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ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا
ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻨﻞ ،ﺷﯿﻮا ﻣﻨﺼﻮرزاده ،ﻣﺤﻤﺪ اﻧﯿﺴﻪ

ﭼﮑﯿﺪه -ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮف اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-
ﻣﺤﻮر و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و در اﻣﺘﺪادآن اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺮ درس
اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ دﺳﺘﯿﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا ﺣﺎﮐﯽ
از اﻓﺰاﯾﺶ روﺋﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ،ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ ﮐﯿﻔﯽ
روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺎﻻ در ﺑﻬﺒﻮد  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻫﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮف ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﻏﻮب و ﺣﺮﻓﻪ ای آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻨﻞ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ
زﻫﺮا ،ﻗﺰوﯾﻦ
ﺷﯿﻮا ﻣﻨﺼﻮرزاده اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا ،ﻗﺰوﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﯿﺴﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﻗﺰوﯾﻦ

ﮐﯿﻔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
در اﺑﺘﺪا ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺮاد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﮐﻪ دارای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه و ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ
ﭘﺮورش ذﻫﻨﯿﺖ و ﻫﻮش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻃﺮح درسﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ را در ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽداد و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ روی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﻮر
ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﻧﻬﺎد ]. [۱
ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻓﻨﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻤﻮدن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش در آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ] . [۲] ،[۱در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﯾﮏ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻫﺮ و ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ] . [۳ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ی از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺮخ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ  ، Forbesاﯾﺮان رﺗﺒﻪ ﺳﻮم
ﺟﻬﺎن را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۵دارا ﺑﻮده اﺳﺖ ] . [۲ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺘﺒﻮع در راﺳﺘﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﭘﺮ ﻧﻤﻮد]. [۲] ،[۱
در واﻗﻊ ،ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ-ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺑﺮای

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

در ﺳﻨﺠﺶ و اﺻﻼح ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
راه ﺧﻮد را در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ] .[۷] ،[۶اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اداره ی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل
آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﻣﺤﻮ و داﻧﺸﺠﻮ-ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۱۷ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺳﺎل
 ،(۱۹۸۹اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )ﺳﺎل  ،(۱۹۸۹اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﺳﺎل  ،(۱۹۸۹ﮐﺎﻧﺎدا )ﺳﺎل
 ،(۱۹۸۹ﻧﯿﻮز ﻟﻨﺪ )ﺳﺎل  ،(۱۹۸۹اﯾﺮﻟﻨﺪ )ﺳﺎل  ،(۱۹۸۹ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ )ﺳﺎل
 ،(۱۹۹۵آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﺳﺎل  ،(۱۹۹۹ژاﭘﻦ )ﺳﺎل  ،(۲۰۰۵ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
)ﺳﺎل  ،(۲۰۰۶ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﺳﺎل  ،(۲۰۰۷ﺗﺎﯾﻮان )ﺳﺎل  ،(۲۰۰۷ﻣﺎﻟﺰی
)ﺳﺎل  ،(۲۰۰۹ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺳﺎل  ،(۲۰۱۱روﺳﯿﻪ )ﺳﺎل  ،(۲۰۱۲ﻫﻨﺪ )ﺳﺎل
 ،(۲۰۱۴ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ )ﺳﺎل  (۲۰۱۴و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ و آﻟﻤﺎن در ﻣﺮز اﻧﻄﺒﺎق
ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل
 ۲۰۱۷ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪارﮐﯽ را اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارج ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻼح و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺰم
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ] . [۲ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﯽ-ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻬﻢ آﺷﮑﺎری در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻫﺪاف در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ،
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎع را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻی آن ﻣﺤﻮر ﺑﻘﺎء در ﺑﺎزار ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﮑﻞ  ۱ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺧﻂ ﭼﯿﻦ( در اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﮔﺮه
ﮔﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد]. [۲

۲
۱.۲

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ

در ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪون ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻬﯿﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آﻧﻬﺎ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺮ درس از دوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻠﻮک-دﯾﺎﮔﺮام ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻋﻤﻮم داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ،-۱ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ-ﺳﻮﯾﻪ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﺎرز
آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺎدﮔﯽ اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن دارد  .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ،ﻣﺒﺎدی ورودی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ) x(tداده ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی آن ) y(tﮐﻪ ﻧﺮخ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ،
ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﺞ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ) H(tﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ روی ورودیﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ:

ﺷﮑﻞ  :۱اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﺪرﯾﺠﯽ از آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮا-ﻣﺤﻮر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﻣﺤﻮ
ردر زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رخ داده اﺳﺖ ] . [۴] ،[۳ﺟﺰء و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﻓﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ )ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻨﻮﭘﻮل ﺑﻮدن ﻣﺪرس( آﻣﻮزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد] . [۵در
اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ،ﻣﯿﺰان در واﻗﻊ دﺳﺘﺎورد ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
)y(t) = H(t).x(t
ﻣﻬﻢ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی (۱) ABET،
 ENAEE ، EUR-ACE ، EC۲۰۰۰دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ]. [۲
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ روﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﻣﺤﻮر  OBEﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﺪرن و از ﻣﺒﺎدی ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ دﻟﺨﻮاﻫﯽ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر · · ·

۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ) (۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﻓﺮآورده ﺗﻤﺎم آﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮوﺳﻪ آﻣﻮزش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی
آﻣﻮزﺷﯽ ، y(t)،ﺣﺎﺻﻞ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ H(t)، ،ﺑﺮ دروس ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻼزﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
روی ورودی و دروﻧﺪاد ﻣﻌﯿﻦ x(t)، ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻠﺐ و ﺟﻮﻫﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﻤﺎم ﺑﺮآوردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه دارد.

ﺷﮑﻞ  :۲ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺳﻮم در اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ) H(tﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮد
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ذﯾﻞ
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش روزﻣﺮه و ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮان ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ
و درﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺪارد  .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎدﮔﯽ اﺟﺮای آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی  ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﻤﻮدن  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻی داﻧﺸﮕﺎه ) داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن( اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان ﺣﻮزه ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ارﺿﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ و ﻣﺤﺘﻮا-ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی روزﻣﺮه آﻣﻮزﺷﯽ ) H(tﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
در ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
 ۱۳۹۵در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺎری ﺑﻮده
اﺳﺖ.
۲.۲

ﺷﮑﻞ  :۳ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر )ﻓﯿﺪﺑﮏ دار(
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺪل
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ،در دل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺴﺨﻮرد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﺴﯿﺴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ
آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪت،
ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش را ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻻزم را
ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در دو ﺷﮑﻞ۱و  ۲ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ  ۲ﻣﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻄﺎ) e(tﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺎﻣﺪ در ﺧﺮوﺟﯽ ) y(tو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺮﺟﻊ )x(t
ﺣﺎدث ﻣﯽﮔﺮدد.
)(۲

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺪﺑﮏ دار

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﻋﻠﯽ
اﻟﺨﺼﻮص آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  ،اﺟﺮای
ﻣﻨﻈﻢ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ و اﺻﻼح ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت
و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮوﺳﻪ آﻣﻮزش ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻧﺤﺮاف و دورﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب و اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﺪاوم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺪم
ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺬارد.
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺻﺤﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯿﺖﻫﺎ دارد .ﻟﺬا ﮐﻤﯽ
ﮐﺮدن دﺳﺘﯿﺎﻓﺖﻫﺎی آﻣﻮزش ﺳﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آن دارد .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،وﺿﻮح و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺬﯾﺮی
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر · · ·

)e(t) = x(t) − Ky(t

در راﺑﻄﻪ ) (۲در ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ  ، tﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ
و ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ در Kاﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻘﺶ
ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه از ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در زﻣﺎن ، t۱
ﯾﺎ)  ،y(t۱ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ)  x(t۱و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در زﻣﺎن  t۲دارد .درواﻗﻊ )  e(t۲ﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﻣﻄﻠﻮب را در زﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری  t۲روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﻣﯽﺗﻮان دوﺑﺎره از ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده
و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺪاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ روی ﭘﯿﺎﻣﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .دوﺑﺎره در
ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺠﺪدا” ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد اﺗﺨﺎذ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی رﻓﺘﺎری ﻣﯿﺮاﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی  LOkmرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺎﺻﻠﺠﻤﻊ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ) درﺻﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی( در ﺗﻤﺎم ﻫﺎﯾﯽ LOاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ  P O۱داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ  Iﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻟﯿﺴﺖ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ  Kﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در ﭼﺎرت درﺳﯽ ﺧﻮد دروﺳﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  P Oiداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ M .دﺳﺘﻪ دروﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎی  Kﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  P Oiارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
دراﯾﻦ روﯾﮑﺮد در واﻗﻊ ﺗﺪارک ﻫﺎ،LOﻫﺎ  POﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر
آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ درﻫﻤﮑﻨﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ
ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زذ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺪﺑﮏ دار ﮐﻪ دارای اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و درس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻨﺎر
اﺣﯿﺎء ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم  ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزش
را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.

۳
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ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺪﺑﮏ دار و دارای
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺨﻮرد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﯽ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ دﻗﯿﻖ ،ﺻﺮﯾﺢ و ﺳﻨﺠﺶ
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻮم ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻏﯿﺮه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و
دﮐﺘﺮی اراﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻧﮕﺎه ﻓﻨﯽ ،ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و
اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮزش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] . [۷] ،[۶ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻨﺪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دﻧﯿﺎ روی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ دورهﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺗﻼق ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎن
ﻇﻬﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق آن در ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺪﺑﮏ دار آﻣﻮزش ﻣﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﮑﻞ  ۳درﺻﺪد ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺑﻬﺒﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] . [۳ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﺪف
ﺑﻌﻨﻮان اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ  ، POﺗﺪارک
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻟﯿﺴﺖ  POﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ از ذی ﻧﻔﻌﺎن داﻧﺸﮕﺎه )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﻏﯿﺮه( ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و درﺟﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺮوﻧﯽ،
داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ دورهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻫﺪاف ﮐﺎﻣﻼ” ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻫﺎی POﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،ﻫﺮدرس از دوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ، LO ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ درس ﺗﻌﺪاد
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی  LOﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 POرا ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
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راﺑﻄﻪ ) (۳و ) (۴ﻧﻤﺎﯾﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻓﺒﺪﺑﮏ دار) ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺤﻮر( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺬﺑﻮر را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﮏ-ﺳﻮﯾﻪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ) (۱آورده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺪﺑﮏ دار ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ آراﯾﻪ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺎ،LOﻫﺎ  POﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻏﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﮐﺠﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن  Y۱۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽﻫﺎ LO،POﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف از اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ
را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ Y۲۱
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

۴

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر

اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
∑ K
M
∑
ﻃﺮاﺣﯽ درس ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻃﺮاﺣﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
= P Oi
LOkm ∀i ∈ l, ∀k ∈ K, ∀m ∈ M
)(۳
 ۴ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ درس ،ﻣﺪرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
k=۱ m=۱
راﺑﻄﻪ ) (۳ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،P Oi ،و ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دوره آﻣﻮزﺷﯽ  (PO)،اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس )(LO
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر · · ·

۴
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ و
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺧﺒﺮه و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و
اﻟﺒﺮزﻫﺪف ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ از
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرن آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر در
ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺟﺰم ﻧﻤﻮد .ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺴﺨﻮرد دار آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﻨﺠﺶ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﻣﺤﻮر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻬﺎر
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۵ﭼﻬﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ب ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ۳۰%ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺳﺎلﻫﺎی اول و دوم ) دروس ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻠﯽ(
و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ) دروس اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ(
در روح ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه دﻣﯿﺪه ﺷﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی دروس
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﺧﺮوﺟﯽ ) ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم( ،ﺑﺼﻮرت
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻠﻤﻮس داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن را ﻣﻬﯿﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرز ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه )
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎردان( ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی )ﮔﺰﯾﻨﻪ ب در ﺷﮑﻞ
 (۵ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ) ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۳۰%ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪی
و اﺟﺮاﯾﯽ( و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﯾﺪ ) ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺘﺨﺪام داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن و
ﭼﯿﺮﮔﯽ در ﺟﺬب ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮐﺎر ،رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ( ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭼﺎﺑﮏ در ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۴ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﻣﺤﻮر
ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح درس و ﭘﻮﺷﺶ اﻫﺪاف
ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﭘﺮدازد ] ،[۷] ،[۶] ،[۳در اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺎی LOدرس ،اﻟﻤﺎنﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ)ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل :آزﻣﻮﻧﮏ ،ﺗﺴﺖ ،ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ،ﭘﺮوژه ﻓﺮدی ،ﭘﺮوژه ﮔﺮوﻫﯽ و اﻣﺘﺤﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم( را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دروﻧﯽ،
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ) (LOدروس
ﻣﺨﺘﻠﻒ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

۱.۵

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا  ۱۲ﻫﺪف
]  [P O۱ , P O۲ , ..., P O۱۲ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺪرت ﻃﺮاﺣﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ و در آﺧﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎر
ﺗﯿﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻫﺪاف دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺲ
از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﻫﺮ درس ﻣﺤﺪوده ﻋﺪدی  LOﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺲ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﺪوده ) ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ .[۳ ≤ LO ≤ ۶] ،در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ اﻫﺪاف
ﯾﺎدﮔﯿﺮی  LOدرس ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ اﻫﺪاف  POﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺬﯾﺮی ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن و وﺿﻮح اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ درس ﺑﻪ دﻗﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و وزﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  :۵اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﻣﺤﻮر

۵

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر در ﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﭘﯿﺮوی از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و ﻓﻦ آوری  ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ ﻗﺪم در راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ و اﺻﻼح ﮐﯿﻔﯽ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان ﮔﺬارد.
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر · · ·

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

۵
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺪرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در وﻫﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﺤﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ  LO۱ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎزه آﻣﻮزﺷﯽ و
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ
 LOﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  LO۶ﺑﺎ  ۸۱.۵%ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ راه را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﻓﯿﻖ و اﯾﺪه ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﺎی LOدﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ازLO۶
ﺟﻨﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮده و داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ ﺧﻮد از ﻧﻤﺮه اﯾﻦ آﯾﺘﻢ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ  LOﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای  LO۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
رﺳﯿﺪ.

ﻫﺮ ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی  -۱ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-۲ ،ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺧﻼﻗﯿﺖ -۳ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ،ﺳﻨﺠﯿﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .در اداﻣﻪ آﯾﺘﻢﻫﺎی
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺤﻮه ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻃﺮاﺣﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻃﺮاﺣﯽ درس ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺶ ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ۶۰%ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم
و  ۴۰%ﻃﻮل ﺗﺮم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ۴۰% .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﻮل ﺗﺮم ﺷﺎﻣﻞ ۱۰%
ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ۱۰% ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﺮدی ،دو ﮐﻮﺋﯿﺰ  ۵درﺻﺪی ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ”  ۱۰%و ﯾﮏ
ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ  ۱۰%ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻓﯿﻖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف درس ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺷﮑﻞ ۶
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ۶۷.۸%
از ﮐﻞ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ درس دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﻣﯿﺰان و ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻫﺮﯾﮏ از  ۶ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس ﻣﺬﮐﻮر درﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۵/۹۶
ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۱ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش اﯾﻦ درس در ﺗﺮمﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد .ﺟﺪول  ۱و ﺷﮑﻞ  ۶اﻣﮑﺎن ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﻞ و ﺷﺪت ﻋﺪم
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .در واﻗﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ  ۱۰۰درﺻﺪی ﻫﺮ آﯾﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۷ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درس ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺟﺪول  :۱ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ردﯾﻒ
۱
۲
۳
۴

ﺷﮑﻞ  :۶ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

۶۲٫۳
۸۱٫۵
۷٫۳

ﺷﮑﻞ ۷ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ۱۲ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۷و ﺟﺪول  ۲دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ  ۷۴.۵%از اﻫﺪاف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪور ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﯾﺎ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  LO۱در اﯾﻦ درس دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ،۶۲.۳% ،دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻦ  LOﻏﺎﻟﺒﺎ” ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺮم ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻗﺒﺎل ﮐﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎن ﺗﺮم و
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻧﺎزﻟﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر · · ·

آﯾﺘﻢ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ
ﻫﺎLO
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ
LO
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﻓﺖ
LO
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺎLO

درﺻﺪ
۶۷٫۸

۶
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ در ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺻﻼح
ﮐﯿﻔﯽ روﻧﺪﻫﺎی آﻣﻮزش را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺪﺑﮏ دار اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ درس دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺬﯾﺮ ) ( LO , POو ﻃﺮاﺣﯽ
زﻣﺎﻧﯽ-ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آﯾﺘﻢﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ  ،ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺪف-
ﻣﺤﻮر ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ
از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ
زﻫﺮا ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و دﻗﺖ زﯾﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
را ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ دﺳﺘﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﯿﺰان
ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﻧﻤﻮد .ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در روﻧﺪی ﭘﺎﯾﺪار و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ  LOﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درک دﻗﯿﻖ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ
ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ PO ،ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
دروس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺮم اﻓﺰاری اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ای ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺗﺤﺖ وب راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ
 ASP.net MVCو ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  SQL Serverدر دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ و
ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی-ﻣﺤﻮر ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﻪ
ﻓﺎزآﻣﻮزﺷﯽ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ-ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی و آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ و دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﺟﺮای
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ  ۸ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
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