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 به نام خداوند جان و خرد

 اقتصاد جهانی مجمع نگاه از 2025 سال در هاانسان ازیده مهارت مورد ن تیتقو یبرا ییهاادداشتیسلسله 

 یادداشت هشتم: به کارگیری فناوری و طراحی آن  

 مشهد یاستاد گروه برق دانشگاه فردوس ،یدکتر رضا لطف

 

 1«بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت...او خدایی است که شما را از زمین » ... 

 

از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت  2025ها در سال های قبل به ده مهارت مورد نیاز انساندر یادداشت

های لهأنوآفرینی، تفکر تحلیلی، تفکر نقاد، حل مسها عبارت بودند از: طرز فکر ها در دانشجویان عزیز ارائه شد. این مهارتاین مهارت

در فهرست دهگانه قرار نداشت اما به برخی  پیچیده، یادگیری فعال، خالقیت و راهبری و البته مهارت تفکر طراحی )که مستقیماً

کارگیری فناوری، پایش  به»های هفتم و هشتم، یعنی های دیگر مرتبط بود(. در یادداشت پیش رو به اختصار، درباره مهارتمهارت

 صحبت خواهد شد.  « 3طراحی فناوری و برنامه سازی»و « 2و کنترل

وزانه نباشد. اما آنچه در کمتر انسان امروزی را دست کم در جوامع توسعه یافته می توان یافت که با گونه ای از رایانه در ارتباط ر  

ن عزیز، نوشته شده ر آموزش مهندسی اعم از استادان گرانقدر و دانشجویابرای مخاطبین فعال د این یادداشت تقدیم می شود عمدتاً

های ر یک از واژهههای اخیر صحبت خواهد شد. سپس به اختصار درباره است. در ابتدا به اختصار درباره سرعت رشد فناوری در سال

، چند کلمه ای ی تقدیم خواهد شد. در ادامهمطالب« برنامه سازی»و « طراحی فناوری»، «پایش و کنترل»، «به کارگیری فناوری»

 واهد شد. خهای مهندسی ارائه ت علمی دانشکدهأدرباره هوش مصنوعی و در انتها پیشنهادهایی برای همکاران محترم عضو هی

های مورد هارتن از مآبه کارگیری فناوری و طراحی  وقتی سرعت تحوالت فناورانه در دنیا به رکوردی بی سابقه رسیده است، قطعاً   

معتقد هستند  No ordinary disruptionهای پیش رو خواهد بود. آقای ریچارد دابز و همکارانش در کتاب ها در سالنیاز انسان

وده است. تفاوت همیشه عامل بسیار بزرگی در دگرگونی زندگی بشر ب ،که فناوری چه در قالب موتور بخار و چه به صورت اینترنت

ل بیش از پنجاه سال های اخیر، البته، در سرایت فناوری به تمام شئون زندگی بشر و نیز سرعت تغییرات آن است. به عنوان مثاسال

 50ید تا رادیو بتواند سال طول کش 3۸هایشان راه دهند و یا مریکا آن را به خانهآبعد از اختراع تلفن طول کشید تا نیمی از مردم 

کاربران  201۴ر سال میلیون کاربر داشت؛ و یا د ۶00شش میلیون و در پنج سال بعد  ،ما فیسبوک در سال اولمیلیون شنونده بیابد ا

 های کاربردی را دانلود کردند!میلیارد بار برنامه ۷5آیفون بیش از 

                                                           
 (۶1ود، بخشی از آیه هُوَ أَنْشََأکُْم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَُکمْ فِیهَا )سوره ه  1
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 به کارگیری فناوری

اهمیت دارد بلکه تربیت دانش آموختگانی « دسیآموزش مهن»کارگیری فناوری در احتماال با بنده هم عقیده هستید که نه تنها به  

مهارت به کارگیری »که بتوانند از فناوری استفاده کنند نیز اهمیت دارد. با وجود این، خیلی از ما ممکن است با شنیدن عنوان 

ی جلوتر است. با این های قبلها، در به کارگیری فناوری از نسل، به فکرمان خطور کند که نسل کنونی دانشجویان دانشگاه«فناوری

              های مختلف )که به سرعت در حال رشد هستند( وجود دارد که های مهمی از فناورینظر مخالف نیستم اما معتقدم جنبه

ها را در خودمان و در دانشجوهایمان آشنایی با آن فناوری« دغدغه»دانش آموختگان ما آشنایی کافی با آنها ندارند و ضروری است 

هایی اشاره خواهد شد؛ اما در اینجا به ذکر این نکته های نرم افزاری چنین فناوریایجاد کنیم. در ادامه این یادداشت به برخی نمونه

کنم که مهارت مرتبط مهم در این زمینه که برای موفقیت در یک شرکت فناوری ضروری است، درک عمومی از فناوری بسنده می

ت. به اعتقاد من، یکی از کمبودهای جدی محتوای فعلی آموزش مهندسی ما آن است که در برخی موارد [ اس2] ۴[ و زیرکی فنی1]

 از مرزهای فناوری، فاصله گرفته ایم و خودمان را مشتاق به اطالع از آخرین مرزهای فناوری نشان نمی دهیم. 

 پایش و کنترل

اند.  آمده 2025ال سها در هم به عنوان هفتمین مهارت انسان« کنترل» و« پایش»، دو واژه «به کارگیری فناوری»به دنبال عبارت   

ز این فرصت ااز نگاه یک مهندس پوشیده نیست؛ اما  به نظرم بر کسی اهمیت پایش و کنترل یک پروژه و یا یک سیستم، خصوصاً

  وب افراد، دسی باشیم که خیلی خکنم و به خود و خوانندگان محترم این یادداشت تذکری جدی می دهم. نکند مهناستفاده می

لباس »د داستان های تحت مدیریت خود را پایش و کنترل می کند اما از پایش و کنترل خود غافل است. نکنپروژه ها و یا سیستم

نفسمان  ی«محاسبه»و  [ اثر هانس کریستین اندرسن را خوانده و به پادشاه داستان خندیده باشیم، اما خود از پایش3« ]جدید پادشاه

 در کارها و رفتارمان غافل باشیم.  « مراقبه»و از کنترل و 

                                                           
4 Technical acumen 
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های خود اندیشه و تأمل می کند، چگونه درباره در شگفتم از کسی که درباره خوراکی»امام حسن مجتبی )ع( می فرمایند:   

اید و سینه و قلب خود را از پست ترین کند؟ پرهیز می کند از آنچه معده اش را اذیت می نمهای فکری و عقلیش تأمل نمینیازمندی

 «5چیزها پر می کند.

 طراحی فناوری و برنامه سازی

، مهارتی مهم و مورد نیاز «مهارت برنامه سازی»در یادداشت قبلی درباره تفکر طراحی صحبت شد. در ادامه این یادداشت، درباره 

« های سواد دیجیتالمهارت»برنامه سازی، دو کلید واژه، یعنی . با جستجو در ادبیات ۶مطالب مختصری تقدیم خواهد شد ،مهندسان

های سواد دیجیتال، کنند. در شکلهای زیر، جایگاه کدنویسی و تفکر محاسباتی در مهارت[ خودنمایی می5[,]۴« ]تفکر محاسباتی»و 

رسد مهارت طراحی د. به نظر میفرمایی[ را مشاهده می۶چهار بخش تفکر محاسباتی و همچنین مقایسه آن با تفکر ریاضیاتی ]

های های مهم مورد نیاز هر مهندس )و هر انسان( در سالالگوریتم )و یا تفکر الگوریتمی که ذیل تفکر محاسباتی آمده است( از مهارت

 [.   ۸]-[۷آینده خواهد بود ]

  

  [5[ و اجزاء تفکر محاسباتی از نگاه ]۴های سواد دیجیتال ]جایگاه کدنویسی و تفکر محاسباتی در مهارت

                                                           
 (۴3، ح 21۸، ص 1)بحاراألنوار، ج یودَعُ صَدْرَهُ ما یرْدیهِ. وَعَجِبْتُ لِمَنْ یتَفَکرُ فی مَأْکولِهِ کیفَ ال یتَفَکرُ فی مَعْقُولِهِ، فَیجَنَّبُ بَطْنَهُ ما یؤْذیهِ،   5

 
از دوست بسیار عزیزم، آقای مهندس سید علیرضا اصفهانی که به بنده درنوشتن این بخش کمک فراوانی کردند، صمیمانه   ۶

 سپاسگزاری می کنم.
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 [۶های تفکر محاسباتی و تفکر ریاضیاتی ]وجوه اشتراک و تفاوت

بتوانند به خوبی تفکر الگوریتمی را در خود تقویت کنند و الگوریتم مناسب پروژه  ،های مختلف مهندسیاگر دانش آموختگان رشته  

[( و یا با مشورت با متخصصین، زبان برنامه ۸مورد نظرشان را طراحی کنند، خواهند توانست با مراجعه به منابع مختلف )و از جمله ]

و که عالقمند هستند بیشتر در این زمینه بدانند، نگاهی به کنم دوستان عزیز دانشجنویسی مناسب را انتخاب کنند. پیشنهاد می

 [ بیاندازند.11]-[۷مقاالت و ویدیوهای ]

 هوش مصنوعی

جا دارد به فناوری ای اشاره شود که تحوالت فراوانی را در زندگی بشر   

ایجاد کرده و خواهد کرد. دایره المعارف بریتانیکا در تعریف هوش مصنوعی 

قابلیت یک رایانه و یا یک ربات کنترل  ،وش مصنوعیچنین می نویسد: ه

-ها انجام میتوسط انسان شونده با رایانه در انجام وظایفی است که معموالً

 چرا که به هوش و تشخیص انسان نیاز دارند.  ،شوند

ها، به دلیل توان محاسباتی هوش مصنوعی به دلیل طراحی بهتر الگوریتم  

به دلیل قابلیت بیشتر در دریافت و ذخیره مقادیر ای بزرگتر و باالخره شبکه

[. جالب است بدانیم که 12سرعت رشد کرده است ] ها، بهحجیم داده

های فعلی هوش مصنوعی را باریک یا ضعیف می دانند چرا که فقط قادر هستند یک عمل تکراری همانند پردازش متخصصان، شکل

« هوش مصنوعی جامع و یا پرقدرت»دهند. اما بسیاری از پژوهشگران، به دنبال توسعه  گفتار و یا راندن خودروهای خودران را انجام

 [. 12هستند که رفتاری منعطف و ماهرانه شبیه به انسان )همانند حافظه، یادگیری مستقل و یا پاسخ به احساسات( داشته باشد ]

کند، چگونه باید آن را در زندگی روزانه به کار برد و دانشجوهای امروزی باید بدانند که هوش مصنوعی چیست، چگونه کار می  

هایی نیاز دارد که بسیار ها و ارزشتواند به صورت بالقوه در آینده به کارگیری شود. به کارگیری هوش مصنوعی، به مهارتچگونه می

 [. 13فراتر از داشتن اطالعات درباره کدنویسی و فناوری است ]
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 ربات و انسان

لمه ای از هوش مصنوعی صحبت شد، بد نیست مطالعه فصل حاال که چند ک

اثر آقای پیتر تیل را به خوانندگان محترم  Zero-to-Oneدوازدهم کتاب 

این یادداشت پیشنهاد کنم. نویسنده معتقد است که انسان و ماشین در 

          توانند به خوبی ها میچیزهای متفاوتی خوب هستند؛ یعنی انسان

کنند و تصمیمات مبتنی بر اطالعات بگیرند اما نمی توانند در طرح ریزی 

آنِ واحد اطالعات متعددی را پردازش کنند. در عوض، رایانه ها می توانند 

حجم زیادی از اطالعات را به طور همزمان پردازش کنند اما نمی توانند 

ا به هها و رباتهای خوبی داشته باشند. در نتیجه، در آینده، رایانهقضاوت

ها خواهند بود و نه جایگزین و رقیب آنها. او صورت ابزار، مکمل انسان

ها همچنین معتقد است که اغلب کسب و کارهای ارزشمند، در آینده انسان

 را توانمند می کنند نه اینکه آنها را حذف کنند.  

ه این نکته ضروری است که اهمیت آشنایی دانش کید بأهای مهندسی، تپیش از ارائه پیشنهادهایی به استادان بزرگوار دانشکده

های کدنویسی برای فعالیت در که مهارت نیستهای مهندسی به اصول برنامه سازی و نرم افزارها، به این معنی آموختگان دانشکده

میت خیلی بیشتری اه ،[ بلکه همان گونه که پیشتر گفته شد درک عمومی از فناوری و زیرکی فنی1های فناوری الزامی است ]شرکت

 دارند.   

 پیشنهادهایی برای همکاران عزیز در دانشکده های مهندسی:

 Microsoft Office. از دانشجوهایتان به کمک تکالیف درسی بخواهید که از میان ابزارهای مختلفی که هر یک از نرم افزارهای 1

های ما، نه تنها از بعضی تسلط پیدا کنند. هنوز بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه ،در اختیار قرار می دهند بر مهمترین آن ابزارها

 توانند به خوبی مستندسازی کنند. بی خبر هستند بلکه نمی Powerpointو یا  Wordامکانات و ابزارهای مهم 

ا بخواهید فکر، طرح یا داستانی که در ذهن . به منظور تمرین دادن دانشجویان به استفاده از تکنولوژی در انتقال مفاهیم، از آنه2

( و یا نگاشت ذهنی )همانند Preziو  Microsoft Powerpointافزارهای متنوعی که برای ارائه )همانند  دارند را به کمک نرم

XMind افزارهای رسم  هایشان ارائه دهند. به عالوه، استفاده موثر از نرمدر قالب انیمیشن، برای همکالسی یا( توسعه یافته اند

 اهمیت دارد. Microsoft Visioهای مهندسی برق( و به عنوان مثال نرم افزار سیستم )و مدار در گرایش

( کردن دانشجو در درس، نه تنها امکان یادگیری را involveها عرض شد، درگیر ). همان گونه که پیشتر در یکی از یادداشت3

های این مهم، فراهم آوردن شرایط استفاده از ابزارهای بلکه لذت فراگیری را در دانشجو افزایش می دهد. یکی از راه ،تسهیل می کند

ها، سیستم را حتما به کمک ابزارهای ( در درس است. از دانشجوها بخواهید در برخی تمرینCAD toolsطراحی به کمک رایانه )

یج شبیه سازی را با نتایج محاسبات دستی خود مقایسه و بحث و نتیجه گیری کنند. تجربه سازی و نتا طراحی به کمک رایانه، شبیه
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بنده این است که میزان فراگیری دانشجو زمانی که او یک پروژه طراحی را به کمک آن ابزارها انجام می دهد، بهبود چشمگیری پیدا 

 می کند. 

طراحی و در صورت امکان آن را  ،های مناسبیها، الگوریتمر اجرای برخی پروژهها و یا د. از دانشجوها بخواهید در حل برخی مساله۴

 افزارها پیاده سازی کنند. با یکی از نرم
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