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ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻓﺮﺷﺎد ﺗﺮاﺑﯽ
ﭼﮑﯿﺪه -ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان از ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ  ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ روی آن ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﻟﺬا زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮای ورود داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه وﺟﻮد دارد،
آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺪاوم ﺑﺪﻧﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
وﯾﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻫﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از آن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
از ارﺗﺒﺎطﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪای ﯾﺎ
ﺑﺤﺜﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ادﺑﯿﺎت ﻓﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ً
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻃﺮح ،از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ،دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد ،اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری،
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ،در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی وﺟﻮد اﺳﺎﺗﯿﺪ
ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻮان ﭘﺮ اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و آﯾﻨﺪهی ﮐﺸﻮر را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ً
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ،آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی واﺣﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺑﺤﺚ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه را در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ روی روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ و اﺧﻼق
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ] [۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف
ﻓﺮﺷﺎد ﺗﺮاﺑﯽ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ] [۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ﮐﻪ روی

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

ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ] ،[۲۱در ﺳﺎل  ۲۰۱۶دارای ﻧﺴﺒﺘﯽ در
ﺣﺪود  ۱۱اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۱۱ﮐﺎرﻣﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ
دارد.

روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ] [۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ﮐﻪ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﺪاف
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی
ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎری در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ
از اﻣﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎی
ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه و ﺣﺘﯽ آﻣﻮزش دارﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ] [۲۰اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدار ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۵ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﺑﺮای ﻫﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷/۳را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۲روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ][۲۰

در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼن
و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ
ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺳﺎزی
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد
زﯾﺮا ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﺷﮑﻞ  :۱ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﺎﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت از ارﺗﺒﺎط اﺳﺎﺗﯿﺪ ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﻤﯽ ][۲۰
ً
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۷/۳ﮐﺎرﻣﻨﺪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
 ۲ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ۳
در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان · · ·

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪی ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ ،در راﺳﺘﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه
و اﻫﻤﯿﺖ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

 ۲دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪی و واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزﺷﯽ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم داﺧﻠﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻤﺮ دورهﻫﺎی زﯾﺮ
در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺎﺻﯽ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﺮ ﺿﺮوی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ:
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه،
دﺳﺘﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ • ﮐﻼسﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،ﺑﺮای • ﮐﻼسﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪی ﮐﺎری و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻻزم • ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ
اﺳﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی وﯾﮋهای درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻃﻮل دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ • دورهﻫﺎی آﻣﻮزش در ﺧﺼﻮص ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
 ۲.۲ﭘﮋوﻫﺶ
۱.۲

در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﺘﺮی ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻟﺬا آﻣﻮزشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزش
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
در زﻣﯿﻨﻪی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ،آﻣﻮزش دورهﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﺿﺮوری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از آﻣﻮزشﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارد و ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ رخ دﻫﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دارد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ روز
ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

آﻣﻮزش

از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،دﻓﺎﺗﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ً
را دارﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮزش
ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﺬا در ﯾﮏ
ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ در
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
آﻓﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺪون ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
و ﻣﺴﺘﺪام ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.
در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع زﺑﺎن اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ً
ﻏﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن اﺳﺖ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و روﺳﯽ دارد( اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ
روی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎنﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از آﻣﻮزش وﺟﻮد
ً
دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی واﺣﺪ از
ﮐﺮدﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ درس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی آن ﺑﺎ
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان · · ·

۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
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• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
•
•

•
•
•
•

•
•

۳.۲

ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ
و ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﯾﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
دﯾﺪارﯾﺴﺎزی دادﻫﻬﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد .در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺗﻮﺳﻂ وﺑﺴﺎﯾﺖ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان

ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوزﺑﺎﻧﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺎده ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ،
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد زﺑﺎنﻫﺎی راﯾﺞ در اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ازدﯾﺪ ﺣﻀﻮری زﺑﺎن ﻣﺘﺪاول ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ  ۳ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﻣﻄﻌﻠﻖ
از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺋﻨﺘﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺸﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﮐﭙﯽ راﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻫﻠﻨﺪی و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺋﻨﺘﻪ
و ...
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وب ۲ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ در ﻋﻠﻢ ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورهﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺘﺎﺑﺪاری و
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
اﻃﻼﻋﺎت
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وب ﺳﻨﺠﯽ و ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﺷﮑﻞ  :۳ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺋﻨﺘﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ][۲۲

• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

در ﺧﺼﻮص وﺑﺴﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ
و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ ﮐﺸﻮر ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان · · ·

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

ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊاﻟﺮﺷﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺮ روزه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن  ۳ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪی
از ﻃﺮحﻫﺎی واﮐﻨﺶﮔﺮا ) (Responsiveاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪی ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان و آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﺮور
آنﻫﺎ ،ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪی ﺑﺪﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮورﮔﺮ
ً
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ واﺳﻄﻪی راﯾﺞﺷﺪن اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ از ﻃﺮح
ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﮑﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
واﮐﻨﺶﮔﺮا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی وﺑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ از اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﯽ
آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﻫﻤﮕﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﮐﻼسﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،ﮐﻮرل
اﯾﻦ دورهﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده sql ،و
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﻮاره دردﺳﺮ ﺳﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ
زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﻧﻈﯿﺮ  Javaو  PhPو ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ  CSSﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در
راﻧﺪﻣﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﺪم
راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی آﻓﯿﺲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪرک آن
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داده ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮا،
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﺒﺎرزه
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ در ﮐﻼسﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪی
ﺑﺎ وﯾﺮوسﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و
آﻓﯿﺲ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻧﯿﺰ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ً
واﮐﻨﺶ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در
ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ راﯾﺎﻧﻪای ،در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻃﺮح دو ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ]:[۲۳
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  .۱اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی  .۲ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ دارد.
آﻣﻮزﺷﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﺠﺎد
وب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﻮزشﻫﺎی داده ﺷﺪه در
ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ،ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺪﻫﺎی اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﭙﺮدازد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻃﺮاح از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺨﺺ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دورهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪان روﺷﻦ ﺷﻮد.
ﺗﺪارک دﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .زﯾﺮا
 ۴.۲اداری و ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزش در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﯽﺷﻮد
در ﺑﺨﺶ اداری و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮ ﺗﺪاوم و ﺗﮑﺮار آن ،در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (Public Relationﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان · · ·

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

ﺑﺮوز دﻟﺨﻮریﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺪه و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
و ارﺗﻘﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰن ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻻزم ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎد ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎنﺷﺪه ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزهی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده
ﺗﺎ روشﻫﺎی و ﻓﻨﻮن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه
در ﺑﺪﻧﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار آﻣﻮزشﻫﺎ اﺳﺖ.

۴

 .۳از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه و ارﺟﺎع ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
 .۴ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ
ً
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ،از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺒﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺪﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ ﮐﭙﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت در رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪی داﻧﺸﮕﺎه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺪﻧﻪی
ﮐﺎرﻣﻨﺪی در ﮐﻨﺎر ﮐﺎدر ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،ﺟﺰو ﻻﯾﻨﻔﮑﯽ از اﯾﻦ ارﮔﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه
و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از اﻣﻮر ﺟﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺪﻧﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی  ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﻮر ﺟﺎری ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن
ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻮﺳﺴﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ
 .۱اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﺎر .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد ،آﻣﻮزش ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ درﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،دﭼﺎر ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ،زﺑﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
راﻧﺪﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران و زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎری اﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن در اﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و در ﺣﮑﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای
 .۲در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮﺳﺴﻪی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ارﺗﻘﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺪه و ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺚ
ارﺗﻘﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ً
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
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ﻣﺮاﺟﻊ
] [۱ﮐﺒﯿﺮی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،م ،.ﺧﺎدﻣﯽ زارع ،ح”،.ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺶ ﺑﺮای داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ“ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در
 ،۱۴۰۴داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۸۸ ،
۶
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

] [۲ﺑﻬﺎدریﻧﮋاد ،م”،.اﺧﻼق ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺧﻼق“ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ] [۱۲داراﺑﯽ ،م ،.ﻣﺨﺘﺎرﯾﺎن ،ف ،.ﻓﺮﻣﻬﯿﻨﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،م”،.ارزﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ و
ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﻮرد :ﮔﺮوهﻫﺎی
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در  ،۱۴۰۴داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۸۸ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ“ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ
] [۳زارع ﺑﻨﺎدﮐﻮﮐﯽ ،م.ر ،.اوﻟﯿﺎء ،م.ص ،.وﺣﺪتزاد ،م.ع” ،.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﯾﻨﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن.۱۳۹۰ ،
درﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ :ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ“ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن [۱۳] ،وﻓﺎﯾﯿﺎن ،م”،.ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮات در ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ
.۱۳۹۰
ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﺎل  ،“۱۴۰۴دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن.۱۳۹۰ ،

] [۴وﻓﺎﻣﻬﺮ ،م” ،.اﺧﻼق ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻤﺎری“ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن،
] [۱۴راﺷﺪ ﻣﺤﺼﻞ ،ج ،.ﺷﺎهآﺑﺎدی ،م”،.ارزﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه
.۱۳۹۰
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ :ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش
] [۵ﺑﺰرگ ،م ،.ﻣﺤﻤﺪزاده ﻋﺮﺑﻠﻮی آﻗﺎﻋﻠﯽ ،ن” ،.ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﺎﺛﺮ آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزشﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ“ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن،
] [۱۵دادرس ،م ،.ﺧﻮران ،ز”،.ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
.۱۳۹۰
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮏ
] [۶ﺧﻮﺷﺪﺳﺖ ،ح” ،.ﻃﺮح اﯾﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای در
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻬﺮان“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ“ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﯾﻨﺪه،
)آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن.۱۳۹۰ ،
.۱۳۹۲
] [۷ﺻﻤﺪزاده ،ح”،.روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ
] [۱۶ﻣﻄﻬﺮی ﻧﮋاد ،ح”،.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار(،
)اﯾﺠﺎد ﭘﻞ داﻧﺴﺘﻦ/اﻧﺠﺎم دادن/ﺷﺪن“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
] [۸ﻗﺎﺳﻤﯽ ،س ،.ﺗﻘﯽﯾﺎره ،ف ،.ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺤﻤﻮدی ،م ”،.ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻠﻮم در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
آﻣﯿﺨﺘﻪ“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ] [۱۷ﻇﻬﻮر ،ح ،.ﻏﻔﺎری ،م”،.ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﻣﻮزش
و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
] [۹ﺷﮑﺮﭼﯽزاده ،م ،.ﺷﯿﺮﺑﺎن ،ل ” ،.ﻧﻘﺶ دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ در
ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻟﺰوم آﻣﻮزش آنﻫﺎ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮردی
در ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ] [۱۸اﺑﻄﺤﯽ ،س .ا”،.ﭘﺎدﻣﻪ )ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﻣﺘﻮازن ﻫﻤﺠﻮش(:
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،داﻧﺸﮕﺎه
روﺷﮕﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،
آﻣﻮزشﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار(،
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،

] [۱۰ﻓﯿﺾ ،م ،.زارع ،ا”،.ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن“،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در  ،۱۴۰۴داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۸۸ ،

] [۱۹ﺑﺎﻣﺪاد ،م ،.دﯾﻮاﻧﺪری ،ب ”،.ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ“ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش
] [۱۱اﺧﺮوی ،ا”،.ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ :ﮐﺎرﺑﺮدی از
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
روش  AHPﻓﺎزی“ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻒ.۱۳۹۲ ،
آﯾﻨﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن.۱۳۹۰ ،
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
()ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
۱۳۹۶  ﻣﻬﺮﻣﺎه۲  آﺑﺎن ﺗﺎ۳۰
[20] Chen Chao, “The ratio of administrators and administrative staff-to-faculty in public universities and its
implications”, Nankai University, 2014.
[21] http://web.mit.edu/facts/faqs.html, MIT University website, 2017.
[22] http://www.utwente.nl, University of Twente official
website, 2017.

 ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ درERP،  اﺳﺘﻘﺮار،. ا، ﮐﺎزروﻧﯽ،. م،[ ﮐﺎزروﻧﯽ۲۳]
 اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ،ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ
.۱۳۹۵ ،ﻃﻮﺳﯽ
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