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میزگرد مسائل آموزش مهندسی از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان
برگزار شده در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
اعضای میزگرد :مهندس روزبه باقری (قائم مقام معاون مهندسی و نظارت بر تولید شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا) ،مهندس
خلیل بهبهانی (مدیرعامل بخش پروژه های سرمایه گزاری مپنا) ،مهندس صادق جاللی (فارغ التحصیل و دانشجوی دکتری برق در
دانشگاه تهران) ،مهندس علی داودآبادی فراهانی (فارغ التحصیل و دانشجو) ،مهندس محمدرضا شریفی (رئیس میزگرد ،مدیرعامل
شرکت بهره برداری تعمیراتی مپنا) و دکتر بیژن مشکینی (معاونت خدمات مشتریان و خدمات پس از فروش مپنا)
مهندس محمدرضا شریفی (رئیس میزگرد) مطالب زیر را ارائه کردند:
پنل ما با موضوع مسائل و چالش های آموزش مهندسی است .جا دارد به خاطر کلمه چالش عذرخواهی کنم چون شاید بحث های
ما از جنس خوبی نباشد ،سعی کردیم برای اینکه واقع گرایانه باشد ،واقعیت هایی که خود من به عنوان فارغ التحصیل  23سال
پیش و االن با آن ارتباط دارم و می دانم که به چه صورت هست و در فارغ التحصیالن مهندسی می بینم ،بحث شود .اگر بحثی
پیش می آید پیشاپیش عذرخواهی می کنم ،قصد بی احترامی به فضای دانشگاه و اساتید نیست و این صرفاً دید ما هست یعنی
کسی که دارد در این حرفه کار می کند .این ها ایرادهایی است که خودمان هم متولی آن هستیم .یعنی ایرادی به کسی وارد
نیست .خالصه شکل گیری این پنل این است که ما در رابطه با موضوع پنل یعنی مسائل و چالش ها ،در ابتدا پرسشنامه هایی را بر
اساس سواالتی که زاییده یک جلسه طوفان فکری بود ،تهیه کردیم 6 .سوال طرح شد و در اختیار فارغ التحصیالن و دانشجویان
قرار دادیم و نظرشان درباره آنچه که باید در دانشگاه فرا می گرفتند که در آینده در صنعت بتوانند به کار ببرند را مورد سوال قرار
دادیم .چه چیزهایی را باید یاد می گرفتند؟ فکر می کنند چه چیزهایی را باید یاد بگیرند؟ از آن طرف از فارغ التحصیالن هم
همین سوال را پرسیدیم .این بار سوال اینطور بود که کمبود چه چیزی را االن احساس می کنید؟ کلیات سواالت به این صورت
بود :چه چیزی را باید یاد می گرفتید که االن احساس می کنید که ندارید و بهتر بود این ها را یاد می گرفتید .سوال  5و  6در واقع
یک نوع است که از فارغ التحصیل و دانشجو پرسیدیم توقعتان از دانشگاه و صنعت چیست؟ سواالت این بود :هدف از آموزش
مهندسی چیست؟ در دانشگاه بر اساس هدفی که شما دارید ،این نگاه وجود دارد؟ وضع موجود آموزش مهندسی را چگونه ارزیابی
می کنید؟ پیشنهاد برای بهبود و انتظار شما از دانشگاه و صنعت چیست؟ طبق تقسیم بندی که داریم من هدف از آموزش را خیلی
مختصر در زمان کمی که دارم توضیح می دهم و بعد طبق تقسیم بندی دوستان دیگر در خدمتشان هستیم .من خودم فکر می
کردم که هدف از آموزش مهندسی این باشد که ما حدود  70تا  80درصد آنچه که الزم است در کار استفاده بکنیم را در دانشگاه
یاد بگیریم .آموزش بدو استخدام هم داشته باشیم و در زمان حدوداً شش ماه تا یکسال ،بتواند آن نفر یک مهندس بشود .ولی
واقعیت این است که فکر کنم دوستان هم همه با هم ،هم نظر باشیم ،این دانشگاه امروز به ما این کمک را نمی کند ،یعنی کسی
که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود به عنوان یک مهندس مکانیک ،وقتی وارد کار می شود حجم واقعی آن فعالیت هایی که می
خواهد با آن کار کند را نمی داند .بطور مثال :اگر کسی قرار است در نیروگاه کار کند ،شاید اندازه واقعی توربین را نشناسد و اندازه
واقعی ژنراتور را نداند! .این برای کسی که بخواهد در نیروگاه کار کند ،یک فاجعه است .ما در دانشگاه توقعمان این است که این
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باید ترکیبی از درس باشد .اینکه کتاب شیوه طراحی اجزا را باز می کنیم و دانشجو مثل کتاب ادبیات بخواند و بعد برود امتحان
بدهد ،فکر می کنم این ها آفات دانشجویان دانشجویان مهندسی ما هست که بعدها می خواهند از این ها در صنعت استفاده کنند.
فکر می کنم روش های بهتری برای تربیت مهندس وجود دارد .این روش ها را یاد بدهیم .آقای دکتر غفاری به ما می گفتند ما در
دانشگاه باید به دانشجو یاد بدهیم که بعداً چگونه یاد بگیرد .من فکر می کنم اگر این یادگیری را خوب یاد بدهیم ،آن فارغ
التحصیل می تواند ،راه هایش را پیدا بکند ،برای خیلی از مسایلش راه حل پیدا کند و بتواند به کار ببرد .بسیاری از دوستانی که
برای مصاحبه وارد بازار کار می شوند ،دانشجویانی از دانشگاه های مختلف هستند ،خیلی اوقات آن دانشجویی که از دانشگاه با رتبه
پایین تری برای مصاحبه می آید ،مهندس بسیار بهتری از دانشجویی که از دانشگاه رتبه باالتری است می باشد و در کار هم
خودش را نشان می دهد .او یک تصوری از خودش دارد که چون من دانشجوی خوبی بودم و طراحی اجزا و ترمودینامیک را با نمره
Aپاس کردم ،پس یک مهندس خوبی هم در کار هستم .خیلی این اتفاق برای ما پیش آمده و دیدیم که عکس اش اتفاق افتاده
است .فکر می کنم که بطور خالصه در جمع بندی پرسشنامه هایی که در اختیار دوستان قرار دادیم و هم تجربه خودم به عنوان
فارغ التحصیل و کسی که بعد مشغول به کار شد ،هدف باید این باشد که مربی خوبی برای مهندس باشیم .یعنی وقتی که یک
مهندسی فارغ التحصیل می شود ،اگر  20درصد از آموزش هایی که الزم است را به او بدهیم ،بتوانیم کار را از او تحویل بگیریم .
ولی ما عمدتاً با این سر و کار داریم که مهندسی که اول کار می آید ،خجالت می کشد که با یک تکنسین روبرو بشود و اصالً نمی
توانیم روبروشان کنیم .اصالً آن مهندس هیچ چیز ندارد که به یک تکنسین با  20سال یا  25سال سابقه کار بگوید و این برای
کسی که می خواهد مهندس و رئیس آن تکنسین باشد ،یک آفت است .ما این ها را باید یاد بدهیم .فکر می کنم که در ارتباط
مستقیم کار و دانشگاه خیلی ضعیف هستیم .جسارت نباشد خیلی وقت ها شاید حتی اساتید ما هم چیزهایی که ما توقع داریم را
نمی دانند .یعنی وقتی که بازدید از یک نیروگاه را می گذاریم ،شاید اساتید وقت نداشته باشند و نیایند اما آن اساتید می خواهند
درس نیروگاه و یا هر درس دیگری را به دانشجو تدریس کنند ،ایشان هم نمی دانند که این تدریس باید انجام شود و یا آن فن را
به دانشجو آموزش بدهند .من فکر می کنم که هدف از آموزش مهندسی در دانشگاه از دید من فارغ التحصیل که دارم در این
حرفه کار می کنم ،این باشد که  80درصد از کارهایی که ما در حرفه های مختلف مثالً من در حرفه خودم یعنی نیروگاه می بینم
 80درصد آن کارها را از او توقع داشته باشم بداند.
مهندس خلیل بهبهانی:
ذکر و یادآوری زلزله کرمانشاه به خاطر این است که بعنوان یک درس آموخته و یک مهندس ما چه وظیفه ای داریم؟ آیا ردپایی
که از کم کاری ،اشتباه و یا شاید سوء مدیریت هایی که اتفاق می افتد ،جایی در ارتباط با آموزش و نحوه آموزش مهندسی ما
هست یا خیر؟ آیا از خودمان خواهیم پرسید که این اتفاق و آثارش را که خواست خدا هست و ما آن را یک اتفاق فرا طبیعی می
دانیم ،در آثارش چقدر موثر بودیم ،مهندسی و آموزش ما چقدر می تواند در این مسیر موثر باشد که این می تواند یکی از درس
آموخته هایی باشد که در این نشست ها شاید ،نیاز است که اتفاق بیفتد .من یک سوالی را در ذهنم بود و آقای دکتر اشرفی زاده
قدری به آن پاسخ دادند ولی کامل نیست .چهار دوره از این نشست گذشته و این نشست ها حتماً نتایجی داشته و دارد و این دفعه
هم نتایجی را به بار خواهد داشت .چقدر عملیاتی اش کردیم؟ چقدر این ها و آثار جمع بندی ها را در عمل ،طرح درس ها ،نحوه
تدریس و در آموزش دیدیم؟ من اعتقادی به لغت ارتباط با صنعت ندارم .من به عنوان یک صنعتکار اعتقاد دارک که دیگر دوره این
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لغت گذشته است و یک لغت منسوخ است .ارتباط برای یک زمان دیگر و یک مرحله دیگر است .ما مشارکت نداریم ،مشارکت فراتر
از ارتباط است .یعنی باید در نتایج و مسئولیت هایش با هم شریک باشیم .دانشگاه متأسفانه جواب سوال اینکه آیا به اهداف
مهندسی رسیدیم را نمی دهد؟ همه می دانیم و در نشست ها هم می گوییم که نرسیدیم .چرا نرسیدیم؟ به تعداد خودتان االن
نگاه کنید 20 ،نفر بیشتر نیستید .صنعت می خواهد اینجا حرف بزند ،جلسه آخر در روز را برای صنعت می گذارید ،یعنی چه
پیامی را دانشگاه می دهد؟ خوب است که لطف فرمودید و ما را دعوت کردید .لطف فرمودید که دانشجو را دعوت کردید که بیاید و
نظرات عملیاتی اش را بگوید .این یعنی چه؟ االن باید اینجا جای نشستن نباشد .چون یکی از آرزو ها و آمال اولیه یک دانشجو
این است که بعداً سرکار برود .االن تمامی نشست های دیگر این است که چگونه کارآفرینی کنیم و چگونه با صنعت ارتباط برقرار
کنیم .چگونه صنعت را در مسیر دانشگاه و در مسیر پویایی دانشگاه هدفمند کنیم .صنعت که دیر آمده و زود هم می خواهد برود.
او زود نتیجه می خواهد .دانشگاه هم که همه زودرنج است و حرف هم بزنیم همه ناراحت می شوید .دانشگاه مجموعه ای از
اتفاقاتی است که برای یک دوره زمانی خاص می افتد و بعد از آن دانشگاه خدمات پس از فروش ندارد .یعنی وقتی دانشجو و استاد
رفت ،رفت .من االن ده تا طرح با دانشگاه ها دارم .می گویند این برای چند سال پیش است که االن نه آن استاد هست و نه
دانشجو .بیایید از اول آن را به عنوان یک پروژه جدید کار کنیم .اگر شما جای صنعت باشید آیا به این نوع تفکرات بها می دهید؟
حتی خیلی هم دلتان بخواهد که کمک کنید ،کاری از دستتان بر نمی آید .چند بار بابت یک سوژه برای یک موضوع پرداخت
کنیم .ببخشید اگر ادبیات من فراتر از متعارف است و کمی تند است .این حرف هایی است که زده می شود .خودتان هم این حرف
ها را می زنید .ولی این حرف ها به صورت اینکه دست همگی درد نکند ،خیلی هم خوبیم گفته می شود .عرض کردم که اوایل
انقالب ،جایی در دانشگاه درس می دادم و دیدم که دانشجو متوجه نمی شود .برای مثال من دارم درباره ترانسفورماتور جریان
صحبت می کنم ،هیچ کدام از دانشجو ها ترانسفورماتور جریان را ندیده اند .می گوییم توربین ،ژنراتور ،ولی کسی ندیده است .چرا
چون هزینه دارد و آزمایشگاه ها گران هستند .تئوری آمده و جای عمل نشسته دانشگاههای فنی ما تئوری زده هستند .خانم
دکتر شهبازی در نشست قبل فرمودند که در تورنتو چقدر درصد عمل گرایی در حال افزایش است و چقدر تعامالت با صنعت وجهه
عملیاتی به خود می گیرد .کجا ما این کارها را می کنیم؟ من این را عرض کرم که بدانید وقتی آن کالس را من تشکیل دادم ،دو
اتوبوس آوردم و گفتم کالس آینده در نیروگاه تشکیل می شود .یکی از اتوبوس ها را اساتید پر کردند چون آنها هم ندیده بودند.
حتی اساتید ما هم آن تجهیزات را ندیده یا کمتر دیده بودند .این ایراد و اشکال تنها به صنعت نیست که مسیر را برای ورود و
حضور راحت دانشگاه در صنعت هموار نکرده است .خود دانشگاه هم زود رنج است و دوبار سوال کنید و جواب ندهیم قهر می کنید.
نگاهمان سیستمی ،مانا و بهبود مستمر نیست .من اینها را عرض کردم تا برای بحثی که دارم فضا را باز کنیم :من چند سوال در
ذهنم هست .کجا درطرح درس ها دیده شده؟ االن  60درصد نیروگاه های کشور( ،چون من از آن صنف هستم می گویم) به بخش
خصوصی داده شده است؟ چقدر تعامل با بخش خصوصی در طرح درس های دروس مهندسی جا گرفته است؟ در همه صنایع این
اتفاق دارد می افتد .االن ،صنعتمان مال دولت بوده و هست و دانشگاهمان هم مال دولت است .مثلثی را داریم :دولت ،صنعت و
دانشگاه .ما این رابطه بین دانشگاه و صنعت را می بینیم تالش هم می کنیم ،اما دولت کجاست؟ االن کجای این نشست ،دولت
حضور دارد؟ کجا باید بیاید؟ االن وزارت علوم کجاست؟ که بیاید و ببیند که صنعت دارد یک تقاضایی از دانشگاه می کند که
دانشگاه به تنهایی جوابگوی این سوال نیست .باید حمایت بشود و این حمایت هم فراتر از حمایت سیستمی متعارف ،قانونی و
دستورالعملی است .شعار ندهیم ،االن همه ما شعار می دهیم من هم همینطور .ولی واقعیت امر این است که چکار کردیم؟ عرض
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کردم ،چهار جلسه و چهار نشست گذشته است .به من بگویید که این ده تا نتیجه از نشست های چهارگانه گذشته را عملیاتی
کردیم! پوستر کنید و به در و دیوار بزنید .می گویند زده اند ولی من ندیده ام .ببخشید اینطور صحبت می کنم .من شرمنده ام و
کوچک شما هستم .من در جای مقدسی هستم .دانشگاه خیلی مقدس است .احترام دارد ،بعنوان نماینده صنعت ما هرچه داریم از
دانشگاه داریم و هرچه من هستم از دانشگاه است .هر کسی اینجا نشسته است از دانشگاه است که رفته و آبدیده شده است .من را
از کوره رد کرده اند .کوره ای که قرار بوده بخشی اش را در دانشگاه بگذراند .نگذاراندنم و مرا خام بیرون فرستادید .شاگرد اولتان
هم بودم .ولی وقتی رفتم بیرون ،شرایط طور دیگری بود .در دانشگاه های آمریکای شمالی اینگونه است که وقتی شما فارغ
التحصیل می شوید موظف هستید که بروید و در مصاحبه های ریکروتینگ شرکت کنید .وقتی ما رفتیم شرکت نفتی اگزون از
من مصاحبه کرد .من با افتخار می گفتم که معدلم  3/88از  4است و کارهایی انجام داده ام .ایشان هیچ حرفی نزد و در انتهای
مصاحبه گفت بیا بنشین ،کارت دارم .گفت که چرا اینقدر به معدلت می نازی؟ گفت این تأثیری در ارزیابی من از شما ندارد و من
شما را انتخاب کردم .ولی چرا اینقدر به معدلت می نازی؟ گفتم خوب درسخوان بودم .گفت من ترجیح می دهم دو معدل C
بگیرم تا اینکه یک معدل  Aبگیرم .گفتم چرا؟ گفت چون شخصی که معدل  Cدارد زندگی هم کرده است و با مردم هم بوده است.
من  EQتو را می خواهم .فقط  IQات را نمی خواهم .دانشگاه های ما فقط روی  IQکار می کنند .روی  EQکار نمی کنند .شما
خیلی کم به مباحث اقتصادی پرداخته اید .در صنعت اولین سواالت و مباحث این است که این کار شما اقتصادی هست یا نه .در
دایره المعارف های بریتانیکا یا آمریکانا و هر کدام از این فرهنگ های لغت ،وقتی تعریف مهندسی را می بینید( ،که من بعداً رفتم
و نگاه کردم ،در دانشگاه نگاه نکردم) این است که نگاه اقتصادی به آن صنعت یا علمی که داری باید انجام بدهی که آن لغت
اقتصادی اش کلمه کلیدی است .در دانشگاه یادمان ندادید .االن آموزش ،کجای مهندسی ما می آید و بررسی اقتصادی و امکان
سنجی یک بحث را انجام می دهد .در رشته های صنایع داریم ولی مهندس مکانیک ،برق یا عمران ما کجا به این مباحث می
پردازد؟ یا اخالق مهندسی را که در بحث اولم در ارتباط با زلزله بود ،کجا یاد ما دادند؟ در کانادایی که خانم دکتر به آن اشاره کرد،
شما مهندس می شوید ،بعد می روید و یک مهندس حرفه ای می شوید و مجوز می گیرید .ما بخشی از  PEرا به دانشگاه سپردیم
ولی چیزی به ما تحویل داده نشده است.
دکتر بیژن مشکینی:
من  32سال در صنعت (می شود گفت که صنعت آب و برق ،چون من در دانشگاه صنعت آب و برق بودم) و دانشگاه بودم و االن
هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و در شرف بازنشستگی هستم .آموزش های تخصصی صنعت آب و برق را برنامه ریزی و مدیریت
کردم .آموزشگاه درست کردم و مرکز آموزش تخصصی را راه اندازی کردم .این ها را فقط اشاره کردم که بدانید چیزی که می گویم
حاصل مجموعه تجربیاتی می باشد که درصنعت ودانشگاه کسب کرده ام .ما باید امانت داری را پاس بداریم ،مطالبی که جمع بندی
شده است ،پرسشنامه ها روی تابلو هست و بعضی از آنها متأسفانه حتی قابل ارائه هم نیست چون نظرات چند نفر هست و در
پرسشنامه تکمیل و جمع بندی شده است .در پنل های قبلی هم این صحبت بوده است که تا وقتی دیدگاه ها و فرهنگ درست
نشود ،همه چیز ما مشکل دارد از جمله دانشگاه ،ارتباط با صنعت ،ارتباط با دانشگاه و همه چیز مشکل دارد .این فرهنگ را باید
دانشگاه بسازد و همین کار را هم دارد انجام می دهد .عذرخواهی می کنم که نمی توانم مطلق صحبت کنم .هرکسی که مطلق
صحبت کند به نظر من درست نیست و قطعا بی انصافی کرده است .ما باید به این توجه کنیم که درصدی جامعه و درصدی هم
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دانشگاه دراین امرموثر است و دیدگاه ها باید توسط هردو اینها اصالح شود .به نظر من ،در دانشگاه همه چیز برای ساختن فرهنگ
در اساتید خالصه می شود .چون ما نهادهای مختلف با وظیفه فرهنگ سازی ومراقبت را در کشور داریم( .همه می گویند ماشین و
حقوقش را افراد دیگری می گیرند ،بنابراین من مسئولیتی ندارم) .در همه جای دنیا در کالس که بسته می شود ،معاون فرهنگی،
معاون دانشجویی ،نماینده مقام معظم رهبری و الگو همه متمرکزدر استاد است .همه ما از اساتیدمان الگو گرفتیم .فکر می کنم
برای کار آفرینی ،ارتباط با صنعت و هر انتظاری که از دیدگاه های مطرح شده داریم ،اساتید ما باید تشویق بیشتر به آنها و به ویژه
تشویق وترغیب به خالقیت بکنند که درنتیجه تا جایی که ممکن است افراد به خالقیت روی بیاورند .اگر بچه من به یک معلم راه
انداز در دبستان یا دبیرستان برمی خورد تا آخر خودش پیش می رفت (ولی در غیر این صورت بدبخت بود وهمیشه باید اوراهل داد
تا کمی به جلوبرود) .بنابراین استاد خیلی مهم است .االن من فکر می کنم که روال ها و روش هایی که در دانشگاه ها حاکم است،
اساتید را به سمت و سویی می برد که در واقع کمتر فرصت و حوصله این موضوع را پیدا می کنند .نمی خواهم خدایی ناکرده بد
قضاوت کنم ولی فکر می کنم می شود طوری سازماندهی کرد که عمدتاً دنبال جمع کردن امتیاز نباشیم .دنبال جمع کردن
امتیازات الهی باشیم ،یعنی افرادی را تربیت کنیم که کارآفرین وخالق باشند ،چون ما با انسان ها سر و کار داریم .یک مطلب هم
در مورد کار در صنعت اساتید و کار در صنعت دانشجویان است .کار در صنعت اساتید در بسیاری از کشورها (من جمله دانشگاه
TUو دانشگاه های دیگر) بصورت نیم روز در هفته یا یک روز در هفته ،جزو وظایف وبرنامه هفتگی آن افراد است .یعنی می روند و
در هر زمینه ای که خودشان عالقمند هستند یا توانمندیشان هست یا آن صنعت نیاز دارد ،در آن نیم روز یا یک روز یا بیشتردر
صنعت کار می کنند .هم نیاز های صنعت را می فهمند و هم در کالسهایشان نتایج این کار مفید واقع می شود .همینطور برای
دانشجو ها مسأله بازدید و یا کار در صنعت بصورت پراکنده درطی تحصیلشان وجود دارد .آقای دکتر در پنل قبلی فرمودند که مثالً
یکسال بروند و کار کنند .در کشور ما اینطور نمی شود .چون هر فردی که برود یکسال کار بکند ،بعد شغلش می شود و بعد ازدواج
می کند و میرود .این کار باید در حین تحصیل باشد و در حین تحصیل ،چرا ما پنجشنبه ها یا یک روز در هفته را در برنامه
آموزشیمان برای کار در صنعت و کار در محیط های کاری ،کار در کسب و کار و یاد گرفتن روش های ایجادوتوسعه کسب و کار
اختصاص نمی دهیم؟ بسیاری از اساتید ما بودند که وقتی با صنعت تلفیق شدند ،ثمرات بسیار خوبی داشتند .من واقعاً فکر می کنم
در آیین نامه کار در صنعت باید تجدید نظر بشود و آیین نامه کار در صنعت برای اساتید خیلی جدی گرفته شود .مطلبی که می
خواستم عرض کنم ،شاید این پیشنهاد ،عملیاتی شدنش خیلی سخت باشد ولی از آن مشکالت حادی است که ما داریم.
دانشگاهمان در واقع افراد را برای طراحی و مهندسی می خواهد تربیت کند .ولی افراد با توجه به استعداد و عالقه مندیشان ممکن
است بعد از تحصیل در یکی از زمینه های تحقیق ،طراحی ،بهره برداری از فرایند های صنعتی ،نگهداری ،تعمیرات ،ساخت و تولید
و نصب و راه اندازی می خواهند فعالیت کنند .همینطور ممکن است عالقمند باشند که در صنعت پتروشیمی ،تولید برق یا انتقال
برق و یا در صنعت نفت و گاز وارد شوند .اگرشاخه های فعالیت خودشان یا نوع صنعت و کاری که پس از دانشگاه می خواهند انجام
بدهند ،مشخص بشود (که می تواند روش داشته باشد و از فرم های روانشناختی گرفته تا مصاحبه و ...عالیق فرد را استخراج کنیم
) ،برای تک تک افراد می توانیم برنامه ریزی بهینه کنیم .به این ترتیب دانشگاه برای افرادی که می خواهد برای تحقیق و برای
طراحی تربیت کند ،برنامه هایی خاص این منظوررادر نظر می گیرد و منابع کشور را هم درزمینه های نامرتبط صرف نمی کند .ما
االن مهندسین بسیاری داریم که برای طراحی و تحقیق درس خوانده اند ولی در آخر در یک شغل بهره برداری درصنعت مشغول
شده اند .بنابراین اگر قرار است بهره بردار بشود ،خوب است که رشته بهره برداری بخواند .چرا ما اینقدر جهت می دهیم و افراد را
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مشکل دار می کنیم .دلیل اینکه افرادی با رتبه های پایین در دانشگاه می آیند و مشکل پیدا می کنند چیست؟ بحران های هویتی
اینچنینی هم هست که برای دانشجویان پیش می آید .بنابراین به نظرم باید تفکیک و تقسیم بندی برنامه های پرورش مهندسی
در آموزش مهندسی ،به خوبی انجام بشود که بتوان با توجه به آن برنامه ها را تدوین کنیم .االن برای یک رشته ما یک طرح درس
داریم .آیا واقعاً اینقدر تئوری برای فردی که می خواهد برود در نصب و راه اندازی کار کند الزم است؟ یا کجاهای تئوری الزم است
و چه تکنیک هایی باید بیاموزد؟ این بر اساس توانمندی تمام جاهای دنیا DAICOM ،روشی است که می گوید شما شغل،
مهارت ،توانمندی و استعداد را همه با هم تلفیق کنید و آن یک طرح آموزشی مناسب است .نه این که فقط شما آموزش را بر
اساس یک طرحئ درس واحد برای همه جور آدمی و برای همه جور شغل و صنعت طراحی کنید .یک پیشنهاد هم که االن اخیراً
دیدم که تا حدی در برخی دانشگاه ها دارد شروع می شود ،دوره های کوتاه مدت و میان مدت آماده سازی برای کار تخصصی به
تفکیک بخش های صنعتی است .اشکال ندارد ،باالخره دانشگاه دارد کار خودش را می کند ولی برای اینکه وضعیت ما از این بهتر
شود ،شاید بد نیست که اواخر تحصیلشان یک دوره سه ماهه یا چهارماهه ببینند و اگر عالقه دارند به صنعت برق بروند ،یک سری
اطالعات راجع به صنعت برق ،تعدادی بازدید از صنعت برق و یک مقدار آشنایی بیشتر با این موضوعات داشته باشند .هم در
مصاحبه های استخدامی برایشان مفیدتر است ،هم بهتر جذب صنعت می شوند و هم مفیدتر خواهند بود .همچنین می تواند به
تفکیک بخش های صنعت پتروشیمی ،صنعت برق ،صنعت نفت و گاز ،صنعت آب ،صنعت آب و فاضالب و خودرو تقسیم شود.
پیشنهاد دیگر هم که دوست عزیزمان در پنل قبلی عرض کردند ،یکی از نتایج این همایش ها باید این باشد که دانشگاه در قبال
این مسائل انعطاف بیشتری از خود نشان بدهد .پیشنهاد اول من که گفتم یک روز در هفته کار در صنعت ،نیم روز در هفته کار در
بخش خصوصی یا چیزهایی از این قبیل ،از مواردی هست که باید به آنها توجه شود .االن وضعیت کارآموزی دانشجویان به چه
صورتی هست؟ این ها باید آنالیز شود و ببینیم که چه روش هایی برای ثمربخشی بیشتر برای این ها وجود دارد؟ یک نکته دیگر
هم میخواستم بگویم ،این که اشکالی نداشت دانشگاه های متصل به صنعت حمایت بیشتری بشوند .ببینید آن یک هدفی را دنبال
می کند ،من خیلی احترام می گذارم به اینکه دانشگاه در لبه های علم کار بکند ،مقاالت باید داده شود ،کشور باید از نظر دانش به
روز و پیشرو باشد .ولی به هر حال اگر ما قالبمان نمی تواند تغییر کند ،یا زیاد نمی تواند تغییر کند،خوب از این دانشگاه های
متصل به صنعت در همه دنیا داشتیم و داریم .مثالً دانشگاه صنعت آب و برق نمونه ای بود که فکر می کنم خیلی هم موفق بود
ولی به دالیل دیگری با دانشگاه شهید بهشتی الحاق پیدا کرد .ما دوره هایی که در آنجا داشتیم ،مثالً مهندسی نیروگاه ،مهندسی
انتقال و توزیع و مهندسی آب و فاضالب بود .دانشجو از روز اول می دانست که می خواهد چه کاره شود و درچه نوع صنعتی
مشغول به کارخواهدشد .این بسیار فرق می کند .چون ما وصل به وزارت نیرو بودیم ،غیر از بازدیدهایی که انجمن های مختلف
برای درس های دوره ها داشتند ،بازدید های مکرر از صنایع مختلف و مرتبط با رشته های دانشجویان داشتند .درس ها خودشان
طراحی بسیار جالبی داشتند که متناسب با صنعت بود .دوره ها و نحوه ارائه دروس نیز به همین ترتیب بود .آزمایشگاه و کارگاه
هایی که متناسب با صنعت طراحی شده بود و از کشورهای مختلفی جمع آوری شده بود ،برای دوره های تخصصی استفاده می
شد .من می خواهم بگویم که در واقع این قالب ها را اگر حمایت کنیم یا حمایت می کردیم یا ایجاد بکنیم ،اشکالی برای دانشگاه
ندارد .این می تواند مکمل کار دانشگاه باشد و هم بین دانشگاه و صنعت رابط باشد .اینکه ما خیلی می گوییم ارتباط بین دانشگاه و
صنعت و صنعت با دانشگاه برقرار باشد ،باالخره فارغ التحصیالن همین دانشگاه ها آمده اند در صنعت و دارند کار می کنند .من
همه اینها را قبول دارم ولی از آن طرف ما می خواهیم که یک ارتباط نهادینه وجود داشته باشد و من فکر می کنم که ارتباط
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نهادینه ،بر اساس نیازهای واقعی صنعت و کشورمان می تواند باشد و نه چیز دیگری .همه ما ،هم در صنعت و هم دانشگاه دنبال
یک چیزهایی هستیم که بر اساس نیاز های واقعی ،اگر بنیان گزارده شود بسیار خوب است و به صورت واقعی رشد وتوسعه خواهد
یافت ولی شاید بهترباشد به تلفیق دانشگاه و صنعت فکرکنیم ونه ارتباط دانشگاه با صنعت وبالعکس.
مهندس داودآبادی فراهانی:
سعی می کنم صحبتهایی داشته باشم که خیلی آرمانی نباشند و درصورتی که همین تعداد کمی که در سالن هستند ،چه صنعتی
و چه دانشگاهی توجه خاصی به این قضیه داشته باشند ،فکر می کنم یکسری تغییرات به درد بخور از دید من دانشجو صورت
بگیرد .حرف های من بیشتر از دید یک دانشجو و افرادی هم رده و هم دغدغه خودم است .پس در این صحبت ها من قرار است
هم از دانشگاه انتقاد کنم و هم از صنعت .من دانش آموخته مهندسی مکانیک هستم و شاید خیلی از صحبت هایم به رشته
مهندسی مکانیک مربوط شود .اول عرایضم را با یکسری مشکالت در زمینه آموزش مهندسی در کشور ،چیزهایی که خودم و
هم رده هایم دیده اند را ارائه میدهم و بعد از دید خودم یکسری راه حل ها برایشان پیشنهاد میدهم .اولین موردی که به ذهن
همه می آید ،این است که دانشجو درسی را که در کالس به او آموخته می شود نسبت به کاربردش در مهندسی توجیه نیست .نمی
داند که این در کجای مهندسی به درد می خورد .دانشجو درس ترمودینامیک می گذراند ولی نمی داند که در کجای مهندسی
کاربرد دارد .درس ریاضیات مهندسی که اسم مهندسی رویش است می گذراند ،اما هیچ آگاهی از کاربرد آن در مهندسی ندارد.
مورد بعدی که کم و بیش درباره اش صحبت شد ،سهم کم کارآموزی بین واحدهایی است که دانشجو باید در مقطع کارشناسی
بگذراند .در مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک که من اطالع دارم ،دانشجو باید  142واحد را سپری کند .با توجه به این نموداری
که من آماده کردم ،سهم کارآموزی فقط یک درصد است .یعنی دانشجو  16درصد درس عمومی می گذراند و همان اندازه که الزم
است یک مهندس اخالق مدار و دین دار تربیت کنیم آیا الزم نیست که مهندسی تربیت کنیم که یک مقدار مهارت فنی داشته
باشد؟ آیا این یک درصد برای کسب مهارت فنی کافی است؟ کارگاه هم همینطور ،تنها  2درصد به کارگاه اختصاص دارد .درس
های اختیاری هم که فقط  4درصد است .این نشان می دهد که برنامه دانشگاه خیلی سفت و سخت است .یعنی دانشجو خیلی
آزادی عمل ندارد که برای آینده خودش تصمیم بگیرد .یعنی کسی از پیش برایش یک تصمیم گیری انجام داده و باید به آن پایبند
باشد و چاره ای جز این ندارد .مورد بعدی که برای بسیاری از دانشجویان مهم است و می تواند به کسب مهارتشان کمک کند ،این
است که پروژه هایی که در هر درس به آنها داده می شود ،فقط معطوف به آموزش ارائه شده در آن درس نباشد ،یعنی به گونه ای
آموخته های قبلیشان را هم به چالش بکشد .اینطور نباشد که استاد تنها آن چیزی که در آن درس به آنها یاد داده است را از آنها
بخواهد .باالخره ما داریم مهندس می شویم و قرار است مجموعه ای از دانش ها را در کنار هم بکار ببریم .پس بهتر است که پروژه
ها هم با این دید ارائه بشوند .مورد بعدی کمرنگ بودن برنامه نویسی با کامپیوتر بین درس ها ،پروژه ها و تکالیف درسی است .اگر
سطح نگاهمان را به این چند دانشگاه در سطح تهران معطوف نکنیم ،می بینیم که در کل کشور اصالً برنامه نویسی کامپیوتری
جایگاهی ندارد .تا جایی که من اطالع دارم برنامه نویسی کامپیوتری کم و بیش در صنعت هم کاربرد دارد و اینطور نیست که
بگوییم از فضا آمده و فقط هم به درد دانشگاه می خورد .مورد بعدی که به شخصه من را در دوران کارشناسی اذیت می کرد ،این
بود که درسهایی که آزمایشگاه یا کارگاه با آنها باید ارائه می شد ،هم زمان نبود .دانشجو ترم  3درس ترمودینامیک را میگذراند ،اما
نوبتش برای گذراندن آزمایشگاه همان درس ترم  8می شد .آیا هدف آموزشی که از قرار دادن درس و آزمایشگاه مربوط به آن
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تعیین شده است به این شکل برآورده می شود؟ به نظرم اینها باید هم زمان ارائه بشوند .مورد بعدی که بیشتر به اساتید محترم
برمی گردد ،این است که شیوه ارزیابی دانشجویان شاید خیلی مناسب نباشد .در اینجا من درس هایی را گذراندم که  20نمره اش
امتحان کتبی بود .آیا به نظر شما این به مهندس شدن ما به معنای واقعی کلمه کمک می کند؟ در همین دانشکده من تا جایی که
اطالع دارم ،اگر استادی  20نمره درس را به پروژه اختصاص بدهد ،بازخواست می شود و وجهه بدی برایش دارد ،باید کمی دیدمان
را اصالح کنیم .این کار اگر در جلسات گروه مطرح بشود و اگر برای اساتید اهمیت داشته باشد و بررسی بشود شاید خیلی کمک
کننده باشد .مورد بعدی بهره وری اندک دروس تخصصی است که در دانشگاه ارائه می شود ،یعنی همان چارت دروس .ما در 142
واحد ،خیلی درس ها داریم که شبیه هم هستند و هم پوشانی دارند .در یک درس  4واحدی ،می توانیم  12واحد را خالصه کنیم و
حاال از اینکه این درسها کمتر بشوند و خالصه بشوند ،می توان بسیار استفاده کرد .در قسمت بعدی صحبت هایم به سمت
راهکارها میروم .برای راهکار ها اولین موردی که باز در عرایضم گفتم ،این بود که بحث کارآموزی باید جدی گرفته شود .االن از
هر کس بپرسیم ،چه دانشگاه و چه صنعت ،می گوید که دانشجو از کارآموزی فرار میکند .آیا به نظر شما این از کم کاری دانشگاه
و صنعت هم ناشی نمی شود؟ یعنی هم دانشگاه خیلی اهمیت نمی دهد و هم صنعت برایش مهم نیست .فقط و فقط دانشجو را
مقصر ندانیم .این بسیار مهم است .مورد بعدی این است که درس های آزمایشگاهی و کارگاهی را با درس های مرتبط با آنها هم
زمان برگزار کنیم .چه فایده ای دارد که دانشجو در ترم  ،8واحد آزمایشگاه مربوط به درس ترم یک را بردارد؟! مورد بعدی صحبتم
بیشتر به کشورهای دیگر برمی گردد که ما می توانیم از آنها الگو بگیریم .برای کسانی که قبل از آنکه وارد دانشگاه بشوند (گروهی
از دانشگاه های آمریکا از این قضیه حمایت می کنند) ،چیزی شبیه فاصله کوتاه مدت تحصیلی وجود دارد .وجود فاصله تحصیلی
باعث می شود دانشجویانی که می خواهند وارد دانشگاه شوند ،روحیه کار گروهی شان تقویت شود ،شناخت بهتری از جامعه شان
پیدا کنند و توانایی های فردی خودشان را بهتر تشخیص بدهند .یعنی بتوانند بهتر انتخاب رشته کنند .روز اولی که ما می خواهیم
انتخاب رشته کنیم ،آیا واقعاً همه می دانستیم که مهندسی مکانیک چیست ،مهندسی برق یا صنایع چیست؟ مهندسی عمران
چیست؟ گروهی موسوم به ivy leagueدر بین دانشگاه های آمریکا هستند که از این فراغت تحصیلی حمایت می کنند و حتی
آن را چیز بدی نمی دانند .از جمله دانشگاه های شاخص شان می توانم به دانشگاه هاروارد ،پرینستون و ییل اشاره کنم .مورد
بعدی به شیوه ارزشیابی که قبالً عرض کردم بر می گردد ،اگر  20نمره امتحان کتبی نباشد ،خیلی می تواند کارآمدتر باشد .ما
بیاییم و پروژه را بها بدهیم و آن را جدی بگیریم و با دانشجویی که از زیر بار پروژه در میرود و آن را جدی نمی گیرد کمی سفت
و سخت برخورد کنیم .چون در آخر باید مهندس شود و یک مسأله مهندسی را حل کند .نه اینکه مسأله ای که در فالن کتاب
مطرح شده است را در سر جلسه امتحان حل کند .آیا این به درد بیرون می خورد؟ به نظر من نه .راهکار بعدی که باید پیشنهاد
بدهم با توجه به مشکالتی که عرض کردم این است که درسهای مرتبط با هم را ترکیب کنند .مثالً در رشته مهندسی مکانیک
درسهای تهویه مطبوع ،مبدل ،تبرید .اگر این ها با هم ترکیب بشوند می شود جا برای خیلی درس های جدید باز شود .درسهایی
که مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی و حتی مسئولیت پذیری را در ما تقویت کند .این ها واقعاً در صنعت نیاز است .ما باید
مهندس مسئولیت پذیری باشیم ،به نظرم ،این ویژگی مهمی است که االن با توجه به اتفاقات اخیر ،جایش واقعاً خالی است.
همانطور که آقای مهندس بهبهانی اشاره کردند ،درسهای پرکاربردی مانند اقتصاد مهندسی یا آمار و احتمال که خیلی از
مهندسان مکانیک بعد از فارغ التحصیلی می روند و این درس را پیگیری می کنند و یاد می گیرند .این ها را اضافه کنید تا بافت
سنتی دروس کمی تغییر کند .مورد بعدی بیشتر به سمت اساتید محترم برمی گردد .اساتید به دانشجو به عنوان دستگاه تولید
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مقاله نگاه نکنند .دانشجو به نظر من وظیفه اش این است که به تولید علم کاربردی کشور بپردازد .مقاله ای که بخواهد چاپ بشود
و استفاده ای از آن نشود فکر نمی کنم که به درد صنعتی که االن وضعیت اش خیلی مساعد نیست ،بخورد .مورد بعدی به تصمیم
گیرندگان عزیز در داخل دانشکده بر میگردد .این که پروژه های کارشناسی اگر قرار باشد به این شکل فعلی ادامه پیدا کند ،به
زعم من و خیلی دوستانم ،ادامه پیدا نکند بهتر است .هر استاد به جای اینکه  6دانشجوی کارشناسی که مجبور است بگیرد ،وقتش
را به دو دانشجوی مستعد اختصاص بدهد و بودجه پژوهشی اش را هم به همان دو دانشجو اختصاص بدهد تا کار با کیفیت تری از
دل ماجرا بیرون بیاید .مورد آخر اینکه پروژه هایی که به دانشجو داده می شود ،بهتر است برگرفته از نیاز صنعت باشد .این صنعت
است که در داخلش پول هست ،نه یک پروژه تئوری محض .پروژه ای که اگر برگرفته از نیاز صنعت باشد می تواند وضع مالی
دانشجو را بهتر کند ،به نظر من مهمترین مشکل دانشجو در حال حاضر ،مشکالت مالی اش است که به تبع آن مشکالت روانی هم
برایش بوجود می آورد .اگر این مسأله پیگیری شود و پروژه هایی از دل صنعت به دانشجو تخصیص داده شود ،هم برای صنعت
خوب است ،هم برای دانشگاه خوب است و مهم تر از همه برای دانشجو خوب است.
مهندس صادق جاللی:
در این سخنرانی می خواهم به این پرسش پاسخ دهم که انتظارات من به عنوان یک دانشجوی مهندسی از دانشگاه و صنعت
چیست؟ پاسخ من به این پرسش بر اساس تجاربم به عنوان دانشجو در برخی دانشگاه های برتر کشور یعنی دانشگاه تهران ،دانشگاه
صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان است .در بخش انتظارات از دانشگاه ،درباره اینکه نحوه ارائه دروس در دانشگاه به چه
شکل باید باشد و اینکه چه دروسی در دانشگاه قابل ارائه هستند اما جایگاه آنها در چارت درسی دانشجویان خالی است ،پاسخم را
عرض خواهم کرد.
یک از تجارب من این است که وقتی یک استاد مهندسی ،ابزاری را سر کالس معرفی می کند ،خیلی خوب است که برای فهم
دانشجویان و آن که مطلب بیشتر برایشان ملموس بشود ،نمونهای عملی یا آزمایشگاهی از آن ابزار را هم با خود در کالس بیاورد.
بخصوص در دروسی که آزمایشگاه ندارند یا آن که آزمایشگاه مربوط به آنها با فاصله بسیاری از درس اصلی ارائه می شود .من
درسی را با عنوان سلول های خورشیدی در دانشگاه صنعتی شریف گذراندم .در آن درس اطالعات بسیار مفیدی کسب کردم ،اما
کل درس بصورت تئوری ارائه میشد .درسی با عنوان مشابه ،از وبسایت دروس آنالین دانشگاه  MITدانلود کردم و دیدم که استاد
درس در همان جلسه اول یک پنل خورشیدی یک متر در یک متر را سرکالس آورده بود و بحث درس را از این پنل خورشیدی
آغاز کرد .از نظر من این موضوع در فهم دانشجو و تعمیق مطلب بسیار مهم است .البته من شاهد هستم که برخی اساتید ما در
دانشگاه تهران به این نکته توجه دارند.
تجربه دیگر من به چند سال قبل برمیگردد که در دانشگاه صنعتی شریف دانشجو بودم .آنجا در دانشکده مهندسی برق برای اولین
بار یکی از اساتید ،درس اخالق مهندسی و برخی مسایل محیط زیست ایران که این قدر این روزها بر آن تاکید می شود را ارائه
کرد .در آن درس بر مبنای این که ما رشته مهندسی برق بودیم مواردی از منشور  IEEEو برخی  case studyهای معروف تاریخ
مهندسی که چالش های اخالقی داشتند همه مطرح شدند و به بحث گذاشته شد .بعد از آن که آن استاد این درس را ارائه کرد ،در
ترم های بعد اساتید دیگر دانشکده هم آمدند و این درس را ارائه کردند و تا جایی که من اطالع دارم ،االن برای دانشجوهای
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کارشناسی در هر ترم ،دو گروه مستقل با دو استاد مختلف ،درس اخالق مهندسی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی
شریف برگزار می شود و این درس کامالً در آنجا جا افتاده است .
نکته بعدی که در حوزه مبحث انتظار از دانشگاه به ذهن من می رسد ،این است که من در بین بسیاری از دانشجویان و دوستان
خودم هم می بینم که در ارائه گزارش بصورت مکتوب یا ارائه  presentationواقعاً مشکل دارند .حتی ما در حد تحصیالت
تکمیلی ،درس سمینار را داریم ولی من شاهد هستم که حتی در دانشگاه های خوبمان مثل دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی
شریف هم خیلی وقتها این درس شبیه به انجام یک پروژه درسی ارائه میشود و اصول  presentationعلمی از درست کردن
اسالید تا نحوه ارائه دادن دانشجو جلوی حضار ،هیچ کدام به دانشجو ها آموزش داده نمیشود .این به نظر من یکی از ضعفهایی
است که قابل جبران است و میشود اساتید در جلسات گروه ،حداقل استراتژیهایی برای ارائه باکیفیت این درس و همچنین
تمهیداتی برای نحوه ارائه پروژه دانشجویان کارشناسی بیندیشند .
بخش بعدی صحبت من درباره انتظار از صنعت است .چیزی که اینجا به نظر من می رسد این است که صنایع ما باید ملزم باشند
که بخش  R&Dدر ارتباط با دانشگاه ،بطور فعال داشته باشند و البته منظور من از بخش  R&Dبه این شرح است که همانطور که
استحضار دارید ،یک محصول صنعتی برای آن که بصورت تجاری بتواند تولید شود ،یک چرخه ای را که شامل چند مرحله است
باید طی کند که از ایده شروع می شود تا اینکه آخر به یک محصول صنعتی برسد .اما تا جایی که من اطالع دارم خیلی از صنایع
ما اگر هم با دانشگاه همکاری داشته باشند از دانشگاه انتظار محصول صنعتی دارند .در صورتی که در بسیاری از جاهای دنیا ،صنایع
با دانشگاهها برای بررسی ایدهها و آیندهنگری در محصوالتشان قراردادهای مشخصی دارند .در ایران هم این انتظار از صنایع بزرگ
مثل شرکت ملی نفت ،ایران خودرو ،مپنا و غیره میرود که بودجه مشخصی برای این بخش آیندهنگری در محصوالت و ایدهها
داشته باشند .آن چه که در این زمینه به نظر میرسد این است که دانشگاه ها حداقل در این بخش آیندهنگری ،خیلی خوب می-
توانند کمک کنند .
بسیاری از مطالبی که من بعنوان پیشنهاد عرض کردم چیزهایی است که تقریباً همه متفقالقول معتقدند که برای دانشجویان مفید
است .مثالً گفتم که درس اخالق مهندسی ارائه بشود ،یا خیلی از دوستان گفتند که درس اقتصاد مهندسی ارائه بشود .تا جایی که
من اطالع دارم ،االن یکسری از دانشگاه های برتر ما این اجازه را دارند که در چارت درسی ،کامالً دروس را کم و زیاد کنند و
دخالت کنند و هیچ هماهنگی هم الزم نیست که با وزارت علوم داشته باشند .پس به نظر میرسد که ارائه چنین دروسی مثالً
اخالق مهندسی ،نه تنها دشوار نیست بلکه خیلی هم دست یافتی میباشد و همانطور که عرض کردم در دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف این درس ارائه می شود .پس اگر یکی دو سال از این کنفرانس بگذرد ،بعد ما بیاییم و دوباره دانشکده های
دانشگاه های برتر را بررسی کنیم و ببینیم که خبری از ارائه درس اخالق مهندسی یا اقتصاد مهندسی نیست ،این نشان می دهد
که عزم مسئوالن دانشکده ها و دانشگاه ها چندان برای این قضایا جزم نیست .چون این چیزی نیست که من بگویم ،بلکه خیلی از
اساتید فن هم اشاره کردند که این دروس واقعاً جایشان در چارت درسی خالی است و ارائه آنها به نظر خیلی هم شدنی میرسد.
اما همانطور که فرمودند ،دکتر فرجی دانا در یادداشتی که در وبسایت همایش هم گذاشته شده ،به دستاوردهای همایش های قبلی
اشاره کردهاند .من آن مقاله را کامل خواندم .در بخش هایی که نتیجهگیریهایی از هرکدام از آن همایش ها کرده اند ،جلوی آن
نوشتهاند که چقدر آن نتیجه گیری محقق شده است و در آن زمینه پیشرفت داشته ایم .می توانید مشاهده کنید که در مقابل
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قریب به اتفاق همه این نتایج ،نوشته شده که یا محقق نشده یا هیچ پیشرفتی نداشتهایم .من فکر می کنم که حتماً موانعی وجود
دارد و مسائل و محدودیت هایی هست که بعضی از آنها ممکن است ناشی از سیاستگذاریهای غلط گذشته باشد .در واقع طبیعی
است که مشکالتی وجود دارد .اما من واقعاً فکر میکنم که بخشی از آن هم به این دلیل است که عزم جدی برای عمل در برخی از
این عرصه ها شاید وجود نداشته باشد .چون همانطور که عرض کردم مثالً برای ارائه چنین دروسی فکر نمی کنم در دانشکده های
خوب دانشگاه های برتر ما ،استادی وجود نداشته باشد که مثالً بتواند به خوبی درس اخالق مهندسی را ارائه دهد .پس به نظر می
رسد که کار سختی نیست و هماهنگی زیادی هم با وزارت علوم نمی خواهد .ولی همچنان می بینیم که صحبتش می شود ولی
هیچ خبری در دانشکده ها نیست .در بخش صنعت ،البته من تخصص در این زمینه ندارم اما چیزی که به ذهنم می رسد ،در
موردی که گفتم صنعت باید با دانشگاه در زمینه  R&Dارتباط داشته باشد ،این است که به نظر میرسد شاید اینجا الزام به قانون
گذاری وجود داشته باشد بهطوریکه صنایع بزرگ ما واقعاً ملزم باشند به آنکه بودجه مشخصی برای قراردادهایی کامالً مشخص با
دانشگاه های خوب ما داشته باشند.
مهندس شریفی:
با توجه به پرسشنامه هایی که ما توزیع کردیم و جواب هایی که گرفته بودیم ،یک جمع بندی از موضوعات مورد نظر برای راهکار
یا پیشنهاد داریم که آقای مهندس باقری آن را ارائه می دهند.
مهندس باقری:
هر زمان نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بقا ،من این بیت را در پیرو صحبت های دوستان پنل گفتم که  4دوره این

همایش برگزار شده و در نهایت چه شده است؟ این پرسشنامه ها را که آقای مهندس شریفی فرمودند ،ما بین دانشجویان تعدادی
از دانشگاه های تهران و تعدای از فارغ التحصیالن برتر که در صنعت مشغول بودند ،توزیع کردیم .اگر دقت کنید صفحه  26این
پاورپوینت هستیم 25 .صفحه قبلی به چکیده پاسخ های این بزرگوارانی که همکاری کردند ،اختصاص داشت .ما خدمت آقای
مهندس شریفی آمدیم و گفتیم که این ها را چگونه در غالب بحث های آشنا برای دغدغه های همه بیاوریم .نتیجه اش این سه،
چهار اسالیدی شد که برای جمع بندی موضوع قبل از پرسش های شما بزرگواران ارائه می شود .اول این است که آیا ما در آموزش
مهندسی استراتژی داریم؟ اگر آقای دکتر اشرفی زاده لطف کنند و این سه ،چهار صفحه آخر را به طور خاص در اختیار انجمن
آموزش مهندسی ایران قرار دهند .روی این چند اسالید کار کنیم و سه تا از آنها را در همایش بعدی در دانشگاه فردوسی مشهد
بگوییم که این دستاورد ما است .در آموزش مهندسی دنبال چه هستیم که مطابق آن هدف ،منابع اختصاص دهیم .تعریف ساده
استراتژی این است که هدف تعیین کن و منابع اختصاص بده .در آموزش مهندسی می خواهیم خلق علم کنیم؟ یا می خواهیم از
فناوری استفاده کنیم؟ دیروز اینجا بحث شد و یکی از بزرگواران فقط خواست که بحث را خاتمه بدهد .گفتند چیزی بین این دو
می خواهیم جلو برویم .در این حالت دانشجویان ما سردرگم هستند .این کار در یکی از شرکت های گروه مپنا ،شرکت توبا انجام
شد .دستاوردهای خیلی خوبی هم داشت .هر روز دارند رصد می کنند که در دنیای امروز توربین گاز چه جهتگیری دارد؟ ما
کجاییم ،دنیا کجاست؟ ما چگونه باید حرکت کنیم؟ آیا الزم است با سرعت دنیا حرکت کنیم؟ آینده توربین گاز چیست؟ چرا
دانشگاه های ما این کار را نمی کنند؟ االن وزارت عتف ،رصدخانه دانش و تکنولوژی در آموزش مهندسی دارد که بر مبنای
11

رصدخانه دانش و تکنولوژی ،نظام آموزشی منعطف طراحی کند؟ انجمن آموزش مهندسی امریکا چه کار کرده است؟ دانشگاه های
آمریکا را چه راهبری می کند؟ و انجمن آموزش مهندسی ایران چه می کند؟ Canadian engineering accreditation
 boardچه می کند؟ چطور نظام آموزش عالی کانادا را صحت سنجی می کند؟ حداکثر هر پنج سال یکبار و یا بعضاً دانشگاهی
هر دو سال یکبار .خلق و نوآوری چه نقشی در دانشگاه های ما دارد؟ اگر به دانشجو می گوییم یک صندلی بساز ،یک صندلی را
حتماً باید با  4پایه بسازد؟ یا یک صندلی را مثل یک تشک تاشو هم می تواند بسازد؟ خلق و نوآوری همین است دیگر .بساز هر
طوری که به ذهنت می رسد بساز .آنالیز ذینفعان در آموزش مهندسی انجام شده؟ آقای مهندس بهبهانی در رابطه با این جمله
پنجم تیر خالص را زدند .ایشان خیلی زیبا گفتند ،دانشگاه ،صنعت و دولت ،دولت االن کجاست؟ در آموزش مهندسی آنالیز
ذینفعان نمی کنیم .ذینفعان آموزش مهندسی در انجمن آموزش مهندسی ایران هستند؟ نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت در
آموزش مهندسی چیست؟ ببخشید چون ما از اینها در صنعت استفاده می کنیم و خودمان را اصالح می کنیم داریم پیشنهاد می
دهیم .وقتی استراتژی داشته باشیم ،باید بگوییم مدام خودمان را پایش کنیم .بگوییم االن چرا امروز در این سالن در پنل مسائل و
چالش های آموزش مهندسی از منظر دانشجویان و فارغ التحصیالن  20نفر هست؟ چه تهدیدی باعث شده است که امروز اینطور
باشد؟ چطور این تهدید را فرصت کنیم؟ آموزش مهندسی ،آموزش مهارت ها و قدرت حل مسأله است .اگر نگاه مدیریت دانش در
آموزش مهندسی داشته باشیم می آییم  subject matter expertآموزش می دهیم .آقای دکتر مشکینی فرمودند ،یک فردی
از دانشگاه بیرون بیاید حاال  60درصد 70 ،درصد نه ولی  30درصد بداند می خواهد چه کاره شود .باالنس بین تئوری و عمل را
آقای مهندس جاللی گفتند .ما که االن پنجمین دوره همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران را برگزار می کنیم ،می دانیم
IEEE global engineering conferenceچکار کرده است؟ واقعاً خروجی آن را که مطالعه کنید ،یک ستون دارد که چکار
می خواستیم بکنیم و چند درصد به آن رسیده ایم .دانشگاه صنعت دغدغه آقای دکتر مشکینی بود که گفتند و من زیاد توضیح
نمی دهم .اگر دانشگاه هایی با جهت گیری صنعتی داشتیم که دانشجو از روز اول می دانست که می خواهد چکار کند ،خودمان از
بین بردیمش .کوه یخی در آموزش مهندسی را ببینیم .کوه یخی همه جا معنی دارد . (Ice berg of engineering
(educationدر آموزش مهندسی فقط آن قسمت باالی آب را داریم می بینیم .این حرف هایی که در این دو روز زده شد به
خاطر این بود که تمرکز ما روی قسمت های باالی آب بود .قسمت های پایین آب ،اقتصاد مهندسی و اخالق مهندسی است.
قسمت باالی آب این بود که آقای مهندس بهبهانی گفتند .اگر دو دانشجوی فارغ التحصیل با نمره  cبگیرد ،بهتر است که یکی
بگیرد با نمره  ،Aچرا؟ چون قسمت پایین آب آموزش مهندسی ،یاد دادن زندگی کردن به دانشجو است .یادگیری پروژه محور در
آموزش مهندسی ما چطور است؟ آن قدر دوستان گفتند من سریع از آن می گذرم .ایشان می فرمایند در همین دانشگاه اگر کسی
 20نمره را به پروژه اختصاص بدهد ،مورد انتقاد جدی قرار می گیرد .سندی در سال  2015وجود دارد که من هر بار می بینم ،ده
پانزده ثانیه سکوت می کنم .سال  2015دانشگاه های آمریکا ،سندی را امضا کردند ،جایی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود.
در آن سند متعهد شدند حداقل سالی  20مهندس با نگاه آموزش مهندسی تربیت کنند( .اسم این سند ،سند تربیت دانشجو با نگاه
آموزش مهندسی است) در گوگل جستجو کنید و ببینید ،سال  ،2015سندی که همه دانشگاه های امریکا ( 115 ،110دانشگاه)
امضا کردند .می خواهند  20مهندس حداقل multi- function ، multi-disciplinaryتربیت کنند .مهندسی که زندگی کرده
باشد .بیاید مغز را  reverse engineeringکند ،دغدغه پزشکی ،کمبود آب در دنیا و دغدغه تهیه پوشاک برای کشورهای
محروم را داشته باشد( .مهندس مکانیک می خواهد این دغدغه ها را داشته باشد).
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دانش ،مهارت و شایستگی .فارغ التحصیالن ما االن از این سه ضلع ،چند ضلع را کامل دارند؟ استاندارد آموزشی داشته باشیم.
آموزش مان هم استاندارد باشد.
پرسش و پاسخ:
یکی از حضار (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) :من چند نکته را در خالل فرمایشات شما
بزرگواران یادداشت کردم که در ادامه صحبت ها هست و چند تا نقد هم به صحبت های شما .اولین موضوعی که آقای مهندس
بهبهانی و سایر بزرگواران به آن اشاره داشتید ،توجه به کارآموزی برای دانشجویان بود .االن شرکت های بزرگ دولتی مثل سایپا و
ایران خودرو ،با دانشجو به عنوان کارآموز ،کمتر از کارگر برخورد می کنند .دانشجویی که به عنوان کار آموز آمده است را یک لکه
ننگی می بینند که می خواهد اطالعات را بدزدد و مثالً می خواهد با این اطالعات چه کار بکند .شرکت های خصوصی هم که در
کشورما بیشتر خصولتی (خصوصی  -دولتی) است تا خصوصی و این شرکت ها چون از طرف دولت نفعی برایشان در نظر گرفته
نشده است که دانشجو را به عنوان کارآموز تربیت کنند ،شاید به این عنوان که صرفاً یک روز بیا و نگاهی بکن و خیلی سوال نکن و
خیلی نباید اطالعات را بدانی و برو .ما برایت حضور می زنیم و نمی خواهد که بیایی .در واقع دانشجو را دور می زنند .از طرف
دانشگاه هم که نظارت خاصی نیست .موضوع دیگر بحث دانشگاه صنعت است که آقای دکتر فرمودند ،دانشجو از همان اول که وارد
می شود می داند که می خواهد مثالً مهندس آب و فاضالب شود .از همان دوره کارشناسی می داند که میخواهد فالن رشته را
ادامه بدهد .در فرمایشات آقای مهندس داودآبادی هم این مسئله بود .مشکل اصلی ما از آموزش و پرورش است یعنی قبل از ورود
به آموزش عالی .دانش آموزی که می خواهد وارد رشته مهندسی بشود نمی داند مهندسی مکانیک چیست؟ مهندسی برق چیست؟
که حاال ما بیاییم بطور جزیی به او بگوییم برو مهندس آب و فاضالب بشو .او نمی داند مهندس برق یا مکانیک در کل چی هست
که حاال بخواهد جزء آن را که مثالً مهندسی آب و فاضالب است را بخواهد با دقت ادامه بدهد و االن می بینیم که بسیاری از دانش
آموزان به رشته تجربی گرایش پیدا می کنند و می بینیم که اختالف فاحشی بین داوطلبان کنکور سراسری سال  96وجود دارد.
حدود  650هزار داوطلب در رشته تجربی و حدود  130هزار نفر داوطلب در رشته ریاضی بودند که این هم توجه به نیاز سنجی
هایی است که صنعت در آموزش و پرورش هم باید وارد می شد و نیازسنجی می کرد و تربیت مهارت و فنی می کرد که خوب این
هم یکی از ضعف های صنعت در کنار ضعفی که در وزارت آموزش و پرورش هست می باشد .مشکل دیگری که در صنعت هست
این است که بیشتر به رشته های مهندسی توجه می کند .درحالیکه در هرم توجهی که در کشورهای پیشرفته مثل امریکا هست،
در صدر هرم رشته هایی مثل مدیریت و  MBAروی بورس هستند .یعنی صنعت اگر می خواهد به سمت پیشرفته شدن برود و از
این حالت نوظهوری که ما خیلی وقت است در آن مانده ایم دربیاید ،نباید به این سمت برود که برای استخدام ،فالنی کارشناسی
ارشد مکانیک از دانشگاه تهران دارد .االن در مورد  MBAگرایش استراتژی ،می گویند ما که االن اینجا استراتژی نداریم و صنعت
ما چیز روتینی است که دارد به جلو می رود ،شما هم استراتژی خواندی که خوب خوش به حالت .حاال اگر هم  MBAخواندی چه
چیزی می توانی برای ما بفروشی؟ توانایی فروش چقدر داری؟ ما اینجا استراتژی خاصی نداریم .به نظر من منحنی عمری که در
تعالی سازمانی قرار می گیرد ،االن اکثر صنعت کشور ما بدلیل گسترده بودن در نگاه دولتی اش وارد بروکراسی شده که مرحله قبل
از مرگ است یعنی مرگ صنعت را در چند سال آینده اگر بخواهد به این شیوه جلو برود شاهد خواهیم بود .علت آن هم عدم توجه
مردان ما در صنعت به دانشجویان و تفکر خالقی که دانشجویان دارند ،است و همینطور هرز می شود .االن می بینیم که مثالً
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بسیاری از دانشجویان توانمند ما در اسنپ یا تپسی راننده تاکسی می شوند .بعد می بینید دانشجوی دانشگاه تهران ،خواجه
نصیرالدین طوسی و صنعتی شریف است .با او که صحبت می کنی می گوید صنعت که به دنبال من نمی آید ما هم که دنبال
صنعت میرویم می گوید ما که خالقیت شما برایمان مهم نیست ،بیا ما ماهی یک ،یک و نیم میلیون تومان می دهیم مثال ًفالن
چیز را با برنامه ای خاص برای ما درست کن .ما کاری که از تو می خواهیم این است .االن دانشجوی خالق برای صنعت ما خیلی
بیشتر اهمیت دارد .انتقادی که به دانشگاه هست این است که وقتی زمان به دانشجویان رسید که صحبت بکنند ،اکثر اساتید
بزرگوار جلسه را ترک کردند .روی صحبت دوستان دانشجوی من در زمینه انتقاد از دانشگاه ،فکر می کنم بیشتر با اساتید بود ،که
حاال تشریف بردند .این هم باید بررسی بشود که چرا هر وقت روی صحبت با دانشگاه و اساتید هست ،اساتید حاضر به حضور در
این جلسات و مشورت و هم اندیشی نیستند .به دانشجو می گویند شما آمدی اینجا درست را بخوان چرا حرف می زنی .ما هم
اینجا وقت زیاد نداریم که بگذاریم با شما صحبت کنیم و صحبتت را بشنویم .نکته دیگر در سخنان شما ،بحث اخالق مهندسی و
اقتصاد مهندسی بود .من درس اقتصاد مهندسی را اینجا پاس کردم و االن کارشناسی ارشد  MBAدر دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی می خوانم و مهندسی مکانیک هم در همین جا بوده ام .دروسی مثل اخالق مهندسی یا اقتصاد مهندسی شاید به مراتب از
درس ترمودینامیک برای یک مهندس مهم تر باشد .آن مراحل و مراتب در خیلی از درس هایی که در ترمودینامیک می خواند ،در
رشته صنعتی اش به کارش نمی آید .ولی اخالق مهندسی و اقتصاد مهندسی واقعاً مهم است .مهندسی که اقتصاد بلد نباشد،
مهندس نیست .این دروس دروسی هستند که طوری ارائه می شوند که دانشجو توجه نمی کند و صرفاً پاس می کند 2 .واحد هم
اقتصاد مهندسی گرفته است که واحدهایش پر شود .به این قصد این درس را برمی دارد یا اخالق مهندسی اگر ارائه بشود ،برمی
دارند که معدلشان بیاید باال چون استادش خوب نمره می دهد .این اشکال در شیوه ارائه دروسی مثل اخالق مهندسی و دروس این
چنینی مثل درس رهبری و رفتار سازمانی است .درحالیکه این درسی است که به شدت می تواند در افزایش  EQدانشجو کمک
کند .ولی دانشجو خوب توجیه نشده است که این درس برای شما خیلی مهم تر است .به چه دلیل؟ باز به دلیل اینکه صنعت ورود
نکرده در دانشگاه و آموزش و پرورش که بداند که باید  EQرا ارتقا بدهد تا بتواند یک مهره و عنصر مهمی در صنعت و کشور باشد
در سطح کالن و ادامه راهی که دارد.
مهندس شریفی:
راجع به بحثی که درباره کارآموزی فرمودید ،مقداری از فرمایش شما را قبول دارم ایرادها هست ولی بخشی اش هم به خود
دانشجویان برمی گردد .همین امسال یعنی تابستانی که گذشت ،کارآموزی از همین دانشگاه به من معرفی شد ،ما برای کارآموزی
ایشان را به یکی از نیروگاه ها فرستادیم .من خودم هم که رفتم کارم را در نیروگاه شروع کردم ،یکسری P&IDرا در اختیار کارورز
قرار می دهند که برود  line upکند و دنبال مسیرها برود .مسیرها را بشناسد که در ادامه کار بتواند تجزیه و تحلیل کند .اگر
مسیر را نداند نمیتواند تجزیه و تحلیل کند .کار آموز ما این مسأله بهش برخورده بود که به او گفته بودند این  P&IDرا هفته اول و
ده روز اول باید به آن عمل کنی .با یک حالت معترضانه ای آمد و به من گفت که اصالً اینجا چیزی به من یاد نمی دهند .به من
 P&IDدادند و گفتند که هفته اول باید آن را  lineupکنم .ایشان ناراحت بود .بخشی اش را قبول دارم .که شما می گویید ممکن
است در بعضی جاها بد برخورد کنند ولی در حرفه و شغل خودم که آشنا هستم ،ما اصالً چنین سیاستی را نداریم .برای کارآموزی
که می آید پیش ما سخت می گیریم .ما هر کارآموزی که بهمان معرفی شود به راحتی قبول نمی کنیم .کارآموزی که ما بتوانیم
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برایش انرژی بگذاریم و او هم بتواند در آن زمان برای ما مفید باشد .بخشی اش به خود ما برمی گردد .وقتی دانشجو می خواهد
بیاید او هم باید بپذیرد که کارآموز است .درست مثل کسی که می خواهد کار کند .کسی که می خواهد کار بکند ،از استادش ،از
رئیس اش و از آن مسئول قسمت مربوط به خودش حرف شنوی دارد .آن کسی که فارغ التحصیل می شود بله را می گوید ،ولی
کارآموز ما (خودم به این مورد برخورد کردم) می گوید نه ،االن باید جایی به من بدهید و من بروم طراحی کنم .می گویم آقا شما
نیروگاه را انتخاب کردی ،مثالً بهره برداری یا تعمیرات را ،خوب این نقشه ها را باید یاد بگیری .بخشی از فرمایش شما را قبول دارم
و بخشی هم ما باید رفتار خودمان را اصالح کنیم .این پاسخ من برای سوال شما بود که ما یکسری درس ها را برای نمره انتخاب
می کنیم ،همه ایراد را به دانشگاه و استاد نگیریم یک مقدار هم به خود ما برمی گردد که رفتارمان کمک می کند به اینکه انتخاب
بشود.
مهندس بهبهانی:
من در مقام پاسخگویی نیستم ،صحبت هایی که شما دوست عزیز فرمودید ،جای شما اینجا (در پنل) خالی بود .یعنی نگاه دانشجو
به بحث آموزش هست .خیلی ما اختالف فرکانس نداشتیم با بحث هایی که اینجا اتفاق افتاد ولی ،چند تا موضوع است که من
استفاده کنم از این صحبت و بحث هایی را که همپوشانی دارد بیشتر تأکید کنم .یکی بحث هایی که روی  MBAداشتید و روی
مباحثی مثل استراتژی ،دانستن مسائلی مثل اقتصاد مهندسی که همه دوستان به آن اشاره کردند .ما االن در صنعت ،تجاربمان به
ما می گوید که حلقه های مفقوده ما کجاست؟ شما اگر بعضی از شرکت های صنعتی که فکر می کنید دارند بهتر عمل می کنند،
مثالً االن چون من از خانواده مپنا هستم دارم عرض می کنم .ما یک دفترچه داریم ،هر سال اعالم می کنیم که چه موضوعاتی
مورد نیاز ما هست .شاید باالی  30تا  40درصد این موضوعات مباحثی مثل  MBAو مباحث مشتری مداری ،کارآفرینی و یا
استراتژی و مباحث این چنینی است .یعنی بخش نرم مهندسی را هم وارد خواسته هایمان کردیم و این را هم می خواهیم .االن
مپفن را داریم که ترکیب بین مپنا و دانشکده فنی است .یعنی خیلی از مباحث  R&Dهمان جا دارد اتفاق می افتد .چرا من این را
عرض کردم ،دوستان و عزیزانی که صدای من را می شنوند ،این تقاضای ماست .وقتی از اینجا بیرون می روید ،جستجوکنید و
ببینید آیا موضوعاتی که صنعت خواسته ،در آن آموزش هایتان دارید می بینید؟ اگر نمی بینید ،بخواهید .اگر داده نمی شود
خودتان نسبت به جمع آوری این اطالعات و آموزش خودآموزی اقدام کنید و یا حتی به ما مراجعه کنید .در آموزش هایی که
دوستان به شما می دهند ،جاهایی هست که ممکن است نوع برخورد با کارآموز اینطور باشد ولی قول می دهم همه جا اینطور
نیست .شما تصدیق بفرمایید که بعضی جاها من عکسش را دارم که دانشجو آمده و می گوید لطفا اجازه بدهید من نیایم و شما
برای من حاضری بزنید تا این آموزش را من طی کنم .یعنی می خواهم بگویم که دو طرفه است .این موضوع فقط این نیست که
صنعت باید این عالقه و جدیت را نشان بدهد که باید نشان بدهد .خود دانشجو هم هست و سیستم نظارتی که برکار کارآموزی
داریم .در بعضی از صنایع ،منحنی زندگی یک صنعت را که بررسی می کنید ،خوشبختانه باید بگویم که در خیلی از صنایع ،ما به
بخش میرایی نرسیدیم .دوباره  regenerateشده و جوانی مجدد دارد و دوباره دارد ایده های جدید تزریق می شود .ما االن بحث
بزرگی را به نام  new businessدر گروه خودمان راه انداختیم .شما می دانید که مپنا مثالً از برق شروع کرد و نفت و گاز را
اضافه کرد ،حمل و نقل ریلی اضافه شد و اخیراً هم که در جریان هستید که به حوزه سالمت وارد شد و ما االن دستگاه های MRI
و دستگاه های اسکن را می سازیم .همه این اتفاقات دارد رقم می خورد و حوزه سالمت هم در این  new businessوارد شده
15

است .جدیداً داریم وارد ماشین برقی می شویم .بحث مخابرات اپراتور چهارم را شروع کردیم و این  new businessها نگاه جدید
مهندسی را می طلبد .دینامیک صنعت االن باالتر از دینامیک دانشگاه است .در بخش تئوری بسیار خوب هستیم ولی در بخش
عملی ضعیف هستیم .همه بحث ها این است که یک باالنسی بین بخش عملیاتی با بخش علمی باشد .فرمایش شما هم دو سه تا از
بندهایش جوابش این است که بله الزم است این اتفاقات بیفتد و تأکید ما هم ضمن تأیید فرمایش شما می باشد .یک بحث اخالق
مهندسی را فرمودید ،تعریفی که در اخالق مهندسی داریم هنوز خیلی روشن نیست ،طرح درسش معلوم نیست .من یک مثال
کوچک بزنم .ما یک نیروگاهی داشتیم در رضوان شهر بین آستارا و بندر انزلی میزدیم .این نیروگاه در کنار دریای خزر ما است .سه
شریک بودیم .یک شریک آلمانی ،شریک ایتالیایی و شریک ایرانی .وقتی ما نیروگاه را طراحی کردیم و قصد شد که بسازیم ،شریک
ایتالیایی گفت که قوانین زیست محیطی شما می گوید که دلتا ( Tسیستم خنک کننده اش طوری بود که از طریق آب دریا باید
نیروگاه خنک می شد و دوباره آب به دریا باز می گشت ).آب ورودی و آب خروجی باید طبق قوانین ما ،در یک فاصله  200متری
از سه درجه سانتیگراد بیشتر نباشد .قوانین ما از قوانین اروپا و قوانین دریای مدیترانه و کل کشور های اروپا سخت تر است .وقتی با
دوستان تحلیلگر انرژی بحث می کردیم ،همه می گفتند بروید این کار را انجام بدهید کسی نمی آید جلوی شما را بگیرد .شما
بروید این کار را انجام دهید ما باید مدعی باشیم که نیستیم .فاصله این حرف از دیدگاه اخالق مهندسی این بود که ما این را اجرا
کنیم و اخالق مهندسی را زیر پا بگذاریم .کسی هم از ما نخواست .ولی اگر ما می خواستیم با اتفاق علمی برخورد کنیم ،باید  4و
نیم میلیون یورو به هزینه ساخت نیروگاه اضافه می کردیم تا یک  heat exchangerرا اضافه می کردیم ( که یکی از روش
هایش این است ).تا آب برگشتی را خنک تر کنیم و به آن دلتا  Tمورد نظر برسیم که اکولوژی منطقه را بهم نزنیم .در آخر ما روش
ارزان تری را رفتیم ولی  900متر تزریق آب را بیشتر در دل دریا بردیم تا بتوانیم آب را خنک تر کنیم و وقتی این را discharge
می کنیم ،درجه حرارت مورد نظر را حفظ کرده باشیم .این اخالق مهندسی است .دنبال این نباشید که فکر کنید ما خلق
syllabusهای ویژه می کنیم ،رعایت یکسری اصول ،حتی اگر این اصول جوری بی قانون باشد یا با قوانین بین المللی نخواند.
چون قانون را موقعی نوشتند که قرار بوده اجرایش نکنند ولی کسی که می خواسته اجرایش کند ،خارجی و ایرانی که آنجا حضور
داشتند تصمیم گرفتند که اخالق مهندسی را رعایت کنند .این بحث اخالق مهندسی را نمی آیند در بحث تئوریک بگویند .این را
باید حس کنید .این را باید به شما آموزش داد که وقتی که دانشگاه را ترک می کند ،بخشی از وجود یک مهندس باشد.
مهندس صادق جاللی :
در مورد فرمایش دوستمان که گفتند در دانشگاه شریف هم خیلی از دوستان اهمیت درس اخالق مهندسی را درک نکردند ،یا
ممکن است که درس خوب ارائه نشود ،طبیعی است که حرف شما قبول است و ممکن است اینطور باشد .اما من نظرم این است
که چیزی که همه متفق القول می گویند که الزم است و اجرایش هم اصالً سخت نیست ،باید اجرا شود .طبیعی است که بعضاً نیاز
است که کیفیت اش را هم بهبود دهیم ،اما این صورتمسئله را عوض نمیکند .این باید جزء دستاوردهای ملموس همایش باشد و
نظری هم که من درباره این بحث و کل بحث هایی که در همایش هست دارم ،این است که اگر ما بخواهیم لیست مشکالت موجود
در زمینه دانشگاه و ارتباط با صنعت را بنویسیم ،مثنوی هفتاد من کاغذ شود .ولی برخی از این مسائل همانطور که شما فرمودید به
آموزش و پرورش و مشکالت پایهای در کشور ما برمیگردد .عرض من این است که اگر آن دسته از مسائلی که همه متفقالقول
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هستند که باید اجرا شود و هزینه ای که برای اجرایشان نیاز است واقعاً ناچیز است را انجام ندهیم به نظر من همایش هیچ بازده
عملی نداشته است.
مهندس داودآبادی فراهانی:
من سعی می کنم دو سوال بپرسم .با توجه به حضاری که می بینیم و اکثراً دانشجو هستند از آقای شریفی و بهبهانی می پرسم که
راه ارتباط سازنده دانشجو با صنعت چیست؟ شما فرمودید که اگر چیزی را دانشگاه به آنها یاد نمی دهد به صنعت رجوع کنند .آیا
صنعتیها وقت کافی دارند که برای دانشجو بگذارند؟ آیا دانشجو میتواند به آنها رجوع کند و از آنها سوال بپرسد و چیزی را یاد
بگیرد .سوال بعدی هم که برمی گشت به صحبت خودم در مورد دفترچه پروژه های مورد نیاز مپنا بود .خواستم در این زمینه
توضیح بیشتری بدهید .چون در زمینه اطالع رسانیاش اهتمام خاصی نکردید و دانشجویان آنطور که باید مطلع نشدند .اگر هدفتان
دانشجو ها بوده است.
مهندس بهبهانی:
من یک  open invitationرا اعالم کردم که دانشجو اجازه دارد و امکان دارد که بیاید .قاعدتاً باید این مسیر کنترل شده باشد.
این را باید از طریق دفتر صنعت و دانشگاه و از طریق استاد پیگیری کرد .این که ما هر روز شاهد این هستیم که هیچ سازمانی را
نمی بینیم که بصورت  openهر روز این امکان را داشته باشد .اما مطمئن باشید که با برنامه ریزی این اتفاق ممکن هست .حداقل
در مپنا ممکن است و من به شما قول می دهم که اگر دوستان سوال یا گیری دارند که می تواند این گره ذهنی شان را باز کند ،یا
حتی راهی برای شکوفایی بیشترشان باز بشود ،مطمئن باشید که ما دریغ نمی کنیم .صنعت و دانشگاه دو عاشقند که برای هم ناز
می کنند .یکی باید آنها را به هم نزدیک کند .دولت باید این کار را بکند ،نمی کند ،یکی از عاشق ها باید پا پیش بگذارد .این
صحبت ها شعار نیست .دوم ،این دفترچه هر سال در حال تغییر است و خیلی از دانشگاه ها به سرعت آن را مال خود می کنند.
این بستگی دارد .شاید در خیلی از دانشگاه ها به اندازه کافی تبلیغ یا توزیع نشده است .من اطمینان ندارم که می توانم این سوال
را خیلی محکم جواب بدهم که ما یک مکانیزم مشخصی داریم .اما می دانیم که یکی از وظایف  R&Dما این است که البته چون
ارتباط با یکی دو دانشگاه بیشتر است شاید زودتر به آنجا برسد.
مهندس شریفی:
دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران دفتر دارند و ارتباط دانشگاه با صنعت (مپنا) وجود دارد .این دفتر وجود دارد .پروژه تعریف
می شود و جلساتی گذاشته می شود که از طرف ما بازخورد داده می شود .دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی باید این را
جدی تر بگیرد.
مهندس بهبهانی:
چون من رابط با دانشگاه شهید بهشتی و دو دانشگاه دیگر هم هستم ،آمادگی دارم که خود شخص من به عنوان مپنا که اگر
دوستان سوال یا بحثی در این زمینه دارند ،در خدمتشان باشم .باید مرکز ارتباط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با مپنا
17

راه اندازی بشود .باید اول  contact personو  contact unitتان را معلوم کنید تا بتوانیم با هم صحبت کنیم .ما پا پیش
گذاشتیم و امیدواریم دانشگاه های دیگر و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هم صدای ما رابشنوند و ما در خدمت همه
دوستان هستیم.
دکتر اشرفی زاده:
از اهداف این کنفرانس این است که ثمربخشی داشته باشد و یکی از عالئمش هم این است که برای اولین بار در تاریخ ایران رئیس
انجمن آموزش مهندسی ایران گزارشی دادند و در یک جدولی اعتراف کتبی کردند که مثالً  500مورد حرف زدیم ،هیچ کدام اجرا
نشده است .این نکته قابل توجهی است .ما امید داریم در همایش های بعدی این ستونها پر شوند و این جدول به روز گردد و
بگوییم که این کارهایی که انجام نشده بود انجام شده است.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون دانشگاه ،دولت و صنعت که نماینده صنعت مپنا می باشد و از یکی دو ماه آینده جلساتش را تشکیل
می دهیم تا مسائل را حل کنند داریم .این جزو مصوبات کنفرانس باشد .در واقع یک کمیسیون دائمی برای ایجاد هماهنگی ها بین
دولت ،صنعت و دانشگاه برای تحول در آموزش مهندسی در نظر می گیریم.
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