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به نام خدا
همکاران گرامی ،کتابچه طرحهای آموزشی دانشگاه به مناسبت بزرگداشت مقام استاد و روز آموزش،
توسط دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش دانشگاه تهیه و تدوین گردیده است .این کتابچه حاوی مطالبی
حاصل فعالیتهای مستمر معاونت آموزشی دانشگاه در راستای ارتقا و پیشبرد اهداف آموزشی در سال
 1399است .بخش عمدهای از مطالب این مجموعه ،محصول جلسات اتاق فکر دانشگاه است که از
تیرماه سال  1399شروع و به صورت ماهانه تاکنون برگزار گردیده است .موضوعات طرح شده در این
جلسات در سه بخش «نقد روش-های آموزش و شیوههای ارزیابی کنونی»« ،طرح ایدههای نو در
راستای ارتقای آموزش» و «نقش آموزش در کارآفرینی ،همگام با آشنایی با داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و
چهارم» قابل تقسیمبندی است .در ادامه ،پرداختن به موضوع «آموزش در دوران کرونا و پساکرونا» به
همراه پیشنهاد شیوه نامه ای با موضوع «توسعه محتوای آموزش دروس مجازی» ،به غنای این مجموعه
افزوده است .همچنین بحث اخالق در آموزش یکی از موضوعات مهم طرح شده در جلسات بوده که در
این کتابچه گنجانده شده است .در این راستا ،بخش ابتدایی کتابچه شامل چکیدهای از مطالب طرح شده
در این جلسات است که توسط اساتید گرانقدر ارائهکننده موضوعات تهیه شده است .امید است که مطالعه
این مطالب ،انگیزهای برای همکاران محترم جهت مشارکت فعال در حوزه مسائل آموزشی دانشگاه باشد.
در بخش دوم این کتابچه ،به یکی دیگر از فعالیتهای شاخص آموزشی دانشگاه اشاره شده که هدایت
آن به عهده دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش دانشگاه است .طرح تحول یا طرح میانرشتهای ،طرحی
است که با هدف تدوین رشتهای جدید بر اساس نگاه به نیازهای روز آموزشی ،رشتههای بهروز در دنیا و
همچنین کاربردی بودن رشته با توجه به نیاز صنعت ایجاد میگردد .فرآیند تصویب طرح میان رشته ای
با تهیه پیشنهادیه و طرح توجیهی آغاز می گردد و در نهایت با تصویب دوره در وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری به اتمام رسیده و شرایط برای جذب دانشجویان عالقمند در قالب یک رشته جدید فراهم
میگردد .در سال گذشته با اهتمام معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مجریان
طرح ،چندین رشته به تصویب رسیده که شرح مختصری از آنها در بخش دوم کتابچه ارائه گردیده است.
در پایان الزم به ذکر است که فعالیتهای دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش دانشگاه از آن جهت که
نگاه به بهبود و ارتقای آینده آموزشی دانشگاه دارد ،محدود به این موارد نیست و نیل به این مهم جز با
همکاری و همدلی همه اساتید گرانقدر امکانپذیر نخواهد بود .از همکاران گرامی که در تهیه این کتابچه
ما را یاری کردند ،سپاسگزارم.
افسانه مجری
مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه
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ارزیابی و نقد ایدهای نو برای ارتقای آموزش مهندسی
مجری طرح :دکتر علی اشرفیزاده
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
معرفی طرح

آموزش در هر تعریفی از دانشگاه ،یکی از وظایف اصلی این نهاد علمی به شمار میآید .دانشگاههای
صنعتی ،به طور سنتی وظیفه تربیت مهندس و یا پژوهشگر در زمینههای مهندسی را بر عهده داشتهاند .در
طول قرن بیستم میالدی ،دانشمندان علوم پایه به دلیل نیازهای اجتماعی ،و به خصوص شرایط ناشی از
جنگهای جهانی ،به سمت علوم کاربردی متمایل شده و مهندسان نیز ،که تا پیش از آن خدمات معینی را
در ساختوساز و بهرهبرداری از تجهیزات انجام میدادند ،به کارهای تحقیقاتی و حل مسائل جدید نظامی و
امنیتی ،عالقمند شدند .در نتیجه ،آموزش مهندسی دستخوش تغییراتی شد و برنامههای آموزش مهندسی،
که باید در بر گیرنده اجزای دانشی ،مهارتی و بینشی باشد ،بر آموزش علوم نظری و تقویت معلومات
دانشجویان متمرکز شد .حاصل این رویکرد این شد که مهارتها و تواناییهای عملی مهندسان بتدریج
کاهش یافت و دانشآموختگان مهندسی آمادگی بیشتری برای ادامه تحصیل و یا انجام کارهای پژوهشی،
و نه انجام فعالیتهای مهندسی ،پیدا کردند .برخی از صاحبنظران آشنا با وضعیت فعلی آموزش مهندسی
اعتقاد دارند که بدلیل تکیه بیش از حد بر «حل مسئله» و کم توجهی به «تعریف مسئله» ،مهندسان امروز
قادر به درک درست و رویارویی با مسائل واقعی ،که عموما حل مشخص و واحدی نداشته و   Open ended
محسوب میشوند ،نیستند .از منظری دیگر و در نگاه فالسفهای مثل ارسطو ،اساسا یادگیری بدون تجربه
محقق نمیشود و آموزش مهندسی بدون مهارتآموزی و آموزش مبتنی بر تجربه معنا ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد امروزه اغلب دانشگاههای صنعتی معتبر ،نسبت به تغییر برنامههای آموزشی
خود و استفاده از یادگیری مبتنی بر تجربه (  )Learning by doingاقدام کردهاند .از جمله میتوان به ادغام
برنامههای کارآموزی و کارورزی در صنعت به عنوان بخشی از برنامه درسی ،انجام پروژههای عملی در
طول تحصیل ،فعال کردن دانشجویان در انجام خدمات اجرایی و اجتماعی در طول تحصیل و برنامههای
مشابه دیگر اشاره کرد .یک نمونه بارز از تغییر اساسی و رویکردی در آموزش مهندسی ،برنامههای موسوم
به  CDIO1است .در این رویکرد ،یک دوره آموزش مهندسی باید تا حد ممکن منطبق بر فرآیندی باشد که
یک مهندس در زندگی حرفهای خود با آن مواجه میشود ،یعنی فرآیندی شامل شناسایی و تعریف مسئله،
1. Conceive, Design, Implement, Operate.
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طراحی راهحل و رفع اشکاالت متصور ،اجرا و پیادهسازی راهحل (تولید محصول) و باالخره ارائه خدمات
مرتبط با بهرهبرداری از محصول.
در این سخنرانی کوتاه ،ضمن مرور تحوالت تاریخی در ارتباط با آموزش مهندسی ،یکی از جدیدترین
ایدهها در راستای بهبود و تقویت جنبههای مهارتی و بینشی در برنامههای آموزش مهندسی ،معرفی و به
اختصار توضیح داده شده است .ایده یا پیشنهاد مذکور توسط آقای مازومدر ( ،)Jyoti Mazumderاستاد
مهندسی مکانیک و مواد دانشگاه میشیگان ،مطرح شده و در واقع مبتنی بر این دیدگاه است که به جای
بازسازی فعالیتهای مهندسی در دانشگاه ،فعالیت آموزشی و کار دانشگاهی ،در محیط صنعت و در ضمن
تولید محصول بازسازی شده و انجام گیرد .استدالل آقای مزومدر این است که مهندسی ،حرفهای شبیه به
حرفه پزشکی و یا حرفه وکالت است .همانطور که یک پزشک ،بخشی از تحصیل خود را در بیمارستان و
در جریان کار بالینی انجام میدهد ،و همانطور که یک وکیل ،بخشی از دوره تحصیل خود را در نهادهای
حقوقی (دادگاهها ،مراکز ثبت اسناد و  )...میگذراند ،یک مهندس هم باید قسمتی از دوره تحصیل خود
را در یک کارخانه (محل تولید محصول که الزاما هم سختافزار نیست) بگذراند .پیشنهاد آقای مزومدر
این است که مدیریت برخی از کارخانهها به دانشگاههای صنعتی داده شود .این کارخانهها از نظر ساختار
و مدیریت با کارخانههای معمولی ،که مثال در زیر مجموعه بخش صنعت تعریف میشوند ،تفاوت دارند.
ماموریت این کارخانهها آموزشی است وبه  محصولی هم که تولید میشود باید به عنوان یک خروجی جانبی
و حاشیه کار آموزشی نگاه کرد .چنین کارخانه آموزشی ( )Teaching factoryاین امکان را فراهم میآورد
که دانشکدههای علوم اجتماعی ،مدیریت ،اقتصاد ،هنر و حتی بهداشت و ایمنی نیز در ارتباط با گروههای
دانشجویان قرار گرفته و محتوا و فضای آموزشی واقعیتر ،بینرشتهایتر و کاربردیتر شود .برای اجرای
عملی این ایده ،پیشنهاد شده است که فضا و امکانات برخی کارخانههای از رده خارج شده یا ورشکسته
مورد استفاده قرار گرفته و با حمایت مالی از دانشگاه ،هم به ارتقای کیفیت آموزش و هم به رونق صنعت
و تولید کمک شود .طبیعتا اجرای چنین ایدهای در انطباق با یک برنامه آموزشی ،جزئیات زیادی دارد و
اجرای آن در کشورها یا مناطق مختلف و برای رشتههای گوناگون مهندسی ،مسائل متنوعی دارد که باید
مورد توجه قرار گیرند .با این حال ،این ایده ارزش الزم برای آنکه مورد بررسی دقیقتر واقع شده و در بوته
آزمایش قرار گیرد را دارد.
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نقدی بر چند مولفه در فرآیند آموزش دانشگاهی
مجری طرح :دکتر امیرمسعود سوداگر
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
معرفی طرح

آموزش دانشگاهی ما ،مانند هر سیستم دیگر ،الزم است به صورت پیوسته زیر نظارت و در معرض نقد
پیوسته باشد .در این نشست ،با هدف یافتن راهکارهایی برای اصالح وضع موجود در آموزش دانشگاهی ،چند
نکته در نظام آموزشی و عملکرد دستاندرکاران امر آموزش به نقد گذاشته میشود .سپس برای برطرف کردن
اشکالهای مورد بررسی به ارائه راهکارهایی پرداخته و در مورد آنها بحثهایی مطرح میشود.
یکی از محورهایی که به آن پرداخته میشود ،لزوم برقرار ساختن مکانیزمهای بازخورد موثر برای افزایش
کارآیی استادان و ارتقای کیفیت و تاثیر فرآیند یاددهی و یادگیری ،و در عین حال رعایت شأن و استقالل
عمل ایشان است .برای تحقق این امر ،پیشنهادهایی طرح میشود که از آن جمله میتوان به طراحی دقیق
فرمهای ارزشیابی دانشجویی دروس در پایان هر نیمسال ،گزارش فعالیت آموزشی توسط مدرس ،و تجربهای
برای ارزشیابی کیفیت تدریس همکار هیئت علمی به هنگام ارتقا اشاره کرد.
امروزه روال اجرای آموزش در دانشگاهها از دیدگاه رابطه مدرس و دانشگاه به طور عمده فرآیندی یک طرفه
است ،به این معنی که دانشگاه برای کمیت آموزش مدرس تکالیفی تعیین میکند و از منظر کیفیت آموزش
نیز انتظاراتی دارد که هر دو باید برآورده شوند .البته که حق همین است ،اما این فقط یک سوی ارتباط است.
رابطه مدرس و دانشگاه باید رابطهای دوطرفه باشد به این معنی که دانشگاه نیز در این میان باید آوردهای
داشته باشد .به عنوان مثال ،پاسخ دانشگاه به سوالهای زیر چیست :نقش دانشگاه در آموزش روشهای موثر
تدریس به استادان جوان و حمایت از ایشان در ابتدای فعالیت شغلیشان چیست؟ و دانشگاه چه برنامهها و
مشوقها و حمایتهایی برای شکوفا ساختن ایدههای و روشهای آموزشی جدید برای همکاران هیئت علمی
(اعم از همکاران جوان و پیشکسوتان عرصه آموزش) دارد؟ در این میان پیشنهاد دانشگاه (به طور خاص
گروه آموزشی مربوطه) برای هر همکار جوان یک «همکار همراه» تعیین کند که او را در چند سال ابتدای
فعالیت شغلی همراهی و فوت و فن آموزش موثر و موفق را به او منتقل کند و در شرایط خاص به او راهنمایی
و مشاوره برساند.
از «استاد» در یک «دانشگاه مطلوب» چه انتظاراتی میرود؟ پاسخ به این سوال گسترهای وسیع از وظایف
و مسئولیتهای رسمی و غیر رسمی ،از جهت کمیت و کیفیت فعالیت و نیز در سطح و عمق عملکرد ،را در
بر میگیرد .در این سخنرانی از میان ابعاد گوناگون و متعددی که میتوانست مرد بحث قرار گیرد ،سه محور
12
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زیر به عنوان نمونههایی انتخاب شدهاند که الزم است در آنها به دانشجویان و انتظارات ایشان بیشتر توجه
شود( :الف) فرهنگ کاری مدون( ،ب) حمایت روحی و روانی دانشجو ،و (ج) دلسوزی و راهنمایی دانشجو .در
باب فرهنگ کاری مدون ،با ارائه نمونههایی پیشنهاد میشود انتظارات از دانشجو ،قول و قرارها با دانشجو ،و
روالها و قواعد تعامل با دانشجویان در فرآیند آموزش مدون شود و به طور شفاف در اختیار دانشجویان قرار
داده شود .مزایایی برای این امر بیان شده که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :یک بار تدوین و
نظم همیشگی ،احساس آرامش دانشجو ،رشد دانشجو در یک بستر منطقی و منظم ،قرار دادن دانشجو در
حلقه کنترل کیفیت ،و جلوگیری از اتالف وقت برای تکرار نکتهها .در محور حمایت روحی و روانی دانشجو،
توصیههایی مطرح میشود که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :به عنوان یک استاد و به عنوان
یک دانشگاه ،نشان دهیم که دلسوز دانشجو هستیم و دوست داریم موفق شود ،او و مشکالتش را درک کنیم،
برای او کمی وقت بگذاریم تا هم حرفش را بشنویم و هم به او پاسخ دهیم ،به او اعتماد کنیم اما در عین حال
مراقبت الزم را هم به خرج دهیم ،و باالخره تا حدی انعطاف داشته باشیم اما در عین حال ،منطقی و با صالبت
باشیم .البته ضرورت این نکته نیز مورد توجه است که او ًال دانشجویان در مقابل حق ،وظایفی نیز دارند که
باید به شکلی منطقی بین آنها تعادلی برقرار شود .ثانی ًا در کنار رعایت حق دانشجو به عنوان امری ضروری،
دانشگاه ،استاد ،و جامعه نیز حقوقی دارند که همگی باید به شکلی منطقی و متعادل رعایت شوند .دلسوزی و
راهنمایی دانشجو نیز از دیگر انتظاراتی است که برای یک استاد در دانشگاهی مطلوب مطرح است .در این
بررسی ،به دنبال طرح این سوال که «چقدر برای درک شرایط دانشجو و کمک به او آمادهایم؟» ،نمونههایی
از کارهایی که یک استاد میتواند در این خصوص در شرایط عادی و نیز در شرایط ویژهای مانند وضعیت
کرونایی کنونی انجام دهد پرداخته میشود.
در ادامه ،با اشاره به درجهبندی یادگیری بلوم ،به اهمیت توجه به عمق تدریس (در کنار پوشش دادن به
سطح تدریس) اشاره میشود .به عالوه ،به برخی مولفههای آموزش مهندسی در مقطع کارشناسی پرداخته
میشود که میتوانند ترکیبی منطقی از اطالعات و مهارتهای تخصصی را به دانشجو منتقل کنند.
به عنوان آخرین محور ،آموزش متناسب با مخاطب مورد بررسی قرار میگیرد .در این خصوص مطالبی در
مورد تناسب آموزش با روحیات نسل جدید به عنوان نسل شتابان و نیز نسل با سطح وسیع اطالعات (و نه
لزوم ًا عمق زیاد) ارائه میشود .به دنبال آن ،تناسب آموزش با فضای نسل جدید که به شکلی وسیع و موثر از
ابزارهای دیجیتال و پیشرفته و نیز از فناوریهای تکامل یافته استفاده میکنند مورد بررسی قرار میگیرد و
در پایان آموزش متناسب با انتظارات مخاطب طرح شد که در آن انتظاراتی مانند آموزش نزدیک به کاربرد،
آموزش نزدیک به درآمد ،و آموزش مطالب روز برشمرده میشود .برای پاسخگویی به این انتظارات و در عین
حال حفظ قوام و کیفیت آموزش در دوره مهندسی تجربیاتی مانند «درس در متن» و «درس در عمل» قابل 
طرح است.

طرحهای آموزشی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی
بخش اول :معرفی طرحهای آموزشی دانشگاه محور

رنجنامهای بر برخطسازی محتوای اساس ًا غیر برخط:
تدریس بومشناسی کاربردی در دوران کرونا
مجری طرح :دکتر هومن لطیفی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نقشهبرداری
معرفی طرح

بومشناسی ( )Ecologyیکی از شاخههای زیستشناسی بوده و به معنای مجموعه شناختهایی است که
انسان درباره اثرات محیط بر روی موجود زنده و اثرات موجود زنده بر روی محیط و اثرات متقابل موجودات
زنده باهم پیدا میکند .کلمه اکولوژی از واژههای یونانی  Oikosبه معنی مسکن و پسوند   Logosبه معنای
شناخت ،اشتقاق یافته است .فارغ از تقسیمبندی کلی و کالسیک بومشناسی ،امروزه کاربردهای بسیار زیادی
در چارچوب بومشناسی گیاهان ،جانوران و زیستگاهها تعریف و مورد توافق قرار گرفته است که محدودهای
از مطالعه زیست بومها ( )ecosystemsو آشیانهای بومشناختی ( )ecological nichesتا موضوعات مربوط
به مطالعه جمعیتها ( )populationsو جوامع ( )communitiesو همچنین مسائل  مبتال به آنها نظیر
آلودگی ،چندپارگی ،تحرکات ،پویایی زمانی و مکانی و همچنین زوال یا تکوین آنها را در بر میگیرند.
دادههای مکانی اعم از زمینی ،آماری ،مکانیابی و در راس آنها سنجش از دور دارای پتانسیلهای
شگفتانگیز ،آزمون شده و بعض ًا آزمون نشدهای برای شناخت ،کمیسازی (سنجش) و پایش زیستبومهای
طبیعی در مقیاسهای زمانی -مکانی گوناگون بوده و در گسترهای وسیع و در هر دو زمینه پژوهشی و اجرایی
در این زمینهها بکار میروند .شناخت و معرفی این پتانسیلها ،بههمراه معرفی برخی کاربردهای عمده موجود
و همچنین آموزش و تمرین برای اندازهگیری و پردازش برخی دادههای مکانی در بومشناسی جوامع گیاهی
از اهم اهداف درس «کاربردهای اکولوژیکی سنجش از دور در پایش زیست بومها و بازدید میدانی» هستند
که برای نخستین بار توسط نگارنده در برنامه درسی دانشکدههای نقشهبرداری در کشور گنجانده شده است  .
اهداف زیر از سوی مدرس برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی شرکتکننده در این درس متصور میباشند:
 ÉÉدرک مفاهیم پایه بومشناختی عمومی در سطوح مختلف نظیر جمعیت ،جامعه و افراد
 ÉÉدرک مفاهیم پایه بومشناختی کاربردی به مثابه ایجاد پلی بین بومشناسی عمومی و سنجش از دور
 ÉÉآشنایی با با اصول نمونهبرداری و مکانیابی در محیطهای طبیعی و زیستبومهای حساس بویژه در
پیوند با روشهای سنجش از دوری
 ÉÉآشنایی با کاربرد سنجندههای مختلف و مزایا و معایب آنها در استخراج و مدلسازی مولفههای اصلی
بومشناختی و زیست بوم
 ÉÉطرحریزی و اجرای یک پروژه کوچک سنجش از دور بومشناسی با تکیه بر پایش عوامل بحرانزای طبیعی
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روش تحقیق

مولفههای تغییریافته و مورد استفاده در تدریس «کاربردهای اکولوژیکی سنجش از دور   »...در دوران
جدید بطور خالصه مشتمل بر موارد زیر میباشند:
 ÉÉپس از به محاق رفتن نتیجه تمامی درخواستها ،پیگیریها و هماهنگیهای انجام شده از طریق
معاونتهای پژوهشی ،آموزشی ،دانشجویی و اداری  -مالی دانشگاه با معاونتهای مربوطه در دانشگاه
لرستان جهت اعزام ،اسکان و همکاری مشترک اعضای هیئت علمی برای بازدید و عملیات میدانی
در جنگلهای بلوط زاگرس که زمانی حدود  6ماه را در بر گرفت ،نگارنده چارهای جز جایگزینی این
فعالیت «ایدهآل» با فعالیتی «امکانپذیر» مبتنی بر تعریف موضوعات مساله محور مشتمل بر داده کاوی،
پیادهسازی و حل یک مساله سنجش از دور بومشناختی در قالب تیمهای دو نفره دانشجویی با راهنمایی
استاد درس (درسهای نگارنده بطور خودخواسته فاقد دستیار آموزشی هستند) نداشت.
عالوه بر آن ،نگارنده در تماس با همکاران خود در موسسه تحقیقات جنگل لهستان ( )IBLموفق شد
آنان را مجاب نماید همراه با ابزارهای اندازهگیری به عرصه جنگل عزیمت نموده و ویدئویی اختصاصی از
نحوه کار با ابزار اندازهگیری درختان (کالیپر ،هیپسومتر ورتکس) تهیه و در اختیار کالس قرار دهند .لینک
این ویدئوی اختصاصی در بخش بعد ارائه شده است.
 ÉÉپس از امکانناپذیری ارائه تیمی دانشجویی (در قالب تیمهای دو نفره) بطور حضوری در حضور
همکالسیان خود ،این امر تقریبا به سادگی با ارائه مجازی تیمی دانشجویی بصورت صوتی -تصویری در
بستر سامانه دانشگاه ،زمانسنجی و سپس بحث و مشارکت استاد درس و سایر دانشجویان در نقد و بررسی
کمی و کیفی ارائه انجام شده جایگزین گردید .ارائه تیمی فوق مبتنی بر جستجو و مرور منابع سیستماتیک
( )systematic literature reviewاز موضوعی سنجش از دوری -بومشناختی مرتبط با پروژه مساله محور
فوق بوده و تقریبا بطور کامل در بستر مجازی اجرا گردید.
 ÉÉبه سیاق باال ،تمامی ریزامتحانات ( )Quizدر طول ترم با تولید محتوای برخط و استفاده از ظرفیت
آزمونگیری سامانه تدریس مجازی دانشگاه جایگزین گردید.
 ÉÉنتایج پیادهسازی مساله محور دانشجویان در قالب تیمهای دو نفره (مجازی) از موضوعی سنجش از دوری-
بومشناختی به نحوی طراحی شد که خروجی هر تیم در قالب دو پوستر پژوهشی (هر نفر یک پوستر جهت ایجاد
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پر واضح و ناگفته پیداست این درس و طبعا تدریس آن از اساس مبتنی بر عمل و کاربرد بوده و لذا نیل به
اهداف باال در حالت بهینه نیز جز با تلفیق مناسبی از عناصر درسی نظری و عملی (به معنای آشنایی نظری
با بومشناسی عمومی و کاربردی  +شرکت فعاالنه در عملیات و اخذ دادههای مورد نیاز در قالب کار تیمی +
پردازش تیمی دادهها جهت تولید نتایج) امکانپذیر نخواهد بود .نظر و هدف نگارنده از تعریف و ارائه این درس
در ابتدا (نیمه اول سال  )98نیز اساس ًا همین بود و با اشتیاق تا تصویب نهایی درس دنبال گردید .معالوصف
این موضوع با شیوع بیماری کووید 19-و آغاز تیرهروزی آموزش و پژوهش پس از آن نظیر بسیاری از شئون
زندگی بشر به محاق رفت .علیرغم این ،نگارنده چاره کار را در ارائه درس مذکور به هر طریق ممکن و البته
همخوان نمودن خود ،دانشجویان و اهداف درس با شرایط جدید یافت .بخش بعد به برخی مولفههای تغییر
یافته و بکار رفته جهت سازگاری با شرایط جدید و ناخواسته پیش آمده خواهد پرداخت.
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امکان مقایسه درون گروهی) تهیه و پس از بررسی توسط استاد درس در انتها در اختیار کلیه دانشجویان کالس
قرار گیرد .اصول تهیه پوسترهای پژوهشی قبال توسط استاد درس به دانشجویان آموزش داده شد.
 ÉÉدر نهایت ،امتحان پایان ترم درس در قالب  %50نمره نهایی تمام ًا در بستر سامانه برخط دانشگاه
انجام شد .از طراحی سواالت مفهومی و نیز تصادفیسازی تخصیص سواالت به دانشجویان جهت اطمینان
از سالمت امتحان استفاده گردید.
خروجی طرح

بطور خالصه ،نتایج اعمال موارد فوق در تدریس درس کاربردهای اکولوژیکی  ...به شرح زیر میباشند:
 ÉÉجایگزینی عملیات زمینی با پروژه مساله محور :تمامی تیم های دو نفره در طول ترم به تناوب با
استاد درس در تماس بوده و بطور گام به گام موضوعات جزئی خود را از دل موضوعات کلی پیشنهادی
توسط استاد درس انتخاب و پی ریزی کردند .تاکید استاد درس بر انتخاب مناطق مطالعاتی و داده های
مورد استفاده در داحل کشور بود ،که در اکثر موارد مورد توجه قرار گرفت .گفتنی است که درخواست امسال
اینجانب جهت اعزام دانشجویان ( 10نفر) به یک بازدید و عملیات یک روزه در باغ گیاهشناسی ملی ایران
(به وسعت  145هکتار در حومه تهران) نیز علیرغم پیگیری ها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
ویدئوی اختصاصی تهیه شده توسط اساتید موسسه تحقیقات جنگل لهستان ( )IBLجهت استفاده در این
درس در آدرس زیر قابل بازیابی است:
https://www.youtube.com/watch?v=QMFHVwja2v8&feature=youtu.be

 ÉÉارائه تیمی دانشجویی از نتایج مرور منابع سیستماتیک با استقبال دانشجویان مواجه شده و هم اکنون
دانشجویان پس از تشکیل تیمها و جزئیسازی موضوعات مشغول آمادهسازی مطالب خود هستند .اولین
ارائه تیمی برای تاریخ  28اردیبهشت برنامهریزی شده است.
 ÉÉریزامتحان ()Quizها :تاکنون دو ریزامتحان در بستر مجازی بطور مفهومی انجام گرفته و ریزامتحان
سوم هفته آینده به انجام خواهد رسید .در بخش شکلها بطور نمونه یک نمودار نشانگر توزیع نمرات کسب
شده در ریزامتحان دوم انجام شده در تاریخ  99/12/27نشان داده شده است.
 ÉÉنتایج پیادهسازی مساله محور در قالب پوستر :به دلیل اینکه درس هنوز در حال انجام بوده و پایان
نیافته است ،در بخش شکلها یکی از مثالهای مربوط به پوسترهای تهیه شده در ترمهای پیشین نشان
داده شده است .به جهت حفظ امانت نام دانشجو پوشانده شده است.
 ÉÉامتحان پایانی :نتایج امتحان پایانی در ترم تحصیلی  3982در شکل  3در بخش شکلها ارائه شده
که نشانگر توزیع متوازن نمرات با میانه ( 15/47 )MEDIANمیباشد.
کالم پایانی

همانطور که اشاره شد ،ارائه درسی نظیر «کاربردهای اکولوژیکی »...که از اساس تجربی ،کاربردی و
مبتنی بر مشاهدات محیطی بوده و مبتنی بر تلفیق اطالعات اندازهگیری شده در عرصه با اطالعات تجربی،
دادهشهای سنجش از دوری و فرآیندهای مدلسازی است ،در بستر مقاطع تحصیالت تکمیلی رشتههای
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واژههای کلیدی:

برخطسازی  ،بومشناسی کاربردی ،سنجش از دور ،عملیات زمینی ،رویکرد تعاملی
شکل ،جدول و نمودار:

شکل  :1توزیع نمرات دانشجویان در ریزامتحان شماره  2درس در نیمسال 3992
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مرتبط با علوم مکانی نظیر مهندسی نقشهبرداری ضروری بوده و دارای پتانسیلهای بسیاری جهت کاربرد
در بخشهای پژوهش و اجرا میباشد .با این وجود و علیرغم هدف ترسیم شده اولیه نگارنده ،بروز همهگیری
کرونا و ورود حجم نامشخصی از عدم قطعیت به تمامی شئون زندگی فردی ،علمی و دانشگاهی موجب
گردید چارهای جز انتخاب یکی از گزینههای حذف درس و یا ارائه حداقلی آن بصورت نظری باقی نماند .با
این حال نگارنده تصمیم به انتخاب راه سومی گرفت که مبتنی بر برخطسازی تمامی محتوای ممکن درس
(حتی عملیات زمینی از طریق همکاری با همکاران لهستانی) و نیز تشویق و ترغیب دانشجویان به همکاری
و تیم سازی حتی بدون شناخت و امکان تعامل در محیط دانشگاه بود .تجربه این درس (و سایر دروس ارائه
شه در دوران همهگیری) نشان داد این رویکرد مورد اقبال دانشجویان بوده و دوری آنها از محیط دانشگاه
لزوم ًا منجر به از بینرفتن انگیزه و اقبال آنان به محتوای درسی تعاملی و مبتنی بر کار مشترک نمیگردد.
معالوصف نگارنده هنوز چشم انتظار به بار نشستن تالش خود برای برگزاری عملیات زمینی درس مذکور بوده
و حضور تعداد معدودی دانشجو در فضای باز طبیعی بیش از  100هکتار و انجام عملیات در این شرایط را نافی
پروتکلهای بهداشتی موجود نمیداند .بلکه بالعکس ،تمایل شدید دانشجویان شرکتکننده در درس در ترم جاری
بر شرکت در عملیات علیرغم تاکید استاد درس بر لزوم رعایت پروتکلها در حین عملیات در صورت انجام آن
موید این امر است که نباید دانشجویان را از مزایای حضور در دروس عملی و کسب تجربه واقعی و کاربردی تحت
هیچ شرایطی محروم نمود .امید است این امر مدنظر مسئولین محترم دانشگاه در این ترم و ترمهای آتی قرار گیرد.

طرحهای آموزشی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی
بخش اول :معرفی طرحهای آموزشی دانشگاه محور
شکل  :2مثالی از یکی از پوسترهای تهیه شده دانشجویی از پروژه درسی مساله محور در نیمسالهای گذشته

شکل  :3توزیع نمرات امتحان نهایی دانشجویان درس «کاربردهای اکولوژیکی »...در پایان ترم 3982
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امتحان جامع دانشجویان دکتری؛
اهمیت ،ضرورت و چگونگی آن
مجری طرح :دکتر محمود احمدیان
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
معرفی طرح

چکیده :هر سال دو بار هنگام طرح سوال به منظور برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری با این
ابهام مواجه میشویم که تفاوت این امتحان با امتحانات پایان نیمسالی که دانشجویان گذرانیدهاند و از
همین دروس نمرات خوبی هم کسب کردهاند چیست؟ این که سوال امتحان جامع باید مفهومی باشد و در
عین حال در فرصت محدود  3ساعت باید دانشجو به پرسشهای  3درس مختلف پاسخ دهد چگونه قابل 
جمع است؟ جامع بودن امتحان ناظر بر جامع بودن سوال طرح شده از مطالب یک درس است یا جامعیت
نسبت به دروس قبلی وابسته به این درس یا جامعیت هرسه درس مورد امتحان در یک سوال؟
اگر طراح سوال استادی بجز مدرس درس در دانشگاه خودمان و یا استاد مدرس همان درس در سایر
دانشگاهها باشد بهتر است؟
امتحان در فرهنگ آموزشی ما همواره اضطراب انگیز بوده است .چکارکنیم که از اضطراب دانشجویان
برای حضور در این امتحان کاسته شود؟
 -1سابقه امتحان جامع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی

دوره دکتری با پذیرش یک دانشجو در رشته کنترل در سال  1375آغاز شده و نخستین امتحان جامع
در سال  1379با تعریف زیر برگزار شده است:
ماده  :14دانشجویی که دروس مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشد ،باید در یک
امتحان جامع که به صورت کتبی و شفاهی برگزار میشود شرکت کند .این امتحان زیر نظر شورای
تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط هیاتی مرکب از  5نفر به شرح زیر برگزار میشود:
 ÉÉاستاد راهنما
 4 ÉÉنفر عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی با  3سال سابقه تدریس یا تحقیق
در دوره کارشناسی ارشد و یا باالتر به تعیین  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
ماده  :15میانگین کل نمرات امتحان جامع نباید از  15کمتر باشد .دانشجویانی که میانگین کل نمره
امتحان جامع آنها از  15کمتر باشد ،تنها یک بار دیگر میتوانند در امتحان جامع شرکت کنند.
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امتحان جامع در بیشتر دانشگاههای معتبر آمریکا و کانادا و کشورهایی که نظام آموزش عالی آنها
 مثال در دانشگاههای واترلو وبریتیش.از این کشورها الگوبرداری کرده با تعریف مشابهی برگزار میشود
:کلمبیا این آزمون به صورت زیر معرفی شده است
• Comprehensive Examination milestone
• All PhD students at the University of Waterloo are required to successfully complete
the PhD Comprehensive Exam milestone. A comprehensive exam serves multiple
purposes, specifically to ensure that:
• PhD students have the appropriate academic background – a foundation and breadth
of knowledge in the field of study– to be successful in their PhD program;
• PhD students have the capacity to engage in scholarly communications – both oral
and written – necessary to be successful in their PhD studies;
• PhD students have developed a novel research topic to be evaluated during their
PhD studies.
• "A comprehensive examination is normally held after completion of all required
coursework. It is intended to test the student's grasp of the chosen field of study as
a whole, and the student's ability to communicate his or her understanding of it in
English or in French. The student's committee will set and judge this examination in
a manner compatible with the policy of the graduate program concerned. Programs
should make available to students a written statement of examination policy and procedures. The comprehensive examination is separate and distinct from the evaluation
of the doctoral dissertation prospectus."
PURPOSE OF EXAM

• Clearly outline the purpose of the examination, including an assessment of whether
the student has developed:
• strong analytical, problem-solving and critical thinking abilities
• required breadth and in-depth knowledge of the discipline
• required academic background for the specific doctoral research to follow
• potential ability to conduct independent and original research
• ability to communicate knowledge of the discipline
• A comprehensive exam is an evaluation that measures a student's competency and
mastery of concepts in the field of an academic discipline. Passing a comprehensive
exam, which may be in written, verbal, or some other format, indicates that a student
is prepared to move into the dissertation phase of the degree. Successful passage of
the comps is sometimes required for a student to be considered a "Ph.D. candidate".
• Unlike final examinations, comprehensive examinations are not linked to any particular course, but rather test knowledge across one or more general fields of study. The
purpose of the comprehensive exam is to ensure the student is familiar enough with
his/her area of research to make original contributions.
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• Comprehensive examinations are often based on a reading list agreed upon by the

student and his or her committee, which is staffed by the primary supervisor and several advisors, normally professors at the university, but not necessarily in the same
faculty. They also frequently have a standardized component for all students in the
discipline, or may be entirely standardized. This reading list may comprise dozens or
hundreds of books and other works.

 -2تغییراتی که در طول  24سال اخیر در شیوه نامه برگزاری امتحان جامع داده شده است:

الف -سختگیرانه (تا  24واحد درس و  24واحد رساله ،ثبت نام یک نیمسال به عنوان آمادگی برای
امتحان ،امتحان شفاهی عالوه بر کتبی ،مخفی بودن طراح سوال و منبع آن ،تکرار کل امتحان در
صورت مردودی)... ،
ب  -حذف برای ورودیهای  86و  12( 87واحد درس و  24واحد رساله ،برگزاری امتحان شفاهی
همراه با دفاع پیشنهاد رساله)
ج  -شکل کنونی :برگزاری آزمون کتبی از  2یا  3موضوع درسی با میانگین نمرات  16تکرار مواردی
از آزمون که دانشجو نمره کمتر از  14کسب کرده باشد.

 -3اشکالهای وارد بر امتحان جامع

الف -ابهام در کلمه موضوع/زمینه علمی و تفاوت آن با درس
ب  -ابهام در منبع طرح سوال و طراح سوال
ج  -چگونگی رسیدگی به درخواست تجدید نظر و اعتراض دانشجو
د  -ابهام در کلمه مفهومی بودن سوال و تفاوت آن با سوال امتحان پایان ترم
این ابهام ها موجب شده از یک سو دانشجو به دلیل مواجهه با فضای مبهم و تاریک با فشار عصبی
مواجه شود و از سوی دیگر استادان دقت الزم در طرح سواالت متناسب با امتحان جامع نداشته باشند و از
همان بانک سواالت پایان ترم استفاده کنند .نتیجه ادامه وضع کنونی طوالنی شدن دوره آموزشی و کافی
نبودن زمان برای بخش پژوهشی دوره دکتری خواهد بود.
 -4پیشنهادهای قابل طرح

الف -حذف امتحان جامع و اکتفا به برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله برای ورود به بخش پژوهشی
دوره دکتری
این پیشنهاد با اشکاالت زیر روبرو است:
 ÉÉضرورت توجه به حفظ کیفیت آموزش با توجه به شرایط ساده ورود به دوره دکتری
 ÉÉلزوم ارزیابی آموزشی دانشجو توسط گروه و دانشکده و مستقل از استاد راهنما
 ÉÉآزمون جامع تکراری نیست اگر قرار باشد از موضوع امتحان گرفته شود نه از درس و سوال مفهومی
و متفاوت با نوع سواالت پایان ترم باشد.
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همچنین به منظور کاستن اضطراب دانشجویان پیش بینی شده که هیات برگزارکننده منابع طرح سوال
امتحان جامع را از پیش با دانشجو توافق کرده باشد:

طرحهای آموزشی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی
بخش اول :معرفی طرحهای آموزشی دانشگاه محور

ب -واگذار کردن زمان و کیفیت سوال و امتحان به توافق استادان طراح سوال و دانشجو
این پیشنهاد نیز با چالش های زیر مواجه می شود:
 ÉÉامتحان تقریبا رسمیت خود را از دست خواهد داد و نظارت گروه و دانشکده کمتر خواهد شد.
 ÉÉدر حالی که مسئولیت گروه و دانشکده در صورت اعتراض دانشجو به نتیجه امتحان همچنان باقی
خواهد ماند.
ج -گسترش دادن زمان و نوع امتحان به پرسشهایی از نوع کتاب و جزوه باز
این پیشنهاد در صورت تامین شرایط زیر قابل انجام خواهد بود:
 ÉÉآمادگی بخش اجرایی آموزش دانشگاه
 ÉÉآمادگی استادان طراح سوال
د -حفظ امتحان جامع رسمی کنونی و رفع ابهامهای آن
 ÉÉمنظور از موضوع و تفاوت آن با درس گذرانده شده
 ÉÉمنظور از مفهومی بودن سوال و متعهد شدن طراح سوال به آن
 ÉÉمشخص کردن و اعالم منبع و مرجع طرح سوال صرف نظر از طراح سوال
 ÉÉطرح سوال امتحان جامع توسط هیاتی با ترکیب زیر:
 ÉÉاستاد راهنمای دانشجوی دکتری ،استاد مدرس هریک از دروس مورد امتحان در همین دانشگاه یا
دانشگاههای هم تراز
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مجری طرح :دکتر بیژن معاونی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق ،مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
معرفی طرح

چکیده :گذار دانشگاههای برتر جهان به سمت کارآفرینی و ایجاد دانشگاههای نسل سوم و زیست
بومهای کارآفرینی دانشگاهی ،در یکی دو دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه بوده است .سواالت مختلفی
در خصوص نقش دانشگاههای نسل اول و دوم ،و نقشآفرینی جدید دانشگاه در اذهان ایجاد شده است و
الزم است که مورد توجه جدی قرار گرفته و پاسخی برای آنها ارائه گردد .در این بررسی بر آن هستیم
تا مساله دانشگاه کارآفرین را با تمرکز بر نقش آموزش تحلیل و بررسی نماییم.
آموزش در دانشگاههای نسل سوم :ترسیم جایگاه آموزش و نقشآفرینی آن در دانشگاههای کارآفرین

مساله آموزش کارآفرینی و ایجاد نگرش جدید در دانشجویان که بتوانند توانمندیهای خود را در مسیر
خلق ارزش ،تولید ثروت ،حل مسائل جامعه و کشور به کار گیریند امروزه یکی از نقشهای آموزش در
دانشگاههای کارآفرین است .هم اکنون مساله آموزش کارآفرینی و توجه به این مهم که هر دانشجو بتواند
نقش خود را به عنوان یک کارآفرین یا فردی که در خدمت کارآفرینی است پیدا کند بسیار مهم و کلیدی
است و الزم است دانشگاههای داخل کشور نیز در این مسیر حرکت نمایند.

شکل  :1مراحل مختلف آموزش کارآفرینی در دانشگاههای نسل سوم []1
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نقش آموزش در زیست بوم کارآفرینی

طرحهای آموزشی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی
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آموزش در دانشگاههای داخل کشور :در حال حاضر آموزش از منظر کارآفرینی در چه شرایطی است؟

در حال حاضر خوشبختانه و با درایت متولیان حوزه آموزش دانشگاه درس کارآفرینی به عنوان یک
درس اختیاری در مجموعه سرفصل دروس دوره کارشناسی پیشبینی شده است ،ولیکن متاسفانه چندان
مورد استقبال قرار نگرفته است و الزم مینماید که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .از سوی دیگر واحد
کارآموزی که فرصت مغتنمی برای دانشجویان برای آشنایی بیشتر با چالشهای کارآفرینی و همچنین
چالشهای صنعتی است نیز کمتر از منظر کارآفرینی مورد توجه قرار میگیرد .امید است در آینده با
تعامل بیش از پیش حوزههای آموزشی ،پژوهشی و مرکز رشد امکان نقشآفرینی بیشتر دانشگاه در حوزه
کارآفرینی فراهم گردد.
فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه :با محوریت آمورش و ترویج کارآفرینی

مرکز رشد دانشگاه به عنوان متولی حوزه فناوری و کارآفرینی و نوآفرینی در دانشگاه همواره در تالش
بوده با برگزاری دورههای آموزشی ،کارگاههای آموزشی ،رویدادهای ترویجی فرهنگ کارآفرینی را توسعه
داده و دانشجویان را برای ورود به این مسیر تشویق نموده و در این مسیر همراهی و راهنمایی نماید.
به این منظور مرکز رشد واحدهای فناور با اجرای دورههای آموزشی مستمر با استفاده از اساتید مجرب،
برگزاری مدرسه کسب و کار نصیر و همچنین راهاندازی مدرسه اشتغال کارآموزشی و فرهنگسازی در
دانشگاه را انجام دهد ولیکن مطمئنا این مسیر بدون همراهی و همکاری تمامی ارکان دانشگاه به نتیجه
نخواهد رسید و امید است با تعامل بیش از پیش حوزه آموزش ،پژوهش و مرکز رشد بتوان به نتیجه
مطلوب دست یافت.

[1] Wissema, Johan G. Towards the third generation university: Managing the university
in transition. Edward Elgar Publishing, 2009.
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اخالق حرفهای در دانشگاه ما
مجری طرح :دکتر مجید بازارگان
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

معرفی طرح

محورهای اصلی موضوع به شرح زیر میباشند:
 ÉÉفلسفه اخالق
 ÉÉاخالق در جوامع مدرن
 ÉÉاخالق و دستورالعملهای اخالقی ()Ethics, Morality and code of conduct
 ÉÉاخالق حرفهای :معیارهای عمومی
 ÉÉآیا در دانشگاه با بحران اخالقی روبرو هستیم؟
 ÉÉضرورت مضاعف حاکمیت اخالق در دانشگاهها
 ÉÉاحتمال لغزشهای باالدستی و فرادانشگاهی
 ÉÉاخالق در حوزههای مختلف دانشگاه
 ÉÉاخالق در پژوهش
 ÉÉمصادیق غیراخالقی در انجام پژوهش
 ÉÉاخالق در ارتباط با فعالیت پژوهشی دیگران
 ÉÉداوری مقاالت و طرحها
 ÉÉموضوع و عنوان پژوهش
 ÉÉمصادیق کنشهای غیراخالقی در مقوله نگارش کتاب
 ÉÉجلسات دفاعیه
 ÉÉنبایدهای اخالقی در جذب دانشجو
  ÉÉحقالتدریس منشاء بسیاری از بداخالقیها
 ÉÉآفات رابطه استاد با دانشجو
 ÉÉنمونه رفتارهای غیراخالقی دانشجو با استاد
 ÉÉرفتارهای غیراخالقی دانشجویان با یکدیگر
 ÉÉنقض رفتار اخالقی در موضوع پایاننامهها
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 ÉÉنقض رفتار اخالقی در کارکنان
 ÉÉمصادیق مدیریت غیراخالقی
 ÉÉعناوین دیگر  ...موازین اخالقی در روابط متقابل استادان ،کمیته منتخب ،هیئت ممیزه ،ارتقاء شغلی
 ÉÉاخالق سازمانی با افرادی که ناتوانی جسمانی دارند ،اخالق انتخابات درون دانشگاهی ،اخالق
انتظامات و حراست ،رویکرد اخالقی در ماموریتهای برون دانشگاهی استادان ،تقسیم منابع دانشگاه،
تخصیص امکانات و بودجه (دانشگاهی که پراکندگی جغرافیایی دارد) ،گزینش ،صالحیتهای عمومی،
نظارت و ارزشیابی
 ÉÉمصادیق بارز رویکردهای غیر اخالقی از زبان دانشجویان
 ÉÉیک نمونه از مرامنامههای اخالقی متداول در دانشگاههای پیشرفته
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مجری طرح  :دکتر فرشاد ترابی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و خانم دکتر مرضیه اسکندری (دانشگاه الزهرا)
معرفی طرح

یادگیری مسئله  -محور به عنوان یکی از شیوههای نوین آموزش ،در سالهای اخیر  بسیار مورد توجه
قرار گرفتهاست .در این روش ،بر خالف رویکردهای سنتی که استاد به آموزش صفرتاصد یک مبحث
خاص میپردازد ،پیش از شروع نیم سال تحصیلی ،مدرسین مسئلهای واقعی متناسب با سطح و مقطع
دانشجویان با دقت و بررسی فراوان انتخاب میکنند .این مسائل عمدتا از سوی سازمانها و صاحبان
صنایع و با هدف حل مسئله توسط دانشگاهیان ،مطرح میشود .در آغاز نیم سال تحصیلی ،دانشجویان
کالس به گروههای کاری کوچک تقسیم شده و بنابر عالقهمندی دانشجویان ،هریک از مسئلهها ،به
هرکدام از گروههای کاری اختصاص مییابد و دانشجویان در گروههای کوچک به مطالعه و بررسی مسائل 
میپردازند .همزمان با مطالعهی اولیهی مسئله ،الزم است مطالبی که برای حل مسئله نیازدارند ،را بیاموزند
و با به کارگیری مفاهیم آموزش دیده ،هدایت مدرس و کسب اطالعات جدید به صورت خودخوان ،به
حل مسئله بپردازند .در نهایت روش حل را به صورت مقاله یا سخنرانی (یا هردو) ارائه میکنند .با چنین
رویکردی ،وظیفهی استاد یا اساتید درس ،هدایت دانشجویان و نوعی تسهیلگری است .به عبارت دیگر،
چنانچه دانشجویان به مطلب خاصی جهت حل مسئله نیاز داشته باشند ،آنها را هدایت میکنند ویا در
صورت لزوم امکان آموختن آن مباحث را فراهم میآورند (تدریس مستقیم ،دعوت از اساتید یا صاحبان
صنایع ،معرفی مراجع و ویدئوهای آموزشی مرتبط)    .
پس از برگزاری موفق اولین کارگاه یادگیری مسئله-محور برای اولین بار در ایران ،در شهریور ماه 1397
در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا ،دومین دوره این کارگاه با مشارکت چند سازمان و به سرپرستی
تیمی متشکل از اساتید دو دانشگاه الزهرا و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهریور ماه  1398در
دانشگاه الزهرا برگزار شد .همچنین ،تجربه موفق و نتایج ارزشمند حاصل از نخستین دوره کارگاه منجر
به تعریف یک درس مهارتی باعنوان «یادگیری مسئله-محور در علوم ریاضی و مهندسی» در دانشگاه
الزهرا ،شد.
در نیم سال دوم سال  ۱۳۹۸که جهان با بحران کووید  ۱۹مواجه شد ،این درس برای دومین بار در
دانشگاه الزهرا ،با همکاری دو مدرس اصلی و دو مدرس مدعو ،مشارکت یک شرکت خصوصی و حضور
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یادگیری مسئله-محور در علوم و مهندسی به عنوان روش نوین
آموزشی در دوران کرونا و پساکرونا
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سه تیم از دانشجویان سال آخر رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی ،ارائه شد .با شروع کووید  ،۱۹علی
رغم مشکالت ناشی از آن ،تاخیری در برگزاری جلسات بوجود نیامد .چراکه تعریف مسائل و آماده سازی
محتوای مربوطه پیش از شروع ترم صورت گرفته بود تا مسائل به گونهای قابل طرح درسطح کالس درآید.
عالوه بر این با اجرای کالس به صورت مجازی ،نه تنها خللی در آموزش به وجود نیامد بلکه به دلیل 
نیازهای متفاوت دانشجویان به راهنمایی مدرسین ،امکان بهرهبرداری کارایی در بستر مجازی فراهم شد.
از جمله مهمترین نقاط قوت برگزاری مجازی این کالس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1با توجه به ماهیت دانشجو محور بودن کالس یادگیری مسئله-محور ،با مجازی شدن کالسها،
کیفیت کالس تحت تاثیر قرار نمیگیرد .تنها معضل موجود ،ممانعت از انجام فعالیتهای گروهی
برای انجام پروژه بود چراکه دانشجویان میبایست به صورت گروهی کار میکردند و به نظر میرسید
از این جهت کار گروهی به آن نحوی که برای آن برنامهریزی شده بود محقق نمیشد .با این وجود
به دلیل ماهیت مسائل تعریف شده که محاسباتی یا کامپیوتری بودند ،دانشجویان موفق شدند بعد از
گذشت حداکثر دوهفته ،راه ارتباطی موثری در فضای مجازی (از جمله گیت هاب) پیداکرده و نتایج
فعالیتهای خود را با سایر هم تیمیهای خود به اشتراک بگذارند.
  .2جلسات کالس ،رفع اشکال و ارائهها همگی در فضای مجازی با بسترهای موجود (ادوبکانکت یا
بیگبلوباتن) به راحتی انجام میشد و تقریبا هیچ محدودیتی نسبت به کالس فیزیکی وجود نداشت.
چراکه در حالت کالس فیزیکی ،دانشجویان گزارشهای خود را به صورت نمایش اسالید (پاورپوینت)
ارائه میکنند که در شرایط بحران نیز ،همان ارائهها در فضای مجازی به راحتی قابل استفاده است.
حتی برای بهرهبرداری بیشتر از جلسات ،با استفاده از بسترهای موجود ،تماس ویدیویی برقرار شد و
فضای ارائه کام ً
ال مناسب و مشابه حضور فیزیکی بود.
 .3از دیگر مزایای این طرح این بود که نیازی به ایجاد محتوا نداشت و چراکه نقش اساتید در این
شیوه ،آموزش مستقیم نیست بلکه در این متد ،اساتید نقش راهنما و تسهیلگر داشته و به دانشجویان
خطوط راهنما را نشان میدهند .چنین رویکردی در فضای مجازی هم به راحتی میسر شد و مشکلی
از لحاظ محتوای آموزشی و تدریس در فضای مجازی به وجود نیامد.
  .4ارزیابی عادالنه مهمترین مزیت این شیوه محسوب میشود .مطابق تصمیمگیری و برنامهریزی
صورت گرفته برای اداره این کالس ،نحوه ارزیابی دانشجویان در شرایط عادی (پیش از بحران)
برمبنای ارائه فعالیتهای صورت گرفته به صورت دو هفته یکبار توسط هرگروه قرار گرفته بود .هر
ارائه ،بخشی از نمرهی کالسی را شامل میشد .به این ترتیب طبق برنامهی اولیه ،تعداد  8ارائه برای
هر گروه پیشبینی شده بود .در نهایت طبق برنامهریزی انجام شده ،دانشجویان موظف به ارائهی
گزارش نهایی در روز امتحان بودند .به عبارت دیگر ،در این درس طبق تعریف ،امتحان پایانی به معنی
آزمون کتبی وجود ندارد بلکه  ارزیابی به صورت ارائه دستاوردهای گروهها و در طول ترم صورت
میگیرد .لذا نگرانی بابت ارزیابی دقیق و جلوگیری از دغدغههایی نظیر تقلب مطرح نبود .ارزیابی
نهایی دانشجویان بر مبنای فعالیتهای آنها در طول ترم صورت گرفت و بر خالف روشهای سنتی،
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روش تحقیق:

با توجه به شرایط و ضوابط کالسها به شیوه یادگیری مسئله-محور ،بحران کووید  ۱۹تأثیر بسیار ناچیز
و قابل اغماضی در روند کالس ایجاد کرد .آنچه که در عمل اتفاق افتاد را میتوان به موارد زیر خالصه کرد:
 .1کالسها در شروع بحران با کمی تأخیر به کار خود ادامه داد .این تأخیر به واسطهی ایجاد
زیرساختهای مناسب برای ایجاد کالس و هماهنگیهای الزم جهت آشنا شدن دانشجویان با فضای
مجازی بود .همچنین دانشگاهها در آغاز با مشکالتی نظیر زیرساخت شبکه و پهنای باند و غیره مواجه
بودند که همگی باعث شد این کالس با تأخیر حداکثر به مدت دو هفته دوباره شروع به کار کند.
اما خوشبختانه از آنجا که دانشجویان پروژههای خود را میشناختند ،طی این دوهفته ،به کار روی
پروژههای خود ادامه داده بودند و فعالیتهای دانشجویان به تعویق نیفتاد.
 .2جلسات ارائهی دانشجویان هر دو هفته یکبار طبق برنامه به صورت مجازی برگزار شد و کیفیت
آن کام ً
ال مطابق با برگزاری جلسات حضوری بود .هر ارائه درصدی از نمرهی نهایی دانشجویان را
تشکیل میداد .بعالوه دانشجویان همزمان با هر ارائه ،گزارشی مکتوب نیز تحویل میدادند که  این
گزارشها نیزمبنای ارزیابی قرار داده شد.
  .3در طول ترم ،دانشجویان برای حل مسئلهی خود با مشکالت عدیدهای مواجه میشدند که با
راهنمایی ،رفع اشکال و تدریس در فضای مجازی و همچنین شبکههای اجتماعی پیگیری و حل 
میشد .بعالوه در برخی از موارد ،دانشجویان خارج از زمانهای کالس و بعض ًا تا پاسی از شب با
مدرسین در ارتباط بودند و از این جهت میتوان گفت که فضای مجازی مجال بیشتری برای ارتباط
دانشجویان و اساتید ایجاد کرده بود.
  .4در نهایت نیز در روز امتحان دانشجویان به ارائهی دستاوردهای خود پرداختند و گزارشهای نهایی
خود را تحویل دادند .گزارش نهایی ،جمعبندی گزارشهایی بود که در طول ترم تهیه کرده بودند و با
راهنمایی مدرسین ،ایرادهای آن رفع شده و در جهت مناسب هدایت شده بود.
این روند نشان داد که کالس یادگیری مسئله -محور ،میتواند دارای مزایای زیادی در فضای مجازی
باشد .چون یکی از دغدغههای اساسی تدریس در فضای مجازی ،بحث ارزیابی نهایی است که در کالس
مسئله-محور اساس ًا هیچ مشکلی به وجود نمیآورد.
خروجی طرح:

یادگیری مسئله-محور یکی از روشهای بسیار جذاب در آموزش به حساب میآید و یادگیری مسئله-
محور را میتوان به عنوان یکی از رویکردهای نوین در جهت تغییرات ساختاری در آموزش با هدف افزایش
انگیزه ،کارآمدی ،ایجاد عالقه و یادگیری عمیق ،نامید .صرف نظر از اینکه چنین بحرانی در دنیا وجود
داشته باشد یا خیر ،روش آموزش مسئله-محور به خودی خود یکی از روشهای بسیار موثر در امر آموزش
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صرف ًا وابسته به امتحان پایانی یا برگزاری امتحانهای میانی نبود .لذا ارزیابی بسیار مطمئنی از عملکرد
دانشجویان در ترم صورت گرفت.
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بوده و قادر است آموزشی عملی و بسیار گیرا برای دانشجویان بوجود آورد .اما تجربهی بحران کووید19
نشان داد که این روش توانمندی بسیار زیادی در امر آموزش مجازی داشته و بسیاری از دغدغههای
موجود در امر آموزش مجازی در دیگر درسها را ندارد .از این رو توصیه میشود که آموزش مسئله-محور
به عنوان یک روش تدریس پیشرفته که در دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته ،به عنوان یکی از روشهای
آموزشی در وزارت عتف بیش از پیش مورد توجه و استقبال قرار گیرد.
واژههای کلیدی:

آموزش مسئله-محور ،کار گروهی ،ارتباط صنعت و دانشگاه
شکل ،جدول و نمودار:

شکل  :1نمونهای از جدول امتیازدهی در طول ترم برای یک تیم خاص
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داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و چهارم و ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﻧﻤﻮدن
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
مجری طرح :دکتر محمد طالعی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نقشهبرداری
موضوع نشست تخصصی

در سالهای اخیر موضوعاتی از جمله دانشگاههای نسل سوم و چهارم ،دانشگاههای جامعه محور ،نقش
کمرنگ دانشگاهها در حل مشکالت و مسائل کشور ،توجه بیش از حد به انتشار مقاالت علمی در سطوح
آموزش عالی ،لزوم توجه به اشتغالزائی و تربیت دانشجویان کارآفرین و  ....در سطح جامعه و همچنین
نشستهای علمی ،بسیار مورد توجه و بحث قرار گرفته و میگیرد.
در این راستا ،با توجه به ابالغ سند الزامات هدفمندسازی پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی
دانشگاهها از سوی وزارت عتف ،تالش شد با معرفی رویکردهای منتخب دانشگاههای پیشرو در اخذ و
تعریف پایاننامههای تحصیالت تکمیلی و مشکالت اجرا آنها در دانشگاه و با در نظر گرفتن چالشهایی
که گاها تحقق برخی موارد را بسیار سخت و دشوار مینماید ،با همفکری اساتید ارجمند ،راهکاری برای
برون رفت از شرایط فعلی و بهبود آن ارائه شود.
اهداف وزارت عتف از سند« :الزامات هدفمندسازی پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی دانشگاهها»

 ÉÉهدایت پایاننامهها و رسالهها تحصیالت تکمیلی دانشجویان به سمت حل مشکالت و چالشها و
نیازهای پژوهشی دستگاهها و موسسات اجرایی در بخش دولتی و غیر دولتی (پارساهای تقاضامحور)
 ÉÉهدایت بودجههای پژوهشی دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی به پشتیبانی از پایان نامهها
و رسالههای تحصیالت تکمیلی
 ÉÉتامین کمک هزینه زندگی دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی در زمان انجام پژوهش
 ÉÉترغیب اعضای هیئت علمی به ایجاد ارتباط با جامعه و صنعت و تعریف پایاننامهها و رسالههای
تحصیالت تکمیلی برای رفع نیازهای کشور
 ÉÉایجاد زمینه برای اشتغال بیشتر دانشآموختگان دورههای تحصیالت تکمیلی

نگاهی اجمالی به برخی شرایط و مشکالت فعلی پایاننامههای تحصیالت تکمیلی:

 ÉÉتوجه کم و جهتدار نبودن موضوع پژوهش پارساها برای رفع مشکالت صنعت و جامعه
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 ÉÉمحصول محور نبودن پارساها (پروژهها)
 ÉÉتئوری بودن اکثر پروژهها ( بدلیل برخی محدودیتها و چالشهای پروژههای عملی و چالشهای
پروژههای تجربی و تقاضا محور )
 ÉÉپراکندگی موضوعات و کم رنگ بودن کارگروهی (حتی برای دانشجویان یک استاد)
 ÉÉگاه ًا کیفیت پائین دستاوردهای پایاننامهها عدم صرف وقت کافی استاد راهنما جهت هدایت و نظارت
 ÉÉارائه پیشنهادهای ضعیف برای پژوهشهای آتی
 ÉÉعدم کسب مهارتهای الزم توسط دانشجو برای حضور در محیط کار صنعتی و الزامات اشتغال  
دستاوردهای قابل اندازهگیری حاصل از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی:

 ÉÉمقاله
 ÉÉاختراع
 ÉÉعقد قرارداد صنعتی
 ÉÉایجاد هسته فناورانه و شرکت دانش بنیان

شکل  :1منابع مالی هزینه شده برای پایاننامهها

جمعبندی راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل چهارم و تقاضا محور نمودن پایاننامههای تحصیالت
تکمیلی:

 ÉÉتمرکز بر نیازمندیها و تقاضاهای موجود جامعه (پژوهش بر مبنای فناوری ،صنعت و فروش بازار)
 ÉÉتوجه ویژه به مقوله ارتباط بین دانشگاه و صنعت و جامعه
 ÉÉتوجه و حمایت از پژوهشهای صنعتی و تجربی
 ÉÉتوجه به تجاریسازی محصوالت و دستاوردهای دانشبنیان دانشگاه
 ÉÉیکپارچه سازی سیاستها و برنامهها در حوزه پژوهش و آموزش
 ÉÉتوجه به مبحث کارآفرینی و الگوبرداری از دانشگاههای نسل سومی که به کارآفرینی رسیدهاند
 ÉÉتوجه به رشتههای میان رشته ای در حوزه آموزش
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ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی
مجری طرح :دکتر محسن سلطانپور
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران
 -1مقدمه

آموزش در دانشگاههای نسل اول نقش محوری داشته است اما از قرن هجدهم و در دانشگاههای نسل 
دوم ،پژوهش و کشف موضوعات (شناخت حقیقت) نیز در کنار آموزش قرار گرفت .پس از جنگ جهانی
دوم و در پاسخ به نیازهای جامعه ،دانشگاههای نسل سوم متولد شدند که مستقیما در کارآفرینی و خلق
مستقیم ثروت نیز نقش ایفا میکنند .در دانشگاههای نسل چهارم که مفهومی نسبتا جدید با ادبیاتی محدود
میباشد ،دانشگاههای نسل سوم نقد شدهاند .در این دیدگاه دانشگاه صرفا یک بنگاه اقتصادی نبوده و با
اقتصادی مبتنی بر ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی مطلوب
تاکید بر اهمیت علوم انسانی ،توسعه
ِ
شناخته شده است   .
علی رغم تغییرات ایجاد شده در نسلهای مختلف دانشگاه و گسترش وظائف آنها در طول زمان،
دانشگاهها در بهبود زندگی بشر و توسعه جوامع (در مقیاس منطقهای ،ملی و جهانی) همواره نقشی کلیدی
داشتهاند .با پذیرش این دیدگاه ،وظیفه اصلی اساتید دانشگاه را میتوان مشارکت در توسعه و پیشرفت
جامعه ( )Contribution to societyدانست.
«طرح تحول در همکاریهای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت» ،که در
مهرماه  1398به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ شد ،تالشی در راستای ارتقای ارتباط صنعت
و دانشگاه میباشد .در این طرح دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه تولید علم و دانش نامیده شده و بیان
شده است که این علم باید به بهبود شــرایط زندگی تبدیل شود که مهمترین حوزه بهرهبرداری از آن رفع
مشکالت جامعه و صنعت است [« .]1دستنامه سنندج» از خروجیهای مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت وزارت عتف نیز مدلی برای ارزیابی عملکرد موسسات پژوهشی ارائه میکند و در آن ذکر شده است
که فعالیتهای پژوهشی در دراز مدت باید تاثیر ( )Impactمعنی داری در ارتقای جامعه داشته باشند [. ]2
 -2مروری بر ضوابط استخدام و ارتقاء در دانشگاههای دنیا

گر چه مرور آیین نامههای ارتقاء در دانشگاههای مختلف دنیا تفاوتهای معنیداری را نشان میدهد ،در
اکثر حاالت ارتقاء متقاضیان بر مبنای سنجش فعالیتهای آموزشی ( ،)Teachingپژوهشی (،)Research
اجرایی و مدیریتی ( )Service/Leadershipو تاثیرگذاری ( )Engagement/Impactانجام میشود.
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آمار نشان میدهد که مقاالت چاپ شده محققین ایرانی در مجالت معتبر بینالمللی با رشدی خیرهکننده
از  0/07درصد در سال  1996به  1/85درصد در سال ( 2017حدودا  26برابر) رسیده است [  .]4در سال
 2018ایران با چاپ حدود  50000مقاله در پایگاه داده   )WOS) Web of scienceرتبه 15ام را در بین
کشورهای دنیا بدست آورد .الزم به ذکر است که مقاالت علمی-پژوهشی داخلی در این آمار قرار نمیگیرد.
اگر چه قطعا بسیاری از مقاالت چاپ شده در سالهای اخیر ارزشمند بودهاند اما با نگاهی نقادانه میتوان
رشد کیفی پژوهش و اثر بخشی آن در جامعه و صنعت را به مراتب کمتر از رشد کمی مقاالت دانست  .
به عنوان نمونه تعداد محدودی از این مقاالت بینالمللی به ارتقای تکنولوژی و یا ابداعات و اختراعات
جهانی منتهی شدهاند .جایگاه ایران در ارتقاء علـم ،تکنولـوژی و نوآوری در حال حاضر حتی در مقایسه با
کشورهای در حـال توسـعه نیز مطلـوب نیسـت .در مطالعـه سـا ل 2016.محققـین کـرهای موسـسه  �KI
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تفکیک معیارهای ارتقای اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی نیز در دانشگاههای زیادی دیده میشود.
از مجموعه دیدگاههای دقیق و موشکافانه ،میتوان به آییننامههای دانشگاههای برتر آمریکای شمالی
اشاره کرد .در فرآیند ارتقاء این دانشگاهها ،که اغلب در رتبههای باالی ردهبندیهای جهانی نیز قرار دارند،
عالوه بر ضرورت انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مطلوب و همچنین طی شدن زمان انتظار چند
ساله ،دید عمومی جامعه علمی ( )Scholarly distinctionنیز بسیار مهم بوده و در فرآیند ارتقاء تایید
کتبی و صریح داوران خارجی ( ،)External refereesکه بدقت انتخاب میشوند ،ضروری میباشد.
در نقطه مقابل و به عنوان نمونهای از دیدگاههای سهلگیرانه میتوان به ضوابط ارتقاء در دانشگاههای
هند اشاره کرد .از سال  1970به بعد در دانشگاه دهلی ( )Delhi Universityو سپس سایر دانشگاههای
هند فرآیند ارتقاء بسیار تسهیل شده و در ادامه از سال  1982به بعد با اجرای سیستمی با نام «طرح
سزاواری ارتقاء» ( ،)Merit promotion schemeارتقاء عمال پس از طی  8سال به شکل اتوماتیک انجام
میشود [ .]3مدافعان این طرح معتقد بودند که با توجه به زحمات اعضای هیات علمی در دانشگاهها ،ارتقاء
حق همه اساتید است .با این همه انتخاب این رویکرد در طول زمان به افت کیفی شدیدی منجر شده
است .دانشگاه دهلی در بازه زمانی  1960-1950محققین تراز اول بینالمللی و رتبه باالیی داشته است اما
هم اکنون در ردهبندیهای جهانی این دانشگاه و سایر دیگر دانشگاههای هند همگی در رتبههای 500
به بعد قرار دارند     .
در ایران لزوم خروجیهای پژوهشی در کسب امتیازات آییننامه ارتقاء باعث شده است که در دهه اخیر
ثقل فعالیتهای اساتید (آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی و مدیریتی ،اثر بخشی) به شدت به سمت پژوهش
بویژه نگارش و چاپ مقاالت متمایل شود .اگر چه با اعمال تغییراتی در نسخه جدیدتر آییننامه ارتقاء
(مصوب سال  ،)1395وزن بیشتری به کیفیت مقاالت ،ارتباطات بینالمللی ،جذب اعتبارات پژوهشی و
همچنین پژوهشهای کاربردی در جهت رفع مشکالت کشور داده شده است اما در عمل همچنان کمیت
مقاالت چاپ شده عامل مهمی در ارتقای اساتید محسوب میشود   .
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 )STEP) Korea Institute of S&T Evaluation and Planningکه زیر نظر مرکز بینالمللی ()STIC

(  International Science, Technology and Innovation Centreوابسته به یونسکو) فعالیت میکند،
ایران در شاخص   )STI) Science, Technology and Innovationما بین  14کشور در حال توسعه رتبه
 5ام را بدست آورده است [ .]5جالب است که در این تحقیق ،ایران در سرانه چاپ مقاالت بینالمللی ،که
یکی از معیارهای مقایسه ما بین کشورها بوده ،رتبه اول را بدست آورده است.
یکی از اصلیترین دالیل  ارتقاء ک ّمی مقاالت و پژوهش در کشور را باید در تاکید بیش از حد بر
شاخصهای ک ّم ِی آیین نامه ارتقا جستجو کرد .نگاه ک ّمی به پژوهش (که مقولهای کیفی است) در
موارد فراوانی به انحراف از اهداف اصلی تحقیق و توسعه کشور و اتالف سرمایه عظیم انسانی موجود در
دانشگاهها (اساتید ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی )...،منتهی شده است که تفاوت زیادی با رسالت دانشگاه
در ارتقای جامعه دارد.
به نظر میرسد تالش در جهت شفافیت روند ارتقاء و رعایت عدالت ،دلیل اصلی ورود حجم گستردهای
از جداول و نمرات در آیین نامه ارتقاء بوده است .الزم به ذکر است که ارزیابی ک ّمی امور کیفی و نمرهدهی
به کیفیت پژوهش اصوال آسان نبوده و ممکن است به خطاهای فاحشی منجر شود .تعداد مقاالت،
ارجاعات ( ،)Citationاندیس  ،hاندیس  ... ، i10ابزارهایی با محدودیتهای فراوان هستند و در مقایسه
سطح و ارزش پژوهشهای اعضای هیات علمی باید با احتیاط بسیار بکار روند .از طرف دیگر تمرکز بر
معیارهای کمی ،احتمال شاخص درمانی ( )Metric fixationرا نیز افزایش میدهد .انتشارات دوگان
( ،)Dual publicationتقطیع پژوهش در چند مقاله ،ارجاع بیش از حد به مقاالت خود (،)Self-citation
ارجاع متقابل محققین به یکدیگر .... ،نمونههایی از رفتارهای غیر اخالقی هستند که در صورت تاکید بیش
از حد بر کمیت پژوهش ظاهر می شوند.
 -3پیشنهادات

میزان تاثیر در ارتقای جامعه ( )Contribution to societyمناسبترین معیار برای سنجش فعالیتهای
یک عضو هیات علمی بوده و پیشنهاد میشود در بررسی پروندههای ارتقاء مشارکت اساتید در توسعه و
پیشرفت جامعه (در مقیاس منطقهای ،ملی یا بینالمللی) به طور ویژه لحاظ گردد .همچنین برای توجه
بیشتر به اهمیت بخش آموزش بویژه آموزش در سطوح پایه مقطع کارشناسی پیشنهاد میشود با الگویی
مشابه آییننامه ارتقاء اعضای هیات علمی علوم پزشکی امتیازات متنوعی برای فعالیتهای آموزشی اساتید
در نظر گرفته شود .احیای مسیر ارتقاء اعضای هیات علمی آموزشی نیز در توجه بیشتر به فعالیتهای
آموزشی مفید بنظر میرسد.
اگر استاد را فردی بدانیم که در یک حرفه خاص سرآمد و صاحب نظر است ،تنها اساتید برجسته با
تخصص مشابه میتوانند کیفیت و سطح خروجیهای پژوهشی اساتید را بسنجند .مشابه پروسه ارزیابی
پرونده ارتقاء در بعضی از دانشگاههای خارج از کشور (بویژه دانشگاههای آمریکای شمالی) و شیوه
داوری مقاالت بینالمللی ،اخذ نظرات مکتوب اساتید برتر خارج از دانشگاه (،)External blind reviewer
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نحوه ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی از جمله چالش برانگیزترین مباحث فعلی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی میباشد که در بسیاری از موارد اعتراض اساتید را نیز به همراه داشته است .از
سوی دیگر بسیاری از تالشهای دانشگاهیان در سالهای گذشته در حل مشکالت کشور و جامعه مطلوب
نبوده و تحقیقات اساتید و دانشجویان در ارتقای زندگی مردم تاثیر ملموسی نداشته است .معیارهای حاکم
در آییننامه ارتقاء و تاکید بسیار بر کمیت خروجیهای پژوهشی از جمله دالیل اصلی این انحراف بنظر
میرسد .میزان مشارکت و تاثیر اساتید در توسعه ملی /بینالمللی و لزوم توجه بیشتر بر شاخصهای کیفی،
در مقایسه با ابزارهای کمی ،میتواند در بهبود وضعیت فعلی مفید واقع شود.
مراجع
1) https://industry.msrt.ir/fa/page/1440/
2) https://nezarat.msrt.ir/fa/page/1462
3) https://theprint.in/opinion/almost-everyone-in-faculty-is-promoted-in-indian-universities-du-started-the-damage-in-1970/468524/
)4) Science and Technology in Iran: A Brief Review (2019
5) https://zenodo.org/record/1339514/files/10005606.pdf
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خصوصا در ارتقا به مرتبه استادی بسیار منطقی بنظر میرسد (مثال مجموعهای شامل  5استاد برتر در
گرایش علمی متقاضی ارتقاء ،متشکل از  3استاد بینالمللی خارج از کشور و  2استاد مورد وثوق و برجسته
داخلی) .در ساختار فعلی آییننامه ارتقاء این نظرات میتواند در کمیسیون تخصصی دانشگاهها مد نظر قرار
گیرد .البته در عملیاتی کردن این شیوه توسعه بیشتر ارتباطات بینالمللی دانشگاهها ضروری بوده و در کنار
شفافیت معیارها و نحوه عمل( ، )Transparencyباید به شدت مراقب بود که سلیقهای عمل نشده و در
فرآیند ارتقاء و انتخاب داوران عدالت به دقت لحاظ گردد.
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تجربه استفاده از ابزارهای نوین در اجرای آموزش تلفیقی
مجری طرح :دکتر محمد راوندی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
معرفی طرح

یکی از موثرترین شیوههای آموزش ،استفاده از آموزش تلفیقی ( )Belended Learningاست .این نوع
آموزش آمیزهای از آموزش حضوری ،ابزارها و محتوای الکترونیکی با تکیه بر رویکردهای تعاملی میباشد.
تعریف آموزش تلفیقی با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی دچار تغییراتی شده است .آخرین تعریفی که از این
نوع آموزش ارائه شده است عبارتست از طیف وسیعی از امکاناتی که از ترکیب اینترنت و رسانههای دیجیتال
در قالب کالسهای درس مستقر بنحوی که مدرس و دانشجو همزمان حضور فیزیکی در آن داشته باشند .این
شیوه آموزش به عنوان یک رویکرد کارآمد آموزشی مورد توجه و استفاده بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزشی
در سراسر دنیا قرار گرفته است .از اینرو مطالعات فراوانی نیز بر روی بهبود شیوهای آن و معرفی محصوالت جدید
به منظور افزایش بهرهوری صورت گرفته است .شایان ذکر است با شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی کالسهای
حضوری برای مدت زمان طوالنی ،تغییرات و پیشرفتهایی در جایگزینی شیوههای آموزش حضوری صورت
گرفته است که احتماال در آینده نزدیک شاهد تغییراتی در این تعریف از آموزش تلفیقی نیز خواهیم.
ظهور امکاناتی چون گوشی تلفن همراه و تبلتهای هوشمند و دسترسی آسان به اینترنت پرسرعت
چهره کالسهای سنتی را متحول کرده است .اما تا پیش از تعطیلی اجباری کالسهای حضوری ،غالبا
مضرات و لطمات این امکانات به کیفیت یادگیری در کالسهای آموزشی و عدم تمرکز دانشجویان حین
تدریس (به دلیل استفاده نامناسب از این امکانات) بیش از مزایای آنها مورد توجه بود .اما تجربه پاندمی
کرونا و وابستگی بینظیر آموزش به تجهیزات الکترونیکی نشان داد نه تنها مقابله با استفاده از این امکانات
در حین آموزش مسیر کامال اشتباهی بوده ،بلکه ظرفیتهای فراوان استفاده صحیح از این امکانات را (با
توجه به ضریب نفوذ بسیار باال در بین دانشجویان) تا حدود زیادی نمایان کرد .ازاینرو ،بهره گیری مناسب
از ابزارها و شیوههای متنوع در دسترس در بستر اینترنت میتواند ،هم راستا با پیشرفت تکنولوژی ،در
افزایش اثربخشی و بهرهوری آموزش تلفیقی بسیار موثر باشد.
در این گزارش ،سعی میشود تا تجربیات استفاده از محتوای آموزشی بر پایه استفاده از ابزارهای
هوشمند حین برگزاری کالس حضوری (پیش از شیوع پاندمی) و بازخورد دانشجویان ،به عنوان مخاطب
اجرای این طرح ،به صورت کیفی ارائه شود .نتایج این قبیل مطالعات میتواند در توسعه محصوالت و
سامانههای آموزشی نوین در کشور بسیار سودمند باشد.
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در این تجربه ،محتواسازی بر مبنای استفاده از امکانات هوشمند (مانند تبلت مجهز به قلم) ،اتصال به
اینترنت و دسترسی دانشجویان به تلفن هوشمند و یا تبلت (با حصول اطمینان از دسترسی 100درصد
دانشجویان به این امکانات) انجام گرفت .اجزای این محتوای آموزشی شامل موارد زیر بود:
 ÉÉاسالیدهای نیمه آماده :این اسالیدهای به گونهای طراحی میشود که قسمتهای تکمیل نشده
در حین تدریس و بصورت تعاملی با مشارکت دانشجویان تکمیل شود.
مزیت این روش بر روشهای متداول مانند پاورپویت ،متعادل کردن سرعت پیشرفت یک مطلب با
سرعت تفکر و یادگیری ذهن مخاطبان است .برخالف محتوای آماده مانند پاورپوینت که در بسیاری از
دروس مهندسی مخاطب بندرت امکان دنبال کردن مطالب و درک همزمان آنها را دارد ،در این روش
مخاطب در پیشرفت موضوع تدریس مشارکت بیشتر ،و در نتیجه ،امکان درک باالتری از مطالب ارائه
شده را خواهد داشت .به عبارت دیگر ،میزان پیشرفت یک موضوع با سرعت درک آن توسط دانشجو
تا حد زیادی متعادل میباشد .از طرفی مزیت این روش بر روشهای سنتی ،قابلیت استفاده از محتوای
چند رسانهای ،مانند تصاویر ،نمودار و انیمیشن و تشریح همزمان بروی آنها بدون اتالف زمان کالس
است .در نهایت ،مطالب تکمیل شده در کالس نیز در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.
 ÉÉکوییزهای آماده در بستر آنالین در کالس حضوری :این کویزها به نحوی طراحی میشود
که در قسمتهای مرتبط با موضوع از طریق تلفن هوشمند برای دانشجویان نمایش داده شود و
دانشجویان میتوانند از همان طریق پاسخهای خود را ارسال کنند.
مزیت این روش در این است که با توجه به الزام استفاده از وسیله هوشمند برای اهداف یادگیری
در طول زمان کالس ،تمرکز دانشجو به صورت ممتد ،به دلیل استفاده غیر درسی از تلفن هوشمند
خود حین تدریس ،از مباحث درسی منحرف نمیشود.
 ÉÉمحتوای چند رسانهای و متنوع مرتبط به موضوع :این محتواها شامل تصاویر ،فیلم ،انیمیشن،
وب سایت ،و اپلیکیشنهای مرتبط با موضوع درسی است .در حین تدریس ،این محتواها به فراخور
موضوع قابلیت اضافه شده به محتوای اصلی و تشریح آن در همان محیط را دارد.
 ÉÉسامانه مدیریت یادگیری  :Google Classroomتمامی ارتباط بین استاد و دانشجویان،
و همچنین دانشجویان باهم در خارج از ساعت کالس در قالب این پلتفرم صورت میگیرد.
اشتراکگذاری مطالب درسی ،فایلها ،کوییزها ،تکالیف ،نظرسنجی ،سواالت و بحث گروهی و
غیره از طریق این سامانه انجام میگیرد.
این سامانه مدیریت آموزش دارای ویژگیهایی است که استفاده از آن را حین برگزاری کالس و
خارج از آن هم برای مدرس و هم دانشجویان آسان و امکانپذیر میکند .این پلتفرم با روشهای
نوآورانه و موثرتر باعث بهبود فرآیند یادگیری و یاددهی به شیوه آموزش تلفیقی شده است.
این روش به صورت کامل در درس طراحی اجزا  1دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک در دانشکده
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نیم سال اول سال تححصیلی  98-99اجرا گردید.
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روش اجرا:
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خروجی طرح

در پایان ترم تحصیلی ،از دانشجویان درس در رابطه با بازدهی روش و میزان رضایت آنها از اجرای این
روش نظرسنجی به عمل آمد .در سواالت نظرسنجی از دانشجویان خواسته شد تا کارایی روش آموزش
تلفیقی مورد استفاده را با پاسخهای «خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،ضعیف» و پاسخ تشریحی ارزیابی کنند.
تعداد  26نفر از دانشجویان در این نظرسنجی شرکت کردند .نتایج این نظرسنجی که به صورت کیفی
انجام گرفت نشان از میزان رضایت باالی دانشجویان و کارایی آن بود .نتایج این قبیل نوآوریها در امر
آموزش میتواند در توسعه محصوالت سختافزاری و نرمافزاری ،و همچنین تدوین پیشنهاداتی در جهت
ارتقای کیفیت آموزش سودبخش باشد.
واژههای کلیدی

آموزش تلفیقی ،آموزش الکترونیکی ،سامانه مدیریت آموزش ،ابزارهای آموزشی
شکل ،جدول و نمودار:

نتایج ارزیابی برخی از سواالت طرح شده در نظرسنجی انجام شده در شکل  1ارائه شده است .در این
نمودار ،سوالهای  Aتا  Dبشرح زیر میباشد.
سوال  )Aارزیابی شما از میزان تالش خود برای درس در طول ترم
سوال  )Bارزیابی شما از محتوا ارائه مطالب ،نحوه نوین ارائه و استفاده از اسکرین به جای وایتبرد
سوال  )Cارزیابی شما از استفاده از سامانه مدیریت آموزش Google Classroom
سوال  )Dآیا استفاده از این روش برای ترمهای آتی را توصیه میکنید؟
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در دانشکده عمران

مجری طرح :دکتر علی خانسفید
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران
معرفی طرح

روزهای ابتدای اسفند سال  1398بود که ناقوس همهگیری کرونا متاسفانه در سطح کشور به صدا در
آمد و برای مدت نامعلومی تمامی فعالیتهای آموزشی حضوری دانشگاهها دچار اختالل شد .خوشبختانه
به دلیل وجود زیرساختهای الکترونیک ،فرآیند آموزش به کلی از حرکت نایستاد .اما به دلیل آنکه،
بدون وجود آمادگی قبلی ،اعضای هیات علمی ،دانشجویان و حتی کادر اداری دانشگاه مجبور به تغییر
فضای تدریس از حضوری به مجازی شده بودند ،مشکالت و اختالالتی ایجاد شد .به جهت جا نماندن از
این شرایط جدید ،ریاست محترم دانشکده عمران ،جناب آقای دکتر صبوری ،دستور تشکیل کارگروهی
تحت عنوان «توسعه محتوی آموزش دروس مجازی» در دانشکده را دادند و بنده نیز به عنوان دبیر
کارگروه در کنار سه تن دیگر از همکاران محترم ،جنابان دکتر خشند ،دکتر عباسیان و دکتر دلفانی به
عضویت آن در آمدیم .این کارگروه با بررسی تجرییات همکاران هیات علمی و برگزرای جلسات متعدد
کارشناسی ،نسبت به بررسی وضعیت موجود ،آسیب شانسی آن و ارائه راهکارهای عملی به جهت ارتقای
کیفیت آموزش مجازی ،اقدام به تدوین یک شیوه نامه مختصر ،مفید و کارآمد در اسرع وقت نمود .این
شیوه نامه ظرف مدت  2ماه آماده و به جهت نظر خواهی در اختیار اعضای هیات عملی دانشکده قرار
گرفت .خوشبختانه خروجی این کار با تقدیر آموزش دانشگاه نیز روبرو شد و به عنوان یک اقدام موثر
و موفق در راستای ساماندهی فرآیند آموزش الکترونیک دانشگاه در اختیار تمامی اعضای هیات علمی
دانشگاه قرار گرفت.
این شیوهنامه سعی کرد تا چالشهای موجود در امر کیفیت آموزش الکترونیک را تا حد امکان احصا
نماید .در همین راستا محورهای زیر به عنوان معضالت اصلی پیش روی اساتید و دانشجویان شناسایی شد:
 ÉÉهمچون نحوه تولید محتوی الکترونیکی دروس،
 ÉÉنحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی یکپارچه در امر آموزش،
 ÉÉشیوه ارزشیابی دانشجویان
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تدوین شیوهنامه «توسعه محتوای آموزش دروس مجازی»
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در ادامه تالش شد تا در ارتباط با هر کدام از این چالشها راهکارهایی عملی و منطبق با شرایط جدید
ارائه گردد .در ارتباط با محتوی دروس الکترونیک ،پس از دستهبندی انواع روشهای تولید محتوی،
نمونهای ساده و کاربردی ارائه شد .در زمینه فرآیند برگزاری کالس نیز ،نحوه استفاده اساتید از سامانه
آموزش الکترونیکی دانشگاه ( )LMSبه صورت مختصر و قابل فهم تشریح گردید و در بخش آخر نیز،
بر اساس تجربیات دانشگاهها و موسسات معتبر جهانی که در زمینه آموزش الکترونیک فعال هستند،
روشهای مختلفی برای ارزشیابی عملکرد دانشجویان ارائه گردید تا اساتید بتوانند به انتخاب خود و
بر اساس شرایط دروسی که ارائه می دهند از آن بهرهمند گردند .در مجموع ،هر چند که با توجه به
ادامهدار شدن شرایط تدریس مجازی نیاز به اقدامات بیشتری در این زمینه میباشد ،اما بازخوردهای
حاصل از این شیوهنامه بیانگر این بود که این کار نقطه شروع خوبی در مسیر طوالنی آموزش مجازی
در دانشگاهها بوده است.
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دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
گرایش رایانش تصاویر پزشکی
مجری طرح :دکتر حمید ابریشمی مقدم
عضو هیأت علمی دانشکده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ برق

ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز

ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﺑﺎ ﻓﺮض رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،%10ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻘﻂ 
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎدل  55ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاري
و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد  .

ﺗﻨﻮع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻧﻮاع ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺼﺐ،
ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي راهاﻧﺪازي
رﺷﺘـﻪﻫـﺎي ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔـﺮي ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ،Medical Imagingراﯾﺎﻧﺶ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷـﮑﯽ
  Medical Image Computingو ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﻮق داده اﺳت.
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دادهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  دادهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﺳﺎلهاي اﺧﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﮐﺮدي ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻧﺪامﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻐﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ 
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ 
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توجیه اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ از ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  1404اﯾﺮان ﮐﺸﻮري ﺑﺮﺧﻮردار از اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ،
ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ در ﻃﺮاز ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺟﻬﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن و ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ 
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﺎﻓﻊ،
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺸﻮر از اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ  3درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
از اﻫﺪاف ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول در ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ،اﺣﺮاز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺘﯽ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺰ اﺣﺮاز ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻄﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاند.
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اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازشهای ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺷﺎﻣﻞ
ادﻏﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎي آﻣﺎري و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳت.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر
و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻃﯿﻒ ﻣﺮﺋﯽ ،ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﺣﺮارﺗﯽ و ﭘﺮدازش روي اﯾﻦ 
دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﮏ 
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻀﺮ دارد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي دﻗﯿﻖ و مدلسازی ﺳﻪﺑﻌﺪي اﻧﺪامﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ،بیماریهای ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺳﺮ ﻧﻮزادان و
اﻧﺠﺎم اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اسکنهای رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺳﯽﺗﯽ را در
ﺗﺸﺨﯿﺺ بیماریهایی ﻫﻤﭽﻮن ﻫﯿﺪروﺳﻔﺎﻟﯽ ،ﭘﻼژﯾﻮﺳﻔﺎﻟﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﻔﺎﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﺑﺎﺗﯿﮑﺰ ،ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ 
ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ 
ﺑﻮﯾﮋه از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﮑﺎردي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﯿﺪ 
ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
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در ﻃﺮح راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ  اﯾﺠﺎد دورهﻫﺎي ﺑﯿﻦ  رﺷﺘﻪاي ﺑﻮﯾﮋه
دورهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري و ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ  راﺳﺘﺎ ،ﮔﺮوه
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق -بیواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ 
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و درآﻣﺪ در ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اداره آﻣﺎر
ﮐﺎرﮔﺮي و ﻧﯿﺰ وزارت آﻣﻮزش اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  2020ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺳﺎل  2010از رﺷﺪ  62درﺻﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ 
اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر  %14ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ 
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ 
ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي آن در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪاً اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
بررسی ﺑﺎزار ﮐﺎر داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ،ﻧﯿﺎز ﺟﺪﯾﺪي در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﺿﺮورت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﺳﺎزد .از
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ﯾﮏ ﻃﺮف ﺣﺠﻢ ،ﺗﻨﻮع ،و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ دادهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷﮏ 
ً
ﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري را ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﺨﺼﺺ رادﯾﻮﻟﻮژي ﻧﻤﯽﺗﻮا
ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ از اﯾﻦ دادهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازشﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و آﻣﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ رادﯾﻮﻟﻮژي اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮي
و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را ﻧﺪارد .ﻟﺬا ﻣﺘﺨﺼﺺ رادﯾﻮﻟﻮژي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي
ﭘﺮﻗﺪرت ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاي
اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﯿﺮاً آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻣﻐﺰي ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و در آن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮا اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،و ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه
و ﺑﺴﯿﺎري از آنﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ 
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ و
ً
اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﺮورت در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﮔﺮوه راﯾﺎﻧﺶ زﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ 
ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ زﯾﺴﺘﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ 
در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪاي در ﺣﻮزه ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮاردادن اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ 
راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎ آن ﺳﺘﺎد در ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي داده و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه است.
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ  اﯾﻦ ،اﺧﯿﺮاً ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﻤﮏ-ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري  MRIو  CT-Scanبیمارﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﯿﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ 
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﻌﻼوه در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دادهﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ 
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ./ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺛﺒﺖ و ورود ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دادهﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ 
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ -ﺟﺬب در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ب -ﺟﺬب در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ 
ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ج -ﺟﺬب در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ
د -ﺟﺬب در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ه -ﺟﺬب در ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏ-ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﭘﺰﺷﮑﺎن از روي دادهﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ،
و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻧﺶ ،اﻣﮑﺎن
رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را دارا  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﺎدل اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ  در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ  داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ 
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﮐﺸﻮري در ﺣﻮزهﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺟﺰء داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻻزﻣﺴﺖ 
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮي آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي
ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪاي ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻃﺮاز اول ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺟﺬب
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در
راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻗﻠﻤﺪاد گردد.
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معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی
بخش اول :معرفی طرحهای آموزشی دانشگاه محور

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
گرایش مهندسی آزمونهای غیرمخرب
مجری طرح :دکتر فرهنگ هنرور
عضو هیأت علمی دانشکده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ مکانیک
ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز

در گزارش طرح آمايش آموزش عالي ،اسفند ماه  1394اولويتهاي علم و فناوري كشور تعيين شده است.
از جمله اين فناوريها ،فناوريهاي هوافضا ،هستهاي ،نفت و گاز ،كشتيسازي ،مواد نوتركيب ،سازههاي
دريايي ،حمل و نقل ريلي و ايمني حمل و نقل هستند .در تمامي اين فناوريها ،آزمونهاي غيرمخر بNon�.
 destructive Testingنقش مهمي دارند ،بخصوص در ايمني حمل و نقل كه روشهاي  NDTاصليترين
روش اطمينان از ايمني هواپيما ،قطار ،كشتي و خودرو است .همچنين در بسياري از صنايع كشور كه ساخت
تجهيزات و يا بهرهبرداري از ماشينآالت در حال انجام است ،نياز به بازرسي و كنترل كيفيت محصوالت
ساخته شده و يا تجهيزات در حال كار وجود دارد .بخش عمدهاي از اين بازرسي  و كنترل با استفاده
از آزمونهاي غيرمخرب انجام ميشود .روشهاي آزمون غيرمخرب روشهايي هستند كه به كمك آنها
ميتوان مواد و قطعات را بدون آن كه صدمهاي به آنها وارد شود بازرسي كرد .اين روشها تنوع قابل توجهي 
از لحاظ اصول فيزيكي ،توانايي و كاربرد دارند .شماري از اين روشها عبارتند از:
 ÉÉآزمون فراصوتي  ultrasonic testing
 ÉÉآزمون پرتونگاري   radiographic testing
 ÉÉآزمون مغناطيسي magnetic testing
 ÉÉآزمون جريان گردابي .eddy current testing
صنايع مختلف كشور ،از جمله صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي ،ساختمان ،هوايي ،ريلي و نيروگاهي به شدت
نيازمند نيروهاي متخصص براي انجام بازرسي  غيرمخرب هستند .با توجه به حساسيت فرآيند بازرسي،
ضروري است كه كاركنان مربوطه آموزشهاي الزم براي انجام صحيح و موثر بازرسي  را ديده باشند.
راهاندازي اين دوره كمك زيادي به آموزش نيروي متخصص و ماهر براي انجام اين كار خواهد كرد .عالوه
بر اين ،دانشجويان اين دوره در طول مدت تحصيل پروژههاي علمي و صنعتي را به انجام خواهند رساند كه
كمك زيادي به حل معضالت صنعتي و نيز مشاركت در پيشبرد مرزهاي دانش خواهد داشت.
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طرحهای آموزشی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی
بخش اول :معرفی طرحهای آموزشی دانشگاه محور

توجیه اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ در سطح داخلی

با توجه به گزارش طرح آمايش آموزش عالي در بسياري از استان هاي كشور فعاليتهاي اقتصادي از جمله
ساختمانهاي مسكوني ،حمل و نقل هوايي ،حمل و نقل زميني ،نفت خام و گاز طبيعي ،ساخت ابزار پزشكي،
ساخت فلزات ،توزيع گاز طبيعي و  ...در حال توسعه است .تمامي اين فعاليتها و بسياري از ديگر فعاليتهاي
فناورانه نيازمند به كارگيري روشهاي  NDTبراي اطمينان از ايمني و كيفيت محصوالت خود هستند.
عليرغم كمبود اساتيد مجرب در زمينه  ،NDTانتظار ميرود بسياري از استانها از ايجاد اين دوره استقبال و
در كوتاه مدت ،طی  5سال آینده حداقل  3تا  5استان نسبت به ايجاد اين دوره اقدام كنند .پيشبيني ميشود
كه در طول  5سال آينده بين  200تا  350نفر در اين دوره تحت آموزش قرار گيرند.
توجیه اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ در صنعت

اين برنامه بر اساس ديدگاهها و نيازمنديهاي كارفرمايان و نيروهاي كار تدوين شده است .كارفرمايان در
صنايع مختلف ،از جمله نفت ،گاز ،پتروشيمي ،ساختمان ،ريلي ،هوايي و نيروگاهي نيازمند متخصصيني هستند
كه بتوانند در انجام بازرسيهاي غيرمخرب به آنان خدمات ارائه كنند .عالوه بر اين ،با توجه به جديد بودن
اين رشته و كمبود نيروي متخصص در كشور ،بسياري از فارغالتحصيالن كنوني دانشگاهها نيز مايلند در اين
زمينه تخصص كسب كنند تا زمينه اشتغال در مشاغل بهتري براي آنها فراهم شود.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در بسياري از استانهاي كشور مرتبط با صنايعي چون نفت
و گاز ،هوايي ،ريلي ،ساختمان و   ...است كه تمامي اين فعاليتها نيازمند بكارگيري روشهاي  NDTبراي
اطمينان از ايمني و كيفيت محصوالت است .در نتيجه بسياري از استانهاي كشور به فارغالتحصيالن اين
دوره نيازمند خواهند بود.
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بخش اول :معرفی طرحهای آموزشی دانشگاه محور

دوره کارشناسی ارشد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
مجری طرح :دکتر محمودرضا صاحبی
عضو هیأت علمی دانشکده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز

ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺑﺤﺮان آب ،ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﺰاﯾﯽ ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك،
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ و  ...در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ 
را ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوريﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤود.
ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﺠﺶ از دور ،ﺑﻌﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪاي ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دورهاي
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﭘﺮدازش ﺳﺮيﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در آﯾﻨﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻄﻮح
ﺑﺴﺘﻪ  آﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ  درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ  و ﺗﺎﻻبها و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄهاي رودﺧﺎﻧﻪاي و درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻼن اﻧﺮژي زﻣﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ،اﺳﺘﺨﺮاج
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاي اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ 
داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ دروﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺳﻨﺠﺶ از دور
در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ دورهﻫﺎي
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ در ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر
داﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوري
ﺳﻨﺠﺶ از دور آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﺷﻨﺎ ،دﻟﺴﻮز و آﮔﺎه ﺑﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و راهﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ،دﻟﺴﻮزي و آﺷﻨﺎ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻓﻨﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ از ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻮازن اﯾﻦ 
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ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺘﻮازن ﻓﻨﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ واﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﮐﻤﯽ ﺳﺎزي ،ﭘﺎﯾﺶ و ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻋﺪم ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم ،داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﮔﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري -ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮ ﮐﺮدن  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و
ﺑﻌﻀﺎ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎنی رشتههای ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﮐﺸﻮر ،رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ،ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺟﻨﮕﻠﺪاري و ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ 
و آﻣﻮزش اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺪﻋﻮ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ،از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ 
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺨﺼﺺ 
ﮐﺎرﺑﺮدي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻃﺮح و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ پرسشهای ﮐﺎرﺑﺮدي ﺳﻨﺠﺶ 
از دور در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ 
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﻤﻮدن
ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﻓﻬﻢ ،ﻧﻈﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ راهﺣﻞﻫﺎ درﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﮔﺬاﺷﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺘﻐﺎل ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺑﻨﺎم ﺳﻨﺠﺶ از دور ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻫﺪاف ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﮔﺮوه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي و ﺳﻨﺠﺶ از دور و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺮﭼﻪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ بخشهای آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و اﺟﺮا در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪاي ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺠﺶ از دور،
ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﮐﻮﻟﻮژي ،ﺟﻨﮕﻞﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺟﻨﮕﻞ،
آﻣﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻫﯿﺪروﻟﻮژي در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮاي اوﻟﯿﻪ درﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي
ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ مهارتها در ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي
و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .دروس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از مهارتهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ از
دور ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﺘﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
و ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه در ﮐﻞ
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ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ از ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

ﻋﻠﻢ  و ﻓﻨﺎوري ﮐﻤﺎلآﻓﺮﯾﻦ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ،ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ  و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي اﻟﻒ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .
توجیه اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه

 ÉÉﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ
 ÉÉتأسیس داﻧﺸﮑﺪههاي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
توجیه اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ از ﻧﮕﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ طوسی

ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﺮاز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر دو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ÉÉﺗﺒﺎدل ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ دوره در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي :داﻧﺸﮕﺎه
وورﺗﺰﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراي رﺷﺘﻪاي در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 EAGLEمیباشدکه چه به لحاظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودي داراي ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻔﺎﻫﯽ اوﻟﯿﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن اﻋﺰام ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﯾﺮان ﺑﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 3
ﻣﺎﻫﻪ و ﭘﺲ از دﻓﺎع ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
 ÉÉﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
در ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  JKIPبا دانشگاه ﺗﻮﺋﻨﺘﻪ ﻫﻠﻨﺪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﻦ دوره ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ 
دوره ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  Würzburgآﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
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دوره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم دورهﻫﺎي ﮐﺎرورزي در بخشهای ﭘﮋوﻫﺶ و اﺟﺮا (اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﮐﺎر ﻣﯿﺪاﻧﯽ) ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ 
ﺧﻮد و در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻬﺎرتاﻓﺰاﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 
اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل آنﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و
ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روشهای ﺳﻨﺠﺶ از دور
و ﻋﻠﻮم ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن در ﺑﺨﺶ 
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدي

از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ -ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ،
ﻟﺬا ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ  .
اﻟﻒ) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ:
 ÉÉبرگزاری دورهﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ 
ﻫﻤﮑﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺳﻨﺠﺶ از دور ،دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل  ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  97ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻓﺮاﻧﺴﻪ -اﯾﺮان را ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻘﺪ 
ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻊ ،ﻣﯿﺰان درآﻣﺪزاﺋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
 ÉÉبورﺳﯿﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ/وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن
ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ وﺟﻮد دارد.
ب) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ  
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻦآوري
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ درآﻣﺪزا ﺑﺎشد:
 ÉÉتبدیل و اداﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﻣﯿﺰان و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻧﺸﺎن  از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ 
ﻣﻮرد را دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ است.
 ÉÉﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ووزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ،وزارت ﻧﯿﺮو ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ.
 ÉÉایجاد اﺳﺘﺎرت آپ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﮋوﻫﺸﯽدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
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