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 فعالیتسال در دانشگاه تنسی  06جان پرادوس تقریباً به مدت 

ر سال د دستیاروی کارش را بعنوان دانشجوی ارشد . کرده است

 شغلیش سِمَتهای متنوعی شاملدر طی دوران  آغاز کرد. 6590

شیمی و رئیس تمام وقت دانشکده مهندسی ت علمی هیأعضو 

امور دانشگاهی  و معاون 4دانشکده مهندسیدپارتمان شیمی، دبیر

از وی  داشته است. 6511تا  6591در کل ایالت تنسی از سال 

-آموزشی ارشد در هیأت بعنوان معاوناو  6559تا  6554ال س

چنین خدمت کرده است. او همآمریکا مدیره بنیاد ملی علوم 

مهندسی، دبیر و رئیس  بعنوان رئیس کمیسیون اعتباربخشی

ABET
 آموزش مهندسی خدمت کرده است.  و ویراستار مجله 9

ای از دانشگاه پیتزبورگ بر اساس مصاحبه 0تراینِرشرح حال کوتاه توسط اسکات. سی، اساین 

 تدوین شده است. صورت گرفته،  4664که با دکتر پارادوس در سال 
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 دکتر جان پارادوس 

 دانشگاه تنسی  معاون و استاد بازنشسته

  6596سال  مهندسی شیمی، دانشگاه میسی سی پی، یکارشناس

  6594سال ویل، اکسن -مهندس شیمی از دانشگاه تنسیکارشناسی ارشد 

  6599سال  ،یلوناکس -ی از دانشگاه تنسیمهندسی شیمدکتری تخصصی 

 

 ABETدگرگونی آموزش مهندسی و 

دانشگاه  در دانشکده مهندسی شیمی 6590در سال  ، از زمان انتصابمسال 06من تقریباً بمدت 

هم و غم خود را در  ،دانشکده ام. بعنوان یک عضو جدید ازآموزش مهندسی بوده، درگیر تنسی

اکثر ما . کردم راههایی برای بهبود آن پیدا کنمسعی میقرار داده بودم و  "خوب تدریس کردن"

ایم بنا از معلمان خوبی که هنگام دانشجویی داشتهمهارتهای تدریسمان را با مشاهده و تقلید 

6) در انجمن آموزش مهندسی آمریکا . در این راستا،کنیممی
ASEE ) یت کردم. فعالشروع به

 رئیس آن بودم.  ، من6506در حدود سال  در دانشگاه داشتیم که ASEEه محلی ما یک شاخ

مهندسی، تأکید بسیار  هایدانشکدهدر اکثر  ،در آن زمان

. تحقیق و پژوهش مهم بود وجود داشت زیادی بر آموزش

کننده در وضعیت شغلی تعیین یتأثیربر خالف امروز، اما 

این وضع تغییر ، 6506نداشت. در دهه  اعضاء هیات علمی

از سوی دفتر رئیس دانشکده کاهش  ASEEکرد. حمایت 

کید بر تأبسته شد و در عوض،  ASEEشعبه محلی ؛ یافت

 افزایش یافت.  پژوهش

مهندسی  اعتباربخشی بخشو در  در دانشگاه رسیدمسطح مدیریتی  ، من به6596در سال 

خدمتم را شروع  ب برنامه مهندسی شیمیبعنوان ارزیا، 6596. در ابتدا، در سال فعال شدم

شورای مهندسین برای  در آموزش مهندسی و کمیته اعتباربخشی ،6591کردم و در سال 

4ای )توسعه حرفه
ECDP) ،  مهندسی  اعتباربخشیکمیسیون  به 6516که در سالABET 

یس کمیسیون اعتباربخشی بعنوان رئ 6519-6514 هایمنصوب شدم. در سالتغییر کرد، 

                                                           
1
 American society of engineering education 
2
 Engineer council for professional development(ECPD) 

پژوهش مهم بود اما بر خالف 

کننده در امروز، تأثیری تعیین

وضعیت شغلی اعضاء هیات علمی 

 نداشت.
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های آموزش و بطور همزمان، ریاست کمیته 6515 -6510مهندسی مشغول بودم  که از سال 

 . هم به آن اضافه شد 6مهندسین شیمیآموزش آمریکائی مؤسسه اعتباربخشی 

کرد. مرا آشفته میدر حال رخ دادن بود که مهندسی  اعتباربخشیدر  در آن زمان چیزهایی

من تا حدی مسئول آن بودم زیرا ما خود خیلی کمّی و صریح شده بود.  اعتباربخشیمعیار 

-داشتند توصیهکه بعضا تمایل  داورانیکردیم معیارها را به اندازه کافی صریح کنیم تا سعی می

ما  ای نداشته باشند.شان نوشته شود، بهانههای اعتباربخشی آنها بر مبنای تمایالت شخصی

بدلیل برآورده نکردن ی دادن، تأیید نکردن و پاسخ منفخواستیم خاطرجمع شویم که می

 1از ، معیارها . در این روندار و استاندارد باشد نه فقط بخاطر سلیقه داورانعیخاص در م موردی

دیدم که میزیرا را نگران کرد من اما این روند . با فونت کوچکتر تبدیل شد صفحه 46صفحه به 

-گرفتند و مجبور بودند برنامهقرار میشدید مورد انتقاد  هایی بسیار خوب و خالقانه،برنامه

تغییر دهند. در  اعتباربخشیو اخذ  ABETاستاندارد سختگیرانه  بمنظور تأییدهایشان را 

مهندسی بخاطر این  هایدی تعداد کثیری از روسای دانشکدهمیال 6516نتیجه در اواخر دهه 

که  گرفتشدند. در واقع جُنبشی پا می نگران و ناتوانیشان در نوآوری، ABET« گیریسخت»

ما دریافتیم که . گیری کنندکناره ABETخاص رسماً از  هایهممکن بود باعث شود دانشگا

 بود.  ABETنبود بلکه مشکل در خود  ها مشکل از طرف دانشگاه

خدمت  ABETمن بعنوان رئیس  6556-54 هایدر سال

را این قرار دادم که استاندارد هم و غم خود کردم و می

ABET  بجای اینکه بر تعداد که تغییر دهمطوری را

بر این  تمرکز کند،د در هر موضوع استاهای درسی ساعت

اند و چه یاد گرفتهچیزهایی که دانشجویان چه  تمرکز کند

که توانند بکنند. در سخنرانی خداحافظی می هاییکار

گفتم که امیدوارم برخی از داشتم،  ABETبعنوان رئیس

ست که اش اینام را جبران کنم و کفارهگناهان گذشته

، 6596مشابه دهه بنویسم که  استاندارد و معیار جدیدی

                                                           
1
 American institute of chemical engineers(AICHE) 

من هم و غم خود را این قرار دادم 

را طوری  ABETکه استاندارد 

که بجای اینکه بر تعداد تغییر دهم

های درسی استاد در هر ساعت

تمرکز  موضوع تمرکز کند، بر این

کند که دانشجویان چه چیزهایی 

-اند و چه کارهایی مییاد گرفته

 توانند بکنند.



4 

 

 ABETمدیره هیأتاعضای از  ی کافیتعداد خوشبختانه ما توانستیم. صفحه نباشد 1بیش از 

، ما معیارهای اعتباربخشی 6556تأیید کنند. در واسط دهه  ات راتغییراین متقاعد کنیم که  را 

 ( معروف شد. 4666EC) 4666معیار مهندسی گرا را ایجاد کردیم که به نتیجه

 

 ت استادانقدر

اند که مربوط به دوره داشته ثیر بسزایی، تأدر کار من در آموزش مهندسیتعدادی از افراد 

مهندسی خیلی کوچک در دانشگاه  شوند. من به یک دانشکدهتحصیل من در کارشناسی می

واقعاً بر من تأثیر گذاشت دکتر  . کسی که در آن دوران،رفتممیپی در آکسفورد سیمسی

بود. یک مأمور استخدام صنعتی  آن زمان رئیس دپارتمان مهندسی شیمی 6فرانک آندرسون

او « سازد.ش میا او مهندسین شیمی را با دستان خالی»گفت ای درباره او داشت که میجمله

التحصیلی، ما مان فارغدر زکنم . )فکر میای بسیار کوچک داشتو برنامه منابعی بسیار محدود

پذیری شغلی و ، حس قوی مسئولیتدانشجو در یک دوره بودیم.( اما او واقعاً اخالق کاریپنج 

کرد. نفوذ و تأثیر او ما القاء به در جائی که هستیم را وضاع ای و تعهد قوی در بهتر کردن احرفه

 اش بود. میها و درسهای مهندسی شیبر من بسیار فراتر از محتوای فنی دوره

 

استاد  ،4بلِزعمده دیگر من از دکتر فِرِد پیتأثیر و نفوذ 

من در دانشکده تحصیالت تکمیلی در  راهنمای

 ؛عالی بودای دانشگاه تِنسی بود. او یک الگوی حرفه

کرد که می ءدر شما این اشتیاق را القاشخصی که 

کسی ، بهترین انجام دهید توانیدکه میبهترین کاری 

کمک کنید به افراد دیگر سعی توانید باشید و که می

 .کنید

 اعتباربخشیفرهنگ  من با استادان بزرگی آشنا شدم که من را با ECPD/ABETبا آمدن به 

از  4از دانشگاه دولتی آیووا و دکتر بیل کورکوران 1دکتر جرج برنتاز آن میان که )آشنا کردند 

                                                           
1
 Dr. Frank Anderson 
2
 Dr.Fred Peebles 
1
 Dr. George Burnet 
4
 Dr.Bill Corcoran 

واقعاً اخالق  دکتر فرانک آندرسون

پذیری کاری، حس قوی مسئولیت

وی در ای و تعهد قشغلی و حرفه

در  بهتر کردن اوضاع و کارها

-ا به ما القاء ر جائی که هستیم

 کرد.
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کمک به  باید اعتباربخشیاصلی  که هدف اصرار داشتندآید.( این استادان به ذهنم می کلتِکَ

 شان را بهبود بخشند. یسهای مهندمؤسسات آموزشی باشد که کیفیت برنامه

ان مهندسی برق در دانشگاه استادی که سالهای متمادی در دپارتم -6دکتر اِد. ارنستدرنهایت، 

وقتی که من در مدیریت  -آمریکا پیوستبنیاد ملی علوم  مشغول بود و بعداً به ایلینویز

ABET  ،یکی از آن دسته افرادی بود  . اِدالعاده و بسزایی بر من گذاشتتأثیر فوقمشغول شدم

، ما بنحوی کنمبه من ملحق شد. من گمان می ABETتغییر  حرکت جهادی من برایکه در 

گذاشتیم. او در فرآیند تغییر معیارهای اعتباربخشی بنحوی که بجای تنبیه تأثیر می بر هم

  ای داشت.نقش عمده ،کند ی و ابداع ترغیبها، آنها را به نوآوردانشکده

 

  به چالش کشیدن جوّ و فرهنگ دانشگاهی 

در دانشگاه، خود جوّ و تغییر  بزرگترین چالش در ایجاد

-بیشترین تعداد فارغتاکنون،  فرهنگ دانشگاهی است.

 اند.مهندسی از دانشگاههای بزرگ بیرون آمده التحصیالن

هنگ دانشگاهی دارند یک جوّ و فر ،این نهادهای آموزشی

خواهند که تأکید بینند و از اعضاء دانشکده میرا بعنوان مهمترین مأموریتشان می که پژوهش

استخدام  مرحلهوهش و تحقیق قرار دهند تا به بر پژ ،از تدریس خود را قبل اصلی و اولویت

سال گذشته تغییر اساسی و  06برسند و در شغلشان ارتقاء یابند. این جوّ و فرهنگ در  رسمی

زیرا وقتی من دانشجوی دورۀ کارشناسی بودم و حتی در سالهای  ،مشهودی کرده است

لی و صنعتی داشتند. مدانشکده مهندسی تجربۀ ع ، اکثریت قریب به اتفاقتحصیالت تکمیلی

وقتی که دولت فدرال تصمیم گرفت که  میالدی شروع به تغییر کرد؛ 6596در دهۀ د این رون

و قرارداد انجام  از طریق اعطاء حمایت مالیو ر دانشگاهها ای از تحقیقاتش را دبخش عمده

ها و قراردادها، ن حمایتدهد. این بدین معنی بود که به منظور رقابت برای به دست آوردن آ

امری مهم و حیاتی بود. این  که برای پژوهش تربیت شده باشند،داشتن اعضاء دانشکده 

را به بکارگیری  الگوی استخدام و به کارگیری اعضاء دانشکده که تجربۀ صنعتی داشتندتصمیم، 

یک  اگرامروزه  بطوریکه ددانشگاهی تربیت شده بودند، تغییر داتحقیقات  آن دسته که برای

                                                           
1
 Dr.Ed Ernst 

بزرگترین چالش در ایجاد تغییر 

در دانشگاه، خود جوّ و فرهنگ 

 دانشگاهی است.
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آموزش مهندسی نوآوری داشته باشد،  عضو دانشکده در یک دانشگاه تحقیقاتی بخواهد در

یب و حمایت زیاد از سوی مدیران و وظیفه را بدون تشویق و ترغبایستی خودش این 

 . همکارانش، بعهده بگیرد

که  -ر در پیگیری تغییرات آموزشی، چالش دیگاکنون

 یک واقعیت ساده است:-شودمی  ABETتغییر در شامل 

یر کنند! هنگام سخنرانی من در مردم دوست ندارند تغی

 ABETوقتی گفتم  ،6556در سال  ABETمدیره تهیأ

بسیاری به من خیره شدند. پس از  ،تغییر کندحتماً باید 

گفتند که من می حتی برخی از دوستان خوبم  به ،یافت معیارهای جدید توسعه و تکامل اینکه

ما دیگر حاضر نیستیم استانداردها را تغییر »چقدر وحشتناک است زیرا  ABETتغییرات 

 این آن قالب ذهنی است که شما باید بر آن فائق آیید. «.دهیم

سختگیری  ی قدیمی ولهافرمو میشه تمایل برای حفظتغییر اینست که ه چالش نهائی در ایجاد

ز صادق است. بعضی وقتها شما گرا نینتیجه وجود دارد. این حتی در معیارهای اعتباربخشی

با قالبی که  گراکنید تا مطمئن شویدکه فرآیند اعتباربخشی نتیجهبسیار زیادی می تالش

ABET تطبیق خوبی داشته باشدگویدمی ، . 

قسمت امیدبخش ماجرا اینست که تعداد زیادی دانشکده مهندسی کوچک وجود دارند که بر 

 -آوری رُز، موسسه فن6هاروی مادکالج ی مانند نوآوری تمرکز دارند. از آن میان به جاهای

تجربۀ قابل در آنجا که من  1اُلینکالج مهندسی الخصوص و علی 4وسِسترپُلی تکنیک هالمن، 

ی رنامهبیک  در ،سیس شده بود که با رویکردی نوآورانهبا این هدف تأ ام وداشتهای مالحظه

 . مهندسی تغییراتی ایجاد کند

 در فرهنگ و جوّر سالهای اخیر من تغییرات چندانی د

ام و مطمئن نیستم که به مهندسی ندیدههای دانشکده

 ا نقشجخواهند کرد. صنعت در این چه سمتی حرکت

ه . رهبران و پیشروان صنعتی درباره نیاز بمهمی دارد

                                                           
1
 Harvey Mudd 
2
 worcester 
1
 Olin 

چالش دیگر، یک واقعیت ساده 

است: مردم دوست ندارند تغییر 

 کنند!

های استخدام در اغلب شیوه

تشویق برای صنایع، در ترغیب و 

نوآوری در آموزش، ناموفق 

 هستند.
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 به تمرکز بر فهم دانشجویان از تصمیمات مهندسینیاز درباره  ؛کنندنوآوری و ابداع صحبت می

که برای مصاحبه رسیم اما وقتی به کسی می در خارج از چارچوب فنی در آموزش یک مهندس.

گردند که کنندگان به دنبال شخصی میآمده است، اکثر مصاحبه صیالنالتحغفار شغلی با

 یالتحصیالناستخدام فارغ برهفته بعد حل کند! صنعت به اندازه کافی تا بتوانند مسائلشان را 

که محتوای غیرفنی تصمیمات مهندسی را درک کنند و برای نوآوری و ابداع آموزش دیده 

در ترغیب و تشویق برای  در صنایع، های استخدامشیوه بنابراین، اغلبکند. ، تمرکز نمیباشند

 موفق هستند.نا ،آموزشدر نوآوری 

 

  : نیاز به جِرم بحرانیایجاد تغییر

ییرات آموزشی حمایت دارد که از تغ (6تداوم تأثیر نیاز به تعداد کافی از افراد )جرم بحرانی

در آموزش مهندسی را تأمین کرده است و  نوآوریکنند. بنیاد ملی علوم مدت مدیدی بودجه 

از آب درآمده است. اما وقتی کسی که آنها را  هائی که از آنها حمایت شده، خوببسیاری از ایده

 . اگر شما قصد دارید بطریقیه استآن ایده رخت بر بست، یا منتقل شدهبازنشسته  ه،توسعه داد

هم و گرد  ید تعداد کافی از افراد را شناسائی کردهکنید، باید قادر باشنوآوری  شاخص و پایدار

فرآیند و به تداوم آن  آورید که از یکدیگر حمایت

 کمک کنند. 

همچنین حتماً الزم است شما از سوی افراد مافوق 

ای از حمایت شوید. بایستی سطح برجستهخودتان 

 البته حمایت مدیریتی و اداری وجود داشته باشد که

شرطی الزم های ابداعی و نوآورانه تداوم برنامهبرای 

 ،آموزشی ات پایدارست. برای تغییراست ولی کافی نی

همچنین از حمایت  ؛داشته باشید که براستی با آن برنامه کار کنند باید تعداد کافی از افراد

مدیریتی اداری برخوردار باشید تا اطمینان حاصل کنید که آن برنامه بودجه مستمر را دریافت 

 کند. می

                                                           
1
 Critical mass 

برای نوآوری شاخص و پایدار باید 

قادر باشید، تعداد کافی از افراد را 

شناسائی کرده و گرد هم آورید 

که از یکدیگر حمایت و به تداوم 

 کمک کنند.  فرآیند آن
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 نهاد ریاست وجود دارند )بطور مثال جایزه محققین جوان یو ابتکاری بسیارهای مختلف برنامه

در آموزش به وجود آورند. اما آنها بر افراد کافی  د تغییرات نوآورانهنکنجمهوری( که تالش می

تغییر  که خواهاندر یک موسسه آموزشی خاص به اصطالح جرم بحرانی را گذارند یا تأثیر نمی

رد هم آیند و ایجاد فرهنگ . اگر همۀ نهادهای بودجه گکنندو پایدار است، فراهم نمی بارز

نوآورانه را بعنوان یک هدف اصلی دنبال کنند، ممکن است بتوانند به نتایج برجسته و  موزشیآ

کنید که اکثر آنها خیلی صحبت می یبارزی نائل شوند. اما شما دارید از نهادهای بسیار متفاوت

گران بازی نخواهید داد؛ بلکهدنیا را تغییر  تنهاییه بزنند. پس شما با همدیگر حرف نمیهم زیاد 

 برجسته دیگری نیز باید در کار باشند.

بنابراین، . بینمنمی فرهنگ دانشگاهیتغییر زودهنگام  ای ازنشانه همانطور که قبالً گفتم، من

 فرهنگ رُخ دهد.  علیرغم همیندربطن همین فرهنگ و  تغییر آموزشی باید

 

  هائی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلیتوصیه

 ؛برای تأثیر طوالنی داشته باشندکه اشتیاقی مهم است  تحصیالت تکمیلیبرای دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی تحت فشار بسیار زیادی بوده و وقت بویژه در آموزش مهندسی. دانشجویان 

. فرصتهایی برای یادگیری نوآوری در آموزش به آنها معرفی کنم کمی دارند. اما من عالقمندم

باید به دنبال آنها بگردید. بسیاری از  هایی را دارند اما شمایتچنین موقعاکثر دانشگاهها آن 

ی مربوط به اهفراگیری آموزشتوانند به شما در دارند که می یاددهی/یادگیریها مراکز دانشگاه

ما بتوانید بخشی از وقتتان را در راستای و ارزیابی نتایج آموزشی کمک کنند. اگر ش کارِ گروهی

و برای ترغیب و حمایت از های آموزش کارآمد چیست مولفهاینکه  دربارهان دانشت افزایش

گذاری این سرمایه ؛گذاری کنیدسرمایه ،توان کردنوآوری و ابداع در دانشجویان چه کار می

 ارزش آن را دارد. 

 

تر باید بگویم که مهم است در سطح شخصی

خودتان را بیش از حد جدی نگیرید. سعی کنید 

اینکه ارید. ذهنتان را برای احتماالت جدید باز بگذ

تان تمرکز های خاص برنامهدر بعضی از جنبه

آنقدر متمرکز نشوید که فرصتهای 

دیگر که آموزش شما را توسعه 

 دهد، نبینید. می
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 آنقدر ، البته سخت است.گیریداحتماالت دیگر را نادیده ن ونگرید ب فراتر از آنبطوریکه نکنید 

 نبینید.  ،دهدمی توسعهآموزش شما را  که فرصتهای دیگر که متمرکز نشوید

نوآورانه در بین دانشجویان  عالقه بیشتری برای توسعه مهارتهای ،نم در آیندهکمن فکر می

 میالدی شروع شد( در آنالیز ریاضی که 6506و  6596دهه تأکید سنتی )که از بیاید. جود بو

همه چیز را شما تا اینکه سرانجام  یزتر بشکندرکرد موضوعات را به اجزاء ریزتر و سعی می

 که کنم مردم این را درک خواهند کرد. من فکر میخواهد کردتغییر بفهمید، درباره هیچ چیز 

ابداع و نوآوری  آوری رقابت کند، ما حتماً باید بردر فن ،جهانی یاگر آمریکا بخواهد در محیط

فکر بازتری که  تربیت کنیمالتحصیالنی را یم و آن را به جلو برانیم و سعی کنیم فارغتأکید کن

دادن به پاسخ درست ای و شغلی چیزی بیش از که موفقیت حرفه داشته باشند و درک کنند

بویژه در دانشگاههای تحقیقاتی  ؛. انجام این کار آسان نیستهای کمّی پایان فصل استسؤال

-خواهند برنامهدر بطن آموزش مهندسی هستند و میبزرگ. نوآوری و ابداع توسط افرادی که 

هایشان را توسعه دهند، افرادی که خارج از آموزش مهندسی هستند و افرادی که در جامعه 

کمک آوری و ابداع که بتوانند به نو گردندالتحصیالنی میمهندسی هستند و به دنبال فارغ

 . ، به ارمغان آورده خواهد شدکنند


