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  چكيده 
مسـائل آموزشـي، پژوهشـي و    در اين مقاله، چند نكته در ارتبـاط بـا   

در بخش آمـوزش، چنـد پيشـنهاد در    . شود اداري دانشكده مطرح مي
ــوزش دانشــجوي  ــازي سيســتم آم مهندســي و  انراســتاي هدفمندس

در بخـش پـژوهش، بـا توجـه بـه      . ارشد ارائه شـده اسـت   اندانشجوي
مشكالت موجود در تعريف و انجام پروژه هاي دانشجويان تحصـيالت  

اد ارائه شـده اسـت كـه البتـه اجـراي آن مسـتلزم       پيشنه 3تكميلي، 
همكاري ارگانها و افراد متعددي اسـت و در نهايـت در بخـش اداري،    

  .ي براي ارتقاء كيفيت نظام اداري ارائه شده استهايپيشنهاد
  . آموزش هدفمند؛ پژوهش برمبناي اصول توسعه:كلمات كليدي

  

  طرح مسئله
شناختي است كه انسان از آن مهندسي يا دانش عملي، عبارت از 

كند و آن را در سازندگي خويش يا جامعه به  برداري عملي مي بهره
مهندس، فردي است كه با تكيه بر دانش و  . [1]بندد كار مي
هاي آموخته در دوره مهندسي، فعاليتي خالقانه در راستاي  مهارت

  . بكارگيري علوم در جهت حل مسائل دارد
انديشي در شناسايي  ري اين همايش كه همبا توجه به هدف برگزا

كارهاي حل مسائل احتمالي است، بايد بررسي نمود كه  ها و راه چالش
آيا ساختار آموزشي، پژوهشي و اداري دانشكده، ساختار مناسبي براي 
پرورش نيروهاي مهندسي هست يا خير؟ در اين راستا، طرح مسائل 

  :گيرد در سه دسته مورد بررسي قرار مي
 ور آموزشيمح: 

در كشور ما، ورود به دانشگاه از طريق آزمون سراسري صورت 
گيرد و با توجه به فرهنگ عمومي و مسائل موجود در جامعه،  مي

بسياري از دانشجويان، بدون آشنايي كامل و يا عالقه الزم در 
شوند و با انگيزه يا بدون انگيزه  هاي دانشگاهي پذيرفته مي رشته

قع در جذب دانشجو، دانشكده در وا. شوند وارد دانشگاه مي
اما براي ارتقاء سطح . گونه كنترل مستقيمي ندارد هيچ
به بيان ديگر، . توان تدابيري انديشيد التحصيالن مهندسي مي فارغ

توان نخبگان  شايد به جاي اينكه هم انديشي كنيم كه چگونه مي
توان در  را جذب دانشگاه فردوسي نمود، بينديشيم كه چگونه مي

پروري نمود تا ساير نخبگان هم جذب  موجود، نخبه جمعيت
  . شوند

  :گردد رسد، عنوان مي در اينجا، چند نكته كه به ذهن اينجانب مي
هايي اجباري براي همه دانشجويان مهندسي و  برگزاري كارگاه -1

يا گنجاندن درسي در دروس اختياري كه در آن، دانشجو 
دس موفق را به شدن به يك مهن هاي الزم براي تبديل مهارت

تواند شامل موارد  ها مي اين مهارت. طور علمي و عملي بياموزد
 :زير باشد

 . آشنايي با اصول تجارت و تأسيس شركت -

 .هاي بازاريابي و كسب و كار آشنايي با شيوه -

هاي مختلف  نمودن تصويري هماهنگ از شاخه فراهم -
هاي كالن با  ها در اجراي پروژه مهندسي و جايگاه آن

 .زش نحوه تعامل با يكديگر در اجراي يك پروژهآمو

هاي  هنگام در بحران العمل به كسب مهارت در  عكس -
 .پذيري در تغييرات شغلي شغلي و انعطاف

نظرهاي كتبي و  يافتن مهارت در ارتباطات و تبادل -
 شفاهي

 ارتقاء فرهنگ كار گروهي -

  .آشنايي با آثار زيست محيطي هر فعاليت صنعتي -
 عملي-دهي دروس تئوريباالبردن باز -2

هاي دروس مهندسي، آميختگي مفاهيم تئوري  يكي از ويژگي
واحد 3واحدي به 4تجزيه دروس . و كاربردهاي عملي است

واحد عملي با هدف حفظ جايگاه بخش عملي 1تئوري و 
افتد اين است كه  با  اما آنچه در عمل اتفاق مي. صورت گرفت

عملي، تدريس بخش الزحمه دروس  بودن حق توجه به پايين
لذا . شود تئوري و عملي به دو استاد متفاوت سپرده مي

به . شود انسجام مطالب ازبين رفته و هدف مطلوب تأمين نمي
رسد اعمال تدابيري نظير افزايش دستمزد ساعات  نظر مي

بودن استاد برگزاركننده  عملي همزمان با تأكيد بر يكسان
  .بهتري را فراهم نمايدتواند نتيجه  بخش تئوري و عملي، مي

يكي ديگر از مسائلي كه در حوزه آموزش مبهم است، جايگاه  -3
با توجه به اينكه اين مقطع، در . مقطع كارشناسي ارشد است

هدف  2شود، شايد بتوان  رده تحصيالت تكميلي محسوب مي
 :اصلي را براي اين مقطع تعريف نمود

 كسب آمادگي براي شروع دوره دكترا -
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و ادراك نسبت به مسائل مختلف در افزاش بينش  -
 .حوزه علوم پايه و مهندسي

با توجه به دوره كوتاه مقطع ارشد، دانشجويان عموماً با شتاب 
فراوان دورسي را گذرانده و سپس، موضوعي را به عنوان 

كنند و نقطه آمال و آرزوي آنها چاپ يك  نامه انتخاب مي پايان
شده براي مقطع  عريفاما اگر اهداف ت. مقاله كنفرانس است

ارشد صحيح باشد، بهتر است در كنار دروس فعلي، اصول 
مديريت زمان و مديريت پروژه براي انجام يك تحقيق 

شود تا دانشجو مهارت الزم  هدفمند و پربازده نيز آموزش داده
همچنين . براي شروع يك دوره دكتراي موفق را كسب نمايد

تواند  م يا تاريخ علم، ميارائه يك درس جانبي مانند فلسفه عل
سطح بينش و درك دانشجو را نسبت به مقطع كارشناسي 

به اين ترتيب، شايد پاسخي براي اين سؤال . ارتقاء ببخشد
اآلن با قبلِ گرفتن مدرك ارشد، چه (التحصيالن ارشد كه  فارغ

  .پيدا شود!) فرقي كردم؟
  
  پژوهش محور 

اطمينان براي حل  هاي قابل حل پژوهش، فرايند رسيدن به راه
اي  ها به گونه مسأله از طريق گردآوري، تحليل و تفسير داده

دانيم كه پژوهش،  همه مي. مند است شده و نظام ريزي برنامه
اعم از خانواده، ( ضامن پيشرفت و توسعه پايدار يك جامعه

پاسخ به اين سؤال كه در اما . باشد مي) كشور، جهان...دانشكده،
هاي اساتيد و دانشجويان با  طي بين پژوهشكشور ما چه ارتبا

مشكل . حل مسائل جامعه و پيشرفت آن دارد، مشكل است
هاي  نامه مشهود در حوزه پژوهش، گسيختگي موضوعات پايان

زير، كمي اين معضل را  هاي ارشد و دكترا است كه شايد روش
  حل نمايد

با مدت نظام و با رايزني  با توجه به اهداف بلندمدت و كوتاه -1
هاي صنعتي به  هاي مختلف، پژوهش ها و ارگان وزارتخانه

هاي مهندسي يا در قالب همكاري چند گروه  تفكيك گروه
اساتيد محترم نيز با توجه به . مهندسي و علوم، تعريف شود

هاي صنعتي، موضوعات  هاي مطرح شده در پژوهش حوزه
هاي بنيادين  ها كه منجر به پژوهش مرتبط با اين پروژه

هاي  با واگذاري پژوهش. گردند را مشخص نمايند مي
صنعتي به دانشجويان ارشد و بنيادين به دانشجويان دكترا، 
يك سيستم هدفند براي حل برخي مسائل صنعتي، 

 . گيرد شكل مي... مديريت شهري، نظامي و 

هاي داخل كشور يا  نامه پژوهشي بين دانشگاه امضاي تفاهم  -2
تعامل و افزايش كارآيي  هاي خارجي، زمينه دانشگاه
 .نمايد ها را فراهم مي پژوهش

تعيين معضالت دانشكده و حل آن با تعريف موضوع پروژه  -3
به عنوان مثال، استفاده از برق خورشيدي . براي دانشجويان

ها يا هوشمند نمودن كليد  براي تأمين روشنايي كالس
تعيين شارژ پاركينگ هر . هاي درس روشنايي كالس

 .اساس نرخ ورود و خروج  و نظاير آن دانشجو بر

بديهي است، در رسيدن به اهداف فوق، حوزه معاونت پژوهش نقش 
يك كاتاليزور هوشمند را دارد كه با بينش و پژوهش كافي، تسهيالت 
الزم براي عقد قراردادهاي الزم جهت نيل به اهداف فوق را فراهم 

  .سازد مي
ترا را در انجام پژوهش، موضوع ديگري كه به ويژه دانشجويان دك

كند، مشخص نبودن سهم همكاري اساتيد محترم و  دلسرد مي
. هاي مرتبط با آن است دانشجويان در اجراي پروژه و هزينه

قوانين مربوط به نحوه تخصيص بودجه پژوهشي  شدن شفاف
هاي مرتبط با پژوهش،  ي هزينهنامه دكترا در ازا شده بابت پايان تعريف

  . افزايش دهد تحقيقاتدر اجراي را زه دانشجويان تواند انگي مي
  

  ساختار اداري 

آموخته  همانطور كه قبالً گفته شد، يكي از ويژگيهاي يك دانش
در اين راستا به نظر . مهندسي، دارابودن فرهنگ كارگروهي است

هاي مختلف، همانند سالهايي نه  رسد بايد در تعيين سمت مي
همچنين، همانطور .  مقدم باشد چندان دور، انتخاب بر انتصاب

تواند باعث ارتقاء سطح علمي و  كه سيستم ارزشيابي اساتيد مي
آموزشي دانشكده شود، سيستم ارزشيابي از مسئولين و كاركنان 
محترم و نهادهاي اداري، توسط ساير اعضاي محترم هيأت علمي 

تواند موجب ارتقاء سطح خدمات كيفيت بخش اداري  نيز مي
  .بشوددانشكده 

در پايان، يك پيشنهاد ساده براي رفع سردرگمي دانشجويان از 
هاي مكرر و آن اينكه،  ايام تعطيلي دانشكده به مناسبت آزمون

رساني اين  تواند مكان مناسبي براي اطالع سايت دانشكده، مي
  موضوع باشد

  بندي جمع
هـايي   شده در اين مقاله، برگرفته از شواهد و نيـز صـحبت   نظرات ارائه

بديهي است، اين نظرات بايد . بود بود كه با ساير دوستان صورت گرفته
در .  از فيلتر خرد جمعي عبور كند تا نتيجـه مطلـوب حاصـل گـردد    

پايان الزم است از رياسـت محتـرم دانشـكده و هيـأت رئيسـه تشـكر       
را براي انديشـيدن بـه مسـائل پيرامونمـان فـراهم       بنمايم كه فرصتي

اميد كه دستاورد اين همـايش، فردايـي بهتـر بـراي همگـان      . نمودند
  . باشد
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