـت   و طراحی
کـه از  ) بـه هـر دلیلـی   (تا به حال بصورت خـرد و کـالن ایـن اتفـاق رخ نـداده اسـت       . صی می باشدکه نیازمند این رشته تخص

اند، سـؤال کنـیم    کارفرمایان و صنایع مختلف بازخورد داشته باشیم و راجع به مهندسین مکانیک که به صنعت آن ها وارد شده
آمده، هستند؟ یعنی آیـا دانـش آموختگـان مـا، همـان       که آیا دانش آموختگان ما داراي آن نقش وتوانایی که در تعریف و هدف

 .چیزي هستند که صنعت الزم دارد
 

را ارزیـابی متنـاوب   ) تربیت کننده(که با مکانیزم هایی می توانند مؤسسه آموزش دهنده ) اعتبار سنج(از سازمان هایی مستقل  -3
هاي ادعایی را ایجـاد کنـد یـا     عاً می تواند تواناییکنند استفاده شود و توسط آن ها گواهی شود که آموزش هاي داده شده، واق

 .خیر
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سازمان هم می تواند با مکانیزم هایی نشان دهد که دانش آموختگانش واقعاً داراي ایـن توانمنـدي   . خود سازمان آموزش دهنده -4

 .ها هستند یا خیر
 

 4و3ایف نظام هاي ارزیـابی  این بخش از وظ .گیردتمام عناصر آن باید مورد ارزیابی قرار در ارزیابی بلند مدت سازمان آموزشی، 
در این راستا اعضاي هیأت علمی هر دانشکده باید به تعداد کـافی   .از جمله اعضاي هیأت علمی هم باید مورد ارزیابی قرار گیرند .می باشد

ه نحوي باشد که تعامل استاد با دانشـجو  تعداد آن ها باید ب. باشند و دانش مورد نیاز براي پوشش همه ي حوزه هاي درسی را داشته باشند
اعضاي هیأت علمی شاغل در برنامه باید کیفیت مناسب را داشته باشند و . به نحو مطلوب انجام شود و دانشجویان به خوبی راهنمایی شوند

تمر برنامه و اهـداف آموزشـی   از قدرت کافی براي تأمین راهنمایی مناسب برنامه و توسعه و اجراي فرآیندهاي ارزیابی، سنجش و بهبود مس
، ابتـدا بایـد   یک عضو هیأت علمی براي آموزش به دانشجویان کارشناسی مهندسی. آن برخوردار باشند و این قدرت را در عمل نشان دهند

اعضاي  توانایی علمی. خود یک مهندس باشد و سابقه ي کار مهندسی و تجربه ي کافی حضور در صنعت حتماً در کارنامه ي او یافت شود
 :توان از طریق عوامل زیر ارزیابی کرد هیأت علمی را می

آموزش و تحصیالت، تنوع سوابق، تجربه مهندسی، تجربه تدریس، توانایی ارتباط، اشتیاق براي توسعه برنامه هاي مؤثرتر، سـطح  
 .علمی، مشارکت در جوامع حرفه اي و برخورداري از گواهینامه مهندسی حرفه اي

 
فعالیت هاي خدماتی دانشگاه، توسعه شغلی و تعامل با دست اندرکاران مدیریت، امکانات آموزشی و در حوزه ي همچنین 

ها باید براي اجراي برنامه و  تجهیزات آن ها و آزمایشگاه ،هاي درس کالس .به خوبی انجام شودباید ه دانشجویان صنعت و کارفرمایان آیند
تسهیالت مناسب براي ارتقاي سطح تعامل اعضاي هیأت علمی با دانشجویان همچنین  .درا ایجاد کن اهداف آن کافی باشد و فضاي مطلوبی

هایی را فراهم کند تا به کارگیري  برنامه براي دانشجویان باید فرصت. باید در دسترس باشد مشوق توسعه هاي حرفه اي و نیز ایجاد فضاي
یابی به اطالعاتی و محاسباتی باید براي حمایت از فعالیتهاي عالمانه دانشجویان و دستزیر ساختهاي . ابزار مهندسی مدرن را فرا بگیرند

 . سسه فراهم شوداهداف آموزشی برنامه و مؤ
سسه، منابع مالی و رهبري سازنده باید به حد کفایت وجود داشته باشد تا کیفیت و تداوم برنامه مهندسی را تضـمین  حمایت مؤ

د که بتواند توسعه حرفه اي پایدار یک تعداد اعضاي هیأت علمی با کیفیـت بـاال را فـراهم نمـوده،     حدي کافی باشمنابع مالی باید به . کند
به عـالوه  . دمناسب تسهیالت و تجهیزات براي برنامه مهندسی کافی باشحفظ و عملکرد  منابع مالی باید همچنین براي. دو حفظ کنجذب 

 .]5[باشند تا نیازهاي برنامه برآورده شودکارکنان حمایتی  و خدماتی در حد مطلوب 
 
 نتیجه گیري -4

 
) به خصوص مهندسی مکانیک(با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله، به نظر می رسد نظام هاي ارزیابی دوره هاي مهندسی  

ارزیابی کوتاه مدت دانـش پـژوه و هـم    این دیدگاه هم در مورد . باشدنشده در جهت رساندن دانش پژوهان به اهداف تبیین شده کاربردي 
به نظر می رسد طراحی روش هاي مطلوب ارزیابی، نیازمند توجه بیشتر به رابطه بین استاد . ارزیابی بلند مدت مؤسسه آموزشی وجود دارد

تحـت ارزیـابی قـرار    همچنین همه ي ارکان یک مؤسسه آموزشی باید  .می باشد) به عنوان یک دانش پژوه(و دانشجو ) به عنوان یک معلم(
در این مقاله راهکارهـایی بـراي ارزیـابی     .گیرند تا مشخص شود مؤسسه تا چه میزان در برآورده نمودن اهداف خود مؤفق عمل کرده است

از و و این چگونه بودن ر ا ازکجا استخراج کرده ایـم ، براسـاس چـه نیـ    ( مهندسین مکانیک ما چگونه باید باشند   .برنامه آموزشی ارائه شد
ما درحال حاضـر در دانشـگاه هـا    . چکار میکنیم که این چگونه بودن محقق میشود و چطور ارزیابی میکنیم که این گونه هستند) . معیاري

ایـن کـه   .  یعنی  این که نهایتا میتوانیم افرادي را  مثل خودمان آموزش بدهیم  و تربیـت کنـیم  . مشغولیم ) حداکثر( بیشتر به تولید مثل 
نـه نیـاز بـازار را از نظـر کیفـی و کمـی       . باید باشند و چندتا باشند و با چه کیفیتی،  حداقل بصورت سیستماتیک  انجام  نمیگیـرد چگونه 

بنظر میرسد ضروري  است حـداقل در رشـته   . میدانیم  و نه  ارزیابی داریم که دانش آموختگان  ما  آیا همان چیزي هستند که باید باشند
مهندسی  مکانیک تجدید نظر اساسی  درشیوه  پرورشی  و تربیتی  بشـود بگونـه ایکـه ابتـدا براسـاس معیارهـا        هاي مهندسی و بخصوص

بعد نگاه کنیم  به شیوه  و روش بکارگرفته شده   و ببینـیم چـرا    . وضوابطی روشن مشخص کنیم که دانش آموختگان  ما چگونه باید باشند
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).  و نه لزوما تغییر در درسها و واحدها( باید بدهیم تا  از  وضع موجود به  وضع مطلوب برسیم عناصر پرورشی مفقود است و چه تغییراتی  
هـم یـک بـازخورد  داشـته     ) به عنوان بخش عمده اي از مصرف کنندگان نیروي متخصص تربیت شـده  ( هم نیاز هاي صنعت را بشناسیم 

. بطور مرتب و سیستماتیک  ارزیابی کنیم  ازشیوه کار و نتـایج  و اثـرات تغییـر    و هم. باشیم  ازدانش آموختگان که وارد  بازار کار شده اند
خود سازمان متولی آموزش نیز باید بطور مستمر گزارش   بدهد که چه تمهیداتی بکار میگیرد و رعایت میکند تا دانش آموختگانش همان 

 .یک ، پرورشی و بهینه ومطابق نیاز خواهد شدبدینطریق آموزش مهندسی مکانیک ما دینام. چیزي هستند که باید باشند
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