ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان،
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲آذر ،۱۳۹۶داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪIICEE2017-33 :

راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ
ﻣﻬﺮان ﻣﯿﺮﺷﻤﺲ-اﻟﻨﺎز ﺷﺠﺎﻋﯽزاد
ﭼﮑﯿﺪه -در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻨﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻃﺮاز اول دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺑﺪو ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ و اﺑﻌﺎد ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻫﺪف راه اﻧﺪازی ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺮح از ﺳﺎل  ۱۳۹۰در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،اوﻟﯿﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن در ﻗﺎﻟﺐ
درس ”ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای“ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۲-۹۱ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﻫﻨﺮﮐﺪه
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ“ در ﮐﻨﺎر دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻃﻮل دوره ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و
راهاﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺒﮏ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز دو
ﻣﻬﺮان ﻣﯿﺮﺷﻤﺲ داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ
اﻟﻨﺎز ﺷﺠﺎﻋﯽزاد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت )(IT

ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دارای داﻧﺶ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺪارﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ،
آﺳﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ۱ CDIOﺷﺪه اﺳﺖ .روش  CDIOﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد
ﮐﻪ :درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ارزش اﻓﺰوده را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل
ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻫﺪاف  CDIOﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•  -آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﺎری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
• آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻠﻖ و
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺤﻮل
ﺷﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﻋﻀﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  CDIOدر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ۹۷ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
)• Aalborg University (Europe Region
• Beijing Jiaotong University (Co-Leader of Asia Re)gion
)۱ Conceive – Design- Implement – Operate (CDIO

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

 ۲ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﻠﻮم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اول از ﻫﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ درس ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﯾﮏ درس
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎﺳﺖ و ﻧﻪ اداﻣﻪ درس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح از دو ﺑﻌﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد آن
ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ در آن و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ،ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻮع
دورهﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ
ً
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺸﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و روشﻫﺎی آﻣﻮزش در داﻧﺸﮑﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺪه اراﺋﻪ درس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ
در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻨﻮان ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۱ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ CDIO
• California State University, Northridge (North Amer)ica Region
• Delft University of Technology, Faculty of Aerospace
)Engineering (Europe Region
)• Kanazawa Institute of Technology (Asia Region
)• KTH Royal Institute of Technology (Europe Region
• Massachusetts Institute of Technology (North Amer)ica Region
)• Moscow Aviation Institute (Europe Region
• Naval Postgraduate School (U.S.) (North America
)Region

۳

• Pennsylvania State University (North America Re-

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ آﯾﻨﺪه

)gion
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ و رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
) • Singapore Polytechnic (Co-Leader of Asia Regionزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ روش و وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻬﻨﻪ و از ﻣﺪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﺮ روز
) • Telecom Bretagne (Europe Regionدﺳﺘﺎورد ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻋﻀﺎی  CDIOﺗﻌﺪاد  ۱۲ﺷﺪه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﯾﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮدا ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﻪ  CDIOو ﺳﯿﻼﺑﺲ دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ آﻣﻮزش
درﺳﯽ اﯾﻦ روش ،روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﯽ از روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از دﺑﺴﺘﺎن ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ  CDIOﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ۳اﺻﻞ ﮐﻠﯽ:
ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺮوز و اﻣﺮوز دارﻧﺪ .از داﻧﺶﻫﺎ و
 .۱داﻧﺶ و ﻣﻨﻄﻖ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل،
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ده ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
 .۲ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﺨﺼﯽ و
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ درد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 .۳ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی،
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﮑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺷﺶ ﻧﻔﺮه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
 ۴روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﮔﯿﺮ روﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ
در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮزش ،دو روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ آﻣﻮزش ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه اراﺋﻪ دادﻧﺪ و اﯾﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﺞ ﺑﻮده و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ از ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ درس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﯿﻢ
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ در آن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﺮار اﺳﺘﺎد در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ  ۵ﻣﻌﺮﻓﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ”ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪه و اﻓﺮاد زﯾﺎدی در
ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ“
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ً
دﯾﺪﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ،روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﯽ آﻣﻮزش داد .ﻋﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم در وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد دارد ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و اﺑﺰار را ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮزش داد اﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮی ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻫﺪاف و
ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد و اﺑﺰاری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  CDIOﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻗﺮارداده ﺷﺪه ،ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دوره ﺟﺪﯾﺪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﻠﻢ را ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ را دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺗﯿﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﻮده و اوﻟﯿﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ آن را در ﺗﺮم زﻣﺴﺘﺎن -ﺑﻬﺎر  ۹۱-۹۲ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﻧﻈﺮ دارد در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ً
اﯾﻦ دوره ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ از ﯾﮏ ﺳﺮی دروس و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را
ً
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس در ﺳﯿﻼﺑﺲ درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﮑﺮار درﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،داﻧﺸﺠﻮ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در  CDIOﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای اداﻣﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرآزﻣﻮده را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎی اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
اﺳﺘﺎد اﺑﺰار و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و و اﺟﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺧﻮاﺟﻪ
اﺳﺎس آن ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد .ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎر در ذﯾﻞ آورده ﺷﺪه
اﺳﺘﺎد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎد و
داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻓﻨﯽ و  ۶ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد .در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دروس ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺌﻮری ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﯿﻼﺑﺲ
ﺧﻼء را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪ ،ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ و ﻣﻮاد اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻮاﻓﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ از دروس و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ دردش ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ دﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل از دل آن اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮارداده ﺷﺪ.
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ
زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺪرس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺧﻮدش ﺑﺮای ﮐﺎر و
آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ و ﺗﻔﺎوت دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دوره ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را از اﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار  ۷ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ اﻫﻤﯿﺖ
دارد ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،اﯾﺪه ،ﭘﺮوﭘﻮزاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺪه ﻃﺮح ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮد  ۱.۷آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﯾﮏ دوره
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ درس ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۱در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دروس
ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺪرس اﯾﻦ دوره آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺪه و ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪت اﯾﻦ دوره  ۲۰ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﭙﯽ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۴ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎب ﺑﻮدن و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن اﯾﺪه در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺪرﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ۱ :اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻧﺪه و
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل و  ۲داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﯾﮑﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
و آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ و  ۶داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﺣﺎل در آﻣﻮزش ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻮق ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه در اﯾﻦ دوره
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روﻧﺪ ،در داﻧﺸﮑﺪه ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﻫﻨﺮﮐﺪه
 .۱ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ )Multidisciplinary Engi-
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ“ ،اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻋﻠﺘﯽ دارد و آن
(neering Design
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد و ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺎه .ﻋﻠﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
 .۲آﻣﻮزش ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوژه )& Team Working
ﻫﻨﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ.
(Project Planning
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﻨﺮﮐﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد  .۳ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ )(Microcontroller
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﻋﻠﻢ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
 .۴ﻣﺪار و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ )(Circuits & Sensors
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮدش آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و از
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻼﺑﺲ آﻣﻮزﺷﯽ در  ۱۸ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  .۵ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮏ )(Electromechanical systems
ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن
ﺑﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ روﻧﺪ آﻣﻮزش آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۲.۷ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ دوره
ﺑﻌﺪی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داده
ﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﯿﻦ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،۱۳۹۱ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
آن ﻃﺮاﺣﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ،از ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه  ۳ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺮح ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ۳
ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻨﯽ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
و ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در
 .۱ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻨﺎر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روﻧﺪ روی ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮد .ﻣﻮارد  .۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮری دوره و ﺗﻬﯿﻪ  RFPﺑﺮای آن
ﻓﻮق ،اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ  ۲۴ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ  .۳ﺗﺪوﯾﻦ روﻧﺪ و اﺑﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺟﺪول  :۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻨﺮﮐﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۹۱-۹۲
ردﯾﻒ
ﺟﻠﺴﻪ اول
ﺟﻠﺴﻪ دوم
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم
ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ

۳.۷

ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ  ۳ﺳﺎﻋﺘﻪ در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﻣﺒﺤﺚ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼس ،ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال و اراﺋﻪ RFP
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺻﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ( ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
دﻓﺎع از ﭘﺮوﭘﻮزال

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ

اﺻﻮل ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪﻫﺎ

ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
اﺳﺎﺗﯿﺪ

ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ

اﺻﻮل دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﺮواز و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ در ﭘﺮﺗﺎﺑﻪﻫﺎ

اﺳﺎﺗﯿﺪ

ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ دوازدﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه -ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه -ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه -ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه -ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ
ﺳﺎﻟﻦ -اراﺋﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر
اراﺋﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ -ﺳﻮﻟﻪ ورزﺷﯽ

ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری
۹۱/۱۱/۲۵
۹۱/۱۲/۰۲
۹۱/۱۲/۰۹
۹۱/۱۲/۱۶
 ۹۱/۱۲/۲۳ﺳﺎﻋﺖ
۱۵:۰۰ -۱۳:۳۰
۹۱/۱۲/۲۳
۹۲/۰۱/۱۴
 ۹۲/۰۱/۲۱ﺳﺎﻋﺖ
۱۵:۲۰-۱۷:۰۰
 ۹۲/۰۱/۲۱ﺳﺎﻋﺖ
۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
۹۲/۰۱/۲۸
۹۲/۰۲/۰۴
۹۲/۰۲/۱۱
۹۲/۰۲/۱۸
۹۲/۰۲/۲۵
۹۲/۰۳/۰۱
۹۲/۰۳/۰۸
۹۲/۰۳/۱۵
۹۲/۰۳/۱۸

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮐﺎت روﺣﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﻼﺑﺲ
درﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه و ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺳﺎل آﺧﺮ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ )ﺗﺮم  ۷و  (۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ دوره از ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﺳﯽ اﯾﻦ دوره در  ۱۷ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﻮب
ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴.۷

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮری دوره و ﺗﻬﯿﻪ  RFPﺑﺮای آن

در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ،اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻋﻢ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ) (RFPﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ دوره ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ  RFPﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ:

راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

۱.۴.۷

ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮری درس

۵.۴.۷

۲.۴.۷

ﻧﯿﺎز

اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻔﺮ ﺑﺮای زواﯾﺎی
ﺳﻤﺖ و ﻓﺮاز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺗﺎب
ﺑﺮ روی ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد .داور دو دﺳﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و  -۲زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﯿﻢ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادهﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب در واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ
از وارد ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﯿﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن داور دﮐﻤﻪ
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر داده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻤﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎب
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪاﯾﺶ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ از ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﭘﺮﺗﺎب در ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارش در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ
ﺧﻮد در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ
در ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ،آﻧﺮا ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۳.۴.۷

ﻫﺪف

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ و ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ در ﻣﻘﯿﺎس
ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ روی در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ
را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﺑﺮد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۴.۴.۷

ﻣﺸﺨﺼﺎت

۶.۴.۷

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۳۰۰ ±
 ، ۱۰mmﻗﻄﺮ  ۵۰ ± ۱mmو ﺟﺮم  ۲۰۰ ± ۱۰gرا در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺳﺘﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ را
در زواﯾﺎی ﺳﻤﺖ ) (Azimuthو ﻓﺮاز ) (Elevationﻧﺴﺒﺖ ﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﺮﺗﺎب و ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮود را از ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎب اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ دارای ﯾﮏ درﮔﺎه ورودی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻓﺮود و زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮﺳﻂ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
وارد ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻠﯿﻪ روﻧﺪ ﭘﺮدازش و اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ
اوﻟﯿﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ در ﺷﺮوع ﭘﺮواز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﺮﺗﺎب
در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ارﺗﻔﺎع اوج ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ
از ۱۰mﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۶ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺴﺖﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب در ﻏﺎﻟﺐ  ۲دﺳﺘﻪ  ۳ﺗﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
ﺗﺴﺖ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ورودی ﭘﺮﺗﺎب از ﺳﻮی داور ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ارزشﮔﺬاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
•

زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎب )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و ﭘﺮﺗﺎب( ﭘﺲ از اﻋﻼم
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ داور ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪوده
ﺑﺮد ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ  ۵mﺗﺎ  ۱۵mاﺳﺖ .ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ از ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ
روی ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮود
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺴﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ )ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱دﻗﯿﻘﻪ( و ﻣﺘﻌﺪد )ﺑﯿﺶ از  ۶ﭘﺮﺗﺎب(
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدد.
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ و ﻧﻮع اﺳﺘﺎرت ﭘﺮﺗﺎب +۱۰۰

• دﻗﺖ در اﺑﻌﺎد و ﺟﺮم ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ و ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ

+۱۰۰

• اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎزه ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ

+۱۰۰

• ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد

+۲۰۰

• ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﺶ از ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ

−۳۰۰

• ﺑﺮﺧﻮرد در ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﺮﺗﺎب

+۳۰۰

• ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

−۱۰۰

• ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﭘﺮﺗﺎب

+۲۰۰

• رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺮوژه

+۵۰۰

• ﺗﺄﺧﯿﺮ در اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﺰارش

−۳۰۰

• ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺮ ﮔﺰارش

+۵۰۰

ﻧﻤﺮه ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص در ﻃﺮاﺣﯽ
۶

IICEE2017-33

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

• ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ

۰ to + ۳۰۰

• دﻗﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد

۰ to + ۳۰۰

• ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ

۰ to + ۵۰۰

• ﻫﺪاﯾﺖ از راه دور

۰ to + ۲۰۰

ﺟﺪول  :۲ﻃﺮﯾﻘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد

• ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪاﯾﺶ از ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ۰ to + ۵۰۰
• ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰار

۰ to + ۲۰۰

• زﯾﺒﺎﯾﯽ

۰ to + ۱۰۰

۷.۴.۷

ﻗﯿﻮد

 .۱ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ  ۲۰kgاﺳﺖ.
 .۲ﺷﻌﺎع داﯾﺮه ﺧﻄﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ٪۱۰ﺑﺮد ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ۵۰۰،۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رود.
 .۴ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب ،ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت
اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﭘﺮﺗﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺮق ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  :۳ﻃﺮﯾﻘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

 .۶ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۷ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﺶ از ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻮل
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮدد.
۸.۴.۷

ﺗﺪوﯾﻦ روﻧﺪ و اﺑﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺎر ﮔﺮوهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎز
ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت دوره و در زﻣﺎن دﻓﺎع از ﭘﺮوژه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻼکﻫﺎی ارزشﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در  RFPو ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﺟﺪول  ۲ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵.۷

ﺟﺪول  :۴اﺑﺰارآﻻت ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
۱
۲
۳
۴
۵
۶

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ”ﻫﻨﺮﮐﺪه ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ“

داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۷۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰارآﻻت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ دوره ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﯿﻠﻮﺳﮑﻮپ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،درﯾﻞ ،ﻋﻤﻮدﺑﺮ و ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻣﺠﻬﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد) .ﺟﺪول ) (۴ﺷﮑﻞﻫﺎی .(۳ ،۲
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·

۷

ﻧﺎم اﺑﺰار
ﺳﺖ ﻣﺘﻪ
ﺳﺖ ﭘﯿﭻﮔﻮﺷﺘﯽ
ﻫﻮﯾﻪ
اﻧﺒﺮدﺳﺖ و ﺳﯿﻢﭼﯿﻦ
دﻣﺒﺮاﯾﮏ
آﭼﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

ﻧﺎم اﺑﺰار
ﻗﻠﻊﮐﺶ
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻮﯾﻪ
ﭼﮑﺶ
ﮐﻮﻟﯿﺲ
ﺳﻮﻫﺎن ۱
ﺳﻮﻫﺎن ۲

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

ﻧﺎم اﺑﺰار
ﻣﺘﺮ
ﺳﯿﻢ ﻟﺤﯿﻢ
ﮐﺎﺗﺮ
آﭼﺎر آﻟﻦ
ﺗﺮاز
ﻗﯿﭽﯽ آﻫﻦﺑﺮ
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)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

۶.۷

ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺮﮐﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﺷﮑﻞ  :۴دﻓﺎع ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد

ﺷﮑﻞ  :۳ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻫﻨﺮﮐﺪه

ﺷﮑﻞ  :۵دﻓﺎع ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ

اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی  RFPﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮای ﭘﺮوژه را در زﻣﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،اﺻﻮل
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ دﻓﺎع اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﺪول  ۵ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﮐﻪ
ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﭘﻮزالﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ
داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ دوره
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت  ۲۰روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺮﯾﻒ  RFPﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را
در اداﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮﮐﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺰای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژهﻫﺎی
و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻤﺘﺤﻦ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ارزشﮔﺬاری اراﺋﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای
ﺷﺪه در  RFPداوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺮوژه ﻣﺒﻠﻎ  ۵،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺻﻮرت
ﻃﺮحﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ دوره ﺑﺮای  RFPاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺎزار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ً
ﺳﻮﺧﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻓﻨﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۶اﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·

۸

IICEE2017-33

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

ﺟﺪول  :۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه

ﺷﮑﻞ  :۶ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ،ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی داﺧﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزشﮔﺬاری و ﻧﻤﺮهدﻫﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﻮب ،اﻋﻀﺎی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﻮق ،دوره آﻣﻮزﺷﯽ زﻣﺴﺘﺎن -ﺑﻬﺎر  ۹۱-۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·

۹
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)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺷﮑﻞ  :۹دﻓﺎع ﮔﺮو ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه

ﺷﮑﻞ  :۷ﻧﻈﺎرت اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﺷﮑﻞ  :۸ﻧﻈﺎرت اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﺷﮑﻞ  :۱۰دﻓﺎع ﮔﺮو ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه

اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺨﺶ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺴﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻠﯿﻪ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت دﻓﺎع ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺟﻪ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ داده ﺷﻮد و ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺗﺴﺖ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ  ۳۰ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.

۸

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ

دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻨﺮﮐﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای
ﺟﺪﯾﺪ در اﻣﺮ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
دارای دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·

۱۰

ﺷﮑﻞ  :۱۱دﻓﺎع ﮔﺮو ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

۹

ﮐﺎرﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازی دوره و ﻫﻨﺮﮐﺪه آن
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﻨﺮﮐﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ
 .۲ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اﺻﻼح روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دوره اول

ﺷﮑﻞ  :۱۲دﻓﺎع ﮔﺮو ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه

 .۳ﺗﺼﻮﯾﺐ دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درس ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،در
ﻣﺒﺎدی ذﯾﺮﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎه و وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﯾﻨﺪه داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

۱۰

 .۱ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﺑﻪ
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ
ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺟﻌﻔﺮ روﺷﻨﯽﯾﺎن و دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺴﺮوﺟﺮدی،
 .۲اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺟﺮأت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس اﺣﺴﺎن ذﺑﯿﺤﯿﺎن ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی
 .۳آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺴﻨﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮﺷﺎن در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و راهاﻧﺪازی
 .۴آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ

دوره ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .۵ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﺴﻂ و ﭘﺮورش اﯾﺪهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎ

 ۱۱ﻣﺮاﺟﻊ

 .۶ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دروس ﺗﺌﻮری و درک ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ

ﻣﺮاﺟﻊ

 .۷آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺪارات
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ

] [۱ﮔﺰارش راه اﻧﺪازی ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه
 ،۱۳۹۲ﺟﻌﻔﺮ روﺷﻨﯽﯾﺎن ،ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻣﻬﺮان ﻣﯿﺮﺷﻤﺲ.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺼﺤﯿﺢ دارﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

[2] Personal Mechatronics Lab,2012, M.R. Emami.
[3] Meredith, Dale D., et. al. “Design and Planning of

 .۱ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از درس در ﺗﺮمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﯿﻢ
و ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه اﺧﺬ ﺷﺪه در ﮐﻼس

Engineering Systems”, Prentice Hall, 1985.
[4] Sage, Andrew P., “Systems Engineering. Wiley Se-

 .۲ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ries in Systems Engineering”, John Wiley and Sons,

 .۳ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺗﺮم
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

[5] “NASA System Engineering Handbook”, June 1995.

 .۴ﺗﻌﺪد ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

[6] J. Colebank, R. Pollak, “A Satellite System Simu-

1992.

 .۵ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ﺗﺪرﯾﺲ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ · · ·

lator and Experimental Test-bed for Air Force Research”, Air Force Institute of Technology, 2000.

۱۱
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
()ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
۱۳۹۶  ﻣﻬﺮﻣﺎه۲  آﺑﺎن ﺗﺎ۳۰
[7] Reilly, Norman B., “Successful Systems Engineering
for Engineers and Managers”, Van Nostrand Reinhold, 1993.
[8] Sage, Andrew P., “Methodology for Large-Scale Systems”, McGraw-Hill, 1977.
[9] Rechtin, Eberhardt, “Systems Architecting: Creating and Building Complex Systems”, Prentice Hall,
1991.
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۱۲

· · · راهاﻧﺪازی ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ

