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به نام خدا
یکی از فعالیتهای کیفی و بسیار مفید مرکز ارتقای فرآیندهای یاددهی  -یادگیری دانشگاه در
سال گذشته ،که متعاقب ًا با همکاری شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه نیز توسعه و
تعمیق یافت ،برگزاری جلساتی با عنوان تبادل تجارب آموزشی در دانشگاه بود .در این جلسات و
نشستها ،جمعی از اعضای هیات علمی که تجربه یا پژوهشی در جهت ارتقای آموزش داشتند،
فعالیتها و یافتههای خود را با همکاران دیگر در میان میگذاشتند .این جلسات ،به عنوان تجربهای
جدید ،چنان مورد توجه برخی کارشناسان و دستاندرکاران علوم تربیتی و آموزش مهندسی قرار
گرفت که فراخوانی را برای تکرار این تجربه در سطح ملی سامان دادند.
تجربههای اساتید گرانقدر دانشگاه ،در واقع مصادیقی از پژوهش در آموزش به شمار میروند که
متاسفانه رواج چندانی در بین آموزشگران مهندسی ،و شاید علوم ،ندارد و برداشت و تلقی همکاران
هیات علمی از پژوهش ،عموم ًا تحقیق و بررسی در زمینههای مرتبط با تخصصشان است .با توجه
به اهمیت فوقالعاده پژوهش در آموزش در تعالی فرآیندهای یاددهی  -یادگیری ،دفتر برنامهریزی و
توسعه آموزشی دانشگاه با همکاری مرکز ارتقای فرآیندهای یاددهی  -یادگیری ،برای نخستین بار
نسبت به مستندسازی تجربههای آموزشی اعضای هیات علمی اقدام کرده است .این اقدام مبارک ،که
امیدواریم به عنوان یک فعالیت مستمر تداوم یابد ،به گردآوری و انتشار مجموعه حاضر انجامیده است.
عالوه بر تجربیات اساتید که «طرحهای آموزشی دانشگاه محور» نامیده شدهاند ،خالصههایی از
چند فعالیت مفید دیگر که از آنها با عنوان «طرحهای آموزشی دانشگاه  -صنعت» یاد شده است
نیز در این مجموعه ارائه شدهاند.
الزم میدانم ضمن تشکر از همکاران دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش دانشگاه ،از عموم
همکاران هیات علمی دعوت نمایم که مشارکت فعالتری در این زمینه داشته باشند .همچنین
امیدوارم که مسئولین آموزش عالی کشور و نیز اعضای شورای دانشگاه و هیات رئیسه ،مقررات
مشوق بیشتری را برای گسترش این نوع از فعالیتها مورد توجه قرار دهند
علی اشرفی زاده
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اردیبهشت ماه 1399
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همراه کردن جنبههای نظری و عملی در کالس درس
مجری طرح :دکتر فرشاد ترابی
دانشکده مهندسی مکانیک
معرفی طرح

تدریس در درس «برنامهسازی کامپیوتر» در دانشکده مهندسی مکانیک سالها بود که به صورت صرف ًا
تئوری برگزار میشد و مبانی کامپیوتر روی کاغذ تدریس و آموزش داده میشد .همچنین امتحانها نیز به
صورت تئوری و روی کاغذ انجام میشد .اگرچه نتیجهی کار رضایت بخش بود و نتایج حاکی از آن بود که
دانشجویان تا سطح بسیار خوبی زبان   ++Cرا آموختهاند ،اما در یک مقطع خاص تصمیم گرفته شد تا یکی
از امتحانها به صورت عملی در سایت کامپیوتر برگزار شود .نتیجهی آن امتحان بسیار قابل تامل بود به
گونهای که بسیاری از دانشجویان حتی محیط زبان برنامهنویسی را ندیده بودند و قادر به نوشتن حتی یک
خط کد هم نبودند ،در حالی که بررسی امتحانهای کاغذی نشان میداد که مبانی را کام ً
ال فراگرفتهاند.
از آن ترم به بعد ،روند تدریس در کالس متفاوت شد و جنبههای عملی نیز با مبانی نظری ادغام گردید.
به این ترتیب که مقرر شد دانشجویان در کالس درس به همراه تبلت ،لپ تاپ یا حتی موبایلهای شخصی
حضور یابند و درسهای فراگرفته شده را به صورت عملی در همان جلسه درس اجرا کنند .به این ترتیب
تمامی دانشجویان در طول ترم همگی به طور عملی با نوشتن کدهای برنامهنویسی آشنا شده و وقتی
امتحانهای عملی برگزار میشود ،دانشجویان کام ً
ال بر کار با محیط برنامهنویسی آشنا بوده و اشراف کامل
دارند .حال اینکه چقدر در کدنویسی مهارت به دست میآورند ،بستگی به تالش آنها در طول ترم دارد که
این موضوع مشابه با تدریس دروس به صورت نظری است.
به طور کلی در خصوص این تجربه موارد زیر را میتوان برشمرد:

 .۱تدریس عملی به همراه نظری در درس برنامهنویسی باعث میشود که حجم مطالب آموزشی کمتر
شود اما بازده یادگیری آن به شدت افزایش مییابد .به این معنی که میزان یادگیری دانشجویان به
شدت افزایش مییابد.
 .۲جنبهی دیگری که باید درنظر داشت و بسیار با اهمیت است ،میزان عمق یادگیری یا به عبارتی
ماندگاری آموزش است .به این صورت که دانشجویان مطالب یادگرفته شده را تا زمان بسیار طوالنی
به خاطر خواهند سپرد زیرا که عالوه بر آموزش خودشان نیز تجربه کردهاند.
 .۳بسیاری از مشکالت دانشجویان در نگارش کدهای کامپیوتری ،طبق تجربه ،به عدم رعایت موارد ریزی
است که منجر به تولید خطا در برنامهنویسی شده و درنتیجه باعث کاهش اعتماد به نفس آنها میشود .به
عنوان مثال باز کردن یک پرانتز و نبستن آن باعث بروز خطا میشود و دانشجو را مایوس میکنند .این در
حالی است که نبستن یک پرانتز حقیقت ًا به علم دانشجو ارتباطی نداشته اما به شدت روی اعتماد به نفس
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برای تبدیل کالس به یک ترکیب عملی و نظری ،نکتهای که باید حتم ًا عملی میشد ،امکان کدنویسی
در کالس توسط دانشجویان بود .این سوال همیشه مطرح است که آیا همه دانشجویان به تبلت ،لپتاپ
یا تلفن هوشمند قابل برنامهنویسی دسترسی دارند یا خیر .خوشبختانه در این چندسالی که کالس برگزار
شد ،همهی دانشجویان این دسترسی را داشتند و مشکلی از این جهت وجود نداشت .نکتهی دیگر امکانات
نرمافزاری بود .متاسفانه برنامهی یکسانی که به صورت آفالین روی تمامی سیستمهای عامل نظیر اندروید،
آیاوس و دیگر سیستمهایی که روی لپتاپها ممکن است نصب شده باشد وجود ندارد .لذا مجبور به
استفاده از نسخههای آنالین شدیم که خوشبختانه برنامهی  Solo Learnیکی از موفقترینها بود و در
کالس از آن استفاده میشود .تنها مشکل آن ،همین آنالین بودن است که در مواردی که سیستمهای
اینترنتی با اختالل مواجه میشود ،ممکن است در نظم کالس مشکل ایجاد کند.
روش تحقیق

در این تجربه ،خروجیهای عملی دانشجویان به عنوان نتیجهی کار مدر نظر قرار گرفت .به عبارت
دیگر ،در هر ترم  ۵امتحان عملی برگزار میشود در حالی که در حالت نظری امتحانها همگی به صورت
کتبی بودند .برگزاری امتحان عملی در کالسهای نظری نشان داد که بیش از  ۳۰درصد دانشجویان به
هیچ عنوان توانایی نوشتن یک کد ساده هم ندارند .اما در روش حاضر با برگزاری  ۵امتحان در طول ترم،
ال میتوان تاثیر مثبت این روش را اندازهگیری کرد .کام ً
و مقایسهی نتیجهی آن کام ً
ال مشهود است که
در امتحانهای ابتدایی ،نگارش کدهایی بسیار ساده ،برای دانشجویان بسیار سخت است .اما در آخرین
امتحانها ،که مسئلهی داده شده به مراتب سنگینتر هست ،نگارش کدها برای آنه براحتی میسر است.
خروجی طرح

خروجی طرح را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
 .۱باال رفتن قدرت کدنویسی دانشجویان به صورت عملی
 .۲افزایش اعتماد به نفس دانشجویان در برنامهنویسی
 .۳کاهش خطاهای کدنویسی
 .۴افزایش راندمان تدریس و نتیجت ًا رضایت دانشجویان
 .۵حذف کامل خوابآلودگی دانشجویان زیرا همواره در کالس مشغول کار هستند.
واژههای کلیدی

کالسهای عملی برنامهنویسی ،ماندگاری مطالب فراگرفته شده ،ترکیب جنبههای نظری و عملی در تدریس
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آنها تاثیر میگذارد .این موضوع در کالسهای عملی به طور چشمگیری مرتفع میشود .زیرا این قبیل
اشکالهای ریز به مرور به دانشجویان تذکر داده میشود و آنها به اهمیت این قبیل خطاها پی میبرند.
 .۴نوشتن کدهای برنامهنویسی این اعتماد به نفس را به آنها میدهد که از مطالب یاد گرفته شده ،در
درسهای دیگر نیز استفاده کنند .در حالی که در حالت آموزش نظری صرف ،این مسئله کمرنگ است.
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ایجاد انگیزه در دانشجویان

با برگزاری درس به صورت رقابت هیجانی
مجری طرح :دکتر کورش حجازی
دانشکده مهندسی عمران
معرفی طرح

در این طرح روند انجام و امتیازدهی تکالیف ،که محمل اصلی برای یادگیری و ارزیابی درس هیدروانفورماتیک
درنظر گرفته شده بود ،بصورت یک بازی برای ایجاد انگیزه در دانشجویان طراحی شده است .انگیزه که
محرک انسان در انجام هر کاری است ،علت رفتارهاست و به فرآیندهایی اطالق میشود که به رفتار ،نیرو و
جهت میدهد .این فرآیندها عبارت از نیازها ،هیجانها ،شناختها ،عوامل بیرونی و نیازهای درونی میباشند.
آموزش مبتنی بر بازی شامل بازیهای دیجیتالی و غیردیجیتالی میگردد بهصورتی که منجر به دستاوردهای
آموزشی مشخص گردند .وجوه مشترک غالب بازیها وجود قوانین و اهداف تعریف شده میباشد و وجوه
اختالف آنها میزان واقعی بودن ،مشارکت داوطلبانه و میزان عدم قطعیت میباشند .بازی یک دستاورد قابل
ارزیابی دارد که بازیکن برنده یا بازنده خواهد بود و یا امتیازی برای کیفیت عملکرد خود دریافت میکند .طرح
بر پایهی نقطه نظرات اصلی زیر تنظیم شد:
[[ رقابت یادگیری و انگیزه را افزایش می دهد.
[[ با افزایش انگیزه ،دقت بیشتری بر روی پاسخ سواالت بازی بکار می رود.
[[ دقت بیشتر باعث افزایش نمرات آزمونهای پس از بازی نیز می گردد.
امتیازدهی بر اساس تمرینات ،توسعهی برنامههای کامپیتوی و پروژههای انفرادی یا دونفره ،آزمون شفاهی
و آزمون کتبی تنظیم شده بود .موارد زیر در امتیازدهی در نظرگرفته شده بودند:
[[ تالش امروز :محصول آینده
[[ تعاون و همکاری
[[ تقابل تعاون و همکاری با استقالل و تکروی
[[ مشارکت دانشجویان در امتیازدهی
روش تحقیق

طرح بر مبنای اصول فوق برای درس هیدروانفورماتیک پیادهسازی شد و طی یک نیمسال تحصیلی مورد
اجرا قرار گرفت .امتیازات بر اساس قوانین تعیین شده محاسبه و به عنوان نمرهی نهایی دانشجو درج گردید .اثر
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خروجی طرح

بطور خالصه میتوان نتایج را به شرح زیر برشمرد:
 ÉÉکالس درس از شادابی و طراوت بیشتری نسبت به درسهای مشابه برخوردار بود.
 ÉÉتقریب ًا تمامی دانشجویان در کالس در تمام مباحث و موضوعات درس شرکت داشتند.
 ÉÉاظهار نارضایتی از حجم باالی مطالب ارائه شده در کالس بطور چشمگیری کاهش یافت.
 ÉÉاستفاده از نتایج کار دیگران کاهش یافت و دانشجویان به انجام کارها بر پایهی صداقت جذب و
عالقهمند شدند.
 ÉÉروش مزبور با ساده نمایی مباحث پیچیده ،ترس از رویارویی با این مطالب را کاهش داد.
 ÉÉدانشجویان در آزمون کتبی که از تنوع برگزاری برخوردار بود و به طول انجامید با جدیت شرکت کردند.
واژههای کلیدی

رقابت هیجانی ،آموزش مبتنی بر بازی ،ایجاد انگیزه.
شکل ،جدول و نمودار

نمودارهای پاسخگویی به تعدادی از سواالت پرسشنامههای برخط در زیر آمده است.
رشته و مقطع تحصیلی دانشجویانی که در پرسشنامههای برخط شرکت کرده بودند به شکل زیر توزیع
شده بود.

  

نمودارها به ترتیب سواالت از راست به چپ تنظیم و پاسخها در مقیاس ( ۱تا  )۵از کمتر به بیشتر داده
شدهاند.
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بخشی روش مزبور طی پاسخگویی به سواالت یک پرسشنامه به دو روش برخط و کاغدی انجام شد .در هر
دو حالت عالوه بر دانشجویانی که در درس شرکت کرده بودند ،بیش از  200دانشجو از دانشجویان رشتههای
مهندسی و دانشگاههای مختلف در نظرسنجی شرکت کردند.

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

  -1بطور کلی عالقهمندی به انجام تکالیف درس همراه با هیجان افزایش مییابد.
  -2این نوع انجام تکالیف درس ،افزایش انگیزه را به همراه دارد.
  -3این نوع رقابت باعث افزایش انگیزه و تالش به منظور کسب نتایج باالتر میگردد.

  -4یادگیری با انجام تکالیفی با امتیازدهی بازی گونه بیشتر می شود.
  -5به دلیل درگیری بیشتر ذهن در این روش ،یادگیری افزایش مییابد.
  -6احساس سختی برنامهنویسی کاهش می یابد.
    

  -7به دلیل غالب بودن سهم تمرینات به آزمونها و انجام تمرینات بیشتر ،یادگیری ماندگار افزایش مییابد.
  -8این روش عالقهمندی به کار گروهی را افزایش می دهد.
  -9با توجه به امتیازدهی توسط دانشجویان مسئولیتپذیری و مدیریت تمرین میشود.
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ارتقای کیفیت ارائه درس توربوماشینها
در دانشکده مهندسی مکانیک
مجری طرح :دکتر علی اشرفیزاده
معاون آموزشی دانشگاه و هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
معرفی طرح

دانشجویان رشتههاي مهندسی معمو ًال دروس تخصصی اختیاري را در سال آخر دوره کارشناسی اخذ
کرده و انتظار فراگیري مطالبی کاربردي و کسب آمادگی بیشتر براي حضور در بازار کار را دارند .ارائه این
دروس با همکاري صنعت می تواند راهکار مناسبی براي پاسخگویی به این انتظار ،ایجاد ارتباط بیشتر
بین صنعت و دانشگاه ،و ایجاد شرایطی براي ارتقاي فعالیت هاي همه ذینفعان ،یعنی دانشجو ،دانشگاه و
صنعت ،باشد.
بر مبنای دیدگاه ذکر شده ،تعدادی از دروس تخصصی اختیاری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی از نیمسال اول سال تحصیلی   98-97با همکاري شرکت بهره برداري و تعمیراتی مپنا ارائه شدند .از
جمله ،تغییراتی در نحوه ارائه درس توربوماشین ها ،از دروس تخصصی اختیاري در رشته مهندسی مکانیک،
پیش بینی و به مورد اجرا گذاشته شد.
روش اجرای طرح

اقداماتی که به منظور ارائه متفاوت درس و افزایش معلومات و مهارتهای کاربردی دانشجویان به مورد
اجرا گذاشته شد به شرح زیر قابل ذکر است   :
[[ تعیین تعدادی از مدیران و کارشناسان نیروگاه های کشور به  عنوان مشاور و همکار در ارائه درس.
[[ تعیین یک رابط دانشجویی و تعدادی کارآموز برای تهیه و تدوین اطالعات صنعتی مرتبط با درس.
[[ استفاده از اطالعات واقعی توربوماشینهای مورد استفاده در صنایع کشور در تدریس ،تکالیف و پروژهها.
[[ دعوت از همکاران صنعت برای ارائه مطالبی در کالس در چارچوب سرفصلهای درس.
[[ الزام دانشجویان به طراحی و اجرای یک پروژه ساخت در قالب فعالیت در یک تیم  2یا  3نفره.
[[ انجام یک جلسه بازدید صنعتی مشتمل بر چند ارائه توسط کارشناسان همکار در محل صنعت.
[[ راهاندازی یک نمایشگاه ویژه از قطعات مستهلک مرتبط با توربوماشینها در صنعت  .
[[ اختصاص بخشی از آزمون نهایی درس به سواالت مرتبط با اطالعات صنعتی.
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خروجی طرح

طرحّای آهَزؼی داًؽگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی

 ÉÉآشنایی بیشتر دانشجویان با واقعیات و نیازهای صنعت و کاربردهای درس
 ÉÉایجاد و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت
طرحّای آهَزؼی داًؽگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی
طَظیارتقای آموزش مهندسی
ًصیرالذیيجهت
خَاجِصنعت در
امکانات
بهتر
کارگیری
 ÉÉبه
صٌعتی
داًؽگاُ
آهَزؼی
طرحّای
 ÉÉرضایت بیشتر دانشجویان (با توجه به نظرخواهی زیر)

ٍاشُّای ولیذی :ټٳ٧بضی ثب نٷٗز ،زضٸؼ سرههی ،سٹضثٹٲبقیٵ ټب.
واژههای کلیدی

سٹضثٹٲبقیٵ ټب.
تخصصی،سرههی،
نٷٗز ،زضٸؼ
ټٳ٧بضی ثب
ٍاشُّای
توربوماشین ها.
دروس
ولیذی:صنعت،
همکاری با
ّاّ:ای ولیذی :ټٳ٧بضی ثب نٷٗز ،زضٸؼ سرههی ،سٹضثٹٲبقیٵ ټب.
ؼىلٍاشُ
شکلها

ؼىل ّا:
ؼىل ّا:

دانشجویی.
ٲسٮؿبظی هندسی
افزارهای مدلسازی
الکتروپمپ با
طرح یک
ق٧٭  9ۺشکل
زاٶكدٹیی.
تیم سیٱ
ټٷسؾیدرزضیکی٥
استفاده ازٶطٰنرماٞعاضټبی
اؾشٟبزٺ اظ
اٮ٧شطٸدٳخ ثب
َطح:1ی٥

16

ق٧٭ 9ۺ َطح ی ٥اٮ٧شطٸدٳخ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاضټبی ٲسٮؿبظی ټٷسؾی زض ی ٥سیٱ زاٶكدٹیی.
ق٧٭ 9ۺ َطح ی ٥اٮ٧شطٸدٳخ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاضټبی ٲسٮؿبظی ټٷسؾی زض ی ٥سیٱ زاٶكدٹیی.

00
00
00

ًصیرالذیي طَظی
هعاًٍت آهَزؼی داًؽگاُ صٌعتی خَاجِ
02

هعاًٍت آهَزؼی داًؽگاُ
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هعاًٍت آهَزؼی داًؽگاُ

  

زاٶكدٹیی.
سٹؾٍ
ضظیبثی ٖٳٯ٧طز اٮ٧شطٸدٳخ
دانشجویی.ؾبذز ٸ اضظیبثی ٖٳٯ٧طز اٮ٧شطٸدٳخ سٹؾٍ اًٖبی سیٱ
زاٶكدٹیی۲.ۺ
اعضای تیمق٧٭
زاٶكدٹیی.
سیٱ
توسطسیٱ
اًٖبی
اًٖبی
سٹؾٍ
عملکردسٹؾٍ
اٮ٧شطٸدٳخ
اٮ٧شطٸدٳخ
ٖٳٯ٧طز
اضظیبثی
ؾبذز ٸ
ؾبذز
ق٧٭ ۲۲ۺۺ
ق٧٭
الکتروپمپ
ٖٳٯ٧طزو ارزیابی
ساخت
اضظیبثی:2
اًٖبیٸ سیٱشکل

   

ق٧٭ ۲ۺ ؾبذز ٸ اضظیبثی ٖٳٯ٧طز اٮ٧شطٸدٳخ سٹؾٍ اًٖبی سیٱ

ٲؿشٽٯ ٥ٲطسجٍ ثب سٹضثٹٲبقیٵ ټب زض ٶٳبیك٫بٺ ٸیػٺ.

ق٧٭ 9ۺ ثطذی اظ ُٗ٢بر ٲؿشٽٯ ٥ٲطسجٍ ثب سٹضثٹٲبقیٵ ټب زض ٶٳبیك

ٸیػٺ.
ٶٳبیك٫بٺ ٸیػٺ.
زض ٶٳبیك٫بٺ
سٹضثٹٲبقیٵ ټبټب زض
ٲطسجٍ ثبثب سٹضثٹٲبقیٵ
ٲؿشٽٯ ٥ٲطسجٍ
ُٗ٢بر ٲؿشٽٯ٥
ثطذی اظاظ ُٗ٢بر
ق٧٭ 99ۺۺ ثطذی
ق٧٭

شکل  :3برخی از قطعات مستهلک مرتبط با توربوماشینها در نمایشگاه ویژه.

ق٧٭ 9ۺ ثطذی اظ ُٗ٢بر ٲؿشٽٯ ٥ٲطسجٍ ثب سٹضثٹٲبقیٵ ټب زض ٶٳبیك
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ارزیابی همکاری محور

به جای رقابت محور در آموزش مهندسی
مجری طرح :دکتر تورج امرایی
دانشکده مهندسی برق
معرفی طرح

همه دانشجویان ،باید دانش ،مهارت و کیفیت الزم برای موفقیت پس از دانش آموختگی را به دست
آورند .دانش آموخته  فردی است که دانش و شیوه کاربست آن را فرا گرفته است .سازماندهی و مدیریت
دانشگاه باید به گونهای باشد که این دستاوردها برای همه دانشجویان قابل دستیابی باشد .ارزیابی استاندارد
پیش نیاز حصول اطمینان از موفقیت دانشجویان در دستیابی به اهداف برنامه تحصیلی است .افزون بر
سنجش میزان موفقیت دانشجویان ،شیوه ارزیابی باید میان میزان موفقیت دانشجویان هم تمایز ایجاد
نماید .بنابراین اطمینان از موفقیت و نیز تمایز در سطح موفقیت دو هدف عمده ای هستند که  ضروری
است فرایند ارزیابی بگونهای طراحی شود که هیچکدام از اهداف دوگانه باال بر دیگری نچربد .اگر تمرکز
نظام ارزیابی بیشتر بر محور ایجاد تمایز میان سطح موفقیت دانشجویان بنا نهاده شود در آن صورت
یادگیری همکاری -محور کمرنگتر از یادگیری رقابت  -محور خواهد بود .در ارزیابی همکاری  -محور
دانشجویان رقابت در دستیابی به اهداف آموزش را با همکاری گروهی جایگزین میکنند .ارزیابی در
نظامهای مختلف آموزش عالی در جهان به شیوه حرفی یا عددی انجام میپذیرد .ارزیابی آموزشی در
مدارس عالی و دانشگاههای ایران تا پیش از سال  1347ش .به شیوه مدارس فرانسوی به صورت عددی
از صفر تا بیست انجام میگرفت.
در موزه دارالفنون اسنادی وجود دارد که نشان میدهد پس از تدوین نخستین آئیننامه آموزشی
دارالفنون در سال  1285ش .ارزیابی بر اساس شیوه عددی صفر تا بیست انجام میشده است .در سال
 1347ش .تغییرت قابل توجهی در ساختار دانشگاههای ایران ایجاد گردید .چکیده بخش عمدهای از
این تغییرات را میتوان در تغییر ساختار آموزش از شیوه فرانسوی به شیوه آمریکائی بیان نمود .افزایش
طول تحصیل از  3سال به  4سال و نیز تغییر شیوه ارزیابی از شیوه عددی صفر تا بیست به شیوه ارزیابی
همانند مدارس آمریکایی به صورت حرفی از عمده این تغییرات بودند .در سال  1361ش .دوباره شیوه
ارزیابی به همان نظام صفر تا بیست فرانسوی برگردانده شد و هماکنون ارزیابی دروس در دانشگاههای
ایران به صورت عددی از صفر تا بیست انجام میشود .این در حالی است که شیوه عددی صفر تا بیست
18
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روش تحقیق

مطالعه روشهای کنونی ارزیابی در جهان و بررسی تاریخچه ارزیابی در نظام آموزش عالی در ایران
خروجی طرح

ارائه یک مدل ارزیابی کارآمد و ملی برای جایگزینی شیوه ارزیابی کنونی
واژههای کلیدی

ارزیابی ،ارزیابی حرفی ،ارزیابی عددی ،آموزش عالی ،همکاری  -محور ،رقابت  -محور
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در حال منسوخ شدن است و بکارگیری این شیوه در کشوری همانند ایران با پیشینه درخشان در تاریخ
علم ،پسندیده نیست .در این طرح پس از بررسی شیوههای رایج ارزیابی دانشجو در جهان ،برتریها و
کاستیهای هر یک از این شیوهها با رویکرد رقابت  -محوری و همکاری محوری تعیین میشود .برای
دستیابی به یک الگوی ارزیابی کارآمد ملی  ،تاریخچهای از شیوه ارزیابی آموزش عالی در ایران عرضه
میشود .سرانجام به کمک واکاوی شیوه کنونی ارزیابی آموزشی در نظام آموزش عالی ایران و با رویکرد
تقویت آموزش همکاری  -محور یک الگوی ارزیابی برای جایگزینی شیوه کنونی پیشنهاد میگردد.
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هنر خواندن و مطالعه موثر
مجری طرح :دکتر احد ملکزاده
دانشکده ریاضی

معرفی طرح

بمنظور داشتن بروندادهایی همانند نوشتن و گفتن میبایست دروندادهای مناسبی که شامل دیدن و
شنیدن هستند را تقویت کرد .بنابراین در راستای توانمندسازی دانشجویان در امر مطالعه (درونداد از نوع
دیدن) بدنبال تقویت 4جنبه یا سطح مطالعه آنها برآمدم .این 4سطح مطالعه شامل موارد:
[[ تمرکز و بازیابی اطالعات :مهارت دقت و توجه فرد در هنگام مطالعه
[[ استنباط مستقیم یا نتیجه گیری ساده :قدرت استدالل و استنباط فرد
[[ استنتاج (تفسیر و تلفیق ایده ها و اطالعات) :قدرت تحلیل و نتیجه گیری
[[ قضاوت و ارزشیابی :ارزیابی محتوا ،زبان و عناصر مربوط به متن
1
هستند .بدین منظور ابتدا با طراحی پرسشنامه برگرفته از قواعد و استاندارهای آزمون  PIRLSسطح
مطالعه دانشجویان را مشخص مینماییم .با توجه به نتایج حاصل از آزمون دانشجویان را در چندین گروه
قرار میدهیم .سپس از روشهایی همانند روخوانی ،خالصهنویسی ،تحلیل متن ،تمرین ،ایجاد محتوای
جدید و سایر روشهای تقویت توان مطالعه سعی در افزایش سطح مطالعه آنها داریم .در انتهای هر ترم  
نیز آزمون استاندارد دیگری بمنظور درک ارتقاء و اثرپذیری توان مطالعه دانشجویان خواهیم داشت.
پس از درک مشکل شایع مطالعه یا درست خواندن در بین دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی
 97-96اولین تجربه اجرای این طرح را در بین دانشجویان دانشکده ریاضی داشته و نتایج و دستاوردهای
درخور و شایسته ای نیز بدست آوردهایم .در ترمهای بعد بدنبال یافتن عوامل موثر بر نتایج آزمون اولیه
و چگونگی اثرپذیری افزایش سطوح مطالعه دانشجویان داشتهایم که نتایج اولیه خوبی بدست آوردهایم.
مطالعات نشان داده زمانی با افزایش توان مطالعه دانشجویان و حفظ این توانمندی مواجه خواهیم بود
که این فرهنگ افزایش سطح توان مطالعه و روشهای تقویت و رشد آن توسط سایر همکاران نیز اجرا
و جدی گرفته شود.
روش تحقیق

هدف در این پژوهش افزایش سطح مطالعه دربین دانشجویان است بنابراین از لحاظ هدف یک تحقیق
1- Progres in International Reading Literacy Study
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خروجی طرح

نتایج این تحقیق شامل مواردی از قبیل میانگین نمرات قابل قبول در سطح یک ،نمرات متوسط در
سطح دوم و نمرات بسیار پایین در سطوح استنتاج و قضاوت را میتوان بر شمرد .دانشجویان در بیاد
سپاری مطالب بسیار ضعیفند .تمرینهایی همانند روخوانی ،بلندخوانی ،همزمانخوانی ،خالصهنویسی
مطالب تدریس شده در جلسات ،کارکردن در حوزههای خالقیت و نوشتن درباره یک مطلب درسی بسیار
05
طرحّای آهَزؼی داًؽگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی
در افزایش سطح سواد خواندن دانشجویان کمک کننده خواهد بود.
ولیذی :ٲُبٮٗٻ ،ؾٹاز ذٹاٶسٴ ،ؾُٹح ٲُبٮٗٻ ،ذال٢یز ،سٛییط ؾج ٥ٲُبٮٗٻ
هایّای
واژهٍاشُ
کلیدی

مطالعه ،سواد خواندن ،سطوح مطالعه ،خالقیت ،تغییر سبک مطالعه
ًوَدار:
جذٍل ٍ
ؼىل،
نمودار
جدول و
شکل،

ق٧٭ 9ۺ سٛییطار ایدبز قسٺ اظ اٸٮیٵ آظٲٹٴ ثٻ آذطیٵ آظٲٹٴ ثٳٷٓٹض سٗییٵ ؾُح ٲُبٮٗٻ زاٶكدٹیبٴ.

شکل  :1تغییرات ایجاد شده از اولین آزمون به آخرین آزمون بمنظور تعیین سطح مطالعه دانشجویان.
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کاربردی بشمار میرود .بمنظور درک سطح مطالعه دانشجویان از پرسشنامه استاندارد استفاده کردیم،
بنابراین از منظر روش انجام یک تحقیق پیمایشی محسوب میشود.
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معرفی سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه
مجری طرح :دکتر امین نیک انجام
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معرفی طرح

سامانه مدیریت یادگیری ( ،)Learning Management System-LMSنرمافزاری تحت وب برای
اداره ،مستندسازی ،پیگیری ،گزارشگیری کالس درس و ارائه محتوای آموزشی است .هدف این سامانه،
کمک به روند آموزش و رفع موانع آن است و مبنای آموزش الکترونیکی به شمار میرود .از مزایای این
سامانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
[[ پشتیبانی از محتوای آموزشی بصورت متن ،تصویر ،صدا و فیلم
[[ دسترسپذیری و قابلیت استفاده مجدد
[[ ارزیابی آسان و دقیق عملکرد دانشجویان
سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه (یا سامانه دروس) با استفاده از نسخه بومیسازی شده نرمافزار متنباز
 Moodleاز نیمسال دوم  92-93در دانشکدههای کامپیوتر و برق راهاندازی شد و به تدریج به سایر
دانشکدهها هم گسترش یافت .در حال حاضر این سامانه بیش از  4500کاربر فعال (حدود  150استاد و
 4350دانشجو) و  450درس (به طور متوسط  300درس فعال در هر سال تحصیلی) دارد .همه اساتید و
دانشجویان دانشگاه در این سامانه حساب کاربری دارند و میتوانند از آن استفاده کنند.
در این سامانه ،برای هر استاد یک میز کار الکترونیکی وجود دارد که شامل درسهای استاد است .هر
درس -استاد (هر عنوان درسی که توسط یک استاد ارائه میشود) یک صفحه دارد که باعث تمرکز و
حفظ تاریخچه درس در نیمسالهای مختلف میشود .این صفحه یک بار در میز کار استاد اضافه میشود
و باقی میماند .مدیریت صفحه هر استاد بر عهده خود استاد است .در ابتدای هر نیمسال دانشجویان باید
در درس ثبتنام کنند که با تعریف کلید ثبتنام یا ثبت توسط استاد انجام میشود .همچنین ،میتوان
ثبتنام دانشجویان در درسها را پس از قطعی شدن ثبتنام در گلستان بطور خودکار انجام داد .تخصیص
نقش کمکمدرس (دستیار آموزشی یا دانشجوی حلتمرین) به دانشجو برای کمک به استاد در اداره
صفحه درس هم مسیر است .طبیعت ًا هر دانشجو صرفا به درسهای ثبتشده دسترسی دارد .صفحه درس
با تصمیم استاد میتواند در دسترس همه (حتی خارج از دانشگاه) باشد .بخشی از امکانات صفحه هر درس
به شرح زیر است:
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 ÉÉانتشار اطالعیه و اخبار :تاریخ میانترم ،اعالم نمره... ،
 ÉÉبارگذاری محتوای درس :مانند کتاب و اسالید بصورت متن ،عکس ،صدا و فیلم
 ÉÉایجاد لینک ارسال برای دریافت پاسخ تمرین و تکالیف با مهلت مشخص
 ÉÉپاسخ میتواند بصورت فایل ،متن یا انتخاب گزینه باشد.
 ÉÉبرگزاری امتحان آنالین و نظرسنجی
 ÉÉتفکیک هفتگی یا موضوعی مطالب درسی
 ÉÉایجاد دفتر نمرات برای درج تدریجی نمرات تمرین و پروژهها
خروجی طرح

این سامانه در آدرس  /https://courses.kntu.ac.irقابلدسترس و فعال است.
واژههای کلیدی

آموزش الکترونیکی ،سامانه مدیریت یادگیری
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اشتراک تجربه یادگیری معکوس ()Flipped Learning
در بستر Google Classroom
مجری طرح  :دکتر مهدی مختارزاده
دانشکده مهندسی نقشهبرداری
معرفی طرح آشنایی مختصر با بستر (Google Classroom (GC

این زیر ساخت با دارا بودن نسخه رومیزی و موبایلمبنا ،تبادل اطالعات بین استاد و دانشجویان را
تسهیل میکند .از جمله قابلیتهای این بستر میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
[[ ایجاد دسترسی به منابع درسی ،فایلهای ارائه کالسی ،اشتراک لینک صفحات مناسب وب و ...
[[ امکان تعریف ،دریافت و نمرهدهی برخط به تمرینهای کالسی از طرف استاد یا دستیار آموزشی
[[ امکان اعمال نظارت غیرمستقیم بر نحوه عملکرد دستیار آموزشی در ارائه تمرینها ،نحوه نمرهدهی،
پاسخگویی به سواالت و ...
[[ امکان ایجاد فضای طرح پرسش و پاسخگویی از طرف دانشجویان
[[ امکان آزمون کوتاه کالسی بصورت برخط (بدلیل احتمال بروز مشکالتی در برقراری ارتباط با
اینترنت ،در حال حاضر این قابلیت پیشنهاد نمیشود)
بعنوان یک تجربه ،بارگزاری یک یا چند تمرین منتخب با ذکر نام دانشجو ،منجر به ایجاد فضای با
نشاطی در بین دانشجویان شده و به نوعی تقدیر از دانشجویانی است که تالش بیشتری در انجام تمرین
داشتهاند.
یادگیری معکوس

در این روش ،برخی مطالب قابل مطالعه از قبل تنظیم و در بستر  GCحداقل یک روز قبل از کالس در
اختیار دانشجویان قرار میگیرد .در بازه زمانی حدود نیم ساعت تا  45دقیقه از زمان کالس ،دانشجویان
به گروههای کوچک تقسیمبندی میشوند و از ایشان خواسته میشود تا با همفکری ،درک مطلب ارائه
شده را حاصل کرده و سپس این موارد را مکتوب نمایند .در ادامه زمان کالس ،موارد ابهام باقیمانده از
طرف دانشجویان مورد پرسش قرار میگیرد و سایر دانشجویان در اولویت پاسخ خواهند بود .در صورت
نیاز استاد توضیحات تکمیلی ارائه مینماید .سپس با معرفی منابع مطالعاتی تکمیلی از دانشجویان خواسته
میشود تا گزارش کالسی خود را تکمیل و با ذکر نام اعضاء گروه در محیط  GCجهت دسترسی سایر
دانشجویان بارگزاری نمایند.
24
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الزم به ذکر است که اجرای یادگیری معکوس به روش فوق تنها در برخی از جلسات کالسی انجام
گرفت .در برخی دیگر از جلسات کالسی ،این فعالیت بصورت مختصر و به روش زیر اجرا شد که بازخورد
مناسب دانشجویان را به همراه دارد:
مفهوم یا سوالی مرتبط با موضوع درسی مطرح میشود .به دانشجویان فرصت کوتاهی جهت جستجوی
برخط موضوع توسط گوشیهای هوشمند داده میشود .سپس از ایشان خواسته میشود که برداشت خود
را با دانشجوی کناری خود به اشتراک گذارد و در نهایت یکی از دانشجویان بصورت اختیاری یا انتخابی
سوال مطرح شده را در مقابل کالس پاسخدهی میکند.
در کنار یادگیری معکوس ،استفاده از روش یادگیری فعال در ارائه فایلهای پاورپوینت از دیگر تجارب
قابل ارائه است .در این روش ،پس از نمایش هر اسالید فرصتی کوتاه به دانشجویان داده میشود و سپس
یک نفر بصورت انتخابی یا اختیاری در مورد برداشت خود از آن صحبت میکند.
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آموزش گروهی مبتنی بر پروژه
مجری طرح :دکتر هادی علی اکبریان
دانشکده مهندسی برق
معرفی طرح

دانشجویان رشتههای مهندسی در کشور ما دارای توانمندی های علمی نسبتا مناسبی می باشند .با این
وجود ،ضعف این دانشجویان در توانمندی های عملی در کنار کمبود مهارت های نرم از جمله همکاری
در کارهای گروهی ،باعث کاهش راندمان آنها بعد از فارغ التحصیلی میشود .در این ارائه به طراحی یک
درس پروژه محور گروهی پرداخته میشود که در آن دانشجویان دانش علمی خود را در قالب یک پروژه
نسبتا بزرگ به صورت گروهی در یک نیم سال به منصه ظهور میرسانند.
این درس را دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از شروع پایاننامه کارشناسی ارشد میگذرانند .از جمله
نکات مهم این درس ،ارزیابی دانشجویان در سطوح مختلف شخصی ،زیرگروهی و گروهی در انتهای این
درس میباشد.
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استفاده از کدهای مجسمساز برای یادگیری فعال
مجری طرح :دکتر هادی علی اکبریان
دانشکده مهندسی برق
معرفی طرح

دانشجویان رشتههای مهندسی به صورت کلی برای فهم مسائل پیچیده دروس پایه مهندسی دچار
مشکل میباشند .این مشکل با مراجعهای به نمرات دروسی چون ریاضیات مهندسی و معادالت دیفرانسیل
در همه رشتههای مهندسی و دروس دیگری چون الکترومغناطیس در مهندسی برق برای مدرسین این
دروس نمایان است .نظر سنجیها و صحبتهای نگارنده با دانشجویان نشان میدهد که یکی از عوامل
این معضل نامحسوس بودن بسیاری از این مفاهیم و در نتیجه عدم برقراری ارتباط میان ذهن دانشجو و
مفهوم مورد نظر و درک آن است.
امروز با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی ،چه به صورت سختافزاری و چه به صورت نرمافزاری ،با
اعمال تغییراتی در روش تدریس و تمرینات درسی به کمک دانشجویان شتافت .ایده استفاده از بستههای
نرمافزاری در آموزش محتوای مهندسی اول بار هنگام مراجعه این جانب به سایت آموزشی درس معادالت
دیفرانسیل دانشگاه  MITو مشاهده Mathletهای آن به ذهن بنده رسید [ .]1با استفاده از دراختیار داشتن
این ابزار ،دانشجو میتواند قبل و بعد از کالس درس ،چه به صورت اختیاری و جه به صورت تمرین درسی  ،
متناسب با سرعت و سیلقه خود مفهوم مورد نظر را به صورت فعال آموزش ببیند.
ایده مورد نظر در طی سه سال اخیر توسط اینجانب و برخی از دانشجویان درسهای معادالت دیفرانسیل،
ریاضیات مهندسی ،و در آینده نزدیک الکترومغناطیس پیگیری شده و نتیجه آن برخی از ابزارهای آموزشی
موسوم به  MathToolsشده است .به عنوان مثال آموزش مفاهیمی چون پاسخ معادالت دیفرانسیل خطی،
دستگاههای معادالت دیفرانسیل ،سری فوریه ،حل داالمبر ،و غشاء مرتعش با استفاده از کدهای توسعه
داده شده در نرمافزار جاوا در صفحات این دروس قرار گرفته است.
روش تحقیق :در این قسمت روش تحقیق:

بررسی نتایج استفاده از این روش با توجه به بازخوردهای دانشجویان و میزان تاثیر آن بر روی نمرات
دانشجویان در حال انجام است که نتایج اولیه آن در [ ]2منتشر شده است .به عالوه مطابقت دادن استفاده
از این روش با اهداف خروجی برنامه آموزشی دانشجویان نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
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خروجی طرح :در این قسمت خروجی طرح:

برخی از کدهای استفاده شده مجسمساز در صفحه درسی این جانب برای دو درس معادالت دیفرانسیل
و ریاضیات مهندسی به همراه راهنما و فیلم آموزشی در لینک زیر موجود است .به عالوه چنین محتوایی
برای دو درس الکترومغناطیس و آنتن 1-نیز در حال برنامهریزی است.
https://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian/pde/
https://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian/ode/

هعاًٍت آهَزؼی داًؽگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی
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به عنوان مثال ،نمایی از کد مورد استفاده برای سری فوریه در جاوا اسکریپت در شکل ( )1نشان داده
ٍاشُّای ولیذی٦ :س ٲدؿٱ ؾبظ ،MathTools ،اثعاضټبی ضیبيی زٸَطٞٻ ،یبز٪یطی ٗٞب.٬
شده است.
واژههای کلیدی:
ؼىل ،جذٍل ٍ ًوَدار:

کد مجسمساز ،MathTools ،ابزارهای ریاضی دوطرفه ،یادگیری فعال.

سهبٸیط اؾشٟبزٺ اظ ٦سټبی ٲدؿٱ ؾبظ زض نٟحٻ زضؼ ٦ٻ زض ثبال اقبضٺ قسٺ ثٻ ټٳطاٺ ٲ٣بٮٻ ] [۲ٲٹخٹز اؾز .ثٻ ٖٷٹاٴ
ٲٹضزنمودار:
جدول و
اؾشٟبزٺ ثطای ؾطی ٞٹضیٻ زض خبٸااؾش٧طیذز زض ق٧٭ ( )9ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.
شکل،اظ ٦س
ٲثب ،٬ٶٳبیی

تصاویر استفاده از کدهای مجسم ساز در صفحه درس که در باال اشاره شده به همراه مقاله [ ]2موجود است.
به عنوان مثال ،نمایی از کد مورد استفاده برای سری فوریه در جاوااستکریپت در شکل ( )1نشان داده شده است.

شکل ( :)1استفاده از ابزار سری فوریه برای مشاهده اثر متغیرهای مختلف بر روی تخمین شکل موج

ق٧٭ ()9ۺ اؾشٟبزٺ اظ اثعاض ؾطی ٞٹضیٻ ثطای ٲكبټسٺ اثط ٲشٛیطټبی ٲرشٯ ٝثط ضٸی سرٳیٵ ق٧٭ ٲٹج
) (https://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian/pde/visualizations/fourier-transform-js/index.html
() https://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian/pde/visualizations/fourier-transform-js/index.html
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مجری طرح :دکتر محمدیوسف درمانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
معرفی طرح

عوامل متعددی در نحوه تدریس استاد دخالت دارند که از میان آنها ،عوامل زیر ذکر میشوند:
  )1احترام به دانشجو
این مسئله به رفتار اجتماعی استاد مرتبط است و در روحیه دانشجویان در کالس تاثیر بسزایی دارد.
  )2فیدبک از دانشجو
به طور معمول استاد از راه کوییز و امتحان میان ترم از روند تحصیلی دانشجویان مطلع میشود ،ولی
مهم است که در هر جلسه تدریس ،از روند فراگیری دانشجویان بازخوردی داشته باشد .به عنوان مثال کسی
که سعی در فهم مطلب دارد و با تنگ کردن چشم و خم شدن به جلو این مسئله را بروز میدهد .در چنین
حالتی استاد باید مطلب را به نحو دیگری بیان کند تا مخاطب متوجه شود .در ادامه در صورت درک مطلب،
فرد چه واکنشی نشان میدهد .ناگهان به عقب رفتن ،بیانگر این موضوع است .نگارنده به تجربه دریافته
که همزمانی تنگی چشم و خم کردن سر به یک طرف ،بیانگر شک مخاطب در صحت آنچه میشنود و
سعی او در پیدا کردن مثال نقض است.
 )3استفاده از رنگهای مختلف در رسم اشکال
 )4منظم نوشتن و پاک کردن تخته از آنچه در آن لحظه مورد توضیح نیست
 )5شروع ترم بدون پیش زمینه (سعی شود تا در ابتدای ترم ،از آنچه برای گذراندن موفق درس مورد
نیاز است ،یادآوری شود).
 )6پیوستگی مطالب
تدریس مطالب غیر منسجم و نامرتبط به هم ،به دانشجو این حس را القا میکند که استاد شب قبل از
تدریس ،شروع به مطالعه کرده و فقط یک شب از او جلوتر است .این مسئله باعث عدم اعتماد به استاد
میشود و بر آنچه بعدا تدریس میشود نیز اثر دارد.
 )7برخورد مناسب با سئوال دانشجو
گاهی سئوال دانشجو ،غلط یا بیجا است .تمسخر دانشجو در چنین حالتی ،آفت بزرگی است که تا انتهای
ترم گریبان گیر مدرس میشود .استاد با تجربه ،باید همواره از پرسش استقبال کند و با جهت دادن سئوال
غلط به مطلب مرتبط ،دانشجو را ترغیب به پرسشگری کند.
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  )8عدم تدریس کل درس با اسالید
اساسا منفعل بودن دانشجو (حتی اگر فقط عدم نیاز به یادداشت برداری باشد) ،باعث عدم تمرکز ذهن او
میشود .از قبل آماده بودن تمام مطالب چنین حسی را القا میکند .ضمنا سرعت باالی تدریس با اسالید
همواره از گله های دانشجویان بوده و هست.
 )9تدریس ،سخنرانی نیست
محاوره ای بودن محیط کالس و فعال کردن ذهن مخاطب ،تفاوت فاحشی با متکلم وحده بودن و
سخنرانی دارد .اگر دانشجو درگیر تدریس نباشد ،ذهنش بسرعت منحرف شده و دیگر توجه نمیکند.
  )10کشف راه حل توسط دانشجو
اگر روند تدریس به گونه ای باشد که استاد در حل مسئله ،بجای ارائه پاسخ نهایی ،قدم به قدم از دانشجو
کمک بگیرد و او را دخالت دهد ،و دانشجو مرحله به مرحله به جواب نزدیک شود ،دانشجو حس میکند
که در کشف راه حل سهیم است و مطلب را به طور کامل به ذهن میسپارد.
  )11بیان مطلب غیر درسی
گاهی بیان یک مطلب جالب علمی ،ولی خارج از موضوع درس باعث رفع خستگی ،شادابی و اشتیاق
دانشجویان میشود.
  )12پرهیز از ترساندن
ترساندن دانشجو از سختی درس ،احتمال باالی رد شدن او و دیگر مطالبی از این دست ،هیچ کمکی به
بهتر برگزار شدن ترم نمیکند .اساسا هیچ افتخاری نیست که استاد بگوید «نصف شما ها رد میشوید».
  )13برگه امتحان را به دانشجو نشان دهید
نشان دادن برگه به دانشجو حکایت از اعتماد استاد به قضاوت خود دارد و پس از مدتی این حس به
دانشجو نیز منتقل میشود که استاد حتما ورقه را با دقت صحیح کرده است .به عنوان مثالی از تجربه
شخصی باید عرض کنم که در یک ترم که  110دانشجو در یک درس (در دو کالس) داشتم ،از همه
خواستم تا بیایند و ورقههای میان ترم را ببینند .فقط یک نفر مراجعه کرد!
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مجری طرح :دکتر کمال عقیق
دانشکده ریاضی
معرفی طرح

مهمترين عامل توسعه در هر جامعهاي ،عامل انساني ميباشد و براي نيل به توسعه متوازن و پايدار،
تربيت نيروي انساني متخصص ،كارآمد و مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه توسط نهادهاي آموزشي به
عنوان يك اصل ضروري و اساسي مطرح است .برهمين اساس تأثيرگذاري دانشگاهها در ايجاد و تقويت
روحيه كارآفريني دانشجويان امری اساسی است.
بدیهی است اولويت اینکار به ترتیب ارتباط نزديك  ميان دانشگاه و سازمانها و مراكز اجرايي،
هدايت صحيح دورههاي كارآموزي دانشجويان در محيط اجرايي ،تناسب محتواي برنامههاي آموزشي
با پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي و تغيير روشهاي سنتي تدريس دانشگاهي به روشهاي خالقيت
محور میباشد.
همینطور برای راهاندازی کسب و کار خالق نیاز به عوامل فضای درونی ،فضای بیرونی  ،باور به
خودکارآمدی ،نگرش نسبت به کارآفرینی ،مهارتهای عمومی کارآفرینی  ،هنجارهای ذهنی شکل
گرفته در محیط فرد و حمایتهای کارآفرینانه دانشگاه میباشد.
در حال حاضردانشگاه وظیفه خود را به منظور تشویق به راهاندازي و حفظ و گسترش کسب و کارهای
جدید ،ارائه دورههاي غیـر رسمی کارآفرینی ،برگـزاري کنفرانسها و کارگاههاي کارآفرینی و پروژههاي
مربوط به فعالیتهاي کارآفرینانه میداند ،در حالی که این موضوعات از اولویت و اهمیت کمتري نسبت
به سایر موارد برخوردار هستند .البته شـاید این امر به دلیل گسترش روزافزون موضوع کارآفرینی در
سطح جامعه ،دانشگاه و در مباحـث اقتصادي روز کشور بوده که منجر به فراهم شدن آگاهی و آشنایی
بیشتر دانشجویان با این مبحث جدید و مزایاي آن گشته است .با این حال ،جالب توجه است که بـه
اعتقاد دانشجویان ارائه دروس مربوط به کارآفرینی در سرفصلها به دلیل رشد و تنوع موضوعات مربوط
به علم کارآفرینی به عنوان یک واحد درسی مجزا یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
در حالی که بسیاری ،وظیفه اصلی دانشگاهها را در این زمینه ،ارایه دروس مربوط به کارآفرینی،
جلب اعتبار ،بازاریابی و جلب مشتري ،حمایت مالی مورد نیاز فراگیران در راهاندازي یک کسب و کار
جدی و حفظ و گسترش آن میدانند .عالوه بر این موارد برگزاري بازدیدهاي علمی از کسب و کارهاي
کارآفرینانه و دعوت از کارآفرینان موفق امری بسیاری ضروری میباشد.
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به عبارت دیگر حمایت دانشگاه از کارآفرینی در سه دسته زیر تقسیم میشود.
 -1حمایتهاي آموزشی (دانـش عمومی و مهارتهاي مورد نیاز یک کسب و کار)،
 -2حمایتهاي شناختی هدفمند (ایجاد آگاهی ،انگیزه و دیدگاههـاي کسـب و کـاري در فراگیـران)،
 -3حمایتهاي غیرشناختی هدفمند (تدارك حمایتهاي مالی) قرار گیرد.
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آموزش مهندسی به روش CDIO1
مجری طرح :دکتر مهران میرشمس
دانشکده مهندسی هوافضا
معرفی طرح

توانمندیهای فارغالتحصیالن مراکز آموزش عالی و نیازمندیهای صنعت در جهان امروز ،دو مقولهای
هستند که در حال دور شدن از یکدیگر میباشند .صنایع در سالهای اخیر با فارغالتحصیالنی روبرو شده
اند،که دارای دانش هستند اما فاقد توانمندیهای الزم برای فعالیتهای مهندسی میباشند.
در سالهای اخیر شیوهی نوینی در آموزش علوم مهندسی در دانشگاههای طراز اول دنیا مورد توجه قرار
گرفته است .این شیوه نوین  CDIOنام دارد و مبتنی بر آموزش کاربردی علوم مهندسی و آشنا نمودن
دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه با مبانی ،فرآیند و ابعاد کارهای عملی و ساخت میباشد.روش CDIO
بر اساس یک مفهوم پایه شکل گرفته است و فارغالتحصیالن مهندسی را قادر میسازد که :درک کنند،
طراحی کنند ،پیادهسازی کنند و سیستمهای مهندسی ارزش افزوده را در چهارچوب یک گروه کاری به کار
گیرند تا محصول یا سیستمی را خلق نمایند.
ساختار کلی  CDIOبر مبنای سه اصل کلی :دانش فنی ،مهارتهای حرفهای و مهارتهای بین فردی،
پایهریزی شده است .اهداف  CDIOعبارتند از:
[[ آموزش دانشجویان برای کسب تخصص با دانش کاری عمیقتر
[[ آموزش دانشجویان برای رهبری یک گروه کاری برای خلق و پیادهسازی سیستمها و تولیدات جدید
[[ آشنایی محققان آینده با سطح اهمیت و ارزش استراتژیک کار محول شده به آنها
هدف طرح حاضر ،طراحی ،تدوین و برگزاری این شیوه نوین آموزش در علوم مهندسی گروه «مهندسی
هوافضا» برای اولین بار در دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی بوده است.
روش تحقیق

در تاریخ آموزش ،دو رویکرد آموزشی وجود دارد .یکی آموزش کالسیک است که تاکنون در تمام
دانشگاهها و مراکز آموزشی رایج بوده و هرساله از آن استفاده میشود .در این رویکرد استاد به عنوان یک
منبع تولید دانش است و دانشجو به عنوان ظرفی است که این دانش در آن تخلیه میشود .اصطالح ًا استاد
نمونهسازی میشود و دانشجو تکرار استاد در همان زمینه علمی است .این رویکرد آموزشی تا کنون اجرا
1- Conceive, Design, Implement, Operate
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میشده و افراد زیادی در این زمینه کار کردهاند و تا حدودی هم موفقیتآمیز بوده است .در برابر این دیدگاه
آموزشی ،رویکرد دیگری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته این است که علم را نمیتوان به کسی آموزش
داد .علم برداشت شخصی هر فرد از محیط اطرافش است .بنابراین علمی که استاد دارد ،قابل انتقال به
دانشجو نیست .مواد اولیه و ابزار را میتوان آموزش داد اما علم اکتسابی نیست و خود فرد باید با استفاده از
تواناییهایی که دارد و ابزاری که در اختیارش قرارداده شده ،به آن دست پیدا کند .دورهی جدید راه اندازی
شده ،مبتنی بر این فلسفه است.
استاد در این روند آموزشی نقش انتقال دهنده علم را ندارد بلکه نقش فردی با تجربه را دارد که در کنار
یک تیم دانشجویی قرار میگیرد و با هم علم آموزی را تجربه میکنند .بنابراین آنچه که استاد در این دوره
تدریس میکند ،الزام ًا سرفصلهای مشخص از یک سری دروس مشخص نیست که دانشجو عین ًا همان
مطالب را تکرار کند و استاد بر اساس تکرار درست مطالب ،دانشجو را ارزیابی کند تا ببیند آیا صالحیت الزم
برای ادامه این رشته در سالهای بعد را دارد یا خیر .در این شیوه آموزشی ،استاد ابزار و تجربیات آموزشی
خود را در اختیار دانشجو قرار میدهد و دانشجو باید برداشت شخصی خود را از این تجربیات انجام دهد و
بر اساس آن ،تجربیات شخصی خود را بسازد .ارزیابی این تجربه شخصی استاد را به این نتیجه میرساند
که دانشجو تا چه حد توانسته علم خود را در این زمینه گسترش دهد .رویکرد جدید مبتنی بر همکاری بین
استاد و دانشجو است.
این رویکرد را میتوان در تمام زمینههای تخصصی ،فنی و پزشکی به کاربرد .در زمینه فنی با وجود
اینکه بسیاری از دروس به صورت تئوری به دانشجو آموزش داده میشود ،پس از فارغالتحصیلی دانشجو
خالء را احساس میکند و وقتی وارد بازار کار شد ،حس میکند هیچ یک از دروس و سرفصلهایی که
آموخته به دردش نمیخورد و نمیداند چگونه این سرفصلها را به هم ربط دهد تا یک محصول از دل آن
ایجاد شود .با توجه به تمامی این مقدمات ما تالش کردیم رویکرد جدید را در زمینه آموزش هوافضا تجربه
کرده و شروع به آموزش با این روش کنیم .در این مسیر نیاز داشتیم تا از تجربیات قبلی در این زمینه
استفاده کنیم و بتوانیم آنها را بر نیازهای تخصصی خود در زمینه هوافضا منطبق کنیم .این کار تقریب ًا در
طول یک سال انجام شد .یک تیم سه نفره از اساتید دانشگاه به همراه یک تیم شش نفره از دانشجویان
مقطع دکترای دانشکده با زمینههای تخصصی مختلف ،درگیر روند شدند .یک کارگاه آموزشی را برگزار
کردیم و از استاد دانشگاه تورنتو آقای دکتر امامی که در این زمینه کارهای تحقیقاتی و عملی گسترده ای
به انجام رسانده دعوت شد تا تجربیات گذشته خود را در این کارگاه ارائه و ایدهای که در دانشگاه تورنتو
برای این درس پیشنهاد کرده بودند را در اختیار تیم اجرای طرح گذاشتند.
خروجی طرح

دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی به عنوان مؤسسه آموزشی پیشگام در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری برای اولین بار در کشور با حمایت ستاد توسعه فناوری هوافضا ،همکاری آقای
دکتر امامی از دانشگاه تورنتوی کانادا اقدام به برگزاری دوره آموزشی منطبق بر اهداف و مبانی آموزشی
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تاریخچه و روند انجام کار

مقدمات طرح از سال  1390در قالب همکاری اساتید دانشکدهی مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدینطوسی با آقای دکتر رضا امامی از دانشگاه تورنتو کانادا و معاونت علمی ریاست جمهوری
شروع شد.
پس از تدوین دورهی آموزشی و تربیت مدرسین ،اولین دورهی آموزشی آزمایشی آن در قالب درس
«طراحی ،کنترل و کاربرد سیستمهای ماهوارهای» در مهرماه سال تحصیلی  91-92به انجام رسید .عالوه
بر این مرکزی با عنوان «هنرکده طراحی مهندسی سامانههای هوافضایی» در کنار دورهی آموزشی به
منظور آموزش و فعالیت عملی تیمهای دانشجویی در طول دوره طراحی ،تجهیز و راهاندازی گردید چند بار
برگزاری دوره آموزشی در مقطع کارشناسی نشان داد که پیاده سازی این روش در سطح کارشناسی موفقیت
امیز نیست .به همین دلیل پیاده سازی روش در مقطع کارشناسی ارشد ،برنامهریزی گردید .آمادهسازی زیر
ساخت اموزشی الزم یکسال به طول انجامید .از سال  1397این روش اموزشی در مقطغ کارشناسی ارشد
در درسای طراحی فضا پیما 1و 2با موفقیت در خال انجام است.
دستاوردها و نتایج

آموزش به روش  CDIOتجربهای جدید در امر آموزش دانشجویان مهندسی به شمار میرود .از
دستاوردهای این دوره میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
  -1بهرهمندی دانشجویان از یک تجربه کار مهندسی لذت بخش و به یادماندنی
  -2افزایش اعتماد به نفس و جرأت پیادهسازی دانستهها
  -3آشنایی با نحوه تدوین طرحهای پیشنهادی برای ارائه به صنعت
  -4آشنایی عمیقتر با مفاهیم مدیریت پروژه و مدیریت هزینه
  -5یادگیری کار جمعی و طریقه بسط و پرورش ایدهها و طرحها
  -6پیادهسازی مفاهیم دروس تئوری و درک بهتر از پدیدهها
  -7آشنایی با برخی تخصصهای مورد نیاز نظیر کار با مدارات الکترونیکی ،میکروکنترلرها و موتورها
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 CDIOنموده است .این دانشکده در راستای تأمین نیازهای صنعت هوافضای کشور دوره آموزشی تحت
عنوان طراحی مهندسی سامانههای هوافضایی در مقطع کارشناسی هوافضا طراحی و تدوین نموده و اولین
دوره آموزشی آن را در ترم زمستان -بهار  92-91با موفقیت به اجرا درآورده است .این دانشکده در نظر
دارد در یک فرآیند تدریجی و با همکاری و هماهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تغییراتی را در
سیالبس درسی دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی هوافضا اعمال نماید تا در یک سیر تکاملی قادر
به عضویت در  CDIOباشد و بتواند مهندسانی کارآزموده را به صنعت هوافضای ایران ارائه نماید .روند
طراحی و اجرای دوره آموزشی طراحی مهندسی سامانههای هوافضایی که به عنوان اولین دوره تخصصی
طراحی مهندسی در دانشکده هوافضای خواجه نصیرالدین طوسی شکل گرفته است به صورت اختصار در
ذیل آورده شده است.
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در کنار این مزیتها شاهد نقاط ضعف و مواردی هم بودیم که نیاز به کار بیشتر و بازنگری و تصحیح
دارند .از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1عدم استقبال دانشجویان کارشناسی از درس ،به دلیل حجیم و سخت بودن مباحث و پایین بودن
متوسط نمره اخذ شده در کالس
 -2هزینه بر بودن تهیه تجهیزات و قطعات برای هر دوره آموزشی
 -3کمبود زمان برای آموزش کلیه مفاهیم و مهارتها در طول یک ترم تحصیلی
 -4تعدد کادر آموزشی به دلیل تعدد در تخصصهای مورد نیاز
 -5نیاز به هماهنگ ساختن برنامه آموزشی با این روش تدریس و اخذ مجوزهای مربوط
واژههای کلیدی:
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مهندسی
طرحّای آهَزؼیCDIO
ًصیرالذیي طَظی
آموزشخَاجِ
داًؽگاُ،صٌعتی
ؼىلّا:
ؼىلّا:

شکلها:

ق٧٭ :9ٶٳبیی اظ ټٷط٦سٺ َطاحی ٲٽٷسؾی ؾبٲبٶٻټبی ًٞبیی.
شکل :1نمایی از هنرکده طراحی مهندسی سامانههای فضایی.
ق٧٭ :9ٶٳبیی اظ ټٷط٦سٺ َطاحی ٲٽٷسؾی ؾبٲبٶٻټبی ًٞبیی.

ق٧٭٪ :۲طٸٺټبی زاٶكدٹیی زض ټٷط٦سٺ.
ق٧٭٪ :۲طٸٺټبی زاٶكدٹیی زض ټٷط٦سٺ.
شکل :2گروههای دانشجویی در هنرکده.
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زضټٷط٦سٺ.
زاٶكدٹیی زض
ټبی زاٶكدٹیی
ټٷط٦سٺ.
٪طٸٺټبی
ق٧٭٪::۲۲طٸٺ
ق٧٭
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ق٧٭9ۺ زٞبٔ ٪طٸٺټبی زاٶكدٹیی اظ َطحټبی دیكٷٽبزی ذٹز.

شکل :3دفاع گروههای دانشجویی از طرحهای پیشنهادی خود.
دیكٷٽبزی ذٹز.
ق٧٭9ۺ زٞبٔ ٪طٸٺټبی زاٶكدٹیی اظ َطحټبی

ق٧٭۴ۺ زٞبٔ ٪طٸٺټبی زاٶكدٹیی اظ ضٸٶس ؾبذز ٸ َطاحی دطٸغٺ.

َطاحی دطٸغٺ.
ق٧٭۴ۺ زٞبٔ ٪طٸٺټبی زاٶكدٹیی اظ ضٸٶس ؾبذز ٸ
شکل :4دفاع گروههای دانشجویی از روند ساخت و طراحی پروژه.
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تجربههای آموزش درس تحقیق در عملیات
مجری طرح :دکتر فرید خوش الحان
دانشکده مهندسی صنایع
معرفی طرح

به منظور اثربخش کردن تدریس دروس پایه مهندسی صنایع ،در این تجربه سعی شده است مفاهیم
ارزشآفرینی در مهندسی را در مبانی درس تحقیق در عملیات گنجانده شده و در روش تدریس این درس
متناسب با مخاطب دانشجوی مهندسی ،تغییرات و موارد جدید همراه با سیالبس استاندارد درس گنجانده
شود.
درس تحقیق در عملیات ،و بخصوص تحقیق در عملیات ،1یکی از دروس پایه و از اصلیترین درسهای
رشته مهندسی صنایع است .این درس ترکیبی از مفاهیم رویکرد حل مساله ،جبر خطی ،مدلسازی ریاضی،
شناسایی مساله ،مفاهیم و الگوریتمهای بهینهسازی ،کاربردهای مختلف در صنعت و کسب و کار ،مورد
کاویها ،و تحلیلهای مدیریتی نتایج حاصل از حل و تحلیل مدل است .سیالبس و طرح این درس تقریبا
استاندارد است.
از سوی دیگر دانشجوی مهندسی صنایع نیاز دارد تا هم درکی روشن از ارتباط بین دروس متنوع خود
و مهارتهای چندگانهای که باید به دست آورد داشته باشد ،و هم باید بتواند در تحلیل و حل مسایل
دنیای واقع مهارت کسب کند .این موارد معموال به صورت مستقیم در سیالبس و طرح این درس گنجانده
نمیشوند و یا خیلی مورد تاکید قرار نمیگیرد .بخشی از دالیل آن ،اهمیت این درس در کنکورهای
کارشناسی ارشد و دکترای رشتههای مرتبط است .که رنگ و بوی ارایه درس را تحت الشعاع خود قرار داده
است و از این مهم گاه غفلت میشود.
از سوی دیگر ،ارزشآفرینی یکی وظایف هر مهندسی در عمل است.
لذا با یک تناقض موضوعی و محیطی و یا محدودیتهای تغییر سیالبس درس ،و پوششدادن همه
مطالب نظری و ریاضی مرتبط در کنار سایر موارد ذکر شده مواجه هستیم.
در این تجربه سعی شده تا این یکپارچگی و ادغام موضوعات در ارائه چنین درسی با ارائه موارد اصلی
و کلی مطرح شود.
روش تحقیق

بیشتر به صورت آزمونهای تجربی و مشاهده میدانی و توصیفی ،و فرآیند بازخوردگیری از مخاطبان و
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ٲكبټسٺ اؾز.

واژههای کلیدی

اضظـ تصمی
آفرینی،
ارزش
عملیات،
تحقیق در
گیری٪.یطی.
آٞطیٷی،مسهٳیٱ
ٖٳٯیبر،
سح٣ی ١زض
ولیذی:
ٍاشُّای
شکل ،جدول و نمودار:
ؼىل ،جذٍل ٍ ًوَدار:
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روش شناسی الگوبرداری استفاده شده است.
خروجی طرح :به کارگیری نتایج بدست آمده از لحاظ سختی بسیار وابسته به نوع درس است .در برخی
دروس ،این ترکیببندی نظری ،عمل و اجرا ،مهارت تحلیل ،و مهارتآموزی ارزشآفرینی راحتتر است و
استاد درس برای تدریس انعطاف بسیار بیشتری دارد.
اما در دروسی مانند تحقیق در عملیات که بیشتر تاکید بر آموزش مبانی نظری و ریاضی است،
محدودیتهای مدرس بیشتر و چالش همراهسازی دانشجو و مخاطب بیشتر است.
تجربه ما نشان داد که اجرای این ترکیببندی و یکپارچگی ،علی رغم همه محدودیتها و چالشها،
امکانپذیر است.
30
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البته واکنشهای مخاطبان و دانشجوهای دورههای مختلف یکسان نبوده و بر اساس سابقه تحصیلی
ٸضٸز در نمرات
ؾب ٬که
حشیاست
سحهیٯی ٸشده
ؾبث٣ٻمشاهده
خاصی
ٲرشٯٝمنفی،
مثبت و
زاٶكدٹټبیهای
ٲربَجبٴ ٸدر واکنش
ورود آنها،
پراکندگیاؾبؼ
ی٧ؿبٴ ٶجٹزٺ ٸ ثط
زٸضٺ ټبی
سال ټبی
حتیٸا٦ٷف
و اٮجشٻ
ذبنی ٲكبټسٺ قسٺ اؾز ٦ٻ زض ٶٳطار اضظقیبثی زاٶكدٹیبٴ ٢بث٭
دطا٦ٷس٪ی
ٲٷٟی،
ٸ
ٲثجز
ټبی
ٸا٦ٷف
زض
آٶٽب،
ارزشیابی دانشجویان قابل مشاهده است    .
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مجری طرح :دکتر علی احمدی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
معرفی طرح

[[ گسترش استفاده از ابزارهای جستجو بجای روش های بخاطر سپاری
 توسعه موتورهای جستجوی متنی ،تصویری ،صوتی ،ویدئویی ،نقشه... ،
[[ استفاده از روش های یادگیری ماشین در ارتقای فرآیند یادگیری
کاربرد یادگیری تقویتی ( )Reinforcement learningمبتنی بر تعامل با محیط
کاربرد سیستمهای توصیهگر ( )Recommender systemsو تصمیم یار ()Decision support systems
[[ به اشتراکگذاری اطالعات توسط یادگیرندگان ()Information sharing

توسعه برنامههای متن باز ،گسترش بسترها و پروتکل های به اشتراک گذاری
()AWS, GitHub, NetFlix, YouTube, Cloud Source, SourceForge
[[ گسترش روشهای یادگیری خودآموز ()Tutorial learning
[[ یادگیری گروهی از راه دور ()Remote group learning

[[ گسترش وسیع وب ( 2تولید دانش از طریق کاربران)
 توسعه روزافزون صفحات ویکی
 فرومهای پرسش و پاسخ کاربران
[[ استفاده از عاملهای هوشمند پاسخگو
[[ آموزش مجازی و بسترهای یادگیری غیرحضوری ()Remote learning, e-learning

 در دسترس بودن محتوای درسی و توضیحات مدرس
 عدم احساس نیاز دانشجو به حضور در کالس (خواندن محتوا و حضور صرفا برای رفع اشکال)
[[ یادگیری موازی و همزمان ()Parallel learning

 عدم تمرکز دانشجو بر یک موضوع خاص و دسترسی همزمان به موضوعات و منابع متعدد
[[ تولید محتوای حجیم از طریق کاربران شبکههای اجتماعی
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استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش
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 ثبت صدها میلیون پیام ،تجربه شخصی ،تصویر ،ویدئو ،اطالعات چندرسانه ،اطالعات زمانی-
مکانی توسط کاربران
[[ استفاده از فایلها و متون الکترونیکی بجای مستندات و متون فیزیکی توسط دانشجویان
[[ به کارگیری یادگیری عمیق از روشهای استنتاج مغز ()Deep learning

 استخراج اطالعات غنی شده از دادههای با حجم زیاد
 استفاده از بردار عمیق بجای تعاریف نحوی و آنتولوژیکال
[[ دادهکاوی معنایی اطالعات
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تجربههای آموزشی در درسهای میدان و امواج
مجری طرح :دکتر نصرتاله گرانپایه
دانشکده مهندسی برق
معرفی طرح

لیست تجربیات در بیش از  30سال تدریس:
[[ شروع کالس در اولین جلسه نیمسال،
[[ توزیع و توضیح برگه تعریف درس و شرح کارهای نیمسال شامل :معرفی کتابهای اصلی و جانبی،
تعیین حجم درس ،حجم و تاریخ امتحانهای فصلی ،میان و پایان نیمسال ،اعالن نمرۀ جایزه برای عدم
غیبت و جریمه برای غیبت ،اعالن جریمه برای استفاده از موبایل به جز برای ضبط ،عدم خروج از کالس
بدون هماهنگی ،مشخص کردن کالسهای حل تمرین ،تعیین ریز نمرههای درس ،و ...
[[ یافتن تسلط کامل با حل کلیه مسالههای کتاب اصلی قبل از شروع درس جدید،
[[ تدریس فقط با سکوت کامل کالس،
[[ حضور و غیاب در هر جلسه،
[[ احترام کامل و برخورد مناسب با دانشجو   ،
[[ دعوت به سکوت فقط با نگاه ،بدون اعتراض حرفی،
[[  5-3دقیقه استراحت در بین کالس،
[[ چند نرمش ساده در فاصلههای زمانی  30-20دقیقه،
درس هر جلسه در گوشه باالی تخته سفید،
[[ نوشتن عنوان ِ
های ِ
[[ مرور درس جلسه قبل توسط یک یا چند دانشجو،
[[ استفاده از ماژیک و تخته سفید به جای اسالید ،طبق نظرخواهیهای متعدد،
[[ تدریس ریاضیات ،مطالب مقدماتی ،و پیش نیاز با دقت و توضیح کامل،
[[ بیان مطالب در سادهترین صورت ممکن،
[[ پاسخ به سوالهای دانشجو با رعایت شان او،
[[ بردن وسایل ساده و انجام آزمایش برای فهم بهتر مطالب،
[[ معرفی فیلمهای آموزشی مرتبط،
[[ مراجعه به آزمایشگاههای مرتبط و انجام چند آزمایش برای فهم بهتر مطالب درسی،
[[ پذیرایی از دانشجویان در کالسهای جبرانی.
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ساختههای دانشجویی علوم مهندسی مکانیک
مجری طرح :دکتر مجید بازارگان ،دکتر افسانه مجری
دانشکده مهندسی مکانیک
معرفی طرح

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی همواره توجه ویژهای به بخش
آموزش دانشجویان داشته است و سعی دارد برنامههای آموزشی را همراه با تجربه عملی برای درک بهتر
مفاهیم و همچنین آمادگی بیشتر دانشجویان همراه سازد .یکی از موضوعات مورد توجه دانشجویان ،انجام
پروژههای تجربی همراه با ارائه و دفاع از پروژه است.
در سال  1397و  1398با همت و برنامهریزی برخی از اساتید دانشکده مهندسی مکانیک ،و همراهی و
همکاری انجمن علمی مهندسی مکانیک ،نمایشگاهی با عنوان پروژههای تجربی در مهندسی مکانیک و
دومین نمایشگاه ساختههای دانشجویی علوم مهندسی مکانیک برای درسهای انتقال حرارت ،مکانیک
سیاالت و ترمودینامیک برگزار شد .این رویداد بستری را برای دانشجویان فراهم آورد که با شرکت در آن
به کسب تجربه و اجرایی کردن آموزشهای تئوری بپردازند.
دراین رویداد دانشجویان در قالب تیمهای  2الی  3نفره ،پروژههای مربوط به واحدهای درسی خود را ارائه
دادند .این پروژهها در روز مقرر در البی دانشکده مهندسی مکانیک به صورت نمایشگاه برای بازدید همگان
به نمایش درآمد و اساتید دروس مربوطه با بررسی پروژهها و ارائههای دانشجویان آنها را مورد سنجش
قرار دادند .در پایان این رویداد پروژههای برگزیده دانشجویان درصورت تمایل اعضا ،به آزمایشگاههای
درسهای مربوطه انتقال یافت.
تعداد تیمهای شرکت کننده:
نام درس

تعداد تیمها (سال )97

تعداد تیمها (سال )98

مقطع تحصیلی

انتقال حرارت

 30دانشجو ( 11تیم)

 23دانشجو ( 8تیم)

کارشناسی

مکانیک سیاالت

 40دانشجو ( 13تیم)

 38دانشجو ( 13تیم)

کارشناسی

ترمودینامیک

 30دانشجو ( 11تیم)

 30دانشجو ( 11تیم)

کارشناسی

مکان برگزاری :البی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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شکل  :4نمایشگاه یک روزه ساختههای دانشجویی در مهندسی مکانیک.
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طرح همکاریهای آموزشی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین
طوسی و گروه مپنا (طرح مصیر)

مجری طرح :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی و گروه مپنا
شورای طرح  :دکتر علی اشرفیزاده ،دکتر تورج امرایی ،مهندس محمدرضا شریفی ،مهندس
روزبه باقری ،مهندس وحیدرحمانی
اعضای هیات علمی:
دکتر امید پورعلی -دکتر علی بهبهانی نیا -دکتر  احمد اصل حداد  -دکتر اصغر اکبری ازیرانی  -دکتر محمدرضا طوالبی-
دکتر محمدرضا همائینژاد -دکتر مهدی علیاری شوره دلی -دکتر تورج امرایی -دکتر علی اشرفی زاده
همکاران صنعتی:
مهندس زهرا عباسی -مهندس ابوذر قنبری -مهندس حسن پورولی -مهندس علی جهانشاهلو -مهندس رضا ایرانی-
مهندس سعید کردی زاده -مهندس کریم اسماعیلی -مهندس محمد سفیدگرنیا-مهندس عباس مولوی -مهندس ابراهیم
محمدی-مهندس حسین بهمنی
معرفی طرح

شیوههای گوناگونی در نقاط مختلف دنیا برای همکاری آموزشی میان دانشگاه و صنعت به کار گرفته
میشود .هدف از همه این شیوهها نزدیکتر شدن دانشجویان به بازار کار از طریق افزایش مهارت است.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی به عنوان یکی از دانشگاههای بزرگ و پیشرو در کشور ،به نوبه خود،
برنامههای مهمی را در راستای تحول در آموزش عالی آغاز کرده است .طرح مصیر یا طرح همکاریهای
آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گروه مپنا از سال  1397با هدف راهاندازی شیوه نوینی
از تبادل دانش و تجربه میان صنعت و دانشگاه آغاز گردیده است .دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
با همکاری صنعت و از طریق دفتر همکاریهای آموزش مهندسی مصیر شیوههای گوناگونی را برای تعمیق
همکاری با صنعت در فرایند آموزش راهاندازی نموده است .این شیوهها شامل به کارگیری کارشناسان و
خبرگان صنعت در فرآیند آموزش و اجرای برنامههای درسی در دانشگاه ،مشارکت اساتید و اعضای هیئت
علمی در انتقال دانش روز به حوزه صنعت ،طرح چالشهای حوزه صنعت با همکاری کارشناسان و خبرگان
صنعت و اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت پروژههای پایانی دانشجویان ،کارآموزی دانشجویان در
صنعت و برگزاری همایشهای تخصصی است .در آغاز طرح مصیر ،چندین حوزه تخصصی برای همکاری
با صنایع پیشرو کشور شناسایی شدند .نخستین موضوع همکاری با محوریت انرژی و با موضوع تخصصی
مهندسی نیروگاه شکل گرفت که هم اکنون دومین سال از آغاز این تجربه جدید همکاری میگذرد و
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خروجی طرح:

تشکیل دفتر همکاریهای آموزشی طرح مصیر در شرکت بهرهبرداری و تعمیـراتی مپنا در نیروگاه
پرند  -ایجاد یک تجربه جدید آموزشی در کشور
واژههای کلیدی:

همکاری آموزشی ،دانشگاه ،صنعت ،مهارت  -محوری ،طرح مصیر
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بخشهای مهمی از اهداف این طرح بویژه به کارگیری کارشناسان و خبرگان صنعت در فرآیند آموزشی در
دانشگاه ،برگزاری بازدیدهای علمی توسط صنعت و دانشگاه ،مستندسازی مسائل واقعی صنعتی در قالب
مسائل آموزشی و نیز برگزاری همایش تخصصی محقق شده است .هم اکنون دفتر همکاریهای آموزشی
مصیر در یکی از نیروگاههای مدرن کشور به نام نیروگاه پرند مستقر است .در آغاز این طرح ،ده درس با
محوریت مهندسی نیروگاه در دانشگاه انتخاب گردید .سپس کارشناسان  و متخصصان مرتبط با این دروس
در گروه مپنا با محوریت شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی مپنا انتخاب و از ایشان برای همکاری در قالب این
طرح دعوت به عمل آمد .برای هر درس چند متخصص از صنعت و یک عضو هیات علمی دانشگاه متولی
راهبری این درس در قالب طرح مصیر شدند .همچنین برگزاری دورههای کارآموزی مهارت محور در نیروگاه
پرند از دیگر اهداف این طرح است که نتایج خوبی به دنبال داشته است .سمپوزیوم مصیر در آذرماه سال
 1398با هدف معرفی طرح مصیر و ارائه سخنرانیهای تخصصی از جانب کارشناسان صنعت و  اعضای هیات
علمی دانشگاه برگزار گردید که در کنار سخنرانیهای تخصصی ،تجربیات این شیوه نوین همکاری به بحث
گذاشته شد .برای هماهنگی در اجرای مناسب طرح پیشنهادی هر درس دارای یک استاد درس (عضو هیات
علمی دانشگاه) و یک استاد همکار صنعتی است .مسوولیت نهایی برگزاری و ارزیابی درس بر عهده عضو
هیات علمی دانشگاه است .از جمله وظایف استاد درس میتوان به مواردی همچون آگاه نمودن دانشجویان
درس درباره شرایط درس ،همکاری با استاد همکار صنعتی جهت مشارکت در فرآیند تدریس ،تدوین برنامه
زمانبندی برای مشارکت استاد همکار صنعتی و اعالم آن به دانشجویان ،تدوین و مستندسازی مسائل واقعی
صنعتی با کمک دانشجویان و استاد همکار صنعتی و هماهنگی برای برگزاری بازدیدهای صنعتی به کمک
استاد همکار صنعتی اشاره نمود .از جکله وظایف استاد همکار صنعتی میتوان به مواردی همچون مشارکت
در فرآیند تدریس با همکاری استاد درس ،تدوین و ارائه مسائل واقعی صنعتی با کمک دانشجویان و استاد
درس برای کاربردهای آموزشی و هماهنگی برای برگزاری بازدیدهای صنعتی دانشجویان در طول دوره
برگزاری درس اشاره کرد .بازخوردهایی که از دانشجویان و سایر اعضای همکار در این طرح گرفته شده
است نشان میدهد این طرح می تواند به شکل بسیار موثری فاصله میان آموزشهای نظری در دانشگاه و
کاربردهای مهندسی را به حداقل برساند و دانشجویان و اعضای هیات علمی از نزدیک با تجربیات ،فرصتها،
و چالشهای صنعتی کشور آشنا شوند .تبادل دانش روز میان اعضای هیات علمی دانشگاه و صنایع پیشرو
کشور فرصت کمنظیری است که میتوان در قالب طرحهایی همانند طرح مصیر به آن دست پیدا کرد.
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جلسات درس مصیر (دانشکده مهندسی مواد-شرکت پرتو)
مجری طرح :دانشکده مهندسی و علم مواد

معرفی طرح

رویداد آموزشی «جلسات درس مصیر» در راستای همکاری های آموزشی شرکت مپنا و دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدینطوسی در قالب برنامه «مصیر» که به همت معاون محترم آموزشی دانشگاه راهاندازی
شده است ،میان شرکت پرتو -دانشکده مهندسی و علم مواد از سال  1398آغاز شد .سنگ بنای این رویداد
آموزشی ،همکاریهای آموزشی پژوهشی با همکاری شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی مپنا است که با نام طرح
«مصیر» از سال  ۱۳۹۷آغاز شده است .هدف از طرح مصیر تعمیق همکاریهای آموزشی پژوهشی میان
صنعت و دانشگاه در حوزه انرژی الکتریکی ،مهندسی نیروگاه و مهندسی مواد است که به کارگیری تجربیات
ارزنده و فناورانه گروه مپنا و کارشناسان خبره و کارآزموده این گروه به ویژه شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی
مپنا و شرکت پرتو در برگزاری برنامههای درسی دانشگاه ،حضور مستقیم اعضای هیات علمی و دانشجویان
در صنعت نیروگاهی کشور با رویکرد تقویت توانمندیهای مهارتی ،تعریف مسائل واقعی صنعت به عنوان
مباحث آموزشی و کمک به طرح و رفع چالشهای صنعت نیروگاهی کشور ،از اهداف اجرای این طرح مشترک
است .رویداد آموزشی «جلسات درس مصیر» می کوشد تا بخشی از دروس دوره کارشناسی مهندسی مواد که
به طور تخصصی در شرکت پرتو انجام میپذیرد توسط کارشناسان خبره شرکت پرتو تدریس شود .از اینرو،
دانشجویان عالوه بر دریافت نکات علمی این مباحث ،با نتایج عملی نیز آشنا میشوند .عالوه بر این ،بعد از
سپری شدن جلسه درس ارائه شده توسط کارشناسان شرکت پرتو ،بازدیدی از واحد مربوط به درس در شرکت
پرتو توسط دانشجویان انجام میپذیرد و به طور عملی فرآیند مشاهده میگردد.
فعالیت شرکت پرتو ساخت و پوششدهی پرههای توربینهای گازی است که فعالیتهای این شرکت
متشکل از فرایند ریختهگری و انجماد ،و فرآیندهای مهندسی سطح جهت ایجاد پوششهای سرامیکی بر
روی پرههای توربین میباشد .از سوی دیگر دروس ریختهگری انجماد ،اصول مهندسی سرامیک و اصول
مهندسی سطح از دروس کامال مرتبط با فعالیتهای شرکت پرتو میباشد که دانشجویان دوره کارشناسی مواد
به عنوان دروس تخصصی و الزامی میگذرانند .عالوه بر تدریس مشترک دروس ،دوره کارآموزی هدفمند در
شرکت پرتو که در پایان آموزش این دروس در ترم صورت میپذیرد ،ازجمله دستاوردهای این طرح میباشد.
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خروجی طرح

 ÉÉبرگزاری چند جلسه از دروس دوره کارشناسی توسط متخصص صنعتی
 ÉÉبرگزاری بازدید از واحد مربوط به درس در شرکت پرتو
 ÉÉبرگزاری دوره کارآموزی هدفمند در شرکت پرتو (آشنایی قبلی دانشجو با فرآیندها)
کلیدی
واژههای 42

هعاًٍت آهَزؼی داًؽگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی

تدریس متخصص صنعت ،بازدید از واحد صنعتی ،کارآموزی هدفمند.
ؼىل ،جذٍل ٍ ًوَدار:

شکل ،جدول و نمودار:
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ق٧٭ 9ۺ زضؼ انٹ ٬ٲٽٷسؾی ؾطاٲی ٥سطٰ .۹۷۲
ق٧٭ 9ۺ زضؼ انٹ ٬ٲٽٷسؾی ؾطاٲی ٥سطٰ .۹۷۲

شکل  :1درس اصول مهندسی سرامیک ترم .972

ق٧٭ ۲ۺ زضؼ اٶدٳبز ٸ ضیرشٻ ٪طی سطٰ .۹۸9
شکل  :2درس انجماد و ریخته گری ترم .981

ق٧٭ ۲ۺ زضؼ اٶدٳبز ٸ ضیرشٻ ٪طی سطٰ .۹۸9
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ق٧٭ 9ۺ ثبظزیس اظ قط٦ز دطسٹ سطٰ .۹۸9
شکل  :3بازدید از شرکت پرتو ترم .981
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همکاری دانشکده مهندسی صنایع و کارگزاری مبین سرمایه
مجری طرح :دانشکده مهندسی صنایع

معرفی طرح

درس مدیریت سرمایهگذاری (استاد دکتر امیرعباس نجفی) در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده
مهندسی صنایع برای دو گرایش مهندسی مالی و مدیریت کسب و کار-مالی ارائه میگردد .جهت آشنایی
هر چه بهتر دانشجویان با بازار سرمایه و استفاده از تجارب ارزشمند متخصصان در حوزه سرمایهگذاری،
همکاری بین دانشکده و کارگزاری مبین سرمایه شکل گرفت.
برای استفاده بهتر از خدمان کارگزاری مبین سرمایه ،یک تفاهمنامه بین دانشکده مهندسی صنایع و
کارگزاری مبین سرمایه منعقد شد تا عالوه بر ارائه خدمات در درس مورد نظر امکان برگزاری دورهها و
بازدید برای دانشجویان دانشکده فراهم شود .الزم به ذکر است یک همایش آشنایی با بازار سرمایه نیز در
سال  1398توسط کارگزاری مبین سرمایه در دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید.
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همکاری دانشکده مهندسی صنایع و شرکت پرتو
مجری طرح :دانشکده مهندسی صنایع

معرفی طرح

در راستای تفاهنامه منعقد شده بین دانشگاه و شرکت مپنا ،دانشکده مهندسی صنایع نیز از خدمات
شرکت پرتو و متخصصان این شرکت جهت آموزش هم راستا با صنعت بهره گرفته است .یکی از خدمات
استفاده شده در دانشکده مهندسی صنایع ،بهرهگیری از متخصصان شرکت پرتو در برگزاری هر چه بهتر
برخی دروس میباشد که مورد استقبال دانشجویان نیز قرار گرفته است .در دو درس برنامهریزی تولید
(استاد :دکتر رسول شفایی) در مقطع کارشناسی و مدیریت فناوری و نوآوری (استاد :دکتر رسول شفایی)
در مقطع کارشناسی ارشد ،کارشناسان و خبرگان شرکت پرتو به ارائه تجربه و رویکردهای سازمان در
حوزههای تولید و همچنین تکنولوژی میپردازند .همچین یکی دیگر از خدمات بسیار خوب این شرکت
برای دانشکده ،فراهم نمودن بازدیدهای دانشجویی و همچنین امکان گذراندن واحد کارآموزی برای
دانشجویان دانشکده میباشد.
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