ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان،
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲آذر ،۱۳۹۶داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪIICEE2017-24 :

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ
ﭼﮑﯿﺪه -ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ای ﻧﻈﯿﺮ زﮐﻤﻦ در اﻧﻮاع ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی
 ،ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان روﺷﮕﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﻻﯾﻪ ای  ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮی
 ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ی درﺳﯽ و ﻣﺤﺘﻮای دروس ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺪل – ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،واﺟﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻻزم اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ  ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﺷﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﻣﺮاﻋﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت
وﯾﮋه دوره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﻮده و ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن  ،ﺿﻤﻦ درج
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻻزم  ،ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ،از ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻓﺮآوردﻫﺎی
آن  ،ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ  .ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻠﺖ
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﺠﯽ  ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻣﺪل  ،ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ اﺑﻌﺎد  ،از ﺳﺒﺪ ﻫﺎی اﺑﻌﺎد  ،ﺑﺎ ﻣﻼک ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻮﺷﺎﺋﯽ از اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ  ،ﮐﻪ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﯾﻦ اﻗﺪام
اﺳﺖ .ﺷﺶ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب  ،از ﺳﺒﺪﻫﺎی اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ  :ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  ،ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ از
ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ  ،ﺑﻌﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ از ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری  ،ﺑﻌﺪ

اﻟﺰاﻣﺎت درون رﺷﺘﻪ ای از ﺳﺒﺪ اﻟﺰاﻣﺎت رﺷﺘﻪ ای و ﺑﻌﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ از ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﺑﺮوﻧﺪادی.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد  ،ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ  ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻘﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺬﯾﺮ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮا
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮای دروس ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ  ،ﯾﺎددﻫﯽ
و ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﺮا دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.دﺷﻮاری ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮاد
ﻓﺮاﮔﯿﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﯾﺎددﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺪل-
ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،آﻧﺮا در ﺷﯿﻮه  ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎدﮐﺎری ،
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﻫﻤﯿﻦ روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎرا  ،در ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری و
اﻧﻔﺮادی را  ،ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺪل  -ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎددﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻮاع
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دو ﻣﺪل
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب و ﻣﺪﻟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی  ،ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎددﻫﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دروس و ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوره  ،ﻣﻌﺘﺒﺮ
و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ و در اﺟﺮا  ،اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ،در
ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ  ab-ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﻟﯽ ﺷﺶ ﺑﻌﺪی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ آن ﻣﯿﺘﻮان روﺷﮕﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﺑﺪاع واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺗﺎ داﻧﺸﯽ و در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺘﻮای  ،دروس
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
آﻧﻬﺎ را در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪل اﺟﺮاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را  ،اﺑﺪاع ﮐﺮد  .ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ  ،ﺑﺮای دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮﻟﻒ  ،ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﯾﺎﻧﻪ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ].[۱

۴

 ۲ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت

۱.۴

اﺣﺎﻟﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻌﺪﻫﺎ  ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش
ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری )ﻋﺘﻒ(
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ  ،ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﺠﺮب ﮐﺸﻮر  ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ دﺳﺘﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺪون ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اداری اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ] [۲ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ
اﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﮑﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ واﮔﺬاری را  ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ،
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺻﻼح
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺷﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.اﯾﻦ ﻧﯿﺎز  ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را  ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۳

ﻣﺤﺘﻮای دروس

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای دادن دﯾﭙﻠﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
و ﮐﺎرداﻧﯽ ﮐﺎرﯾﺮدی راﯾﺎﻧﻪ ] [۳و ﺗﺪوﯾﻦ دروس دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﻮزش راﯾﺎﻧﻪ ][۴
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﺠﯿﻢ و ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی زﻣﺎﻧﺒﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ  ،ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎﺷﺖ
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﯾﺎﻧﻪ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﻠﻮم در ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﻮاد راﯾﺎﻧﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ] [۵ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﻮﻟﯿﺪ راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺴﺖ درس ﺑﺎ ﻧﺮم
اﻓﺰار راﯾﺎﻧﻪ ای و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ  ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ.در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮآوراﻧﻪ  ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل ﺑﻠﻮم ،ﻣﺪﻟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ  ،راﯾﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﻮزه ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ دروس در درس ﻫﺎ
درج و ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺗﺮم اﺟﺮا ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﺪل اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺣﺬف آن از آﻣﻮزه ﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪل
ﺗﻨﻬﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی واﺟﺪ ﻣﺪل ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻃﺮح درس
ﻧﻮﯾﺴﯽ  ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺲ از
اﺟﺮا  ،در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دروس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﻪ راس
ﻣﺪل آﻣﻮزش  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﯾﺎد دﻫﯽ  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻫﻢ
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،ﺑﺮای اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ  ،ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ  ،راه
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮی  ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ در
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ  ،اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻋﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ
ﻣﺮاﻋﯽ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ] .[۶ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دو] ، [۷ﺳﻪ] ، [۸ﭼﻬﺎر] [۹و
ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪی] [۱۰اﯾﻦ ﻣﺪل  ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دوره ﻫﺎی رﺷﺘﻪ ای و ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﯾﺎﻧﻪ و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭘﺮوژه
ﺑﻌﺪی ﺟﺒﺮان ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل از اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﮔﺴﺘﺮده آن ﻣﯽ ﮐﺎﺳﺖ
].[۱۱از ﻧﻘﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،اوﻟﻮﯾﺖ وﺟﻮد روﺷﮕﺎن ﺣﺎﺻﻞ

ﺿﺮورت ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ

ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮاری ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎ و ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی دﺷﻮارﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺖ.اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮل در ﺣﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
زﯾﺮ ﺑﻨﺎی آﻣﻮزش ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ  ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی اﯾﻦ اﻗﺪام  ،ﺑﺪﯾﻬﯽ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺴﺎن دوزﯾﺴﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮ  ،در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ
ﺑﻠﮑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اش ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
روزاﻓﺰون ﻧﻮآﻣﻮزی و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﯿﺮ اﺳﮑﻮرم ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ  ،در ﺣﺪ رﻧﺴﺎﻧﺲ  ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻧﯿﺎز دارد .ﮔﺎم اول در اﯾﻦ راه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺪوﯾﻦ و
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪل -ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﮑﻤﮏ راﯾﺎﻧﻪ  ،از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻤﺰوج ﺑﺎ
ﺣﯿﺎت روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ  ،ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
 ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻫﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی راﯾﺎﻧﺸﯽ و اﻧﺠﻤﻦ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای · · ·

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎری  ،ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل -
ﭘﺎﯾﻪ ی

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

از اﺟﺘﻤﺎع و ر اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺪرس ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه را
دارد].[۱۶
رادﮐﻠﯿﻒ  ۱ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ  -ﯾﺎدﮔﯿﺮی در
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮا  ۲ﺳﺖ .ﺑﺮای روﯾﮑﺮد ﯾﺎددﻫﯽ  -ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﻓﺪﻟﺮ  ۳ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  :ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻼس درس  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺪرﺳﺎن آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
اﺟﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﭘﺪاﮔﻮژی .ﻫﻔﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ]:[۱۵

از ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎرﭼﻮب  ،ﺑﺮای ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺟﺮا  ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮای ﮔﺎم اول ای ﺗﻐﯿﯿﺮات  ،ﯾﻌﻨﯿﺎﺳﺘﺨﺮاج
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪ)ﺷﺶ( ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺪاﮔﻮژی  ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
درﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ
 .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ روﺷﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻬﻨﺠﺎر
زﮐﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ )اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی( و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ )اﺑﻌﺎد
ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ( ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﮔﺎم ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل
ﻓﺮاﯾﻨﺪی  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل – ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ  ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ][۱۲

۵

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺪاﮔﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪس

 .۱ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﻫﺪاف
درس  ،ﺑﯿﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ  ،ﻣﺮاﺣﻞ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺘﺮازی و ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎددﻫﯽ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن  ،واﺟﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ
ﺷﻬﻮدی اﯾﻦ دو  ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮔﺮوﻫﯽ  ،آﻣﻮزش
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن  ،در ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎم اﺳﺖ ] [۱۳اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ اﺑﺪاع ﭘﺪاﮔﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﺘﺪل
و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن  ،ﺧﻮد دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﭘﺪاﮔﻮژی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در
ﻋﻤﻞ  ،ﺳﯿﻠﯽ از ﻋﺒﺎرات و ﻋﻨﺎوﯾﻦ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ داوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻮزش ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
،آﻣﻮزش اﻧﺘﻘﺎدی  ،آﻣﻮزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺪار – ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
] [۱۴ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﭘﺪاﮔﻮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺎر روﯾﮑﺮد رﻓﺘﺎرﮔﺮاﺋﯽ  ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﺋﯽ  ،ﺳﺎزاﮔﺮاﺋﯽ ﻓﺮدی
و ﺳﺎزاﮔﺮاﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮔﺪﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎددﻫﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ].[۱۵
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺪرس ﻣﺤﻮر  ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﻧﻔﻌﺎل و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار و ﺳﭙﺲ ﻋﺎدت ﺑﺨﺸﯿﺪن رﻓﺘﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
را  ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﺋﯽ  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻧﮕﻬﺪاری آن در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن  ،درک  ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ
 ،اﯾﺠﺎد  ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه داﻧﺶ ﭼﻬﺎر
ﺑﻌﺪ  :داﻧﺶ واﻗﻌﯿﺎت  ،داﻧﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  ،داﻧﺶ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و داﻧﺶ ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ را
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد .روﯾﮑﺮد ﺳﺎزاﮔﺮاﺋﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ای از آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮ
ﻣﺤﻮر  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺛﻤﺮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی
ﻧﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﻣﺤﻮر ﺳﺎزاﮔﺮاﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای · · ·

 .۲ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع درس و ﺳﺎﯾﺮ دروس و ﻣﻮاد درﺳﯽ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .
 .۳ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮی و ﻣﻬﺎرﺗﯽ )ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی(.
 .۴ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل .۴
 .۵اﺳﺘﻔﺎده ار روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﯿﺎری . ۵
 .۶اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮان.
 .۷اﻗﻨﺎع ﯾﺎدﮔﯿﺮان ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺸﺎن در ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﭘﺪاﮔﻮژی ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای
دروس دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪارک دﯾﺪ  ،ﮐﺎر
دﺷﻮاری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻌﻤﺎری آﻧﺮا
 ،در ﺳﯿﺮی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد  .ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای  ۶دو ﺑﻪ دو واﺟﺪ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮر ﻣﺜﺒﺖ  ۷و ﭘﯿﺶ ﺧﻮرﻣﻨﻔﯽ  ۸و ﭘﺲ ﺧﻮر ﻣﺜﺒﺖ  ۹و ﭘﺲ
۱ Radcliffe
۲ Problem-based Learning
۳ Fedler
۴ Active Learning
۵ Co-operative Learning
۶ System Dynamic
۷ Positive Feedforward
۸ Negative Feedforward
۹ Positive Feedback

۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺧﻮرﻣﻨﻔﯽ  ۱۰ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮض ﻣﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﮑﺮاری  ۱۱و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ  ۱۲ﺑﻪ
روش ﭘﯿﭽﺸﯽ  ۱۳اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺷﺎﺋﯽ  ،ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ  ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اﺟﺮاﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
 ،اﯾﻦ اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﺸﺎن را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ روﺷﮕﺎن  ،در
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه  ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪی  ،زد ﺗﺎ
زد ۴-ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺳﺎزی روال ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰودن
اﺑﻌﺎد ﺑﻌﺪی  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﯿﻦ  ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺪﯾﺪ را  ،ﺑﻪ
دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺒﺪﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ اﺑﻌﺎد  ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ
اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺑﺮای ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺘﺨﺐ  ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﺮادات ﻋﯿﺎن
روش ﻫﺎی راﯾﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوره و ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ دروس  ،اﺷﺎره ای ﻣﺨﺘﺼﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
روش ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در واﺣﺪﻫﺎی اداری و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮری
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺮی  -ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ – ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎز
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﺟﻮان را دارد اﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯽ و آﻣﺎﯾﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻠﻒ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺠﺮب داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺠﺮی  ،ﺑﯽ
اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ .روش ﮔﺮﺗﻪ ﺑﺮداری ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ در دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ،
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻧﺸﺪن  ،از آﻓﺖ ﻧﮕﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮای دﯾﺮوز اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮدای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روش اﺳﺘﺎد ﮐﺎری ﮐﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ  ،در آﻣﻮزش اﻧﺒﻮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ،ﻧﺎﮐﺎراﺳﺖ.روش
ﻫﺎی ﻧﻮﮔﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺪاﮔﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی اﺟﺮاﺋﯽ و
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی دوره ای و رﺷﺘﻪ ای ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ.

اﺑﻌﺎدی ﻣﺮاﻋﯽ ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪاﮔﻮژی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﺜﻼ ﺳﻄﻮح
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻠﻮم – ﺳﺎﻧﺪرﺳﻮن ] [۱۷ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و اﺷﮑﺎل اراﺋﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی درﺳﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن داد.
ﺳﻄﻮح ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺪل زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﮕﺎﺷﺖ ﻓﻮق ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﻄﻮح ﺷﺶ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن  ،درک ﮐﺮدن  ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﺮدن  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن و ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ] [۱۸ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن را در ﯾﺎزده ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و داﻧﺎﺋﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  :داﻧﺶ  ،آزﻣﺎﯾﺶ
 ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ  ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ،اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای  ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺪاوم  ،روزآﻣﺪی و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪرن.
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ اﺳﺖ] ۱۹و [۲۰

۷

ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎراﺋﯽ ﺳﻨﺠﯽ در
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن

ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ از ﺳﺒﺪ ﻫﺎی اﺑﻌﺎد  ،ﺑﺎ ﻣﻼک ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن  ،ﺗﻄﺎﺑﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﻮﺷﺎﺋﯽ از اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد .ﺷﺶ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب از ﺳﺒﺪﻫﺎی اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﻧﺘﺤﺎب ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﭘﻮﺷﺎی اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  :ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد
از ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  ،ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ از ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ  ،ﺑﻌﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ از ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎری  ،ﺑﻌﺪ اﻟﺰاﻣﺎت درون رﺷﺘﻪ ای از ﺳﺒﺪ اﻟﺰاﻣﺎت رﺷﺘﻪ ای و ﺑﻌﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ از ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﺑﺮوﻧﺪادی.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ
 ۶ﺿﺮورت ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻘﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮ
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  ،و ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ
ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﻣﺮاﻋﯽ ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﭘﺮدازﻧﺪ  ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری
ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺋﯽ ﭘﻮﺷﺎﺋﯽ ﻋﻮاﻣﻞ  ،در دوره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺟﺴﺖ  :ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ  ،ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ،
ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ  ،ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد اﻟﺰاﻣﺎت رﺷﺘﻪ ای و درﺳﯽ و ﺳﺒﺪ اﺑﻌﺎد  ۸ﺑﻌﺪ ﯾﮑﻢ  :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮوﻧﺪادی.
ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ دوره ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻨﻔﻌﻠﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ،ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻌﺎد از ﺑﯿﻦ ﺳﺒﺪﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﺟﺪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
۱۰ Negative Feedback
از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ  ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﺒﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۱۱ Iterative
اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ  ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ را اﺣﯿﺎء ﮐﺮده و ﺑﻪ آن
۱۲ Evolutionary
۱۳ Spiral
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ آﺗﯽ،
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای · · ·

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

 ،در ﻗﺎﻟﺐ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ  ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻢ رﻗﯿﺐ
ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻣﻮزه ﻫﺎی درﺳﯽ در درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دروس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ
آﻣﻮزه ﻫﺎی درﺳﯽ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ  ،ﺑﺎ وزن دﻫﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﯽ درون
آﻧﻬﺎ  ،رﺳﯿﺪ .واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﻻزم در درون رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی روزآﻣﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت
و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﻮزﺷﯽ در دﺳﺘﺮس و ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ  ۲۲از
ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای اﻣﺮوزه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار  ۲۳راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه  . ۲۴دﺷﻮاری
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ  ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﻟﯽ وزﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ ﻻزم  ،ﺑﺮای اراﺋﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ از
دﺷﻮارﯾﻬﺎی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻌﺪﯾﻞ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮد.

ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺠﺎرب  ۱۴ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺎﯾﺸﯽ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺮار ﺧﻄﺎﻫﺎی رﺧﺪاده و ﺗﮑﺮار اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ  ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎ ﮐﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺎر  ،در اﺟﺮا در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺸﯽ  ، ۱۵از
آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻏﺮاق در آﻣﯿﺨﺘﻦ دروس
 ،از ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ  ،داﻧﺸﮕﺎه را در ﺣﺪ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮاﻧﺒﺎری ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی  ،از ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی
ﻋﺎﻣﻞ  ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد  ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺮزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ  ،ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮداری را ﻣﺠﺎز و ﮔﺎه
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ درس و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﺗﺮﻟﻮ  ،ﮐﻪ در دوره ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺮم درس
و ﯾﮏ ﺗﺮم ﮐﺎر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮان
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺮﻓﻪ ای  ۱۶در داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ
واﻗﻌﯿﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ  ۱۷ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ در آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی دورﮐﺎری ﮔﺮوﻫﯽ
 ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻢ رﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
دﺷﻮاری اﺟﺮا  ،ﻣﺮوج ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در اﺟﺮای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری
ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ  ، ۱۸ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼق در ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ  ،آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﻫﺎی آن در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

۱۰

ﺑﻌﺪ ﺳﻮم  :ﭘﻮدﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ

در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﯾﮏ زﯾﻨﺖ و اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی
 ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﯿﺰه ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ  .در ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ  ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .دﺷﻮاری  ،ﯾﺎﻓﺘﻦ داﻣﻨﻪ
ﻫﺎ و ﺣﻮزﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻻزم ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی  ،در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
دﺷﻮاری ﺑﻌﺪی ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت در ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﻣﻬﺎرﺗﯽ
اﺳﺖ .ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی راﯾﺞ ﺗﻤﺮﯾﻦ  ، ۲۵ﭘﺮوژه ﻫﺎی درﺳﯽ  ، ۲۶ﮐﺎرﺳﻮق ، ۲۷
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺎرورزی  ، ۲۸ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ  ، ۲۹و اﻣﺮوزه ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ، ۳۰
ﺗﻘﻠﯿﺪ  ، ۳۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی  ، ۳۲ﻃﺮاﺣﯽ  ،اﯾﺪه ﭘﺮدازی و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎری از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ اﺑﺰارﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﺷﺖ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻬﺎرت در ﻫﺮ ﺣﻮزه داﻧﺸﯽ از دﯾﮕﺮ
دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
 ۹ﺑﻌﺪ دوم  :واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺛﺮﺑﺨﺶ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش
واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ  ۱۹ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮد .در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ دروس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی راﯾﺎﻧﺸﯽ  ۲۰و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻬﺎرت در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن  ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎی
۲۲ BOK : Body Of Knowledge
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ۲۱ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ  ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری  ،ﺑﺮای
۲۳ SEBOK : Software Engineer BOK
درج ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺴﺠﻢ درﺳﯽ  ،در ﻗﺎﻟﺐ درس و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی دروس ﻣﺘﺼﻞ
۲۴
PMBOK : Project Management BOK
۲۵ Exercise
۲۶ Course Projects
۲۷ Workshop
۲۸ Internship
۲۹ Thesis
۳۰ Simulation
۳۱ Emulation
۳۲ Prototyping

۱۴ Best Practices
۱۵ Check List
۱۶ - PE : Professional Engineer
۱۷ Augmented Reality
۱۸ MIT Media Lab
۱۹ Units and Body of Knowledge
۲۰ ACM : Association of Computing Machinery
۲۱ - IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

۱۱

 ۱۴اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯽ ﻻﯾﻪ ای و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺪل
– ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ

ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎرم  :دروس و زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ

ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل – ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ  ،ﺣﺘﯽ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﻻﯾﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪل ﺷﺶ
ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺮداﺧﺖ .اوﻟﯿﻦ دﺷﻮاری ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻫﯽ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎ ﯾﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ،ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻨﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ  ،ﮔﺎم اول ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻓﺮض اوﻟﻮﯾﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﺘﻨﺎ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎزی ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻫﺮﻻﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ در
ﯾﺎﻓﺖ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،از ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻬﻮدی و ﺳﺎده ای ﮐﻪ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮض ﻫﺮﻻﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ و اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﺻﻮرت
اوﻟﻮﯾﺖ دار ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﻻﯾﻪ زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺗﻮاﻟﯽ واﺟﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻﯾﻪ ای اﺑﻌﺎد را
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ را در ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮد :

ﺑﻌﺪ از درج واﺣﺪﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﻻزم  ،در ﻣﺤﺘﻮای دروس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ ﻣﺮاﻋﯽ ارزش ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻫﺮ درس ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ۳۳
ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻬﻢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﻮﯾﮋه آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻻزﻣﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی درﺳﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮی ﯾﺎدﮔﯿﺮان ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ،ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﻄﻮح ذﻫﻨﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . .اﻧﺴﺠﺎم
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻻزم در درون دروس و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﯿﻦ دروس ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻧﺠﯿﺮه
ﻫﺎی درﺳﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت دروره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺎب زﻧﺠﯿﺮه
ﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮏ درس در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻬﺘﺮ  ،ﺳﻬﻠﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﻟﺰام رﻋﺎﯾﺖ
آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺮوط ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی دروس در آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺮﻣﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ
داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻃﺮاﺣﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﯽ  ،روﯾﻬﻢ
اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ دروس ﻣﺘﺼﻞ  ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ دروس آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﺮ
ﺣﻠﻘﻪ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮه درﺳﯽ  ،ﻧﺴﺒﺖ دارد.

۱۲

ﺟﺪول ﯾﮏ – ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺗﺎﺛﺮات اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
دروس آﻣﻮزش ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺪول ﻓﻮق ،
ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪی  ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم درج ﺷﺪه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی
ﺟﺪول ﺗﺎﺛﯿﺮات  ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺠﻢ  :اﻟﺰاﻣﺎت درون رﺷﺘﻪ ای

اﻟﺰاﻣﺎت درون رﺷﺘﻪ ای اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻃﯿﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه  ،از ﭘﯿﺸﺎ
رﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد
ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ .دوره ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﺳﺖ.

۱۳

۱۵

ﺑﻌﺪ ﺷﺸﻢ  :وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ و زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی اﺗﺼﺎل دروس  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮﺋﯽ در
دﺳﺖ ﻣﺪرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ اﺷﻨﺎ و در آن ﻧﻮآﻣﻮزی و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰارﻫﺎ  ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و زﻧﺪه اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا  ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺠﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ  ،ﻣﺪرﺳﯿﻦ را از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪون ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﻮﻟﻒ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ واﺟﺪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺮای آﻣﻮزﺷﻬﺎی دوره ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ در ﻋﺼﺮ ﺑﺤﺮان اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯽ و ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز ﭼﻨﺪ
ﻣﻬﺎرﺗﯽ  ،در ﺗﺼﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
درﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮐﺎر ﯾﺎ
آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ
اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮری آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻬﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد.
۳۳ Course Chains

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای · · ·

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺪل  -ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

۶

IICEE2017-24

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶
ﻧﮕﺎﺷﺖ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و  -۱ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ -۲وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ
اوﻟﻮﯾﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻻﯾﻪ
ای
-۱ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ

-۲وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ

داﻧﺶ

-۳اﻟﺰاﻣﺎت رﺷﺘﻪ ای

-۴ﺣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی
داﻧﺸﯽ

-۵ﭘﻮدﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ

داﻧﺶ -۳اﻟﺰاﻣﺎت رﺷﺘﻪ ای

-۴ﺣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی -۵ﭘﻮدﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ
داﻧﺸﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ ،
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮ  ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز ﺳﺎزی ﻻﯾﻪ ﻫﺎی دو اﻟﯽ ﺷﺶ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز ﺳﺎزی ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ اﻟﯽ ﺷﺶ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ِو ﯾﺰﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز ﺳﺎزی ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر اﻟﯽ
ﺷﺶ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺣﻮزه ﻫﺎ و
ﺑﺪﻧﻬﺎی داﻧﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ
رﺷﺘﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز ﺳﺎزی ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﺷﺶ

-۶دروس و زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی
درﺳﯽ

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﭘﻮدﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دروس و
زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﻻزم

 ۱۶از اﺟﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎ اﺟﺮا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی راﯾﺎﻧﻪ ی ﻣﺪل ﺷﺶ و ﺷﻬﻮدی ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪﻗﯿﻖ و
رﺳﻤﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﺎﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺮای اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻌﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از ﺗﻮان ﻧﻮآوران ﻣﻮردی
در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﺎﻧﺸﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل – ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻬﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام  ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺰه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺑﺰاری ﮐﺎرﯾﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ – ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﺷﻮاری  -دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اوﻟﯿﻪ اﺟﺮا و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮا اﻗﺪام ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد روال ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ راﯾﺎﻧﻪ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﮐﺐ و ﭘﯿﭽﯿﺪه  ،در ﻣﻮرد  ۱۸ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش  ،ﺧﺒﺮﮔﯽ و
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش
ﺻﺮف اوﻗﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﺗﺤﻘﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،ﯾﮏ راه ﺣﻞ  ،اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺪل – ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﺎوردی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﭘﺲ از
ﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﭘﻮﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دروس
 ۱۷ﻣﺤﺎﺳﻦ و اﯾﺮادات در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ و زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺪون ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ،
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن  ،در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺖ .راه ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
از ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺧﻮدﮐﺎر و راﯾﺎﻧﻪ ای ﺳﺎزی ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ  ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪام ﻫﻤﯿﺎراﻧﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی – و ﻣﺪرﺳﺎن
ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﻣﯿﺘﻮان ﺟﻮان – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻮآور – در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب و اﺟﺮای
ﺑﻪ ﻟﺰوم روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی دﻗﯿﻖ ﮔﺎﻣﻬﺎی رﯾﺰ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺷﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن راﯾﺎﻧﻪ ای ﺳﺎزی آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر  ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺸﺪار ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای · · ·

۷
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﻣﺎ اﯾﻨﮏ دارﯾﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدﻣﺎن – اﺻﻼح زﻣﺎن ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه – ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن – ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮآوردی از آن ﻧﺪارﯾﻢ – ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺒﺎد.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ،ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺮو )ﻣﺘﻦ(  ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه . ۱۳۸۸
] [۹ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،زد) ۳-زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪی( :
راﯾﺎﻧﺶ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزﺷﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
راﯾﺎﻧﻪ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ،ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ  ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه . ۱۳۹۰

ﻣﺮاﺟﻊ

] [۱ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،ﻣﺪﻟﻬﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪی زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی
درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮدﻃﻠﺐ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
] [۱۰ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،زد) ۴-زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪی( :
ﺷﺮﯾﻒ .۱۳۹۳ ،
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ راﻫﻨﻤﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ  ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و ﮐﻢ آﺳﯿﺐ
دوره ﻫﺎی ﭘﺴﺎرﺷﺘﻪ ای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﯾﺎﻧﺶ در اﯾﺮان،
] [۲ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ  ،ﺑﻬﺰاد ﻣﺤﻤﺪی ﻧﮋاد  ،ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ  ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ  ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ  ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه . ۱۳۹۱
آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﺘﻒ .۱۳۹۰ ،
] [۳ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،ﺣﺴﯿﻦ ﻏﻔﺎری ﮔﺮﮐﺎﻧﯽ  ،ﺷﺎﯾﺎ ﺿﯿﻐﻤﯽ  ،ﻃﺮح ] [۱۱ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،روﺷﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
درﺳﯽ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪآﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﯾﺠﺎد ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ دﯾﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
در اﯾﺮان  ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان  ،ﺷﻤﺎره .۱۳۹۳ ، ۶۴
ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
.۱۳۷۱ ،
] [۱۲ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻣﺸﮑﻨﺎﻧﯽ  ،ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ
ﻫﺎﺷﻤﯽ  ،ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮدﻃﻠﺐ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
] [۴ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ  ،ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ،وزارت ﻋﺘﻒ .۱۳۹۲ ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ .۱۳۶۹ ،
][۵

][۶

][۷

][۸

ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮاروش  ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﯿﺎده ] [۱۳ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن  ،ﻧﻮآوری در آﻣﻮزش  ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
ﭼﺎپ دوم .۱۳۹۲ ،
ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﯽ ارزش اﻓﺰا ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری
] [۱۴آرﯾﻦ واﻟﺲ  ،ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﺪار  ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﯽ زاده ﭘﯿﺮ ﺳﺮاﯾﯽ  ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ،ﺗﻬﺮان .۱۳۸۶ ،
.۱۳۹۴ ،
ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،زد )زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ(  :اﻟﮕﻮﺋﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
] [۱۵ﻋﺒﺎس ﺑﺎزرﮔﺎن  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان .۱۳۹۶ ،
اﻃﻼﻋﺎت  ،دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
] [۱۶ﮐﻠﺮﻣﻮن ﮔﻮﺗﯿﻪ  ،ﻣﻮرﯾﺲ ﺗﺎردﯾﻒ  ، ،ﭘﺪاﮔﻮژی  :ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﯾﺎددﻫﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان  ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه .۱۳۸۳
– ﯾﺎدﮔﯿﺮی از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز )ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد(  ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،زد) ۱-زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ دو ﺑﻌﺪی( :
ﻓﺮﯾﺪه ﻣﺸﺎﯾﺨﺎﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ .۱۳۹۲ ،
ﭼﺎرﭼﻮب و اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و راه اﻧﺪازی
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ،دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ] [۱۷ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ راﻫﻨﻤﺎی درس  ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره دوم
ﮐﺮﺳﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان .۱۳۹۶ ،
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان  ،ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه . ۱۳۸۶
] [۱۸ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن  ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻄﺤﯽ  ،زد) ۲-زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی( :
 ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره دوم ﮐﺮﺳﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان ،
.۱۳۹۶
اﻟﮕﻮﺋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﻫﺎی
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

] [۱۹ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن  ،ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ
دوم .۱۳۹۱ ،
] [۲۰ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن  ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدآﻣﻮز  ،ﻫﺪف دار و ﭘﺮوژه
ﻣﺤﻮر  ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ اول .۱۳۹۲ ،
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