
1 
 

  نقش مطالعات آينده پژوهي در ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي

 دانشگاه صنعتي اميركبيردر  صنايعمهندسي  برنامه درسيمورد كاوي 

 محسن اكبرپور شيرازي

 عضو هيات علمي پرديس مديريت و مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير

.ac.irakbarpour@aut 

 

 چكيده

بررسي كيفيت آموزش مهندسي با استفاده از مدل كيفيت خدمات پرداخته  به ،ضمن مطالعه سناريوهاي آينده آموزش عاليدر اين مقاله 

شدن در حين حاكميت بازار بر پذيري، حاكميت بازار، جهانيشده است. مطالعه آينده مهندسي در چهار سناريو جهاني شدن و رقابت

، SERVQUALپايه مدل بر است. براي تبيين وضعيت كيفيت آموزش مهندسي  صورت گرفتهانزواي بدون تقاضا الي و آموزش ع

آموختگان دانشبا استفاده از پرسشنامه و بررسي نظر مدل توسعه داده شده  .توسعه يافته استمدلي براي تبيين كيفيت آموزش عالي 

 ،. سپس براي ارتقاي كيفيت برنامه درسي مهندسي صنايعاستسنجش قرار گرفته  مورددانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي صنايع 

و با ذكر اهداف آموزش مهندسي صنايع مبتني بر ارايه الگوي مهندسي صنايع شايسته و استفاده الگوي مهندس صنايع شايسته معرفي 

  دانشگاه صنعتي اميركبير توسعه داده شده است.  هاي مهندسي صنايع، برنامه دوره كارشناسي مهندسي صنايع دراز فهرست قابليت

 

 مقدمه

تلفي براي آينده پژوهي وجود خريزي است. ابزارهاي ميكي از ابزارهاي مناسب براي تقويت مديريت و برنامهمطالعات آينده پژوهي 

پژوهي شكل ونگاري در حوزه علم آيندهيونگاري است. سناريرپردازد. يكي از اين ابزارها سناهاي پيش رو ميهدارد كه به توسعه آيند

ها كمک كند. اين رويكرد زماني مطرح شد كه تغييرات محيطي در آينده به سازمان مؤثرعنوان ابزاري براي ايفاي نقش گرفت تا به

ها با ورود سازمان ريزي براي آن گشت.بيني دقيق آينده و برنامهها در پيشها سرعت گرفتند و اين امر موجب عدم توانايي آنسازمان

ريزي هاي برنامهحلي براي غلبه بر دشواريدنبال راه هاي محيطي، برنامه ريزان و تصميم گيران بهبه عصر جديد و افزايش عدم قطعيت

 هاي ممكن را پيشدر شرايط عدم قطعيت برآمدند. سناريونگاري ضمن درنظر گرفتن عدم قطعيت ها و روندهاي موجود، سبدي از آينده

دهد تا تصميمات امروز را با هوشمندي بيشتري اتخاذ كنيم. سناريوها ابزاري براي تسهيل مواجهه با آينده هستند و در روي ما قرار مي

هاي دهند كه به مجموعه آيندهبيني نمايند، سناريوها اين امكان را به سازمان ميتواند آينده را دقيقاً پيششرايطي كه سازمان نمي

 .(1397)اصغري، اكبرپور شيرازي،  ک قاب بنگرندممكن در ي

و مورد خاص بيني آينده آموزش عالي، به بررسي وضعيت آموزش مهندسي با مطالعه سناريوهاي توليد شده براي پيش ،در مقاله حاضر

ي براي ارزيابي كيفيت از مدل سروكوال استفاده شده و مدلصنايع پرداخته شده است. براي تبيين كيفيت آموزش عالي آموزش مهندسي 
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ميركبير موزش عالي توسعه داده شده است. اين مدل در مسير طراحي برنامه كارشناسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اآخدمات 

 است.مورد استفاده قرار گرفته 

هاي مهندسي ي شايستگيو تبيين الگو درسي دوره كارشناسي مهندسي صنايعدر اين مقاله بر اساس خروجي ارزيابي كيفيت برنامه 

 صنايع پرداخته شده است.  ها و اجزاي برنامه آموزشي دوره كارشناسي مهندسيصنايع به توليد اهداف آموزش رشته مهندسي، قابليت

 

 سناريوهاي آينده آموزش عالي

آموزش در ريزي امه پژوهش و برنامهاي در نشريه فصلنسناريوهاي آينده آموزش عالي با استفاده از ابزار نقشه شناختي فازي در مقاله

پذيري، حاكميت بازار، چهار سناريو جهاني شدن و رقابتدر اين مقاله (. 1397عالي معرفي شده است )اصغري و اكبرپور شيرازي 

 ا هفتابل بشدن در حين حاكميت بازار بر آموزش عالي و انزواي بدون تقاضا بر مبناي به كارگيري ابزار تحليل اثر عوامل متقجهاني

ي، تغييرات جمعيتي، نياز مين مالي آموزش عالتاًموريت آموزش عالي، أمتغيرهاي كليدي توسعه فناوري اطالعات، تغيير مپيشران يا 

آموزش عالي مبتني بر تقاضاي بازار و حاكميت بازار بر آموزش عالي، توسعه يافته پذيري آموزش عالي، جهاني شدن و رقابت عمومي به

 شود.ر ادامه به تشريح هر چهار سناريو پرداخته مياست. د

 يريپذرقابتشدن و سناريوي اول : جهاني

اي، رشتهالمللي نيازمند افزايش كميت و كيفيت آموزش عالي كشور از طريق توسعه ميانپذيري در عرصه بينجهاني شدن و رقابت

اجتماعي و استانداردهاي -ي منوط به احراز وجود متقاضي صنعتيهاي آموزشهاي خاص، تصويب برنامهبرندسازي آموزشي در رشته

و  تعريف ،دوزبانه آموزش خارجي، دانشجوي جذب در هادانشگاه الملليبين هايهمكاري ها و توسعهكيفيت در مؤسسات و دانشگاه

با توجه به الزامات  .ابدييمافزايش  فناورانه و تحقيقاتي مشترک يهايگذارهيسرما وها دوره المللي،بين استادان با نامهانيپا ياجرا

 ديتولبايد ضمن حفظ رسالت آموزش و پرورش نيروي كار متخصص، اهداف درآمدزايي و  دانشگاه ،المللرقابت پذيري در عرصه بين

با يک تغيير و يا تكميل در ماموريت را نيز دنبال كند و اين مقوله نيازمند ورود به بازار فناوري خواهد بود. لذا از اين منظر دانشگاه  ثروت

سيس واحدهاي تحقيق و توسعه، دفاتر ارتباط با صنعت و دفاتر تجاري بازار فناوري نيازمند پيگيري و تأخود مواجه خواهد بود. ورود به 

للي و لذا توجه بسيار المالمللي در اين سناريو مستلزم فعاليت در بازارهاي بينسازي و مالكيت فكري است. علي الخصوص، بُعد بين

ت الملل و حقوق ملكيالمللي خواهد بود و از آنجا كه كشور ما در زمينه حقوق بينزيادي به مقوله مالكيت فكري در بستر قوانين بين

بازار است  هاي جدي مواجه خواهد شد. ورود به بازار فناوري مستلزم توجه به نيازاز اين منظر با چالش فكري در سطح بااليي قرار ندارد

المللي دانشگاه در اين سناريو، بنابراين در اين سناريو دانشگاه باالجبار نيازمند تمركز بر تقاضاي بازار خواهد بود. نظر به فعاليت بين

راه دور، توان به آموزش از هاي امروز قابل اشاره هستند ميكاربرد فناوري بسيار محسوس خواهد بود. از جمله كاربردهايي كه با فناوري

هاي مجازي قابل استفاده در ايجاد تعامل ميان پژوهشگران اشاره ها و اطالعات و شبكهگذاري دادهكاربرد رايانش ابري در به اشتراک

 نمود.

 سناريوي دوم: حاكميت بازار

كار و كسب درآمد از رمتشكل از صنعت و جامعه است. نياز متقاضيان آموزش عالي به اشتغال در بازا ،طرف تقاضاي آموزش عالي

هاي موردنياز صنعت و مورد تقاضاي بازار كار در دانشگاه را به سمت تمركز بر نياز بازاركار سوق مي دهد و دوره تحصيالت خود،
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نمود  به تربيت نيروي انساني مورد نياز بازاركار تغيير خواهد ،. لذا ماموريت آموزش عالي از صرف آموزششونديمي اندازراهها دانشگاه

مناسبي براي آنها وجود ندارد، به تدريج با كاهش تقاضا از سمت  هاي دانشگاهي كه بازار كاردسته از دوره توان انتظار داشت آنو مي

جامعه و تعطيلي از سمت آموزش عالي مواجه شوند. از آنجاييكه بازار كار، بستري رقابتي براي كسب سود و ارزش آفريني است، به 

هاي پرتقاضاي دانشگاهي نيز شرط الزم اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي به امري بااهميت بدل گشته و در همان رشته تدريج كيفيت

هاي كم كيفيت توان انتظار داشت دورهدر بازاركار، دارا بودن كيفيت و دانش در سطح مورد نياز صنعت و جامعه خواهد بود و لذا مي

گرايي به تدريج هش شديد تقاضا مواجه شوند. اصالت يافتن بازار كار موجب خواهد شد عادت مدرکهاي سطح پايين با كادردانشگاه

هاي تخصصي دانش و فن گرايي بدهد و از اين رو شاهد كاهش ارزش مدرک دانشگاهي و افزايش ارزش دورهجاي خود را به تخصص

هاي هاي آموزشي با اعطاي مدرک تخصصي در حوزهوزشي به ارائه دورهها و موسسات آممورد كاربرد بازاركار خواهيم بود؛ لذا دانشگاه

اي آموزش عالي مهيا شوند و سبد مين مالي برار منجر خواهد شد بسترهاي جديد تأخصوص روي خواهند آورد. تعامل با بازار كه ب

هاي مورد نياز صنعت و همچنين درآمد فناوريمين مالي دانشگاه فارغ از بودجه دولتي، درآمدهاي ناشي از پروژه هاي صنعتي، توسعه تأ

 الذكر را نيز در خود داشته باشد.هاي تخصصي فوقناشي از دوره

 شدن در حين حاكميت بازار بر آموزش عاليسناريوي سوم: جهاني

هاي ويب برنامههاي خاص، تصاي، برندسازي آموزشي در رشتهرشتهپذيري آموزش عالي كشور از طريق توسعه ميانكيفيت و رقابت

 هايهمكاري ها و توسعهاجتماعي و استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و دانشگاه-آموزشي منوط به احراز وجود متقاضي صنعتي

 وها دوره المللي،بين استادان با نامهانيپا يو اجرا تعريف زبانه، دو آموزش خارجي، دانشجوي جذب در هادانشگاه الملليبين

رسالت دانشگاه ديگر صرف آموزش نخواهد بود بلكه به تربيت نيروي  .يابدفناورانه، افزايش مي و تحقيقاتي مشترک يهايگذارهيسرما

انساني خواهد پرداخت كه عالوه بر توانايي ايفاي نقش ارزشمند و سازنده در ارضاي نياز جامعه و صنعت، در برقراري ارتباطات و تبادالت 

اهداف ارتباط با صنعت، ارتباط با جامعه جهاني،  ها عالوه بر آموزش،علمي جهاني نيز اقدام نمايد؛ لذا دانشگاه علمي و فناورانه با جامعه

را نيز دنبال خواهند كرد و اين اقدامات عالوه بر آموزش و پژوهش، نيازمند تشكيل دفاتر ارتباط  ثروت ديتول توليد فناوري، درآمدزايي،

هاي د بود. فعاليتنسازي و كسب دانش مالكيت فكري خواهقيت و نوآوري و كارآفريني، دفاتر تجاريبا صنعت، بسترهاي توليد خال

گردد. هاي آن ميهاي تسهيل كننده شكل خواهد گرفت و اين امر منجر به افزايش كمي و كيفي فعاليتآموزش عالي در بستر فناوري

گيرد. آموزش عالي به سمت تمركز بر تقاضاي بازار پيش خواهد رفت قرار مي هاستفاد موردنمودهاي آموزش از راه دور بيشتر  ،از جمله

هاي متنوع درآمدزايي از جمله دهد. اين سبد متشكل از راهمالي خود سبدي از منابع مالي مختلف تشكيل مي نيتأمو دانشگاه براي 

اي با شركاي هاي فناورانه و توسعهدانشگاه، همكاري هاي كارآفرينيهاي برخاسته از اكوسيستمفروش فناوري، كسب درآمد از شركت

 علمي و تجاري داخلي و خارجي، بودجه دولتي و درآمد ناشي از آموزش تخصصي خواهد بود.

 انزواي بدون تقاضاسناريوي چهارم: 

ه و در طرف مقابل، در داخل در اين سناريو آموزش كشور وارد يک فضاي منزوي و بدون ارتباطات پويا با جامعه علمي جهاني قرار گرفت

رسالت آموزش عالي همانند گذشته بيشتر معطوف به آموزش و ارائه  گيرد.كشور نيز تالشي براي پاسخ به تقاضاي صنعت صورت نمي

واهيم توليدات علمي و پژوهشي بدون توجه به نياز بازار خواهد بود. از اين رو احتماالً شاهد رشد مناسبي در كميت توليد علم كشور خ

مثابه جزاير جدا از هم هركدام به ه بود اما از نظر كيفي همچنان مشكالت بسياري وجود خواهد داشت. دانشگاه و صنعت و جامعه ب

پردازند و در اين فضا اميد چنداني به توسعه فناوري قابل رقابت در سطح جهاني وجود نخواهد داشت.  توسعه انجام وظايف خود مي

گذاري صحيح هاي آموزش عالي داراي هدفگذاريكشور بدون توجه كافي به طرف تقاضا شكل گرفته و سياستهاي جديد در رشته
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هاي دولتي تبديل شده و و منطقي نخواهد بود. نظر به كاهش همكاري دانشگاه و صنعت، دانشگاه به يک مصرف كننده صرف بودجه

هاي فناورانه در آموزش عالي كشور اه ها هم گسترش مي يابد. توسعه روشروحيه بروكرات و ذينفع محور يک سازمان دولتي در دانشگ

طور ه هاي عالي بگرايي در جامعه آموزش عالي دميده شده و مدرکصرفاً به معني تغيير در ابزار ارائه آموزش خواهد بود و روح مدرک

ت از سمت جامعه، فرار نخبگان، شكايت از بيكاري و تدريجي ارزش علمي و عملي خود را از دست خواهند داد. بازخوردهاي اين وضعي

 بي ارزشي تحصيالت عاليه و كاهش ارزش تحصيالت تكميلي در اذهان مردم خواهد بود.

 

 مهندسي از منظر سناريونگاري آموزش آينده 

و توسعه  پژوهش آموزش،هاي عرصههاي تخصصي مهندسي در تواند به تعيين زمينهبه تصوير كشيدن آينده آموزش مهندسي مي
در سناريوهاي چهارگانه آموزش عالي از مهندسي آموزش ين آينده يعت بپردازد. المللي و نظاير آنفناوري، ارتباط با صنعت، تعامل بين

ضمن معرفي و تشريح سناريوهاي آموزش عالي براي  1در جدول پذيرد. تقطيع و بررسي متغيرهاي سياستي در سناريوها صورت مي
هاي پيشنهادي شاخص 1مهندسي ذكر شده است. در شكل آموزش هاي پيشنهادي براي يو متغيرهاي سياستي و شاخصهر سنار
  (.   1مهندسي به نحوي ذكر شده است كه علي رغم رخداد هر سناريو قابل اجرا باشد)شكل آموزش 
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 سناریوی آینده آموزش عالی کشور 4ي مهندسي در وزشآممجموعه متغیرهای سیاستی  و شاخص های پیشنهادی  -1جدول

در شاخص پيشنهادي  متغيرهاي سياستي  شرح 

مهندسي  آموزش  

ي 
ريو
سنا

1
ي
ذير

ت پ
قاب
و ر
ن 
شد

ي 
هان
 ج
:

 

المللي نيازمند افزايش كميت و كيفيت پذيري در عرصه بينجهاني شدن و رقابت
هاي ازي آموزشي در رشتهاي، برندسرشتهآموزش عالي كشور از طريق توسعه ميان

اجتماعي -هاي آموزشي منوط به احراز وجود متقاضي صنعتيخاص، تصويب برنامه
 الملليبين  هايهمكاري ها و توسعهو استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و دانشگاه

 با نامهانيپا يو اجرا تعريف ،دوزبانه آموزش خارجي، دانشجوي جذب در هادانشگاه
فناورانه،  و تحقيقاتي مشترک يهايگذارهيسرما وها دوره لمللي،ابين استادان

بايد  الملل دانشگاهبا توجه به الزامات رقابت پذيري در عرصه بين .ابدييمافزايش 
ضمن حفظ رسالت آموزش و پرورش نيروي كار متخصص، اهداف درآمدزايي و 

به بازار فناوري خواهد بود. لذا را نيز دنبال كند و اين مقوله نيازمند ورود  ثروت ديتول
از اين منظر دانشگاه با يک تغيير و يا تكميل در ماموريت خود مواجه خواهد بود. 
ورود به بازار فناوري نيازمند پيگيري و تاسيس واحدهاي تحقيق و توسعه، دفاتر 
ارتباط با صنعت و دفاتر تجاري سازي و مالكيت فكري است. علي الخصوص، بُعد 

المللي و لذا توجه بسيار للي در اين سناريو مستلزم فعاليت در بازارهاي بينالمبين
المللي خواهد بود و از آنجا كه زيادي به مقوله مالكيت فكري در بستر قوانين بين

الملل و حقوق ملكيت فكري در سطح بااليي قرار ندارد، كشور ما در زمينه حقوق بين
ه خواهد شد. ورود به بازار فناوري مستلزم هاي جدي مواجاز اين منظر با چالش

توجه به نياز بازار است بنابراين در اين سناريو دانشگاه باالجبار نيازمند تمركز بر 
المللي دانشگاه در اين سناريو، كاربرد تقاضاي بازار خواهد بود. نظر به فعاليت بين

هاي امروز اوريفناوري بسيار محسوس خواهد بود. از جمله كاربردهايي كه با فن
توان به آموزش از راه دور، كاربرد رايانش ابري در به قابل اشاره هستند مي

هاي مجازي قابل استفاده در ايجاد تعامل ها و اطالعات و شبكهگذاري دادهاشتراک
 ميان پژوهشگران اشاره نمود.

  جهاني شدن با توجه به الزامات رقابت
 المللپذيري در عرصه بين

  ضمن  ثروت ديتولدرآمدزايي و توجه به
حفظ رسالت آموزش و پرورش نيروي 

 كار متخصص 

 ورود به بازار فناوري 

 ايرشتههاي ميانتوسعه همكاري 

 هاي آموزشي منوط به تصويب برنامه
 اجتماعي-احراز وجود متقاضي صنعتي

  استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و
  هايهمكاري ها و توسعهدانشگاه

 دانشجوي جذب در هادانشگاه الملليبين
 خارجي

 گذاري كاربرد رايانش ابري در به اشتراک
 ها و اطالعاتداده

  هاي مجازي براي فعاليت در شبكه
 ايجاد تعامل ميان پژوهشگران

  افزايش كميت و كيفيت
 مهندسيآموزش 

  در دسترس قرار دادن
 دروس در وب

 دوزبانه آموزش 

  ي هادورهبرگزاري
 المللي مشترکبين

 يهايگذارهيسرما 
در  مشترکالمللي بين
 فناورانه و تحقيقاتيامور 

  آموزش از راه گسترش
 دور

  يو اجرا تعريف 
 استادان با نامهانيپا

 الملليبين

 واحدهاي اندازي راه
 تحقيق و توسعه

  همكاري با دفاتر ارتباط
با صنعت و دفاتر 

سازي و مالكيت تجاري
 فكري

  برندسازي آموزشي در
 اي خاصهرشته
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ان طرف تقاضاي آموزش عالي متشكل از صنعت و جامعه است. نياز متقاضي
دانشگاه را  آموزش عالي به اشتغال در بازاركار و كسب درآمد از تحصيالت خود،

هاي موردنياز صنعت و مورد به سمت تمركز بر نياز بازاركار سوق مي دهد و دوره
. لذا ماموريت آموزش عالي از شونديمي اندازراهها در دانشگاه تقاضاي بازار كار

هد نمود و صرف آموزش به تربيت نيروي انساني مورد نياز بازاركار تغيير خوا
هاي دانشگاهي كه بازار كاري مناسبي براي توان انتظار داشت آندسته از دورهمي

از سمت  ه و تعطيليآنها وجود ندارد، به تدريج با كاهش تقاضا از سمت جامع
راي كسب سود آموزش عالي مواجه شوند. از آنجاييكه بازار كار، بستري رقابتي ب

امري  و ارزش آفريني است، به تدريج كيفيت فارغ التحصيالن دانشگاهي به
هاي پرتقاضاي دانشگاهي نيز شرط الزم بااهميت بدل گشته و در همان رشته

نعت و جامعه صيت و دانش در سطح مورد نياز اشتغال در بازاركار، دارا بودن كيف
هاي سطح هاي كم كيفيت دردانشگاهتوان انتظار داشت دورهخواهد بود و لذا مي

وجب خواهد پايين با كاهش شديد تقاضا مواجه شوند. اصالت يافتن بازار كار م
گرايي بدهد و از اين گرايي به تدريج جاي خود را به تخصصشد عادت مدرک

هاي تخصصي كاهش ارزش مدرک دانشگاهي و افزايش ارزش دوره رو شاهد
ها و موسسات آموزشي دانش و فن مورد كاربرد بازاركار خواهيم بود؛ لذا دانشگاه

هاي به خصوص هاي آموزشي با اعطاي مدرک تخصصي در حوزهبه ارائه دوره
تامين مالي يد روي خواهند آورد. تعامل با بازار كار منجر خواهد شد بسترهاي جد
ودجه دولتي، براي آموزش عالي مهيا شوند و سبد تامين مالي دانشگاه فارغ از ب

هاي مورد نياز صنعت و درآمدهاي ناشي از پروژه هاي صنعتي، توسعه فناوري
 الذكر را نيز در خود داشته باشد.هاي تخصصي فوقهمچنين درآمد ناشي از دوره

 ارايجاد بستر تعامل مستمر با بازار ك 

 سازي آموزش با تقاضا متناسب 

 ار تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار ك 

  تصويب رشته هاي دانشگاهي مبتني بر
 وجود تقاضا

  تاسيس دفاتر ارتباط با صنعت و انتقال
 فناوري

  تصويب پايان نامه هاي دانشجويي
 درصورت اخذ نياز از طرف تقاضا

 حاصل از  تشكيل سبد درآمدهاي مالي
 هاي علميفعاليت

  رقابت  در بازار براي كسب سود و ارزش
 آفريني

 هاي آموزشي داراي متقاضي توسعه دوره
 خارج از دانشگاه

 

 هاي آموزشيارايه برنامه 
 مورد نياز بازار كار 

  در دسترس قرار دادن
هاي اموزشي برنامه

بندي متناسب با بخش
 بازار

 هاي توسعه آموزش
مكمل، مهارتي و 

 ايحرفه

 هاي دوره توسعه
با  آموزشي مشترک

 CO-OP صنعت يا

  ايجاد بستر پژوهش در
 راستاي نياز بازار
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اي، رشتهپذيري آموزش عالي كشور از طريق توسعه ميانكيفيت و رقابت
هاي آموزشي منوط به هاي خاص، تصويب برنامهبرندسازي آموزشي در رشته

تانداردهاي كيفيت در مؤسسات و اجتماعي و اس-وجود متقاضي صنعتياحراز 
 دانشجوي جذب در هادانشگاه الملليبين هايهمكاري ها و توسعهدانشگاه
ها دوره المللي،بين ناستادا با نامهانيپا يو اجرا تعريف زبانه، دو آموزش خارجي،

رسالت  .يابدش ميفناورانه، افزاي و تحقيقاتي مشترک يهايگذارهيسرما و
خواهد  دانشگاه ديگر صرف آموزش نخواهد بود بلكه به تربيت نيروي انساني

اي نياز جامعه پرداخت كه عالوه بر توانايي ايفاي نقش ارزشمند و سازنده در ارض
عه علمي جهاني و صنعت، در برقراري ارتباطات و تبادالت علمي و فناورانه با جام

ها عالوه بر آموزش، اهداف ارتباط با صنعت، ارتباط شگاهنيز اقدام نمايد؛ لذا دان
نبال خواهند درا نيز  ثروت ديتولبه جامعه جهاني، توليد فناوري و درآمدزايي و 

ر ارتباط با كرد و اين اقدامات عالوه بر آموزش و پژوهش، نيازمند تشكيل دفات
سازي و اريصنعت، بسترهاي توليد خالقيت و نوآوري و كارآفريني، دفاتر تج

هاي آموزش عالي در بستر كسب دانش مالكيت فكري خواهد بود. فعاليت
هاي تسهيل كننده شكل خواهد گرفت و اين امر منجر به افزايش كمي فناوري

 موردگردد. از جمله نمودهاي آموزش از راه دور بيشتر هاي آن ميو كيفي فعاليت
ركز بر تقاضاي بازار پيش خواهد ه سمت تمگيرد. آموزش عالي بقرار مي استفاده

شكيل مالي خود سبدي از منابع مالي مختلف ت نيتأمرفت و دانشگاه براي 
هاي متنوع درآمدزايي از جمله فروش فناوري، دهد. اين سبد متشكل از راهمي

هاي كارآفريني دانشگاه، هاي برخاسته از اكوسيستمكسب درآمد از شركت
اي با شركاي علمي و تجاري داخلي و خارجي، ههاي فناورانه و توسعهمكاري

 بودجه دولتي و درآمد ناشي از آموزش تخصصي خواهد بود.

 پذيري آموزش عالي كيفيت و رقابت 

  تربيت نيروي انساني خواهد پرداخت كه
 عالوه بر توانايي ايفاي نقش ارزشمند و
ر سازنده در ارضاي نياز جامعه و صنعت، د

ادالت علمي و برقراري ارتباطات و تب
ام فناورانه با جامعه علمي جهاني نيز اقد

 نمايد 

 هاي آموزشي منوط به صويب برنامهت
اجتماعي و -احراز وجود متقاضي صنعتي

استانداردهاي كيفيت در مؤسسات و 
 هايهمكاري ها و توسعهدانشگاه

 دانشجوي جذب در هادانشگاه الملليبين
 يراو اج تعريف زبانه، دو آموزش خارجي،

 وها دوره المللي،بين استادان با نامهانيپا
 و تحقيقاتي مشترک يهايگذارهيسرما

 فناورانه

 ه اهداف ارتباط با صنعت، ارتباط به جامع
 ديتولجهاني، توليد فناوري و درآمدزايي و 

 ثروت

  فروش فناوري، كسب درآمد از
هاي هاي برخاسته از اكوسيستمشركت

هاي ريكارآفريني دانشگاه، همكا
اي با شركاي علمي و فناورانه و توسعه

تجاري داخلي و خارجي، بودجه دولتي و 
 درآمد ناشي از آموزش تخصصي

  توسعه كمي و كيفي
 آموزش

  به روز نگهداري
 محتواي آموزشي

  افزايش سهم از بازار
 الملليبين

 پذيري افزايش رقابت
 آموزش مهندسي

 هاي توسعه برنامه
 آموزشي سفارشي

  آموزش از راه توسعه
 دور

  گسترش آموزش دو
زبانه و متناسب سازي  

 با بازارهاي هدف

  برندسازي آموزشي در
هاي خاص، رشته

 تآموزش از راه دور 

  تشكيل دفاتر ارتباط با
صنعت، بسترهاي توليد 
خالقيت و نوآوري و 

 كارآفريني

   دفاتر ايجاد
سازي و كسب تجاري

 دانش مالكيت فكري
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در اين سناريو آموزش كشور وارد يک فضاي منزوي و بدون ارتباطات پويا با جامعه 
علمي جهاني قرار گرفته و در طرف مقابل، در داخل كشور نيز تالشي براي پاسخ 

رسالت آموزش عالي همانند گذشته بيشتر  گيرد.به تقاضاي صنعت صورت نمي
مي و پژوهشي بدون توجه به نياز بازار خواهد معطوف به آموزش و ارائه توليدات عل

بود. از اين رو احتماالً شاهد رشد مناسبي در كميت توليد علم كشور خواهيم بود اما 
از نظر كيفي همچنان مشكالت بسياري وجود خواهد داشت. دانشگاه و صنعت و 

در اين  پردازند وجامعه به مثابه جزاير جدا از هم هركدام به انجام وظايف خود مي
فضا اميد چنداني به توسعه فناوري قابل رقابت در سطح جهاني وجود نخواهد داشت.  

هاي جديد در كشور بدون توجه كافي به طرف تقاضا شكل گرفته و توسعه رشته
گذاري صحيح و منطقي نخواهد بود. هاي آموزش عالي داراي هدفگذاريسياست

نشگاه به يک مصرف كننده صرف نظر به كاهش همكاري دانشگاه و صنعت، دا
ه بروكرات و ذينفع محور يک سازمان دولتي هاي دولتي تبديل شده و روحيبودجه

هاي فناورانه در آموزش عالي در دانشگاه ها هم گسترش مي يابد. توسعه روش
گرايي در كشور صرفاً به معني تغيير در ابزار ارائه آموزش خواهد بود و روح مدرک

هاي عالي به طور تدريجي ارزش علمي و الي دميده شده و مدرکجامعه آموزش ع
عملي خود را از دست خواهند داد. بازخوردهاي اين وضعيت از سمت جامعه، فرار 
نخبگان، شكايت از بيكاري و بي ارزشي تحصيالت عاليه و كاهش ارزش تحصيالت 

 تكميلي در اذهان مردم خواهد بود.

 ات علمي و تمركز بر آموزش و ارائه توليد
 پژوهشي 

 رشد مناسبي در كميت توليد علم كشور 

  فضاي منزوي و بدون ارتباطات پويا با
 جامعه علمي جهاني

 پاسخ به تقاضاي صنعت عدم 

 گرايي در جامعه دميده شدن روح مدرک
 آموزش عالي

 هاي جديد در كشور بدون توسعه رشته
 توجه كافي به طرف تقاضا

 ثابه جزاير دانشگاه و صنعت و جامعه به م
 جدا از هم

  عدم توسعه فناوري قابل رقابت در سطح
 جهاني

 حيح و ص هايگذاريعدم سياست
 منطقي در آموزش عالي

  ،بازخوردهاي اين وضعيت از سمت جامعه
فرار نخبگان، شكايت از بيكاري و بي 
ارزشي تحصيالت عاليه و كاهش ارزش 

 تحصيالت تكميلي در اذهان مردم

 آموزش عمومي پايه 

 دسترس پذيري آموزش 

 ايجاد شبكه يادگيري 

  ايجاد مراكز تحقيق و
توسعه فعال بين دانشگاه 

 و صنعت

 سازي همتايابي و شبكه
 هاي علمي همتاگروه

 هاي توسعه آموزش
مكمل، مهارتي و 

 ايحرفه

  تشريک مساعي در
بازمهندسي نظام 

 گيري در كشور تصميم
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 دس در سناريوهاي چهارگانهمهنآموزش هاي شاخصه -1شكل 

 مدل سروكوالكيفيت خدمات با  بررسي

شود. يكي اي به آن ميهاي قابل مالحظهگيري آن توجه و بحثكيفيت خدمات مفهومي است كه به خاطر دشواري در تعريف و اندازه

شود و آن را به عنوان تفاوت آن مواجه مي از تعاريف رايج در تعريف كيفيت خدمات اين است: خدمتي كه نيازها يا انتظارات مشتريان با

كند، اگر انتظارات بيشتر از عملكرد باشد آنگاه كيفيت دريافتي كمتر بين انتظارات مشتريان از خدمات و خدمت دريافتي نيز اطالق مي

ا كيفيت خدمات بايد آيد. سوال اساسي كه مطرح است اين است كه چراز رضايت خواهد بود و بنابرين نارضايتي مشتريان پيش مي

يابي كند و براي مكانامكان مقايسه قبل و بعد از تغيير را فراهم مي ،شود چنين است: اندازه گيريگيري شود؟ پاسخي كه داده مياندازه

شروع به نظر ادوادسن نقطه  باشد.كيفيتي است كه مرتبط با مشكالت است و براي ايجاد يک استاندارد واضح از خدمات دريافتي مي

گيري كيفيت خدمات اندازه ابزار ترينتاكنون به عنوان متداول سروكوال روشگيري است. در توسعه كيفيت در خدمات تحليل و اندازه

، (Zeithaml etal., 1990) ارتقا و ترويج يافت ،معرفي پاراسورامان و همكارانش،توسط كه  روشاين  .شودفاده مياستشناخته شده و 

كيفيت خدمات دريافتي توسط  گيريسروكوال براي اندازه .است گيري و مديريت كيفيت خدمات فراهم كردهندازهسيستمي براي ا

، ابتدا (Parasuraman etal., 1985)پاراسورامان و همكاران  .گيردرا اندازه مي شكاف بين انتظارات و كيفيت دريافتيمشتريان است و 

شد. در اين زمينه آنها نخست ده بعد اصلي را شناسايي ب آن رضايتمندي مشتري حاصل ميبه شناسايي ابعادي پرداختند كه به موج

بخش ساخته و  97اي متشكل از گيري اين ده بعد پرسشنامهشده آنها بود. آنگاه براي اندازه كردند كه در برگيرنده كليه خدمات مطالعه

جهاني شدن و 

 رقابت پذيري

جهاني شدن در 

 حين حاكميت بازار

 حاكميت بازار

انزواي بدون 

 تقاضا

به روز نگهداري محتواي آموزشي، 

المللي، افزايش سهم از بازار بين

پذيري آموزش افزايش رقابت

برندسازي  مهندسي، آموزش دو زبانه،

 هاي خاص،آموزشي در رشته

هاي آموزشي مورد نياز بازار كار ارايه برنامه

هاي اموزشي، در دسترس قرار دادن برنامه، 

ارتي و هاي مكمل، مهتوسعه آموزش

 CO-OPمشترك با صنعت يا اي، دوره حرفه

آموزش عمومي پايه، دسترس پذيري 

آموزش، ايجاد شبكه يادگيري، همتايابي و 

توسعه ، هاي علمي همتاسازي گروهشبكه

 ايهاي مكمل، مهارتي و حرفهآموزش

هاي آموزشي سفارشي، توسعه برنامه

توسعه آموزش از راه دور، گسترش 

انه و متناسب سازي  با آموزش دو زب

 آموزش از راه دور بازارهاي هدف، 
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گويي، ارتباطات، لياقت، دسترسي، مهرباني، قابل قبول بودن، امنيت، درک سخاجرا كردند. اين ده بعد عبارتند از: قابليت اطمينان، پا

 پذيري.مشتري و ارتباطات و لمس

اصلي كه بر بعد بخش خالصه شد. پنج  22به منظور تعديل اين ده بعد، تحقيقات در همان سازمان پيشين ادامه يافت و در پنج بعد و 

   (Parasuraman etal., 1988) . است چنين تعريف شده است ارزيابي مشتري از كيفيت خدمات تاثيرگذار

 هاي ارتباطي قابل رويت باشد.پذيري: تسهيالت، تجهيزات، پرسنل و ساير مدللمس .1

داده شده به مشتريان برخوردار باشد به طوري كه هم قابل اعتماد و هم دقيق قابليت اعتماد: از توانايي انجام خدمات وعده .2

 باشد.

 گويي: مشتاق كمک به مشتري و ارائه خدمات فوري باشد.پاسخ .3

 تضمين: آگاهي و  ادب كاركنان و توانمندي آنها براي القاي حس اعتماد و اطمينان مشتريان. .4

 همدلي: مواظبت و بذل توجهات خاص بنگاه به مشتريانش.  .5

شود. گيري كيفيت خدمات انجام شده و ميكه در مورد اندازه تغيير ماند و تقريبا مرجع همه تحقيقاتي استاين ابعاد تا به امروز بي

اند. در سوال اول، انتظار و در سوال دوم ادراک مشتريان بر اساس الگوي هفت هايي در كنار هم آمدهسواالت پرسشنامه به صورت زوج

به  (P-E) و انتظارات ادراک يا عملكردالف بين امتياز نهايي از اختارائه شده است.  1شود كه در جدول گيري مياي ليكرت اندازهنمره

هاي بدست آمده از پرسشنامه و تجزيه و تحليل آنها، شكاف حاصل قابل تحليل خواهد بود. اين آوري دادهآيد. پس از جمعدست مي

نتظارات است كه بدانند بدانند كجا بيشترين شكاف منفي وجود دارد يعني كجا بيشترين ا تاتواند به مديران كمک كند مي، اطالعات

اند و پتانسيل اين وجود شكاف مثبت يعني اينكه انتظارات را بيش از اندازه برآورده كرده اولويت بهبود عملكرد را به چه اختصاص دهند.

 داده شود. اختصاص  دارند،هايي كه عملكرد پاييني ه منابع به ويژگيك دارد

هايي كه موجب ضعف كيفيت ، مدلي معرفي كردند كه در آن شكاف(Parasuraman etal., 1985)همچنين پاراساورامان و همكارانش 

را در دو بخش اصلي كيفيت انتظاري و كيفيت دريافتي شود، مطرح شده است، اين مدل، موارد ايجادكننده شكاف بين خدمات مي

 نشان داده شده است.  1اين مدل در شكل كند. نماي شماتيک بندي ميمشتريان و مديريت بررسي كرده و در پنج گروه دسته

 شده به مشتريان، شكاف يک: اختالف بين درک مديريت از انتظارات مشتريان و درک مديريت از خدمات ارائه 

 هاي خدمات، شكاف دو: اختالف بين درک مديريت از انتظارات مشتريان و درک از ويژگي 

 خدمات دريافتي، هاي خدمات و شكاف سه: اختالف بين درک از ويژگي 

 .شكاف چهار: اختالف بين خدمات دريافتي و ارتباط با مشريان 

 .شكاف پنج: اختالف بين درک مشتريان از خدمات و انتظارات مشتريان از خدمات 

ها، دليل پيدايش و روش تصحيح آنها را بيان شده است. در ادامه بر اساس مدل شكافهاي نيز تعريف هريک از شكاف 2در جدول 

 يفيت خدمات، به معرفي مدل شكافهاي كيفيت خدمات آموزش عالي براي شناسايي شكاف بين دانشگاه و صنعت پرداخته شده است. ك
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 توسعه مدل شكافهاي كيفيت خدمات آموزش عالي -3

تا مرحله اجراي  تواند در هريک از مراحل بين تدوين برنامه درسيطور كه پيشتر بيان شده، شكاف بين دانشگاه و صنعت ميهمان

به شناسايي تمامي  هاي كيفيت خدمات آموختگان به وجود آيد. در اين بخش با استفاده از مدل شكافدانش در صنعت توسط دانش

هاي كيفيت خدمات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان بخش مديريت  موارد ايجاد اختالف پرداخته شده است. طبق مدل شكاف

 ارائه شده است. 2ان مشتري در نظر گرفته شده است. نماي شماتيک اين مدل در  شكل و صنعت به عنو

 صنعت و درک از  درسي از انتظارات برنامه تدوين براي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت شكاف يک: اختالف بين درک

 خدمات ارائه شده به صنعت 

 التحصيل به صنعت هاي خدماتي كه فرد فارغو درک از ويژگي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت شكاف دو: اختالف بين درک

 دهد، ارائه مي

 كند،مي دريافت و بيندمي التحصيل فارغ فرد از صنعت كه خدماتي و دروس محتواي  هايويژگي شكاف سه: اختالف بين 

 صنعت آگاهي عدم نتيجه در و صنعت با ارتباط شكاف چهار: اختالف بين خدمات دريافتي و ارتباط صنعت و دانشگاه،  فقدان 

 .كندمي ارائه دانشگاه كه بهتري خدمات از يا و داشته باشد انتظار بايد كه آنچه از

 شود. مي ارائه التحصيلفارغ جانب از كه آنچه از درک و صنعت انتظارات بين شكاف پنج: اختالف 
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 (Satolo et al, 2005)    کیفی             :  ج  ل
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هاي خدمات و دريافت خدمات از جانب دانشجوياني است كه قرار است ها، شكاف سوم، تفاوت بين درک از ويژگيدر بين اين شكاف

ربيت و شان را به صنعت ارائه دهند. اين شكاف مربوط به داخل سيستم دانشگاه است و چون قسمت اعظمي از تخدمات آموزش ديده

توان ادعا كرد كه در صورت ضعف عملكرد در اين سيستم، شكاف قابل توجهي گيرد، ميپرورش دانشجويان در اين محيط انجام مي

ود بگيري كيفيت عملكرد در اين سيستم، نقاط ضعف را شناسايي كرد و با بهتوان با بررسي دقيق اين سيستم و اندازهبه وجود آورد و مي

 ها را كاست.ي از شكافآنها قسمت اعظم

 گيري شكاف در داخل سيستم دانشگاهتوسعه مدل سروكوال براي اندازه -4

توجهي به دارند. بي برعهده را  خدمات ارائه و پژوهش آموزش، اصلي  در دنياي امروز، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سه ماموريت 

تر به صنعت و دمات ضعيفخاشت. آموزش و پژوهش ضعيف منجر به ارائه هريک از اين عوامل مسلما مشكالتي را در پي خواهد د

جامعه در آينده خواهد شد. پس توجه به هريک از آنها و رساندن هريک به حد نصاب كيفيت، امري ضروري است، براي ارزيابي و بهبود 

 ه قرار گيرد.  هاي مربوط به هر حوزه با درک سيستميک آنها مورد توجكيفيت آموزش عالي بايد شاخص

توان دريافت كه عناصر سيستم دانشگاه استاد، دانشجو و كاركنان است، و وظايفي كه در اين سيستم با نگاه سيستميک به دانشگاه مي

نشان داده شده است.  3باشد. اين عناصر و وظايف در شكل گيرد، آموزش، پژوهش و ارائه خدمات توسط اين سه عنصر ميانجام مي

تقيم بين استاد و دانشجو با نام پژوهش، رابطه بين استاد و دانشجو به صورت غيرمستقيم، با نام آموزش در اين مدل نشان رابطه مس

گيرد. آموزش از سه مولفه دانشجو، درس و استاد تشكيل به اساتيد و دانشجويان توسط كاركنان صورت مي خدماتداده شده است. ارائه 

 باشد. ه استاد، تدريس بوده و وظيفه دانشجو يادگيري ميشده است. در اين ميان، وظيف

   

ک  ک   

           

    ش

     

     

 

 :  ج               ی  م            ل

 5شده است. اين پرسشنامه شامل اي براي ارزيابي كيفيت طبق سواالت پرسشنامه سروكوال طراحيها پرسشنامهبا توجه به اين مولفه

 باشد. رويكرد هريک از اين پنج قسمت در ادامه بيان شده است.ي، دروس، خدمات، و پژوهش ميقسمت: تدريس، يادگير

 تدريس: در اين بخش، موضوع سواالت بر روي استاد متمركز بوده و رويكرد سواالت متوجه درس نيست.  .1

 ت.يادگيري، در اين بخش، موضوع سواالت بر روي دانشجو بوده و رويكرد سواالت متوجه درس نيس .2

 باشد.دروس: در اين بخش، رويكرد سواالت به صورت مجزا بر روي درس متمركز مي .3

 خدمات در اين بخش، موضوع سواالت بر روي كاركنان و ارتباط آنها با اساتيد و دانشجويان متمركز است. .4
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 دانشگاه متمركز است. شده درهاي انجامپژوهش: در اين بخش، موضوع سواالت، بر روي همكاري دانشجو و استاد در پروژه .5

 

 موردكاوي: برنامه آموزشي كارشناسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير

 مهندسي صنايع يبررسي كيفيت آموزش

هاي منسجم انساني، مالي، اطالعاتي، هاي مهندسي است كه به توسعه، بهبود، اجرا و ارزيابي سيستممهندسي صنايع يكي از شاخه

هاي اجتماعي با پردازد. مهندسي صنايع بر پايه تركيب و ادغام مباني رياضيات، فيزيک و دانشماده و فرايند مي تجهيزات، انرژي،

هاي توليد ناب و بدون خطا، مهندسي صنايع در جهت پردازد. در سيستمهاي مطلوب ميهاي مهندسي به تحليل و طراحي سيستمروش

پول، ماده و انرژي نقش كليدي دارد. رشته مهندسي صنايع در برخي از كشورها با همين  حذف و كاهش منابع تلف شده از قبيل زمان،

ها وجود دارد ولي در برخي از كشورها با عناويني مانند تحقيق در عمليات، مديريت )مهندسي( توليد و نام مهندسي صنايع در دانشگاه

ها، مهندسي توليد و مهندسي ، مهندسي سيستماجع به مديريت عملياتچنين علم مهندسي صنايع روجود دارد. هم آنها كيفيت و امثال

 هاي ساخت است.ساخت يا مهندسي سيستم

گونه كه در تعريف فوق عنوان نظارت است. در عين حال، همانوي  برخي موارد نقشيک مهندس صنايع درگير طراحي سيستم است و 

دارد، ارتباط اين رشته با انسان و علوم اجتماعي، عالوه بر علوم طبيعي )مثل شد، عنصري كه در مهندسي صنايع اهميت بسيار زيادي 

ها در ارتباط است، گسترش هايي را كه يک مهندس صنايع با آنفيزيک، شيمي( است. اين مسأله، محدوده دانش مورد نياز و نوع سيستم

هايي كه در سيستم ناراحي مجدد اجزا سر و كار دارد، بلكه با انسنصب، ارزيابي و ط ،دهند. بنابراين، مهندس صنايع نه تنها با طراحيمي

 .شوندها نيز بخشي از عناصر فعال در سيستم محسوب مينااي كه انسفعاليت دارند يا با سيستم مرتبط هستند نيز سروكار دارد، به گونه

ت در دو ستون انتظارات و عملكرد طراحي شده يافتن ميزان شكاف و كاستن آن است سواال ،از آنجايي كه طبق مدل سروكوال، هدف

اين پرسشنامه . امتيازدهي سواالت و در دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير اجرا شداست. پرسشنامه طراحي شده 

ن از مدل سروكوال، گرفتهاي موجود، با ايدهگيري ميزان شكافبه منظور اندازه، انجام گرفته است. ليكرتاي نمره 7براساس الگوي 

و در  %98/3اي در دو قسمت انتظارات و عملكرد طراحي شده به نحوي كه ضرايب آلفاي كرومباخ در قسمت انتظارات ،پرسشنامه

بدست آمد. اين پرسشنامه به بررسي پنج مولفه اصلي در دانشكده يعني يادگيري، تدريس، پژوهش، دروس و  %99/6قسمت عملكرد  

التحصيالن دانشكده مهندسي صنايع پرشد. نتايج بدست آمده نشان نفر از فارغ 31است. پس از آن پرسشنامه توسط  كاركنان پرداخته

تر از سطح انتظارات دانشجويان بوده است. هاي مورد بررسي شكاف منفي وجود دارد يعني سطح عملكرد پايينداد كه در تمامي مولفه

اند. در ، كمترين ميزان شكاف را به خود اختصاص داده-41/2نگين شكاف و مولفه دروس، با ، بيشترين ميا-26/3مولفه يادگيري، با 

 هاي بهبود عملكرد و شناسايي عوامل ايجادكننده شكاف، راهكارهايي براي رفع داليل ايجاد شكاف بيان شد. انتها با تعيين اولويت

شود كه نارضايتي وجود دارد و نارضايتي دانشجويان به عنوان هده ميبا توجه با اختالف به دست آمده بين عملكرد و انتظارات مشا

 دليل كلي نسبت داد: 2تواند به مخاطبين اين به طور كلي مي

جا و چه انتظاري دانند كه چه انتظاري بهدانشجويان اطالع صحيح و كاملي از آنچه كه بايد وجود داشته باشد ندارد و نميعمدتا الف( 

 جاست.بهنا
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 شود.باال ناشي ميمخالفت و نارضايتي برخي از دانشجويان از انتظارات  ب(

سازي دانشجويان از آنچه كه بايد باشد يا با آشناكردن دانشجويان گيرد يا با آگاهاي صورتدر هر صورت بايد به اين بخش توجه ويژه

 كاهش يابد. از موانع دستيابي به آنچه خوب است، شكاف كه نشانگر ميزان نارضايتي است

 

 الگوي مهندس صنايع شايسته 

انجام  مهندس صنايع شايستهالگوي به منظور بهبود برنامه درسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير تحقيقي براي شناسايي  

براي  تهي مهندس صنايع شايسهاي عمومي و تخصصي مهندسي صنايع شكل گرفته است. الگو، بر مبناي شايستگيشد. اين الگو

به اين معنا كه برنامه درسي تبيين اجزاي ارتقا يافته آموزش اين رشته مهندسي و تبيين اهداف آموزشي دوره قابل استفاده است. 

مهندسي صنايع داراي محتواي كافي براي تربيت يک مهندس صنايع شايسته خواهد بود. مهندس صنايع شايسته در وهله  آموزشي

هاي عمومي و تخصصي همچنين يک مهندس شايسته است، و پس از آن يک مهندس صنايع با شايستگياول يک انسان شايسته و 

 (.2است )شكل 

 

 الگوي مهندس صنايع شايسته -2شكل 

 هاي زير براي يک انسان شايسته قابل ذكر است:ويژگي
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 و با اعتقاد مومن 

 متعهد 

 پذيرمسئوليت 

 منضبط 

 با وجدان كاري 

 ييگراداراي روحيه قانون 

 داراي روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي 

توسط فرهنگستان علوم مهندسي موارد  2020هاي يک مهندس شايسته با در نظر گرفتن تعاريف مهندس در براي پي بردن ويژگي

 زير قابل ذكر است:

 بستن دانش رياضي، علوم پايه و مهندسيكارتوانايي به 

 گيري از يک زبان خارجيتوانايي بهره 

 دانش توليد و تسهيمهاي و روش يي با ابزارهاآشنا 

 شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني 

  قابليت استفاده از تكنولوژي 

  مسألهحلفهم و  توانايي 

 عمومي هاي فنيمهارت 

 هاي عمومي زير را مطرح نمود:توان شايستگيهمچنين براي يک مهندس صنايع مي

 وريرهبهبود كسب و كار به كمک باال بردن به 

 تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت 

 گيري مناسبتصميم 

 هاي كاري كنونيگيري سيستمهاي كاربردي و مناسب براي اندازهروش 

 نگر سيستميرويكرد كل 

 هاي مختلفتوانا در برقراري ارتباط با افراد مختلف سازمان با جايگاه و رشته 

 وجود دارد كه هميشه راه بهترياين نگرش 

 توان تعريف كرد:به عبارتي بر اساس مدل مهندس صنايع شايسته اهداف يک برنامه آموزشي تربيت مهندس صنايع را به شرح زير مي

 هاي يک انسان و مهندس شايستهداشتن ويژگي .1

 دانش توليد و تسهيمهاي و روش آشنايي با ابزارها .2

 شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني .3

 وريب و كار به كمک باال بردن بهرهبهبود كس .4

 تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت .5
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 گيري مناسبدرک عدم قطعيت و تصميم .6

 هاي كاري كنونيگيري سيستمناسب براي اندازهمهاي كاربردي و آشنايي با روش .7

 نگر و سيستمياستفاده از رويكردهاي كل .8

 مات مناسب براي اداره وضعيتهاي پيچيده و اخذ اقدادرک موقعيـت .9

 هاي مختلفتوانا در برقراري ارتباط با افراد مختلف سازمان با جايگاه و رشته .10

 كاويهاي تجزيه و تحليل صنعت و بهينهآشنايي با روش .11

 درک مسايل اقتصادي و مالي  .12

 :O-Netآموخته مهندسي صنايع بر مبناي شبكه تخصصي هاي دانشتبيين قابليت

سازي و ست كه با طراحي، پيادها ايمهندسي صنايع رشته«د.: كنين صنايع آمريكا، مهندسي صنايع را چنين تعريف ميانجمن مهندس

باشد. اين رشته بر پايه دانش تخصصي در علوم مرتبط مي و انرژي اي از انسان، مواد، اطالعات، تجهيزاتهاي يكپارچهبهبود سيستم

ها به ارزيابي نتايج هاي تجزيه و تحليل مهندسي و طراحي بنا شده است تا به كمک آنين و روشرياضي، طبيعي، اجتماعي و نيز قوان

 .[1]» هاي يكپارچه بپردازدحاصل از سيستم

هاي دانش آموختگان مهندسي صنايع رسيد. اين شبكه به توان به فهرستي از قابليتمي O-NETگيري از شبكه تخصصي با بهره

 . 1هاي مختلف پرداخته استهاي شغلي در حوزهاي و شايستگيفههاي حرموضوع صالحيت

 هاماتريس ارتباط اهداف و قابليت -1

صي هستند كه فعاليت هاي عمومي و اختصابرنامه درسي طراحي شده منجر به پرورش دانش آموختگاني خواهد شد كه داراي قابليت

بندي فهرست ها با اهداف برنامه مرتبط هستند. از بررسي و دستهقابليتكند. اين هاي توليدي و خدماتي را ميسر ميايشان در محيط

هاي شغلي ظر گرفتن انتظارات از يک مهندس صنايع در فرصتو در ن O-netهاي يک مهندس صنايع در شبكه تخصصي توانايي

 م است به آن برسد: شود كه يک برنامه مهندسي صنايع الزهاي زير استخراج ميها و مهارتموجود، فهرست توانايي

 مسألهحلفهم و  توانايي .13

 توانايي مدلسازي مسايل واقعي .14

 سازي و تحليل سيستمتوانايي شبيه .15

 ريزي و كنترلتوانايي برنامه .16

 بيني و پيشگيريتوانايي پيش .17

 توانايي طرح ايده، بهبود سيستم موجود و ايجاد سيستم جديد .18

 هاي آماريتوانايي محاسبه و ارايه تحليل .19

 هاي فنييي تهيه و تحليل گزارشتوانا .20

                                                           
 :فهرست تفصيلي اهداف يک فارغ التحصيل مهندسي صنايع به كمک سايت زير استخراج شده است 1

https://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.00 

https://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.00
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 توانايي ارزيابي، كنترل و بهبود كيفيت .21

 هاي ارتباطيمهارت .22

 هاي فكريمهارت .23

 گيريهاي تصميممهارت .24

 هاي تحليل و طراحيمهارت .25

 هاي مديريتيمهارت .26

 مهارت استفاده از ابزار .27

 هاي كار گروهيمهارت .28

 

 نشان داده شده است. 3و  2انتظار در جدول  هاي مورددر ادامه ارتباط بين اهداف دوره و قابليـت

 آموختگانهاي دانشفهرست اهداف دوره و قابليت – 2جدول 

 مسألهحل فهم و توانايي 1قابليـت  هاي يک انسان و مهندس شايستهداشتن ويژگي 1هدف 

 يل واقعيتوانايي مدلسازي مسا 2قابليـت  دانش تسهيمتوليد و  هايو روش آشنايي با ابزارها 2هدف 

 سازي و تحليل سيستمتوانايي شبيه 3قابليـت  شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني 3هدف 

 ريزي و كنترلتوانايي برنامه 4قابليـت  وريبهبود كسب و كار به كمک باال بردن بهره 4هدف 

 پيشگيري بيني وتوانايي پيش 5قابليـت  تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت 5هدف 

 توانايي طرح ايده، بهبود سيستم موجود و ايجاد سيستم جديد 6قابليـت  گيري مناسبدرک عدم قطعيت و تصميم 6هدف 

گيري هاي كاربردي و مناسب براي اندازهآشنايي با روش 7هدف 
 هاي كاري كنونيسيستم

 هاي آماريتوانايي محاسبه و ارايه تحليل 7قابليـت 

 هاي فنيتوانايي تهيه و تحليل گزارش 8قابليـت  نگر و سيستميفاده از رويكردهاي كلاست 8هدف 

هاي پيچيده و اخذ اقدامات مناسب براي درک موقعيـت 9هدف 
 اداره وضعيت

 توانايي ارزيابي، كنترل و بهبود كيفيت 9قابليـت 

 هاي ارتباطيمهارت 10يـت قابل برقراري ارتباط موثر درون سازماني و برون سازماني  10هدف 

 هاي تفكر )خالق و انتقادي(مهارت 11قابليـت  كاويهاي تجزيه و تحليل صنعت و بهينهآشنايي با روش 11هدف 

 گيريهاي تصميممهارت 12قابليـت  درک مسايل اقتصادي و مالي  12هدف 

 هاي تحليل و طراحيمهارت 13قابليـت   

 يريتيهاي مدمهارت 14قابليـت   

 مهارت استفاده از ابزار 15قابليـت   

 هاي كار گروهيمهارت 16قابليـت   
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 هاماتريس ارتباط اهداف و قابليت -3جدول 
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 قابليت/اهداف

 1قابليت  •     •   •   • 

 2يت قابل •    •      • •

 3قابليت     •  •   •   • 

 4قابليت  •   •   •    •  

 5قابليت     •  •   •   •

 6قابليت     •    • • •   

 7قابليت     •   • •     •

 8قابليت   •    •      • 

 9قابليت      •  •    • •

 10قابليت  •  •       •  

 11قابليت  •   •  •   •  • 

 12قابليت  •  •   •   • •  

 13قابليت   •     • • •   • 

 14قابليت   •  •      •   

 15قابليت   •      •    • 

 16قابليت  •  • •    •  •  
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 قابليت -ماتريس دروس  -2
پردازيم. مي بندي موضوعي دروس اصلي و تخصصي مهندسي صنايعهاي مورد انتظار ابتدا به دستهبراي بررسي تطبيق دروس با قابليت

 ، مهندسي كيفيت، اقتصاد و مالي،سازيسازي و بهينهدر قالب هفت موضوع با عناوين از مدل 4براي اين منظور دروس در جدول 

ها و موضوعات در اند. ارتباط بين قابليتقرار گرفته مهندسي توليد، مديريت و كسب و كار، تفكر و رويكرد سيستمي و مباني مهندسي

 ر شده است.ذك 5جدول 

 بندي موضوعي دروس اصلي و تخصصيدسته -4جدول 

 مباني مهندسي
تفكر و رويكرد 

 سيستمي

مديريت و 

 كسب و كار

مهندسي 

 توليد

اقتصاد و 

 مالي

مهندسي 

 كيفيت

سازي و مدل

 سازيبهينه

 هاتحليل سيستم كشي صنعتينقشه
اصول مديريت و 

 سازمان
ارزيابي كار و 

 زمان
 مباني اقتصاد

ظريه احتمال ن
 هاو كاربرد

 جبر خطي

مباني مهندسي 
 برق

مباني 
 گيريتصميم

مديريت و كنترل 
 پروژه

ريزي طرح
واحدهاي 
 صنعتي

اصول 
 حسابداري

 1سازي بهينه آمار مهندسي

استاتيک و 
 مقاومت مصالح

 سازياصول شبيه
ريزي برنامه 

 توليد
اقتصاد 
 مهندسي

كنترل كيفيت 
 آماري

 2سازي بهينه

 م موادعل
هاي سيستم

 اطالعات مديريت
 

ريزي برنامه
نگهداري و 
 تعميرات

  

 

 هاي توليدروش
 ريزي حملبرنامه

 و نقل و لجستيک

ريزي و برنامه 
كنترل 
  1 موجودي

  

 

روش تحقيق و 
 گزارش نويسي

تحليل داده و 
 اطالعات

ريزي و برنامه 
كنترل 
 2 موجودي

  

 

كارگاه ماشين 
 1افزار 

  
 

  
 

كارگاه عمومي 
 جوش

  
 

  
 

كارگاه 
گري، ذوب ريخته

 و مدلسازي

  

 
  

 

  كارآموزي
 

 
 

  
 

 پروژه
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 هاي دانش آموختگانبندي موضوعي دروس برنامه كارشناسي مهندسي صنايع و قابليتبررسي ارتباط دسته -5جدول 

 مباني مهندسي
تفكر و رويكرد 

 سيستمي

مديريت و 

 كسب و كار

 مهندسي

 توليد

اقتصاد و 

 مالي

مهندسي 

 كيفيت

سازي و مدل

 سازيبهينه

 دسته موضوعي

 

  

 قابليت

 1قابليت  •    • • 

 2قابليت  • • • •  • •

 3قابليت  •  •   • 

 4قابليت  • • • • • • 

 5قابليت  • • •  • • 

 6قابليت     •  • 

 7قابليت   •  •  • 

 8قابليت  • •   •  •

 9ابليت ق  •     

 10قابليت      • • •

 11قابليت  • • • • • • •

 12قابليت  • • • • • • 

 13قابليت   •  •  • •

 14قابليت    •  •  

 15قابليت  • • • • • • •

 16قابليت    •  • • 

 

 گيرينتيجه

ور پرداخته شد. در چهار سناريوي توليد هاي آموزش مهندسي در سناريوهاي آينده آموزش عالي كشدر اين مقاله به بررسي خصيصه

شدن در حين حاكميت بازار بر آموزش عالي و پذيري، حاكميت بازار، جهانيشده در مطالعات قبلي با عناوين جهاني شدن و رقابت

 آموزش مهندسي در ايران توصيه شد.ايفاي نقش بهتر براي مرتبط انزواي بدون تقاضا پرداختن به موضوعات 

براي ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي مدل توسعه يافته سروكوال براي آموزش عالي پيشنهاد شد و نتايج به دست آمده از در ادامه 

اجراي اين مدل در مورد خاص برنامه آموزشي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير ارايه گرديد. در ادامه براي ارتقاي كيفيت 

هاي مورد انتظار به بيان الگوي مهندس صنايع شايسته، اهداف آموزش مهندسي صنايع و قابليتبرنامه درسي آموزشي مهندسي صنايع 

 از يک مهندس صنايع و طراحي برنامه درسي كارشناسي مهندسي صنايع پرداخته شد. 

 تشكر و قدرداني

ي مهندسي صنايع در دانشگاه هاي گذشته در جهت توسعه مدل آموزشدانم از دانشجويان عالقمندي كه طي سالبر خود الزم مي

هاي گذشته از همراهي اند، قدرداني نمايم. طي سالهمكاري نموده هاي مكمل و منظر برازنده مهندس صنايع، آموزشصنعتي اميركبير
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يمي دميرچي پور، رحها زارعي، ايمانيان، حسينآقايان اصغري، ياري، احمدپور، تركاشوند، شفيعي، شيرين، زعفري، رزازي، عبدوس و خانم

 مند بودم كه بخشي از دستاوردها در اين يادداشت منعكس شده است. و دلجو، بهره

 

 مراجع

،  پروژه مدل سازي دانش افزايي مهندسي صنايع جهت پاسخ گويي به نيازهاي بازار كار(. 1391احمدپور گهرت، حامد، ) .1

 سي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير.كارشناسي به راهنمايي دكتر محسن اكبرپور شيرازي، دانشكده مهند

(. ارايه سناريوهاي آموزش عالي كشور با استفاده از نقشه شناختي فازي، 1397اصغري، سعيد و اكبرپور شيرازي، محسن، ) .2

 .1-26، صص 1، شماره 23ريزي در آموزش عالي، دوره فصلنامه پژوهش و برنامه

سروكوال ، پروژه  هاي كالن به كمک مدلمهندسي صنايع گرايش سيستمارزيابي برنامه درسي دوره  (.1398رزازي، علي، ) .3

 كارشناسي به راهنمايي دكتر محسن اكبرپور شيرازي، دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير.

ت خدما كيفيت سمقيا لمد سساا بر مهندسي و فني يشهازموآ كيفيت يابيارز  .(1390سعيد هداوند و شهره صادقيان ) .4

SERVQUAL،  141-117، صص 51فصلنامه آموزش مهندسي ايران، سال سيزدهم، شماره. 

 استفاده با مهندسي آموزش هايبرنامه كيفيت  بررسي  .(1394سعيد هداوند، علي نجم، سعيد ياورزاده و عليرضا جوانبخش ) .5

 .197-193، صص 3، شماره 9پژوهشي فناوري آموزش، جلد –سروكوال، نشريه علمي  مدل از

، پروژه كارشناسي به براي ارزيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي سروكوالاستفاده از مدل  (.1390ي)رچيدم يميرح دهيسع .6

 راهنمايي دكتر محسن اكبرپور شيرازي، دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير.

ي نوين آموزشي، چالش هاي آموزش دوفصلنامه علمي پژوهشي رويكردها(. 1393)صديقه كريمي، مرحوم مصطفي شريف،  .7

، صفحه 1393، بهار و تابستان 1، شماره 9، دوره 6عالي در تدوين محتواي برنامه درسي با رويكرد جامعه يادگيري، مقاله 

107-142. 

 ي. مجله آموزش عالرانيدر ا يبه  آموزش عال يدسترس يفيو ك يكم   يارتقا يچگونگ ي(. بررس1387) ،فراستخواه، مقصود .8

 .122-95(: 2)1 ران،يا

9. Narmina Vazirova, (2016). Measuring Service Quality in Higher Education Study of Post-Graduate 

Students in Northern Cyprus, Thesis (M.S.)-Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 

Supervisor: Prof. Dr. Turgay Avc 

10. Parasuraman, A., Zeithaml, V. and Berry, L.L. (1988), “SERVQUAL: a multiple-item scale for 

measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing, Vol. 64, Spring, pp. 12-

40. 

11. Parasuraman, Anantharanthan, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry, (1985). "A conceptual 

model of service quality and its implications for future research."the Journal of Marketing : 41-50. 

12. Robert Rybnicek, Roland Königsgruber,(2008). What makes industry–university collaboration 

succeed? A systematic review of the literature, Journal of Business Economics, Volume 89, Issue 

2, pp 221–250,. 



24 
 

13. Satolo et al. (2005).Uma avaliação da qualidade em serviços em uma livraria e papelaria utilizando 

o SERVQUAL – um estudo exploratório. Anais... In: XXV Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção – Porto Alegre. 

14. Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. L. (1990). Delivering quality service: balancing 

customer perceptions and expectations. London: Macmillan. 


