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 مشروح 

 هم آفرینی صنعت و دانشگاه میزگرد

 برگزار شده در هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

 05/08/1400در تاریخ 

سیامک حسین خلج، مهندس حسین مهندس مهندس ایوب اسماعیلی، مهندس محمدعلی چمنیان، اعضای میزگرد: 

 ریاضی )رئیس میزگرد(

 :رئیس میزگرد مطالب زیر را ارائه کردند مهندس حسین ریاضی

 آفرینی صنعت و دانشگاهموضوع: هم

سیس کردیم که أشرکتی را ت ۱۳۶۲از سال  .تمهس ۱۳۵۸من فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف در سال 

نیز  سندیکای صنعت مخابراتی ایرانت مدیره أسال است که رئیس هی ۲۵حدود  م.هست آن ت مدیرهأرئیس هیدر حال حاضر 

و عضو  IEEEمسئول کمیته ارتباط با صنعت  ،ت مدیره و به عنوان یکی از سهامداران شرکت ارتباطات مبین نتأعضو هی باشم.می

 م.هستدر اتاق بازرگانی تهران تصاد نوآوری و تحول دیجیتال کمیسیون اق

نرخ  ،تغییرات زیاد در اوضاع اقتصادی ،اقتصاد و صنعت با سیاستن آمیخته شدو با مسائلی مانند  در دوران نسبتاً مشکلی هستیم ما

افزوده از مسیر نوآوری نوآوری و ایجاد ارزش  ،بحث اشتغال ،های مهندسینقش آموزش در این دوران .روبرو هستیم ...ها و تحریم ،ارز

های مهارتها و آموزش ،درآمدهایی ناشی از نوآوری ،ر بر روی این است که بتواندتر از گذشته است و تکیه کشور هم بیشتبسیار مهم

های آموزش مهندسی هم به این موارد و موضوع ها و حوزهدغدغه دانشگاه .های انسانی در حوزه اشتغال و کار به وجود آوردسرمایه

پردازند و ها صرفاً به آموزش دانش میکه دانشگاه دشهایی شنیده میصحبت در گذشته هابعضی وقتالبته  .اشتغال مرتبط است

 در گذشته هایسال در قطعاً  ماا، ها نباشدکه شاید مسئله اشتغال دغدغه آن ،هدفشان پرورش دانشمند و افراد دانش پژوه است

 صنعت و مهندسی هایحوزه با فنی مراودات و شده تقویت صنعت با ارتباط ،شده ایجاد نوآوری هایبخش ،مهندسی هایدانشگاه

اصالح بعضی از موارد است که در بازار کار وجود  ،تواند اهمیت داشته باشدیکی از مواردی که در این دغدغه میشده است.  بیشتر

 .دارد

 .در هرم اشتغال وجود داردکه یک وارونگی دهد آمارها به ما نشان می
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 شغلی هایفرصت باید ،شوندمی التحصیل رغو فا کنندمی رود زمانی که افراد دوره دانشجویی را طیبه این معنا که انتظار می 

ارها برعکس اما آم .کنند آفرینی کار بتوانند حتی سال چند از بعد و شوند کار به مشغول ،بتوانند که باشد فراهم هاآن برای بیشتری

اند بیشتر از کسانی است که تحصیالت ها دیدههای مهندسی در دانشگاهکه آموزش یدهد یعنی تعداد بیکاراناین موضوع را نشان می

فارغ التحصیالن مهندسی  ،دهدهمانطور که آمارها نشان می هم طرفی از ،است معضل یک خود این نتیجه . دردارند یمهندسی کمتر

 و دانش توانندنمی ،که است این صنعت صاحبان گرانین ،اشتغال و صنعت حوزهاز طرف  .شونددرصد بیشتری از بیکاران را شامل می

تحصیالن الاز یک طرف فارغ .ن هماهنگی وجود نداردبنابرای ،دارند انسانی نیروی جذب مشکل و کنند جذب را خود نیاز مورد مهارت

توانیم نیروی گویند ما نمیرد و از طرف دیگر صاحبان صنعت میهای شغلی مناسب وجود نداگویند فرصتنگران اشتغال هستند و می

یعنی بین  ،مهندسی آموزش در اثرگذار مراکز بین هماهنگی اگر که است معضلقطعاً این یک  .کار مناسب خود را جذب کنیم

های صنفی بخش خصوصی و صاحبان صنعت بتواند ایجاد شود و اگر ای و انجمنی مهندسی و مراکز آموزش فنی حرفههادانشگاه

هرم  اصالح به توانندمی ،بر روی هم اثر مثبتی داشته باشندهم باشند و اطالعات درستی را به هم انتقال دهند و بتوانند مکمل 

  .نندک کمک وارونگی

 

 را مهندسی هم و علوم هم که بودند عمومی که هایینشگاهدااول -: های مختلفی وجود داشته استایگاههای مهندسی جدر دانشگاه

 و علم تطابق برای بیشتر که هاییانشگاهدوم د– ند.شد ایجاد مهندسی هایآموزش تدریس برای فقط به عبارتی ،کردندمی تدریس

ه آزاد که هدفش دانشگاسوم – ه بودند.های مهارتی ایجاد شدبرای آموزشبیشتر  پیشتر، که از ،علم و صنعت مانند ،بودند صنعت

هایی ها اداری نبود و بعدها دانشگاههای کاری آندر نتیجه ساعت ،افراد شاغل بوده استرسانی افراد فارغ التحصیل و آموزش روزبه

 .ها را پر کنندف ایجاد شدند که نقاط خالی آموزشکه هر کدام به عناوین مختل ،سیس شدأمانند پیام نور و علمی کاربردی ت

مانند هم  ،ختلف که در حوزه آموزش قرار بود مکمل هم باشندمبا اهداف های البته یک معضل ایجاد شد که رفته رفته این دانشگاه

 .به دنبال رقابت با یکدیگر بودند شدند و به جای اینکه جای خالی یکدیگر را پر کنند

ای بخش در مراکز فنی حرفه هچ ،ه در حوزه آموزش و پرورشچ ،ثیر گذار هستندأها تهم در آموزش یای دیگرمراکز فنی حرفه

 هم هایبرنامه از و باشند هم مکمل بتوانند که گیرد صورت ایگونه به گذار اثر مراکز این تمامی بین هماهنگی اگر، که خصوصی

  .اثر گذار باشند ،توانندقطعًا می ،خالی یکدیگر را پر کنند جای که ایگونه به و باشند باخبر

توان نقاط خالی و آموزش مهندسی در خارج از کشور میهای آموزشی در مراکز آموزش مهندسی در ایران با مراکز از مقایسه برنامه

 .خال را پر کرد و این مورد هم الزم است
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صنعتی که کمبود نیروی  .دند بسیار اثرگذار باشنتوانصنفی و سندیکاهای مختلف صنعت می هایانجمن ،بخش خصوصی صنعت 

 در و کند دریافتها را مراکز آموزشی این کمبود و ها با مراکز آموزشی پر شوداست و انتظار دارد که این کمبود س کردهانسانی را ح

اشته باشند که ها و مراکز آموزش مهندسی نیازی ندل دانشگاهالتحصی فارغ که باشد ایگونه به و دبگذار اثر مهندسی آموزش تکمیل

  د.ها مراجعه کننهای تخصصی و مهارتگذراندن دورهای برای به مراکز فنی حرفه

ودن به غیر از آزم ،ما در حوزه صنعت در زمان استخدام افراد خالصه شود بلکهای حرفهو د فنی عدر بفقط های مهندسی آموزش نباید

 ،نرم هایمهارت ،بخش در ماندگاری ،نفس به اعتماد، اخالق ،تیمی کار لحاظ از هاآن ادگیآم ،ها در بخش مورد نظردانش آن

 شاید .گیریممی نظر در نیز را ... و اجتماعی روابط ،دیگر افراد به مفاهیم انتقال مهارت ،دارند دیگر افراد با ارتباط در که هاییمهارت

بقیه  و فنی استهای مهندسی در بعد ها و آموزشمهارت ،درصد موفقیت یک فرد در اشتغال و کارآفرینی در صنعت ۲۰تا  ۱۵

 است.فرد برای ایفای نقش در صنعت  سازیبخش بزرگی از آماده ،های بیان شدهمهارت

 واحدهای بین هماهنگی طریق از که ،است اشتغال رمه وارونگی اصالح مهندسی آموزش هایدغدغه از یکی کردم اشاره که طورهمان

 داشته ارتباط هم با ،باشند هم کملکه م مهندسی آموزش مراکز بین هماهنگی .ید صورت گیردبا مهندسی هایآموزش در اثرگذار

 ارتباط لزوم و باشد کننده کمک تواندمی که هااین مقایسه و کشور از خارج با ارتباط طرفی از و کنند پر را هم خالی جاهای ،باشند

 سازی آماده با رابطه رد .رندبب باال را اشتغال هایفرصت بتوانند که های مختلفصنفی و سندیکاهای صنعتی در حوزه هاینانجم اب

های توانمندیدر  کیفی ارزیابی و داستاندار ،دانش و فنی موارد جز به است الزم کارآفرینی و اشتغال برای التحصیل فارغ دانشجویان

 ایبرنامه و شود داده ارتقا هاتوانمندی این بایدکه  ،ز مورد ارزیابی قرار گیردنیها ارتباط اجتماعی و انسانی و اخالق کاری آن ،مهارتی

  .شود گرفته نظر در هجنب این از کیفی ارزیابی برای

 (قدرت دانشگاه علم و صنعت- فارغ التحصیل رشته برق ) مطالب زیر را ارئه کردند: مهندس سیامک حسین خلج

 موضوع: توانمندسازان سه قلو

 ۵۰شرکت موننکو یک شرکت مهندسین مشاور با قدمت باالی جذب شرکت موننکو شدم.  ۱۳77من بعد از فارغ التحصیلی در سال 

ابت نحوه من هم مانند تمام دانشجویان دیگر نگرانی از ب .سیس شدأت کانادااگرا  وکوننشرکت متوسط قبل از انقالب سال است که 

آن زمان ما  .های نسل جدید متفاوت استهای ما با دیدگاهدیدگاه البته ،برای من تجربه خوبی بود م.محیط صنعتی داشتبا برخورد 

فناوری اطالعات در حال حاضر بنده معاون ارتباطات و  .بیشتر به دنبال کسب تجربه بودیم و خیلی در فکر حقوق و مزایا نبودیم

 .عالیت دارداسکادا فو  ICT ،های مخابراتاین شرکت در حوزه م کهشرکت موننکو هست

 انجام هاآموزش کننده تکمیل عنوان به تواندمی کارهایی چه هاموضوع تمرکز کنم که در دانشگاهدارم بر روی این  قصد بیشتر من

 .دباشن موثرتر و کنند خدمت بهتر التحصیلی فارغ از بعد بتواننددانشجویان  که شود

  .کنممعرفی می انرا خدمتتها کردم و آنتهیه من سه توانمندساز 
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های کار تیمی برای کمک به دانشجویان برای تجارب صنعتی و همچنین بحث مهارت بحث انتقال ،های نرمبحث مهارتاز دید من 

های زیادی حتی از دوران ام که پیشرفتهای نرم خوشبختانه من دیدهدر بحث مهارت .ورود به محیط صنعتی بسیار موثر است

های آن شخص گیرند تا خودشناسی و قابلیتو مشابه آن می  MBTI هایکه از دانش آموزان تست ،دبیرستان اتفاق افتاده است

و  ای همه نوع کار شاید مناسب نباشدبنابراین هر فردی بر ،یک مدل یادگیری و تیپ شخصیتی خود را دارد فرد،هر  .شناسایی شود

دانشجویان ما به نوعی با این که  است خوب این .رویم جلو خودمان هایقابلیت اساس بر باید شغلی و سمت هر و ایرشته هربرای 

 مجموعه این در که دوستانی از خیلی و کنندمی مراجعه اینجا به ی کهاز افراد رخیب .های روانشناسی و خودشناسی آشنا شوندبحث

سابقه کار  ،که افرادی کردن استخدام بابت از باییا ما بنابراین ،شدند التحصیل فارغ دانشگاه از، به تازگی هستند فعالیت به مشغول

 انمندتو صنعت در و ایمداده رشد و پرورش را زیادی دانشجویانتقریباً  ،نداریم و جزء افتخارات من و این مجموعه است که ،ندارند

 یکسری .دارند هاییقابلیت چه بدانند دانشجویان که است مهم بسیار بنابراین .باشند مفید کشور برای بتوانند کدام هر که ،ایمکرده

مسیر خود  ،توانندوقتی شناخت ایجاد شود می .هستند مناسببرای کارهای تخصصی  ر،مدیریتی و سری دیگ فراد برای کارهایا از

 .را خیلی خوب در صنعت مشخص کنند

ن در دانشگاه دانشجویا کهها، من به این صحبت .ندارند کم چیزی ما دانشجویان ،کنممی فکر من که بعدی اعتماد به نفس است حثب

 هایآموزش کنممی فکر عکس. براعتقادی ندارم ،توانند مفید واقع شوندنمی ،شوندوارد محیط کار می زمانی که گیرند وچیزی یاد نمی

 بزرگ صنعتی کشورهای درکه  ،کردم مطالعه ایمقاله من ،نیست ایران مختص هاصحبت این و افتدمی اتفاق دانشگاه در خوبی خیلی

به درد صنعت تیمی  توانند از لحاظ رهبری و کارهایکه دانشجویان می ،درصد از فعاالن صنعت قبول داشتند ۳۳ حدودتنها  مه

ها در دانشگاه ی نداریم و آموزشن خیلی مشکل خاصاما در ایران به نظر م ،بنابراین همه جای دنیا این دیدگاه وجود دارد ند.بخور

که می تواند برای صنعت مفید باشد و این اعتماد  ،دانشجو اگر بداند .خوب است و چیزی که مهم است داشتن اعتماد به نفس است

 صنعت به خواهدمی التحصیل فارغ دانشجوی یک گوییممی که زمانی . ماتواند خالقیت خود را بروز دهدمی که را به خود داشته باشد

 ،های آکادمی این است کهفرق مهندسی با بحثدر واقع  .دهد خرج به خالقیت صنعت در خواهدمی که است این منظور ،شود وارد

بنابراین بسیار  .ایمی که جایی آن را نیاموختهاگره ،ای را باز کنیمخواهیم یک گرهمی ،اساس دانشی که در دانشگاه کسب کردیمبر

 .محترم اعتماد به نفس دانشجو را باال ببرندتادان مهم است که اس
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فرد این است که یک  ،آن چیزی که در صنعت واقعاً مورد نیاز است .قابلیت حل مسئله است ،بعدی که باید روی آن کار کرد بحث

-روانشناسی های ترکیبیاین هم یک سری آموزش .دااین قابلیت را افزایش د یدکه با ،ای را حل کندبه عنوان مهندس بتواند مسئله

 .که دانشجویان از آن استفاده کنند ،ایجاد کرد ی جانبیهاتوان به عنوان کرسها میکه در دانشگاه است مدیریتی

 بسیار ما برای کنیم استخدام را فردی خواهیممی که زمانی ما. بسیار مهم است است، که های ارتباطی و تعاملیمهارت بعدیبحث 

این  ؟تواند به نحوی ما را جذب کندمی ؟د نظر خود را بیان کندتوانآیا می ؟کند برقرار ارتباط تواندمی فرد این ،ببینیم که است مهم

نیز در تیم خود کاری انجام  شرکت کند و ،زیرا آن شخص در جلسات مختلفی باید با کارفرما و مشتریان ،موضوع بسیار مهم است

 .استمهارت ارتباطی و تعاملی ها بنابراین یکی از این بحث .دهد

که دانشجویان  ،های روانشناسی مطرح استدر بحثاین مورد هم،  .مهارت بعدی که باید روی آن کار کرد مهارت کنترل هیجان است

هر  .ثیرگذار استأبرای آن فرد تصنعت  که بسیار در ،هم هیجان شادی و هم خشم، هیجانات خود را کنترل کنند ،آموزشبتوانند با 

اما خوب  ،کنیمبرگزار می های آموزشیدر قالب دوره ،شودزمانی که فردی استخدام می ،های نرم را در شرکتچند ما تمام این مهارت

 .های شخصیتی خود کار کنندشنایی داشته باشند و بر روی جنبهاست که قبل از ورود به صنعت آ

یعنی ما  ،اکثر صنایع بحث پروژه را دارند .های کار تیمی استنم بحث مهارتکخواهم در رابطه با آن صحبت ه میتوانمند دوم ک 

های صنعتی بر اساس همه شرکت .واحد تحقیقاتی یا پژوهشی نیستیم که بودجه از سازمان یا ارگان خاصی به طور ثابت بگیریم

بنابراین توانمندی دانشجو  .محقق خواهد شد هامد از طریق انجام یکسری از پروژهاین درآ ،سفارش مشتری درآمدزایی خواهند کرد

را افراد در PmBok یا  استاندارد کنم یک دوره مدیریت پروژهمن پیشنهاد می .در آشنایی با پروژه و مفاهیم پروژه بسیار مهم است

شته باشد و نگرش او تا دید بازتری دا ،کندیت پروژه بسیار به دانشجو کمک میآشنایی با مفاهیم مدیر .سطح مقدماتی بگذرانند

 .تواند کمک کننده باشدهای جانبی بسیار میدرسهای این چنینی به عنوان ن دورهداشت .نسبت به صنعت تغییر کند

 ،خواهد به عنوان یک مهندس برق وارد یک مجموعه شودفردی که می ،های یکپارچه به این معناست کهروژهبحث ایجاد تجارب پ 

 و ... مواد ،عمران ،مهندسی سازه ،شاید باید تا حدودی با مهندسی مکانیک ،مهندسی برق کافی نیست فقط دانش و شناخت او از

د یعنی یک پروژه تعریف شو ،تواند کمک کننده باشدی مختلف بسیار میهاجارب مشترک دانشجویان از دانشکدهت ایجاد .آشنا باشد

شود دانشجویان با مباحث مختلف آشنا باعث می و این پروژه را انجام دهندهای مختلف با هم آن که دانشجویان مختلف از دانشکده

نیست که فقط  ایپروژه ،کنیمدر صنعت نیز چنین شرایطی است که اگر ما یک پروژه را تعریف می ،کنند ککه بتوانند در ،شوند

این مهارت قبل از ورود به صنعت بسیار داشتن  .ها در آن دخیل هستندتمامی مهندسی ،کند تمرکزمهندس برق بخواهد روی آن 

 .ها در دانشگاه داردبه هماهنگی و همکاری بین دانشکدهمهم است و این نیاز 

من فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت بودم و زمانی که به آن دانشگاه وارد  .توانمند سوم انتقال تجارب صنعتی به دانشگاه است

 .به ما گفتند که این دانشگاه برای پرورش افراد کاربردی برای صنعت ساخته شده است ،دندهمانطور که مهندس ریاضی فرمو ،شدم

یعنی به عنوان استاد شناخته  ،که مدرک دکترا نداشتند ،رجانی و آقای مهندس پورفتح بودندومن آقای مهندس ج تاداندو نفر از اس

 نیز دانشگاه در، به کار بودند و صاحب شرکت بودند در صنعت مشغول تاداناین اس د.بسیار خوب داشتن درسدو  اما ،شدندنمی

 و بود تر شلوغ نیز دیگر هایکالس از که طوری به ،داشتند خوبی بسیار هایکالس هاآن .کردندمی تدریس را کاربردی هایرشته

ها در آن .ها نیز مفید استبرای شغل آینده آن ،گیرندیاد می ی کهدانستند مباحثکردند چون میال میاستقب بیشتر دانشجویان

 از تادانیاس کارگیری به کنممی فکر . منکه این بسیار مهم است ،دادندصنعت را به دانشجویان انتقال می فضای موجود در ،هاکالس

 .تواند جذاب و کمک کننده باشدبسیار می ،بردی را برگزار کنندکار هایدرس فقط که حدی در یحت ،دانشگاه در صنعت
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 وجود بسیاری هایوژه. پراین موضوع کم کاری خود صنعت باشدکه شاید  .های دانشجویی از صنعت استبعدی تعریف پروژه بحث

همین ارتباط ون چ ،مفید است بسیار موضوع این و شوند درگیر آن در دانشجویان و هادانشگاه و شود تعریف داریم دوست ما که دارد

 .تواند منتقل کندای انجام شود این جو و فضا را میبرای اینکه پروژه

یا چیزی که از بیرون و  بسیاری از دانشجویان انتظاری که از صنعت دارند .بحث انتظارات واقعی از صنعت است ،آخرین بخش

گویند بینند که میویان صنعت را مانند کعبه آمال میدانشجی از بعض .است متفاوت ،شوندمی صنعت فضای وارد که زمانیبا  ،بینندمی

یک پروژه چند میلیاردی  ،میلیاردها تومان پول داریم و از همان ابتدا قرار است ،که اگر به آن وارد شویم ،همه چیز در آن وجود دارد

هر موضوعی  .کشیده شوده باید به نوعی زحمتی است که در دانشگای است و کار مهم ،واقعی کردن این انتظارات .به ما محول شود

  .به شناخت تقریبی و درستی برای ورود به آن نیاز دارد

بسیار این  من سفانهمتأ و شوند خارج ،خوردنمی کار محیط دردم به خوانیدر دانشگاه می ،دانشجویان باید از این فضا که مباحثی که

دهند لی به آموزش و یادگیری اهمیت نمیانشگاه خید در و است نزولی هاسال این در دانشجویاندر  دانشی شیب و ام دیده را موضوع

زمانی که چند سوال ساده علمی و آکادمیک از دانشجویان  ،به همین دلیل است که گاهی ،گیرندخیلی عمیق یاد نمیدروس را  و

به نظر من این یک آفت است و ما باید به  .هستندهای خوب کشور با اینکه دانشجوی دانشگاه ،دانندمینرا پرسیم جواب آن می

به شرط آنکه عمیق یاد بگیرند و مسائل را درک  ،شود بسیار مهم استیس میدانشجویان بگوییم که مطالبی که در دانشگاه تدر

 .کنند

 (دانشجوی دکترای مدیریت گرایش تحول دیجیتال) مطالب زیر را ارائه کردند: ایوب اسماعیلیمهندس 

 های صنعت و دانشگاهموضوع: چالش

و داخلی خوب را  لتی نشنالموسال در حوزه منابع انسانی متمرکز است و تجربه همکاری با شرکت  ۲۲نزدیک به  ،عمده تجربه من

های تخصصی منابع های نرم و دورهحوزه آموزش و عمدتًا آموزش مهارتدر  ،سال تمرکز بنده ۱7ام و در کنار این بیش از داشته

موضوعات و  ،هابه چالشس اگر اجازه بدهید من هم پ باشم.مشاوره مدیریت رابین می هو همچنین مدیر عامل گرو انسانی بوده است

 .ورود کنم ،مسائلی که بر سر راه ارتباط صنعت و دانشگاه است

یکی از  .آیدیری در فضای پرچالش محیط صنعت میها از دل تجربه و قرارگکه همه آن ،دوستان نکات بسیار ارزشمندی را فرمودند 

که ما باالخره به  ،ایم این استهای مختلف به آن رسیدهدر دانشگاه تاداناز اس بسیاریبا  هم صحبتیهایی که از ها و چالشدغدغه

یک استاد در درون  رتبهبرای آنکه  ،چیزی که به وضوح شاهد آن هستیم این است که ؟فکر تولید علم هستیم یا به دنبال تولید مقاله

در این شرایط نامساعد اقتصادی در کنار آن  ،منیمأت علمی و دانشگاه هم به صورت أتر رود و ارتزاق از محل درآمد هیمجموعه باال

ها در فضاهای مختلف دانشگاه. زمانی که شود و باال رفتن از این نردبان بر این اساس استوار استبا تولید مقاله مهیا می ،قرار گیرد

با  کنم،دوره برگزار می ،و مراکز رشد و مدارس اشتغال الدین طوسیخواجه نصیرصنعتی شریف و صنعتی  ،امیرکبیرصنعتی مانند 

 .بسیار تحت فشار هستند وضوعبینم که دانشجویان نیز از این مبه وضوح میو  برخورد دارمدانشجویان 

راستای عالیق و توانند برقرار کنند و در که هیچ ارتباطی با آن نمی ،کنندهایی را به عنوان پایان نامه قبول میو بعد از آن پروژه

سفانه انباشته مستندات و متعدد أاما مت ،ای از صنعت و مشکالت این کشور باز کندها گرهها نیست و قرار هم نیست اینسالیق آن

م چه دردی از یحجهای اما این کمیت و این مقاله .در دنیا شدیم ۱۵رتبه  ،علمبه لحاظ کمیت تولید  آمار داریم که در حال حاضر

 .این مجالی است که کنکاش عمیق تری در رابطه با آن داشته باشیم است؟ دوا کردهصنعت 
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همین زنگ  ؟در کدام قسمت از نظام آموزشی ما به کار تیمی بها داده شده است ،ها را جناب آقای مهندس خلج فرمودندمهارت حثب

علوم و  ،هایی مانند ریاضیهمیشه فدا کردیم و با درس ،تواند ارزش افزایی بیشتری برای کار تیمی داشته باشدکه میرا هم ورزش 

ل یا بیسبال است و در مدرسه فوتبا ،مدرسه ،در حالی که شما در نظام آموزشی دنیا اگر عنایت داشته باشید ،جای آن را پر کردیم ...

طبیعی است وقتی که آن فرد برای  .نددهرا نیز در اختیار افراد قرار می سری علوم دیگری یک ،های زندگی و کار تیمیکنار مهارت

 .تواند در جایگاه رفیع تری قرار گیردمی ،های نرم دیگربه لحاظ کار تیمی و مهارت ،شودده میآماواقعی ورود به جامعه 

همانطور که جناب آقای مهندس ریاضی  .شوند و نیاز صنعتکه روانه بازارکار می ی استالتحصیالنکم و کیف تعداد فارغ ،مسئله بعدی

من به  .برایشان مهیا نیست در صنعت ما داریم که هیچ فضای کاریهای مهندسی به ویژه در رشتهفارغ التحصیالن زیادی،  ،فرمودند

 در پشت التحصیالن فارغ از انبوهیاما  ،بسیار کم است هاییرشتها برای تقاض ،دانیماما همه ما می مکنخاصی اشاره نمیرشته 

 .ست که همه عزیزان به آن اشاره کردنداها این هم یکی از چالش .دنستند تا وارد شوه انتظار در هاسازمان

 پر افراد دنبال به ما صنایع همه .است صنعت به مربوط و نیست دانشگاه به مربوط که کشینخبه یا ساالری شایسته فرهنگ ثبح

دهند و از فرد میبه ک کار روتین و یکنواخت ی شوندمی کار به دعوت که اما زمانی کنند ایجاد معجزه که ،هستند قدرت پر و توان

 ماندب .کند گرفتارتر و ترسرخورده را خود اینکه جز ،بردنمی جایی به راه بزند بال هم چقدر هر که ،سازندمی قفس در عقاباو یک 

 ثیرأی فرهنگ نخبه کشی و موج مهاجرت تچقدر بر رو ،هاتهای سیاسی و رانلشکرکشیسفانه أمت ،که در فرهنگ فضاهای دولتی ما

خیلی از افرادی که  ،های بیشتری فراهم استجاذبه ،نیست که آن طرف نیا صرف .یابی کنیمگذاشته و باید دالیل آن را ریشه

فانه شاید راه به سأآب در هاون کوبیدن است و مت ،هایشان در فضای کسب و کار ماتالش ،کنند به دلیل این است کهمهاجرت می

 .شودها شنیده نمیبرند و حرف آنجایی نمی

 .کنندخبر است و به چه چیزهایی توجه میحال ببینیم در دنیا چه  

 

نس نیازمند چه ج ،ما ،دنیای امروز در دریابیم توانیممی که ،است جاهایی تریندقیق ازیکی  مجمع جهانی اقتصاد به نظر من 

در  ،دقت کنید که بر روی چه مباحثی متمرکز شدند و خواهش من این است که ۲۰۲۰ سال. در های هستیمها و مهارتشایستگی

ها چقدر به ی رشتهقهای مهندسی و باکه در حوزه ،کنیمتأملی در فضای آموزشی کشور  ،کنمزمانی که من این مباحث را عنوان می

ای که فرد دنبال کننده نه ،چرا مطرح کند گری کهپرسش ، فردبحث تفکر انتقادی ،بحث حل مسائل پیچیده .شودمیها پرداخته این
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 ،بحث خالقیت و نوآوری ،کند تا پرسشگریسفانه بیشتر به سمت تبعیت کردن هدایت میأنظام آموزشی ما مت ،صرفاً تبعیت کند

که ما چگونه با  ،(Conflict Management)مدیریت تعارض هایی مانند به طور مثال در بحث ،موضوعاتی مانند مدیریت افراد

 صورت به هم با هاساعت هاآن در می یابید که، ،کنید نگاه خارجی هایشرکت فرهنگ به اگر ،افراد دیگر صحبت کنیم و کنار بیاییم

 تیمی هم و همکار ،دوست هم با بغضیحب و ون هیچ گونه و بد، شوندمی جدا جلسه فضای از که زمانی و کنندمی بحث تکنیکال

 قهر بعضاً و شودمی هم از افراد گرفتن فاصله و عجیب هاییگشاییعقده ،به منجر هاجرقه کوچکترین ما هایسازمان در اما ،هستند

 ما اینکه بحث ،است مدیریت افراد هایپایه از یکی هااین و نداریم را یکدیگر شنیدن تحمل و تاب زیرا ،داریم مدت طوالنی آشتی و

قضاوت تصمیم  ،موضوعاتی مانند مدیریت هیجان و هوش هیجانی ،دیگر ارتباط بگیریم و موضوعات را هماهنگ کنیمیک با چگونه

های موضوعاتی مانند مذاکره یا بحث ،های درست و دقیقاطالعات با تصمیم مبتنی بر داده بررسی ،سوگیری های بدونگیری

شناختی و موضوعاتی از این  پذیریهای انعطافا بسیار کم به آن توجه شده و بحثگرایی و مشتری مداری که در جامعه مخدمت

که شاید اگر  ،های باالتری قرار گرفتندها در الیهمقایسه کنید بخشی از این مهارت ۲۰۱۵ سال با و کنید دقت اگروجود دارد.  دست

که  ،داریم به اسم هرم شایستگی رمیههمانطور که مهندس ریاضی فرمودند ما یک  .بهتر باشد ،شایستگی بگوییم ،به جای مهارت

هایی است که ی است که فرد آموزش دیده و تجربهمهارت و آن چیز ،دانش ،نوک قله ،اگر آن را مانند یک کوه یخی در نظر بگیریم

مهندس  .های افراد استهای فردی و یا همان شایستگیویژگی ،سازدکوه یخ که بسیاری از موضوعات را می قما عما ،کسب کرده است

 م.کاری کنی واهای درونی خود را کند تا ما الیههای مختلفی که کمک میتتس و شاره کردند اMBTI به خلج 

 

 .بینی کرده استپیش ،که نیاز داریم را هاییعمده مهارت، مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۵ سال در باشید داشته عنایت باز شمااما  

های مختلف دیده ت که در حوزههایی اسر تحلیلی و نوآوری یکی از آن بحثموضوعاتی مانند تفک ،همانطور که در اسالید قبل گفتیم

 خالقیت و ابتکار ،تفکر انتقادی ،یریهای یادگاستراتژی ،و یا موضوعاتی مانند یادگیری موثرحل مسئله  مانند هایی. بحثاست شده

یم رهبری نکو ما به تعبیر غلطی همیشه فکر میافتد رهبری که در الیه فردی اتفاق می که در اینجا پررنگ است و موضوعاتی مانند

سفانه ألیبل و تایتل جداست و مت از در حالی که مفهوم رهبری ،یعنی افرادی که پوزیشن دارند ،سازمان است های باالیرتبهمختص 

موضوعاتی مانند استفاده  .ترین و موثرترین راهکارها برای ارتباط با دیگران استیکی از اساسی ،در صورتی که این ،پردازیممینبه آن 

ت خود اشاره جربیامهندس ریاضی به بحث تحول دیجیتال و ت وطراحی تکنولوژی که امروزه بسیار پررنگ شده است و  از تکنولوژی
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 با همراه ،پیچیده بسیار ییدنیا که ،شودمی تعبیر (Vuca) ووکا دنیای به که هستیم ای ادیو به شدن وارد حال در امروزه. کردند

هایی که عرض کردم خیلی از المان ویدشما در همین جریان کو .است رازآلود و مبهم بسیار و باال قطعیت عدم و زیاد بسیار نوسانات

بنابراین ما نیازمند این هستیم که به  .های خیلی جدی صادر کردتوان حکمکه نمی ،گوشت و پوست و استخوان حس کردیدرا با 

های نرم در حوزه مهارت .اهمیت دارد بسیار بسیار که آوریتاب مانند وعاتیموض .ها همراه باشیمهمیشه با تکنولوژی آداپتیوصورت 

های سخت بتوانم مجددا از نو شروع کنم و استارت بزنم و مبحث حل مسئله من در موقعیتکه  Self Managementهای و بحث

 .هستند قیهای بسیار کاربردی و دقیه مهارتو مباحث دیگری ک

عرض کردم در دنیا بر روی آن کار  که ،که همان مدل شایستگی است ،ممی خواهم پیش برو مفهومیبا یک  ،من در وقت باقی مانده

  ؟های شایستگی وجود داردکه برای مهندسی چه مدل ،شده است

 

شما اگر به پایه و  .این تحقیقات شروع شد و وزارت کار ایاالت متحده امریکا در خصوص این موضوع کار کرد ۲۰۱۵در سال 

که در  ،داریم های اثربخشی فردیشایستگیکه ما یک سری  ،رسیدبه وضوح به عرایض بنده می ،ه کنیدفوندانسیون این هرم توج

و بعد وارد شایستگی محیط  های شایستگی آکادمیککه بعد از آن وارد حوزه ،الیه اثربخشی فردی افراد بسیار مهم و زیرساخت است

های مدیریتی های باالتر وارد شایستگیالیه دربعد  .شودخواهد کار کند، وارد می های صنعت خاصی که فرد میتگیو بعد به شایسکار 

 هاشایستگی سری یک ،نکونومشرکت در  فناوری حوزه در خلج مهندس مثال طور به ،دشوهای خاص شغل مورد نظر میتگیشایسو 

 .گیردمی قرار باال هرم در باال الیه در و دارد نیاز را شغلی خاص الزامات و

 .بزنم رمه پایینی الیه بهگریزی  خواهممی لحا 
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های د و بسیار تالشنجامعه و شرایط خانواده باید آن را فراهم کن ،نظام آموزش که است فردی اثربخشی هایشایستگی الیه در این 

حتی زمانی که  ،افتدفرد می بر رویها است و به همین دلیل بار عمده اینها کمرنگ زه در ترویج و تقویت این شایستگیاین سه حو

 است.ها به صورت جدی انجام نگرفته کاری برای این .کسب و کار شده است های آکادمیک را هم طی کرده و وارد محیطشایستگی

 صورت به را موثر ارتباط هایبحث هاآموزش کجای ؟کردیم صحبت فردی بین تعامالت در همدلی با رابطه در هادرس کجای درما 

دارد؟  است و در کجا قرار ایچه الیه متقابل احترام ؟بپرسیم چگونه و بشنویم چگونه ؟کنیم صحبت چگونه که ،کردیم بیان پررنگ

 که ،امروز دنیای در فردی هایتفاوت درک .است رنگ کم بسیار اما ،نیست امطلق گویمنمی ؟پرداختیم هابحث این به میزانچه 

 خودمان کشور در. ما ، بسیار مهم استدارند وجود شرایطی و نژاد، رنگ هر با دنیا جای همه از افراد که هایی استشرکت دنیای

ها را ها آنافراد را جذب کنیم و در این فضای رایط و گرایشکه با چه ش ،های شغلی درگیر این هستیمز موقعیتا بعضی در سفانهمتأ

 .وارد کنیم

 من اگر گویدمی که اشتباهات پذیرش. مورد بحث است انصافعدالت و  ،ایاخالق حرفه ،پذیریمسئولیت ،عاتی مانند صداقتموضو 

 هنوز سفانهمتأ اما ،داشتیم کشور به برکت واکسن عرضه در را آن بارز نمونه شاید ،د را بپذیرمخو اشتباه شدم مرتکب را اشتباهی کار

 .نشد عنوان ییجا اشتباه این و شد وارد ،مسئوالن هایبدقولی و افراد ماندن منتظر واسطه به ما جامعه به که را آسیبی این نپذیرفتند

ای مانند هایی در حوزه رفتار حرفهبحث .ها از قبل آماده هستندین آموختها که بینیممی وضوح به ژاپن فرهنگ در که حالی در

 ،گذشتهاست؟ در  در کجا به افراد آموزش داده شده ،مثبت اندیشی و تعهد به شغل و سازمان ،ایهپوشش حرف ،مدیریت هیجانات

 به امروزهاما  ،گرفتها شکل میاز درون خانواده هم و کردندمی تدریس که تادانیاس واسطه به کردمی پیدا ترویج دانشگاه در هم

 پشتکار ،گذاریهدف ،آوری تاب ،عمل ابتکار به مربوط مسائل .است شده پرداخته کم بسیار، هاحوزه این به متعدد، هایمشغله دلیل

اما هر کدام از این موضوعات بسیار مهم هستند و  ،که من به دلیل کمبود وقت به صورت تیتر وار بیان کردم مداری خودکنترلی و

 هرم شایستگی قرار گرفته است. پایههمچنین موضوعات اعتماد سازی و اتکا پذیری و یادگیری مستمر نیز در الیه 

و کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق التحصیل کارشناسی رشتهفارغ )  مطالب زیر را ارائه کردند: مهندس محمد علی چمنیان

 (موسس و مدیر ارشد گروه صنعتی نیان الکترونیک - مشهد  از دانشگاه فردوسی مدیریت

 موضوع: پرکردن شکاف بین صنعت و دانشگاه
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 م.ها شروع کردبحث را در سخنرانی این ۱۳۸۵های نرم گسترده شده است و خود من از سال خیلی خوشحالم که بحث مهارت

 و ، تولیددانیمموریت دانشگاه میأما از مچیزی که  آن .چون بحث بسیار گسترده است ،ها در آپارات موجود استمجموعه سخنرانی

برای صنعت های فرهنگی و اجتماعی است و آن چیزی که کسب و کار و ایجاد زیرساخت شاغلین و مندان هحرف تربیت ،دانش انتشار

 .استاین  ،اصلی پتربیت افرادی است که بتوانند تغییر و کار مفیدی در بخش صنعت انجام دهند و آن گ مهم است

 

 ،ایمهارت حرفه و برخورداری از دانش تخصصی ،ندداد توضیح هم دوستان سایر کههمانطور  ،صنعت از نیروی کارانتظارات  از طرفی 

قط به بخش دانش که در دانشگاه ف ،های ذهنی و رفتاری استو برخورداری از شایستگی عملکردیتوانمندی دستیابی به نتایج 

هایی مانند توانایی دستیابی به نتایج عملکردی و یا برخورداری ما بر روی بحث .شودشود و روی آن تمرکز میتخصصی پرداخته می

 است. ون بین صنعت و دانشگاه یک فاصله ای ایجاد کرده ها کمتر کار کردیم و این بخشی است که اکناز سایر شایستگی

 

 شناخت بدون ،یمبانی دانش کارگیریب آن از بعد و است مهارت و دانش کسب ،بخش ترینپایین ،است یادگیری مراتب هرم یک این

اما اگر ما  .بینندمیها آموزش تحصیالن و کار آموزان در این ردهفارغ ال حقیقت در که است اجرای صرف یک مهارت و حقیقی

های به کار گیرند و رده و به صورت هدفمند دانش و مهارت را بر اساس شناخت حقیقی افراد یعنی ،بخواهیم یک رده باالتر بیاییم
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هستند که باید در  دیگری هایحوزه ها در حقیقتاین ،دهندباالتر که بتوانند حل مسئله کنند و رده باالتر از آن که نوآوری انجام 

 کار به کاری در رابتواند دانش و مهارت  ،کسی است که ،گوییم تکنسین یا کاردان و یا فرد فنیما می یعنی ،سیستم ما گنجانده شود

 خود مهارت و دانش از بتواند اگر .کندمی استفاده آن از و کندمی راهبری را موجودی سیستم یک که دستگاه یک اپراتور مانند ،برد

 دهد انجام جدیدی کار بتواند و سپرد مهندسی کار او به توانمی که فردی ،یک فرد مهندس می شود ،استفاده کندحل مسئله  برای

 باز ما که ،شودمی کارآفرین یا طراح مدیر کند، یک خلق جدید محصوالت و خدمت توانست که گرفت قرار باالتر رده در فرد اگر و

  .دوستان در این رابطه توضیح دادندشود و که کار می ،بینیمتر مییینپا رده دو در بیشتر هادانشگاه در هم

 این . موضوعکرد حل را مسئله این توانمی چگونه هادانشگاه در که ،کنم صحبت پیشنهادی هایحلراه روی بر بیشتر خواهممیمن 

یک  این مسئله را معموالً با ایجاد ،رود کهبه این سمت می ،است حاکم هادانشگاهدر  که مهندسی ذهن که بینیممی ما که است

 ،ما اگر بخواهیم در آموزش مهندسی دنبال راهکاری بگردیم .اما واقعیت اینگونه نیست ،کرد لتوان حسیالبس و درس جدید می

 .با دانشجویان است تادانورد اسدر نحوه آموزش و برخ ،درصد حل مسئله ما ۸۰ .راهگشا نیست سصرفاً اضافه کردن درس و سیالب

های ما قرار نیست برای مهارت حل کرد.توان در سبک آموزش قرار داد و دیگر عنوان کردند را می تادانه اسخیلی از موضوعاتی ک

در این باره  در واقع قبل از اینکه ما و داریم و سرفصلکه ما نیاز به موضوع  ،وجود دارداما جایی  .های جدید قرار دهیمسرفصل ،نرم

که به نظر من  ،استیک نکته بسیار مهمی ، یمنگنجاتوانیم بوزش دانشگاهی میهای نرم را در دل آمچطور مهارت صحبت کنیم که

 .که بسیار مهم است ،یکپارچگی در آموزش است و آن یک مهارت سخت باشدشاید که  ،شاید نیاز به سیالبس یا کار بیشتری دارد

گویم در خود یک حاال من می ،یکپارچگی در آموزش مهندسی اشاره کردند که بسیار جالب بود به خود هایصحبت در خلج مهندس

 کندمی یکپارچهرا  دادیم درس دانشجو به مهندسی در ما که هاییه، بخشجای درسی ک .درس مهندسی هم باید یکپارچگی باشد

 کمک سازییکپارچه که به اینود داشت وجهایی درس قدیم در .است شده خالی خیلی ،دهدمی نشان دانشجو به هم کنار در و

 ،مدار درس ،برق مهندسی در ما مثال طور به .است نرم هایمهارت تقویت آن نتایج جمله از که دارد زیادی نتایج یکپارچگی .کردمی

ی آیا درسی وجود دارد که ول ،شودمی خوانده جداگانه جزایر صورت به هااین همه، خوانیممی قدرت یا و الکترونیک، الکترومغناطیس

 ؟تا یک محصول و یا خدمت خلق شود توانیم به کار بگیریمقطعات پازل میها را با هم و در کنار هم به صورت بگوید چطور همه این

 هادانشگاه خروجی از که چیزیاما  یر،نم در حال حاضر وجود دارد یا خدانمی البته من دقیقاً . چنین درسی خالی شده است جای

 ارائه تلویزیون نام به اختیاری درسی ما زمان. در این است که مهندسان ما مقداری در این قسمت ضعیف هستند ،استشخص م

 ،گفتندمی مثال طور به دادمی نشان ما به دقیق طور به ،را بودیم خوانده مهندسی چهارسال در که دروسی تمام درس این در ،شدمی

دارد اینجا آنتن  ،آیددر اینجا امواج می ،در این قسمت الکترومغناطیس آن است ،طراحی به این شکل است ،صورت است این به مدار

 ،دهیمرا به صورت ذهنی به دانشجو میوقتی که ما درس  .باید انجام دهندتادان که اس ،و... و این یک انگیزه بخشی به دانشجویان است

اد ید یکدام قسمت را با ،تر استکدام قسمت این درس مهم ،چه کاربردی دارد سکه این در ،ایجاد کنیمانگیزه او نمی توانیم در 

          که دقیق اطالع ندارم که االن ارائه  ،در دوره لیسانس یک درس سه واحدی به نام پروژه داشتیم خیر.و کدام قسمت را  یدبگیر

درصد آن استفاده  ۸۰باید از تمام دروسی که خوانده و یا حداقل  دانشجو ،های لیسانسههایی مانند پروژدرسدر اما  ؟می شود یا خیر

 تلفن مانند دروسی مثالً در قدیم .که بسیار مفید است ،که کپی نشده باشد ،برای خلق یک موضوع جدید و یا حتی غیر جدید ،کند

که  ،تأسیس کردم ،کردندارائه می ۱۳۶۸کتر طباطبایی در سال د که درس یک اساس بر را شرکتم من خود که داشتیم کامپیوتر و

های ما فهمیدیم مطالب درس ،س ارائه شدزمانی که این در .است دین مقاله از آن در دنیا بودهچن و بود دم چئیسومنابع تغذیه 

 ند وداداین درس بسیار شیرین بود و استاد بسیار به دانشجویان انگیزه می .چه کاربردی دارند ،که خواندیمرا  و ... ماشین ،کنترل

نتیجه میزان زیادی ثروت ایجاد و در  شدهصنعت و محصوالت ایجاد  ،در جامعه زیادی تغییر ،اگر یک نفر هم اجرا کند ،گفتندمی

ی بر اینکه ما چگونه مباحث را بر اساس یک مرور این ،در صنعت هستم ۱۳7۱من با توجه به تجربه زیست خودم که از سال  .شودمی

 گرفته ساده سفانهمتأ ،هست هم اگر و است خالی بسیار دانشگاهی دروس در سازیجای یکپارچه. کنممی نیا، بصنعتگر شدیم
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به  .یک خروجی برساندمع کند تا به ج را هاآنو  کند استفاده دانشگاه در خود هاییافته از تواندمی چطور داندنمی دانشجو .شودمی

 .به آن دقت کنندباید  اگر مباحثی در این زمینه دارند، تاداناس ،سانسلی مقطعنظر من در 

 

ی اسماعیلی هم نظام سازمان جهانمهندس دوستان به آن اشاره کردند و که  ،های ذهنی و رفتاری استبحث شایستگی ،موضوع دوم

  .خواهم توضیح دهممی ،چهار رنگی که جدا شده است را فقط . مناقتصاد را بیان کردند

حل مسئله  .کندبه حل مسئله اشاره می ۱۰و  ۵، 4، ۳، ۱ ، مهارتتعریف شده است ۲۰۲۵مهارت اصلی که برای سال  ۱۰از این 

 کنمرا بیان می ،کنند توانند اجراچگونه می تاداناس که های تقویت مهارت حل مسئله را در دانشگاهروشمن  .ترین بخش استمهم

ها بسیار مهم هر دوی این بحث که ،بر خود است های مدیریتمربوط به بحث ،شناختی و اینکه یادگیری فعال و انعطاف پذیری

بهبود داد و باید نحوه  این مهارت را توانها نمیبا افزایش سیالبسو باید نسبت به تدریس خود دقت بیشتری کنند  تاداناس .هستند

 .بک آموزش را تغییر دادو س

اینکه استاد  .ها را در دانشجویان تقویت کنیماین مهارت ،توانیمکه ما در دوره آموزش مهندسی می ،یادگیری فعال یک مهارت است 

گویند و ها غالباً یک جزوه میدر دانشگاه تاداناس .متفاوت قرار دهیم ،آموزش دانشگاه را با دبیرستان باید ما و متکلم وحده نباشد

در زمان  .که دانشجو باید فعال باشد ،که یادگیری فعال به این معناستدر صورتی .دنگیرهمان جزوه را مانند دبیرستان امتحان می

یعنی این  .یادگیری فعال است ،آیدآخر کلمه می در که "جو"، گیردو بعد از آن نام دانشجو می قبل از دانشگاه فرد دانش آموز است

کمک و مشاور  ،باید دنبال دانش باشد و استاد باید یک راهنما. فرد را ما در ادبیات این کلمات نیز داریم ،شوده ایجاد میتفاوتی ک

 ،کندمی برخورد جدید موضوعات با روز هر ،شودمی مهندس و خارج دانشگاه از که زمانی بیندازد. دانشجوباشد و دانشجو را راه 

 .د چه کاربردی داردداننمی و ندارد هم را هاآن شناخت توانایی حتی مهندس یک اما ،آیدمی مهندسی جدید هایکامپوننت و قطعات

 .یادگیری فعال را یاد نگرفته است در واقع .به دلیل اینکه دست و پای دانشجو را گرفتند و راه بردند و نتوانسته روی پای خود بایستد

 ،دانشجو باید خودش بخواند .که حتماً بر روی سبک یادگیری فعال کار کنند ،به همین دلیل من از سیستم آموزشی خواهشمندم

 ،تا برای محیط بعد از دانشگاه آماده شود ،ها را باید انجام دهداین .بحث کند و مباحث جدید را در کالس بیاورد ،رفع اشکال کند

 کاری چه پرسیممی او از ،شودمی صنعت محیط وارد دانشجو که. زمانی رد و خود دانشجو باید انجام دهدآنجا دیگر استاد وجود ندا

در این که بگوید خودم به دنبال مشکل  ،آن مهندس ضعف دارد ،دهید تا انجام دهم یاد من به شما ،گویدمی ؟دهد انجام خواهدمی

 ،ها مسائل خیلی مهمی هستنداین .پیدا کنمرا برای حل آن کنم تا روش مناسب کنم و خودم تحقیق میپیدا میمشکل را  ،روممی

  .که دو مورد را بیان کردم ،شد مبحث 4که شامل  ،که ما باید در دوران و سبک آموزش خود بگنجانیم
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 ،استفاده و توسعه تکنولوژی است بعدی، بحث و شودهای ارتباطی را شامل میکه رهبری و مهارت ،مورد بعدی بحث ارتباطات است

و  ۲۰۱۵این موارد در سال . شودطراحی و توسعه فناوری می، کنترل فناوری، شامل مدیریت و بسیار مهم است که برای مهندسان

این موارد آورده  ۲۰۲۵که حاال در سال  ،که یک سری مباحث کم است ،مکردعنوان میو من همیشه در آموزش  است نبوده ۲۰۲۰

 که برای هر کسی بلکه ،فقط برای مهندسان تعریف نشده هاین مهارتبا وجود این که ا ،دقیقًا مهندسی است ،موارد این و است شده

در دو بند آورده شده است و همچنین  ۲۰۲۵ولی دقت کنید که فناوری در سال  .تعریف شده است ،بخواهد کار موثری انجام دهد

باید حل مسئله را با یادگیری فعال تقویت کنیم . حاال ولی حاال خیلی مهم شده است ،استده نبو ۲۰۲۰یادگیری فعال که در سال 

 .گیرنداتی است که دانشجویان ما یاد نمیها نکاین .و هر روز بیش از پیش یاد بگیریم

این تفکر انتقادی را  .تفکر انتقادی برای کمک به حل مسئله و تفکر تحلیلی و نوآوری است ،های رفتاری یکی از موارد مهمدر بحث 

 ،دهند تغییر و ببرند سوالزیر  باورهای غلط را ،سوال بپرسند ،اجازه بدهیم ؟توانیم تقویت کنیم و در دانشگاه توسعه دهیمچگونه می

 .نشجو سوال زیاد بپرسد و یا نقد کندها نترسید از این که داسکال در ،کنیم ایجاد نقد فضای

 یلی. خستا هاهای آزمایشگاهبحث ،های مهمی که به آن اشاره کردم در بحث تفکر انتقادی و بهبود آن در دانشگاهیکی از ظرفیت 

باید چگونه تهیه  ،های آزمایشگاهیتورالعملدس که این مانند ،شوندنمی مسائل از بعضی متوجه که بینممی را هادانشگاه تاداناس از

ف نتایج جایی که اختال .ها استآزمایشگاه ،های تقویت تفکر انتقادی دانشجویانترین مکانیکی از مهم ؟هدف آن چیست شود و اصالً 

که چرا این اختالفات ایجاد شده است و ما باید  ،چون در تفکر انتقادی بحث بر سر اختالفات است .کندبین تئوری و عمل بروز می

 محاسبه دربه طور مثال  ،آورد دست به اینتیجه یک خواهدمی وقتی دانشگاه در دانشجو که نباشد گونهاین  .آن را تقویت کنیم

 هایدستورالعمل در .یکسان شود نتایجتا  ،رود کلنجارآن قدر با مدار  ،آمد به دست 9اما  به دست آید،آمپر  ۱۰ باید ،مقدار جریان ،مدار

 بررسیاز  نید،ک بحثایسه کنید و راجع به اختالف آن نتیجه عملی را با تئوری مق که ،این موضوع وجود داردهمیشه  آزمایشگاهی

 .هستند مسئله حل هایپایه جزء هااین که ،رسید مسئله حل به بعد و کرد تقویت را دانشجو تحلیل و نقد قدرت توانمی اختالف این

در  ،شودمتوجه می است که در عملدانشجو  در صورتی که ،کنیممی سازی عدد هاآزمایش در و گذریممی مسائل این روی از ما اما

 اختالفات کردن. پیدا دقیق نباشد و هر قطعه تلرانسی داردشاید گیری ما ر اندازهثیر گذار است و یا اینکه ابزاأحرارت ت ،آزمایش

 .دده انجام عملیاتی صورت به را خود کار و شود عملگرا فرد یک تا کند کمک مهندس به دتوانمی

ها موضوعاتی است که ما باید در نحوه تدریس به این .را مسائل آخر فصلهمین  ؟کنندها مسئله را چگونه حل میدانشگاهدر 

و یا  پاسخ دهد ،که اگر در امتحان آمد ،مسائل و حل آن را باید بخواند و حفظ کند ،کنداالن دانشجو فکر می .دهیمیاد دانشجویان 

گیرد و مهارت حل اصالً حل مسئله را یاد نمی جواین دانش .را بخواند و امتحان دهد های گذشتهسالاینکه نمونه سواالت امتحانی 

مهم حل شدن  .باز هم فکر کند ،اما جوابی نگرفت ،ر کردپنج روز فک ،مسئله این است که دانشجو اگر برای حل یک مسئله ساده

کنیم اگر مسئله میما فکر  .شودکه این همیشه اشتباه می ،چگونه مسئله را حل کنیم ،مهم این است که ما یاد بگیریم ،مسئله نیست

 .شودله تقویت نمیاما مهارت حل مسئ ،بله شاید یاد گرفته باشد است، یعنی درس را یاد گرفته ،کرد لرا دانشجو ح

اهیم که راجع به مسائل صحبت از دانشجو بخو ،انجام دهیم ،های گروهیکه چگونه آموزش ،پرورش یادگیری فعال را توضیح دادم

 استفاده آن از بتواند کاری محیط در بعدها که بگیرد یاد باید را موضوعات این .کند آوریجمع اضافه البو مط بخواندخودش  ،کند

 .کند

 که ،هم این است ارتباطی هایمهارت و کنیم بررسی را دانشجو خالقانه هایحل راه که ، این استهاآموزش کردن محور خالقیت 

 .حل یک مسئله کار کنند برای هم با ،بتوانند که کنیم درست دانشگاه در کاری هایگروه باید

 .تقویت کنیم ها پل میان صنعت و دانشگاه راامیدوارم بتوانیم با بهبود بخش


