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Abstract
this study aimed to investigate managing
“Competency” as well as educational program
developing
in
Information
Technology
undergraduate at different countries or
jurisdictions as well as comparison with its
situation in Iran. The methodology of this study
is Mixed-Intertwined-method and methods
including Documentary Study and Survey. In the
Documentary Study, the population includes
international and national reference documents,
articles and scientific researchs. In Survey that
the research tools include semi-structired
interview, questionnaire and Delphi thecniqu,
the population and sample is determined
according to the each tool. The results showed
that the interpretation of competency impact on
managing “competency” and educational
program developing. Other findings indicated
that in engineering field especially Information
Technology, “Competency” will be developed,
assessed, maintained and expanded during the
four stages that is known “Engineering
Competency Cycle”. In different countries or
jurisdiction, almost similar models are be
presented
to
appropriately
establish
“Competency Cycle” in engineering field
especially Information Technology. Also,
findings showed that in Iran a proper model has
not for managing Competency Cycle in
Information Technology undergraduate and this
Cycle has not been properly established.
Keywords:
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Technology, Management, Engineering

مدیریت «چرخه شایستگی» و برنامهریزی آموزشی
1

در دوره کارشناسی فناوری اطالعات

فححری

 کرو ش، محبوبر ارا فی،

*

فرهاد ابرراهیم آبراد

 جعفر توفیقی،شاجا گاه
. ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دکتری برنامهریزی درسی در آموزش عالی1
. ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار گروه علوم تربیتی2
. ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، استاد گروه علوم تربیتی3
. ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، استاد گروه مهندسی شیمی4

چکیده
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روشهای تیقیق شامل «بررسی اسنادی» و «روش زمینهیابی» بوده
 جامتدده آمدداری شدامل اسددناد مرجد،» در «بررسددی اسدنادی.اسدت
 در «روش. مقاال و شروهیهای علمی بوده است،بیوالمللی و ملی
، که ابزارهای تیقیدق شدامل ماداح ة نیمدهسداختارمند،»زمینهیابی
شرسشنامه و فودلفی است جامته و نمونه متناسب با هر ابدزار تتیدیو
 یافتددههددای شددروهی نشددان داد کدده نددوع برداشددت از.شددده اسددت
«شای تگی» بر مدیریت شای دتگی و برنامدهریدزی آموزشدی تدر یر
 دیگر یافتهها نمایان ساختند که در حوزه مهندسی از جملده.میگذارد
 شای تگی در طول چهار مرحله شرورش، کارشناسی فناوری اطالعا
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الگوهای تقری اً مشابهی برای استقرار صییح «چرخه شای دتگی» در
 همچنیو.مهندسی خاوصاً در حوزه فناوری اطالعا ارائه شده است
یافتههای شروهی حاعر نشان داد که الگوی مناس ی برای مددیریت
«چرخه شای تگی» کارشناسی فناوری اطالعا در ایران وجود ندارد
.و چرخه مذکور بهدرستی استقرار نیافته است
، مدددیریت،  فندداوری اطالعددا،شاژههررا کدیررد شای ددتگی
مهندسی
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مقدمه

با اینکه همگان اذعان دارند که تربیتت افتراد اایستته و
استفاده بهینه از وجود آنها عامل اصلی توسعه پایتدار و
دانشبنیان است اما پرسش اصلی این است کته گگونته
برخی از کشورها توانستهاند اایستهستارری را بته طتور
نسبتاً صحیح استقرار داده و به توسعه برسند درحالیکه
برخی از کشورهای دیگر هنوز نتوانستهاند گنتین امتری
را تحقتتب بخشتتند .اایستتتهستتارری در حتتوزه فنتتاوری
اطالعات یا « »ITبه دلیل اهمیتت پیتادهستازی صتحیح
برنامههای کالن کشور همچون «برنامه پتنمم توستعه»
( )2011و تأکیدی که در اسناد باردستی همچون نقشه
جامع علمی کشور ( )2011بر آن اتده استتا اهمیتت
مضاعف دارد .بهعنوانمثتال در استناد متذکور «دولتت»
مکلف اده کته در راستتای توستعه  ITاقتداماتی نییتر
بسط خدمات دولت الکترونیکا بسط صتنعت ITا ارتقتا
سواد اطالعاتی و سرانمام افزایش بهرهوری در حوزههای
اقتصادیا اجتماعی و فرهنگی را انمام دهتد ( Ghanon
 )Barnameh Panjome Tose of Iran, 2011که تمامی
اقدامات فوقالذکر مشترو بته تربیتت افتراد اایستته و
استفاده بهینه از وجود آنهاست.
با توجه به اهمیتت تربیتت متخصصتان اایستته در
حوزه  ITاز یک طرف و نارضایتی از برنامههای آموزایا
از آموزشهای سازمانی و از توانتایی دانتشآموختگتان و
ااغالن این حتوزه در ایتران ( Ebrahimabadi & et al,
)2017; Rahdari& et al, 2015ا و همچنتین استتقرار
یک سیستم تضمین کیفیت ناقص و ناکارآمتد در حتوزه
 ITایران از سوی دیگرا لذا هدف پژوهش حاضر بررستی
مدیریت صحیح اایستگی در کاراناستی  ITو مقایسته
آن با وضعیت موجود در ایتران بتوده استت .در راستتای
دستیابی به این هتدفا ستاارت پژوهشتی ذیتل مرتر
اده است که در ادامه هرکدام از آنها مورد بررسی قرار
گرفتهاند :اایستگی گیست؟ الگوهای که در کشتورهای
مختلف برای مدیریت اایستتگی در مهندستی خصوصتاً
کاراناسی  ITارایه ادهاندا کتدامانتد؟ برنامته آموزاتی

مبتنی اایستگی کدام است و گگونه تدوین متیاتود؟
گرا در حوزه کاراناسی  ITایرانا اایستتگی بته ختوبی
متتدیریت نمتتیاتتود؟ گتترا در کاراناستتی  ITایتترانا
برنامتتههتتای آموزاتتی بتتهدرستتتی تتتدوین نمتتیاتتوند؟
راهکارهای مناسب بترای متدیریت صتحیح اایستتگی و
تتتدوین برنامتتههتتای آموزاتتی در کاراناستتی  ITایتتران
کداماند؟
در خصوص پیشینه مدیریت اایستگی و برنامهریزی
آموزای در حوزه مهندسی از جمله  ITبایتد گفتت کته
پژوهشهای بینالمللی و ملی مختلفی انمتام اتده کته
نمود آنها را متیتتوان در «استتانداردهای بتینالمللتی
اایستتتگی»ا «استتتانداردهای بتتینالمللتتی آموزاتتی» و
«برنامههای آموزای اعتبارگذاری اده» یافتت .در ایتن
پتتژوهشا بررستتی پیشتتینه پتتژوهش از طریتتب تحلیتتل
محتوای اسناد معتبتر بتینالمللتی و ملتی تتدوین اتده
توسط اتحادیه بینالمللتی مهندستی»ا «اتبکه اروپتایی
اعتبارگذاری آموزش مهندستی»؛ پیمتانهتای آموزاتی
بینالمللی مهندسی؛ برنامههتای آموزاتی اعتبارگتذاری
اده کاراناسی  ITدر سرح بینالمللی؛ اسناد مربو به
راتههای اغلی IT؛ کتتا راهنمتای برنامتهدرستی در
حوزه  ITتوستط  ACMو IEEEا مقتارت و یافتتههتای
علمی بررسی اده که در بخش یافتتههتا و همزمتان بتا
مقایسه یافتهها منتج از روشهای مختلف تحقیبا ارایته
اده است.
روششناسی پژوهش

در تحقیتتب حاضتتر از روشاناستتی آمیختتته از نتتو بتته
همتنیده ( )Sarmad & et al, 2015در گهار فاز مختلف
ذیل استفاده اده است.
فاااز اول .در فتتاز اول و از طریتتب روش توصتتیفی-
تحلیلی به بررسی :مفهوم اایستگی در زمینة مهندستی
خصوصاً کاراناسی  ITو ایوههای متدیریت اایستتگی
مهندسی در حوزههای استحفاظی مختلف پرداخته اده
است.
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در فاز اولا برای جمعآوری اطالعات مربوطها استناد
مرجع بینالمللی و ملتی همچتون استناد منتشتر اتده
توسط «اتحادیه بینالمللی مهندسی»ا «اتبکه اروپتایی
اعتبارگذاری آموزش مهندستی»؛ پیمتانهتای آموزاتی
بینالمللی مهندستی همچتون پیمتانهتای وااتینگتنا
ستتیدنیا دوبلتتین و ستت ول؛ برنامتتههتتای آموزاتتی
اعتبارگذاری اده کاراناسی  ITدر سترح بتینالمللتی؛
اسناد مربو به راتههای اغلی  ITمنتدرج در «اتبکه
اطالعات اغلی آمریکتا» یتا O*NET؛ کتتا راهنمتای
برنامهدرسی در حوزه  ITبتا عنتوان «دستتورالعملهتای
برنامهدرسی  »ITتدوین اده توسط یک گتروه کتاری از
 ACMو  IEEEبه سرپرستتی رنتت؛ مقتارت پژوهشتی
معتبر در پایگاههای معتبر داده؛ اسناد باردستی همچون
برنامه گهارم و پنمم توسعه؛ همچنین سند نقشه جتامع
علمی کشورا ستند نقشته مهندستی فرهنگتی کشتور و
برنامتته کتتاری وزارت علتتوم در ستتال 1992؛ نستتخه اول
سرفصل برنامهدرسی کاراناسی  ITدر ایران ( Ministry
 )of Science, 2002و نستتخه دوم آن ( Ministry of
 )Science, 2013بررسی ادهاند.
روش انتخا اسناد .با پیروی از محمدی و همکتاران
( )Mohamadi & et al, 2013در پژوهش حاضر مراحل
انتخا استناد اتامل( :التف) جستتمو و دسترستی بته
اسنادا مدارک و منتابع اطالعتاتی؛ ( ) بتازبینی اعتبتار
منابع اطالعاتی؛ (ج) دستهبندی و اولویتتبنتدی منتابع؛
(د) درک و فهتتم استتناد و منتتابع؛ (و) تحلیتتل منتتابع
اطالعاتی و استخراج دادهها و اطالعات متورد نیتاز؛ (ی)
بهرهبرداری و تحلیل نهایی منابع اطالعاتی در پاست بته
ساارت پژوهش بتوده استت .بتا توجته بته تعتداد زیتاد
«برنامههای آموزای اعتبارگذاری اتده» در کاراناستی
 ITلذا در تحقیب حاضر سه مورد از «برنامههای آموزای
اعتبارگذاری اده» توسط سازمان « »ABETبته عنتوان
نمونه آماری انتختا اتدهانتد .در اینمتا نمونته آمتاری
اامل :برنامههای آموزای کاراناسی  ITاز دانشگاههای
نیوجرستتی ()2015ا از تگتتزاش اتتمالی ( )2015و از

ایندایانا -پتوردو ( )2015بتوده کته بتا استتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی انتخا ادهاند .رزم به ذکتر استت
سازمان « »ABETیک سازمان اعتبارگذاری بینالمللتی
پیشوا در حوزه مهندسی بوده و همچنتین استناد آن بته
زبان انگلیسی تدوین ادهاند (.)Memarian, 2013
روش تحلیا اساناد .بتترای تحلیتل استتناد از روش
«تحلیل محتتوا» و «تحلیتل محتتوای مضتمون» کته از
روشهتای کیفتی هستتند ( Abedi Ja’fari & et al,
 )2011استفاده اده است .با توجه بته تخصصتی بتودن
تحلیل استنادا در پتژوهش حاضتر تحلیتلهتا بتا کمتک
متخصصانی از حوزه کامپیوتر و  ITصورت گرفته است.
در فاز دوم و از طریب «مصاحبه نیمهساختارمند» به
بررسی وضعیت اایستتگی کاراناستی  ITدر ایتران (از
لحاظ وظایف اغلیا مالفههای اایستگیا نحوه پرورش
و سنمش آنها و همچنتین میتزان تحقتب مالفتههتای
اایستگی کاراناسی  )ITپرداخته اده است.
در فاز دوما جامعه تحقیب اامل سازمانهاا نهادها و
گروههای زیرممموعه «نیام ملّی نوآوری» در حتوزه IT
بوده که فهرست آن اامل :بخش دانشی (دانشگاههتا و
ماسستتات آموزاتتی در حتتوزه ITا کمیتتته برنامتتهریتتزی
درسی  ITواقع در وزارت علوما مراکز راد در حتوزه ITا
دفاتر ارتبا با صنعت دانشگاها دانشمویان ستال گهتارم
و دانشآموختگان بیکار)؛ بخش صنعتی (نیتام صتنفی
رایانهای کشورا بنیاد ملّی بتازیهتای رایانته)؛ و بخاش
دولتی (ستاد توسعه فنتاوریهتای نترم معاونتت علمتی
ریاست جمهتوریا ستازمان فنتاوری اطالعتاتا ستازمان
مدیریت و برنامهریزی کشورا اورای عتالی انفورماتیتک)
بوده است .متذکر میاود جامعه مذکور اامل آن دسته
از سازمان و نهادهای است که زنمیره «ایتدهپتردازی تتا
تماریستازی و کستب ثتروت» در حتوزه  ITرا تشتکیل
میدهند.
در فتتاز دوم تحقیتتب حاضتتر مصتتاحبهاتتوندگان بتتا
استفاده از روش نمونهگیتری هدفمنتد کته متناستب بتا
تحقیقات کیفی هستند انتخا ادهانتد .کفایتت تعتداد
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مصاحبهاوندگان بتر استاش «ااتبا داده» بتوده استت
(.)Ranjbar & et al, 2012
در فاز ستوم و بتا استتفاده از ابتزار پرسشتنامه (کته
همزمان با انمام مصاحبه توزیع و گردآوری اد)ا میتزان
آگتتاهی  12مصتتاحبهاتتونده (کتته از متصتتدیان  ITو یتتا
مس ورن برنامههتای آموزاتی کاراناستی  ITدر ایتران
بودهاند) نسبت به «استانداردهای بینالمللتی اایستتگی
مهندستتی»ا «استتتانداردهای بتتتینالمللتتی آموزاتتتی
مهندسی»ا نهادهای تدوینکننده استانداردهای متذکور؛
بر اساش طیف پنجدرجهای لیکرت (اصالً تا خیلی زیتاد)
مورد بررسی قرار گرفته است.
در فاز گهارم و با استفاده از فن دلفیا یک توافتب در
خصوص «ویژگیهای دانتشآمتوختگی» و «مالفتههتای
اایستگی» یک کاراناش  ITدر ایران بته دستت آمتده
استتت .رزم بتته ذکتتر استتت کتته در اینمتتا توافتتب بتتین
سازمانهاا نهادهاا گروهها و افتراد جامعته تحقیتب ذکتر
اده در فاز دوم بوده است .به منیور اطمینتان از روایتی
ساارت مصاحبه و پرسشنامه از روش «روایی محتوایی»
استفاده اده است .برای تحلیل یافتتههتای مصتاحبه از
روشهای «تحلیل محتوا» و «تحلیل محتوای مضتمون»
استفاده اده است .متتذکر متیاتود در هنگتام تحلیتل
مضمونی یافتههاا یک مقایسهای بین یافتههای منتتج از
بررسی اسناد بینالمللی و استناد ملتی و همچنتین یتک
مقایسهای بتین یافتتههتای منتتج از بررستی استنادی و
مصاحبه صورت گرفته است.
یافتههای پژوهش

بر اساش نیریه جامع از اایستگیا «اایستگی» حتالتی
استتت کتته در آن فتترد اایستتته دارای ممموعتتهای از
ویژگیهای ضروری است که به واسترة آنهتا متیتوانتد
فعالیتهای مرتبط با یک «راته اغلی» ()occupation

را با استقالل عمل انمام دهد .ایتن «ویژگتیهتای رزم»
که از نو دانشا مهارت و یا نگرش هستند یک کتل بته
نام «اایستگی» را تشکیل میدهنتد کته اتخص را بته
حالت اایستگی میرستانند .دلیتل اینکته ویژگتی هتای
مذکور «رزم» فرض میاوند این است که نبود یکتی از
آنها منمر به عدم اایستگی فرد میاود .ویژگتیهتای
رزم مذکور را «مالفههتای اایستتگی» نیتز متینامنتد.
معمورً در کشورهای مختلف توسعهیافتها یتک ستازمان
ذیمقام ( )jurisdictional agencieیا «ستازمان تنیتیم
مقررات مهندسی» وجتود دارد کته «ویژگتیهتای رزم»
برای رسیدن به اایستگیا فرایند پرورش آن ویژگیهتاا
نحوه سنمش ویژگتی هتای متذکورا ستنمشکننتدگانا
نحتتوه ارزیتتابی اایستتتگیا ارزیابتتان و دیگتتر متتوارد را
مشخص نموده و آن را در قالب «استتاندارد اایستتگی»
ابالغ مینماید (.)IEA, 1 January 2013
با استناد به استاندارد بینالمللی اایستگیا «مالفههای
اایستگی» در حوزه مهندسی از جملته کاراناستی  ITدر
طول دو مرحله« -1 :برنامه آموزای اعتبارگذاری اتده» و
« -2دوره توسعه تکوینی» پرورش یافتته و ستنمیده متی-
اوند .در مرحله سوما «سازمان تنییم مقتررات» متذکور از
طریب بررستی استناد و متدارک بته «ارزیتابی اایستتگی»
اخص میپردازد .در اینما اگر اخص مذکور تمام الزامتات
منتدرج در استتاندارد اایستتگی را بترآورده نمایتد بته وی
پروانه حرفهای اعرا اده که بهعنوان یک مهندش حرفته-
ای یا اایسته اناخته میاود .با توجته بته اینکته محتیط
تغییر میکند لذا زمانی که افراد بته اایستتگی متیرستند
بایتتد از طریتتب فعالیتتتهتتای «توستتعه متتداوم حرفتتهای»ا
اایستگی خود را حفظ و بسط نماینتد .ایتن گرخته گهتار
مرحلهای که برای پترورش و حفتظ اایستتگی رزم استت
(اکل  )1به «گرخته اایستتگی مهندستی» اتهرت دارد
(.)Hanrahan, 2011

برنامه آموزشی

دوره توسعه

ارزیابی

توسعه مداوم

اعتبارگذاری شده

تکوینی

شایستگی

حرفهای

شک  .9چرخه شایستگی مهندسی
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از نکتتات مهتتم در خصتتوص «گرختته اایستتتگی
مهندسی» این است که :مهندستان زمتانی اجتازه دارنتد
بهطور مستقل کار کنند که به اایستگی رسیده و دارای
پروانه حرفهای بااتند در غیتر ایتن صتورت بایتد تحتت
نیارت یک مهندش حرفتهای کتار کننتد؛ یتک ستازمان
تنییم مقررات مهندسی است که به ارزیتابی اایستتگی
میپتردازد نته مست ورن برنامته آموزاتی؛ دانشتمویان
مهندسی با دانشآموختته اتدن از حتتی یتک «برنامته
آموزاتتی اعتبارگتتذاری اتتده» کتته از استتتانداردهای
بینالمللی برخوردار است به اایستگی نمیرستند بلکته
آنهتتا بعتتد از اتمتتام تحصتتیل بایتتد وارد «دوره توستتعه
تکوینی» اده و تحت نیر یک مهندش حرفهای و بترای
مدت زمان مشخصی برای کسب ممموعهای از تمربیات
کاری کار کنند تتا بته اایستتگی برستند؛ زمتانی افتراد
میتوانند وارد «دوره توسعه تکوینی» اده و بترای اختذ
پروانتته اقتتدام کننتتد کتته از یتتک «برنامتته آموزاتتی
اعتبارگذاری اده» یتا یتک برنامته آموزاتی استتاندارد
فارغالتحصیل اده بااند که در غیر این صورت بایتد در
آزمون فنی مربوطه ارکت نموده و در آن قبتول اتوند
( Association of Professional Engineers of
.)Ontario, 2013; IEA, 1 January 2013
بر اساش یک طبقهبندی دیگتر «گرخته اایستتگی
مهندسی» اامل سه مرحله -1 :کسب مدرک تحصتیلی
از یک «برنامه آموزای اعتبارگتذاری اتده»ا  -2کستب
پروانتته حرفتتهای ملتتی و  -9کستتب پروانتته حرفتتهای
بینالمللتی استت ( .)IEA, 2013در اینمتا تفتاوت بتین
پروانه حرفهای ملتی و پروانته حرفتهای بتینالمللتی بته
الزامات تمربه کاری برمیگردد که برای پروانه حرفتهای
بینالمللی ادیدتر و بیشتر است.
استاندارد شایستگی در مهندسی .قبتل از تشتریح
«استاندارد اایستگی» در حوزه مهندسی باید گفت یک
گروه مهندسی ترکیبی از سه رده یا حرفته« :مهنتدش»ا
«تکنولوژیست» و «تکنستین» استت ( )IEA, 2011کته
نو اایستگیا فعالیتها و حیرههای کاری آنها نستبتاً

از هم متمایز بوده و به ترتیب اامل «پیچیده»ا «بهطور
گسترده تعریتف اتده» و «کتامالً تعریتف اتده» استت
( .)IEA, 21 June 2013همانطور که گفته اد معمتورً
در کشورهای توسعهیافتها یتک آژانتت تنیتیم مقتررات
مهندستتتی مربوطتتتهای وجتتتود دارد کتتته «استتتتاندارد
اایستتتگی» متترتبط بتتا یتتک رده و گتتاهی هتتر ستته رده
مهندستی را تتدوین متتینمایتد .بتتهطتورکلی مست ولیت
سازمان مذکور اامل مدیریت و یا نیارت بر فعالیتهای
مرتبط بتا تعیتین استتاندارد اایستتگی و اعرتا پروانته
حرفهای است .آنچته در استتاندارد اایستتگی مشتخص
میاود اامل :تعیین مالفههتای اایستتگی مترتبط بتا
یک رده مهندسی و تعیین نحوه پترورش و ستنمش آن
مالفتتههتتای اایستتتگی استتت .زمتتانی کتته استتتاندارد
اایستتتگی مشتتخص اتتدا ستتازمان تنیتتیم مقتتررات
مهندسی بر اساش الزامات در نیر گرفته اده اقتدام بته
ارزیابی اایستگی متقاضیان میکند و درصورتیکه یتک
متقاضی تمام الزامات اایستگی را برآورده نموده بااتدا
به وی یک پروانه حرفهای اعرا میکند و اخص مذکور
بهعنوان یک فرد حرفهای (معادل اایسته) قلمداد متی-
گردد .در ارزیتابی اایستتگی کته توستط یتک ستازمان
ذیمقام و بر اساش میزان برآورده ادن الزامات منتدرج
در استاندارد اایستگی انمتام متیاتودا میتزان تحقتب
اایستگی در یک متقاضتی از طریتب بررستی متدارک و
اسناد مشخص میاود نه سنمش مالفههای اایستتگی
(.)IEA, 1 January 2013
به صورت دقیتبتتر متواردی کته در یتک استتاندارد
اایستگی مهندسی مشخص متیاتوند اتامل :تعیتین
«مالفههای اایستگی» مورد تأیید؛ تعیین «ویژگیهتای
دانشآموختگی» مورد تأیید؛ تعیین دستاوردهای «دوره
توسعه تکوینی» و ایوه ستنمش آنهتا؛ و تعیتین اتیوه
ارزیابی اایستگی در یک رده مهندسی استت ( IEA, 1
 .)January 2013در اینمتتا منیتتور از «ویژگتتیهتتای
دانتتشآمتتوختگی» کتته گتتزارههتتای واضتتح و مختصتتر از
توانمنتتدی یتتا قابلیتتت ( )capabilityهستتتند اتتامل آن
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دسته از مالفههای اایستگی هستند که بایتد در طتول
یک «برنامه آموزای اعتبارگذاری اده» پترورش یابنتد.
همچنین «دوره توسعه تکوینی» که اامل فعالیتهتایی
همچون ارکت در «آزمون عمتل حرفتهای مهندستی»ا
«کسب تمربیات کاری»ا آموزشهای اتغلی ()training
و غیره است؛ برای تحکیم «ویژگیهای دانشآموختگی»
در عمل و نیز سنمش صحیح آنها در کار بوده و عتالوه
بر آن بتهمنیتور پترورش و ستنمش ستایر مالفتههتای
اایستگی است تا در طول ایتن دوره یتک مهنتدش بته
اایستگی رزم برستد ( .)IEA, 2011در ارتبتا بتا نتو
تمربتتههتتای کتتاری کتته افتتراد در طتتول «دوره توستتعه
تکوینی» کسب نمایندا باید گفتت کته تمربیتات کتاری
معمورً بر اساش معیارهای مشخصی همچون  -1کاربرد
نیریتته؛  -2تمربتته عملتتی؛  -9متتدیریت مهندستتی؛
 -4مهتتارتهتتای ارتبتتاطی؛ و  -5پیامتتدهای اجتمتتاعی
سنمیده میاوند .بر استاش استتانداردهای بتینالمللتی
اایستگیا کسب تمربیات کاری باید تحتت سرپرستتی
یک مهندش حرفهای بااند .معمورً تمربیتاتی همچتون
انمام کارهای اداریا فروش و بازاریابی و تتدریت دروش
دانشگاهی غیرتخصصی جز تمربیتات کتاری محستو
نمیاوند که تمامی این متوارد توستط ستازمان تنیتیم
مقررات مربوطته مشتخص متیاتود ( Association of
.)Professional Engineers of Ontario, 2013
همان طور کته گفتته اتد در استتاندارد اایستتگیا
همچنتتین خصوصتتیات برنامتتههتتای آموزاتتی مهندستتی
استاندارد (که فارغالتحصیالن آنها دارای «ویژگتیهتای
دانشآموختگی» یا دستاوردهای دانشگاهی متورد تأییتد
هستند) نیز تعیین میاتود .ایتن برنامتههتای آموزاتی
معمورً آن نتو برنامتههتایی هستتند کته توستط یتک
«ستتازمان اعتبارگتتذاری تصتتدیب اتتده»ا ارزیتتابی و
اعتبارگذاری اده بااند و یا از طریب یک آزمون معتبرا
اعتبار روایی گرفته بااند (.)IEA, 1 January 2013
در تشریح «سازمان اعتبارگذاری» باید گفتت کته دو
نو کلتی از ستازمانهتای اعتبارگتذاری بتا کارکردهتای

مختلفتتتی وجتتتود دارد کتتته نتتتو اول بتتته ارزیتتتابی و
اعتبارگتتذاری «ماسستتات آموزاتتی» (اعتتم از دانشتتگاها
کالجا مدرسها دانشکده) پرداخته و نو دوم به ارزیتابی و
اعتبارگذاری «برنامههای آموزای» میپردازد .اکنتون در
کشورهای توسعهیافتها اکثر ماسسات آموزای و برنامه-
هتتای آموزاتتی اکثتتر حتتوزههتتای موضتتوعی مختلتتف
دانشگاهی همچون حقوقا پزاکی و بهدااتا متدیریت
و خصوصاً مهندسی از طریب یک «سازمان اعتبارگتذاری
تصدیب اده»ا اعتبارگذاری میاتوند تتا کیفیتت آنهتا
تضمین اود ( .)Eaton, 2006نکته بسیار مهم در فرایند
اعتبارگذاری این استا که برنامتههتای آموزاتی زمتانی
ارزیابی و اعتبارگتذاری متیاتوند کته در یتک ماسسته
آموزای معتبر یا «اعتبارگذاری اده» ارایه اده بااتند؛
به عبارت دیگرا اعتبارگذاری ماسسه آموزاتی مقتدم بتر
اعتبارگذاری برنامه آموزای است .علتت گنتین الزامتی
این است که تمامی برنامههتای آموزاتی یتک ماسسته
آموزای باید بتر استاش مأموریتتهتا و گشتمانتدازهای
ماسسه آموزای تدوین اتوند بنتابراین قبتل از تتدوین
برنامههتای آموزاتیا بایتد کیفیتت و استتاندارد بتودن
ماسسه آموزای از لحاظ گشماندازا مأموریتا اهتداف و
دیگر موارد به تأیید یک «سازمان اعتبارگتذاری تصتدیب
اده» برسد (.)CHEA, 2006
اما یتک ستازمان اعتبارگتذاری زمتانیا تصتمیماتش
معتبر است که خود نیز به تصدیب یا تأیید وزارتخانه یتا
یک نهاد تنییم مقررات مربوطه رستیده بااتد .رزم بته
ذکر است که این نهاد تنییم مقررات از سازمان تنیتیم
مقررات مهندستی متذکور کته استتاندارد اایستتگی را
تدوین مینمایدا متمتایز استت .در ایتن خصتوصا نهتاد
تنییم مقررات یا وزارتخانته مربوطتها استتانداردهایی را
برای «سازمانهای اعتبارگذاری» تعیین مینماید و طتی
یک فرایند خاص به ارزیابی «سازمانهای اعتبارگتذاری»
میپردازد .درصورتیکه نهاد تنییم مقررات یا وزارتخانته
مربوطه در طی فرایند ارزیابی به این نتیمته برستد کته
یتتک «ستتازمان اعتبارگتتذاری» کیفیتتت دااتتته و بتتا
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استانداردها انرباق داردا «آژانت اعتبارگتذاری» متذکور
را برای مدت معینی (معمورً 9ا  5یا  10ستال) تصتدیب
نموده و بته رستمیت متیاناستد .البتته در طتول دوره
تصدیبا «سازمان اعتبارگتذاری» بته طتور متداوم متورد
نیارت قرار دارد (.)CHEA, 2006
رویه اعتبارگذاری یک ماسسه آموزای یا یک برنامه
آموزای بتدین صتورت استت کته ابتتدا یتک «ستازمان
اعتبارگتتذاری تصتتدیب اتتده» استتتانداردهایی را بتترای
ماسسات آموزای یا برنامههای آموزای تدوین نموده و
ابالغ مینماید و سپت در طول یک فرایند خاص کته در
آن نماینتتتدگانی از همتایتتتان صتتتنعتی و دانشتتتگاهیا
دانشمویان و دیگر ذینفعان حضور دارند اقدام به ارزیابی
ماسسات آموزای یتا برنامتههتای آموزاتی متینمایتد.
درصورتی که یک ماسسه آموزاتی یتا برنامته آموزاتی
منربب با استانداردها باادا برای یک مدت زمان معینی
(معمورً  9تا  5سال) به تأییتد «ستازمان اعتبارگتذاری»
میرسد و بهعنوان «ماسسه آموزای اعتبارگذاری اده»
یا «برنامه آموزای اعتبارگذاری اده» قلمداد متیگتردد
(.)IEA, 2015
یک «سازمان اعتبارگذاری» برای تعیین استتانداردهای
آموزایا ابتدا «ویژگیهای دانشآموختگی» را محتکزنتی
نموده و سپت استانداردهای یتک «برنامته آموزاتی» کته
توانایی پرورش «ویژگیهای دانتشآمتوختگی» دارد را نیتز
محتتکزنتتی و مشتتخص متتینمایتتد .استتتانداردهای برنامتته
آموزای از دو بخش کلی تشکیل اتدهانتد کته بختش اول
اامل استانداردهای مرتبط با ایوه تدوین برنامته آموزاتی
بوده و بخش دوم اامل استتانداردهای مترتبط بتا اجترا یتا
متتدیریت «برنامتته آموزاتتی تتتدوین اتتده» استتت ( IEA,
.)2015
توافقنامههای بینالمللی مهندسی .در حتال حاضتر
«سازمانهتای حرفتهای تنیتیم مقتررات مهندستی» از
کشورهای مختلف که استاندارد اایستگی ملتی ختود را
تتتدوین متتینماینتتدا اقتتدام بتته امضتتا «توافقنامتتههتتای
بینالمللی مهندسی» نمودهاند که هدف از آن ایماد یک

«استاندارد بینالمللی اایستتگی محتک بترای یتک رده
مهندسی» است .یادآور میاود که در زمینتة مهندستی
برای هرکدام از ردههای «مهنتدش»ا «تکنولوژیستت» و
«تکنسین»ا توافقنامههای بینالمللی جداگانهای تشکیل
اده است .در یک توافقنامها اعضتا آن بایتد استتاندارد
اایستتتگی ملتتی ختتود را بتتا «استتتاندارد بتتینالمللتتی
اایستگی» هتمتتراز نماینتد (.)IEA, 1 January 2013
همترازسازی استانداردهای اایستگی بدینصورت استت
کتته اعضتتا توافقنامتتها الزامتتات بتتومی را بتته استتتاندارد
بتینالمللتی اضتافه متینماینتد (.)IEA, 21 June 2013
مزیت «توافقنامههای بینالمللی» که مقصود کلی آن نیز
هست اامل :الف -تحرک آسان اتاغالن دارنتده پروانته
حرفهای مهندسی در دیگتر کشتورهای عضتو توافقنامته
برای ااتغال (زیرا مدارک حرفتهای اعرتا اتده توستط
یک عضتو توافقنامتها توستط ستایر اعضتا بته رستمیت
اناخته متیاتود) و  -اطمینتان از کیفیتت کارهتای
تولیتد اتتده و یتتا ختتدمات ارایتته اتتده توستتط اتتاغالن
مهندسی مذکور است که گامی در راستای توسعه پایدار
و همهجانبه است (.)IEA, 1 January 2013
توافقنامههای بینالمللتی مهندستی دارای قتوانین و
مقررات ذیل هستند که در کل باعث تضمین کیفیت آن
میاوند :تمام اعضا اصلی توافقنامه بایتد فعالیتتهتای
دیگتتر اعضتتا توافقنامتته را بتتهصتتورت ادواری بتتازبینی و
ارزیابی کنند (نیتارت بتینالمللتی)؛ هتر یتک از اعضتا
توافقنامه باید تمار مثبت و منفتی ختود در خصتوص
استتتاندارد اایستتتگی را بتته ااتتتراک بگتتذارد (اتتبکه
یتتادگیری)؛ پروانتتههتتای حرفتتهای در تمتتام حتتوزههتتای
استحفاظی عضو توافقنامه به رستمیت اتناخته اتده و
تحرک افراد حرفهای بترای ااتتغال در بتین کشتورهای
توافقنامه به راحتی و با حداقل الزامات صورت متیگیترد
(البته در کشور مقصدا الزامات بومی حتماً متورد آزمتون
قرار میگیرنتد)؛ در توافقنامتههتا جلستات ادواری بترای
بازبینی و بهروزرسانی قواعد و مقررات و دستورالعملهتا
تشکیل میاود؛ یک سازمان تنییم مقررات مهنتتدسی
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جدیدی که متقاضی عضتویت در توافقنامته استت بایتد
ابتتتدا بتتا موافقتتت اعضتتا اصتتلی بتته «عضتتویت موقتتت»
توافقنامتته تبتتدیل اتتده و بعتتد از گذرانتتدن «عضتتویت
موقت» و در صورت تأیید اعضا اصلی میتواند به «عضو
اصلی» توافقنامه تبدیل اود .اگر در بازبینیها مشتخص
اود که فعالیتهای یتک عضتو اصتلی توافقنامته متورد
تأیید نبوده و همارز نیست عضو اصلی مذکور بته «عضتو
مشرو » تنزل پیدا میکند (.)IEA, 1 January 2013
پیمانهای بینالمللی آموزشی .یک پیمان آموزاتی
()Educational Accordا یتتتک توافقنامتتته متتتابین
«سازمانهای اعتبارگتذاری برنامتهایتی» از کشتورها یتا
حوزههتای استتحفاظی مختلتف استت .در یتک پیمتان
آموزای «استانداردهای بینالمللی آموزاتی مهندستی»
برای یتک رده مهندسای (مهنتدشا تکنولوژیستت یتا
تکنسین) محکزنی و تعیین میاود .در «استانداردهای
آموزاتتتی بت تینالمللتتتی مهندستتتی»ا «ویژگتتتیهتتتای
دانشآموختگی بینالمللی محک» و «استانداردهای یک
برنامه آموزای محک» در یک رده مهندسی (منیور آن
نو برنامه آموزای است که توانایی پرورش ویژگیهتای
دانشآموختگی محک را دارد) مشخص میاتود ( IEA,
 .)2015در پیمانهای آموزای آن دسته از «ویژگی های
دانش آموختگی» انتخا میاوند کته از لحتاظ جهتانی
قابل کاربرد و بازتابی از حداقل استانداردهای قابلقبتول
بودها بهطور عینی قابل سنمش بااند و انتیار این بااد
که برای یک دورة زمانی طورنی معتبر بوده و بهندرت و
تنهتتا بعتتد از یتتک بحتتث قابتتلتوجتته تغییتتر کننتتد.
استتتانداردهای بتتینالمللتتی متترتبط بتتا برنامتته آموزاتتی
مهندسی از دو دسته تشکیل ادهاند کته در دستته اولا
استانداردهای مربو به نحتوه تتدوین برنامته آموزاتی

مهندستتی تعیتتتین و تشتتتریح اتتتده و در دستتتته دوم
استانداردهای مربو به نحوه مدیریت «برنامه آموزاتی
تدوین اتده» تعیتین و تشتریح اتده استت ( IEA, 21
.)June 2013
همانند توافقنامههتای مهندستیا بترای هتر یتک از
ردههتتای مهندستتی یتتک «پیمتتان آموزاتتی مهندستتی»
مربوطهایتی وجتود دارد کته استتانداردهای بتینالمللتی
آموزاتتی آن رده را تتتدوین متتیکنتتد .در پیمتتانهتتای
آموزاتتیا هرکتتدام از ستتازمانهتتای اعتبارگتتذاری عضتتو
پیمان آموزای باید «استانداردهای ملی آموزای» ختود
را با «استانداردهای بینالمللی آموزای» مربوطه هم تراز
نموده و آنها را به تمام برنامتههتای آموزاتی مربوطته
تحت قلمرو خود ابالغ نماید .درصتورتیکته یتک برنامته
آموزاتتی تمتتام استتتانداردهای آموزاتتی ابتتالغ اتتده را
بتترآورده ستتازد و ایتتن امتتر بتته تأییتتد یتتک ستتازمان
اعتبارگذاری عضو پیمان آموزای برسدا برنامه آموزاتی
مذکور بهعنتوان «برنامته آموزاتی اعتبارگتذاری اتده»
قلمداد اده و جنبه بینالمللی پیتدا متینمایتد .در ایتن
حالت تمتامی دانتشآموختگتان یتک «برنامته آموزاتی
اعتبارگذاری اده» بینالمللی در تمام کشتورهای عضتو
پیمان به رسمیت اناخته اتده و حتب ورود بته «دوره
توسعه تکوینی» و حتی حب ادامه تحصیل و یتا ااتتغال
در سایر کشورهای عضو پیمان را دارند ( IEA, 21 June
.)2013
اتحادیه بینالمللی مهندسی .این اتحادیته بتارترین
مرجتتع بتتینالمللتتی در خصتتوص آمتتوزش و اایستتتگی
مهندسی بوده که ترکیبی از اش توافقنامه بتینالمللتی
مهندسی و پیمان آموزای بینالمللی مهندسی به اتر
جدول  1است (.)IEA, 21 June 2013

جدول  .9اعضاء توافقنامه بینالمللی مهندسی
توافقنامه حرفهای

رده مهندسی

پیمان آموزشی

مهندس

پیمان واشنگتن

تکنولوژیست

پیمان سیدنی

توافقنامه بینالمللی تکنولوژیستهای مهندسی

تکنسین

پیمان دوبلین

توافقنامه تکنسینهای مهندسی

توافقنامه بینالمللی مهندسان حرفهای
توافقنامه شایستگی مهندس APEC
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همانطور که در جدول  1مشخص استت بترای هتر
رده مهندسیا یک پیمتان بتینالمللتی آموزاتی و یتک
توافقنامه بینالمللی مربوطهای وجود دارد که به ترتیتب
استتتانداردهای بتتینالمللتتی آموزاتتی و استتتانداردهای
بینالمللی اایستگی آن رده را تدوین میکنند .از نکتات
مهتتم در رابرتته بتتا جتتدول  1ایتتن استتت کتته بتترای رده
«مهندش» دو توافقنامه وجود دارد کته یکتی در سترح
بتتینالمللتتی و یکتتی در ستترح آستتیا -اقیانوستتیه استتت.
همچنین برای رده «تکنسین» هنوز توافقنامته مربوطته
رسماً آغاز به کتار نکترده استت (.)IEA, 21 June 2013
یکی از سازمانهای اعتبارگذاری کته عضتو پیمتانهتای
آموزای بوده و در حتوزه مهندستی نقتش رهبتر را دارد
«هی ت اعتبارگذاری برای فنی -مهندسی» یا  ABETاز
کشور امریکا است (.)Ebrahimabadi & et al, 2017
از نیر «اتحادیه بینالمللی مهندسی»ا «ویژگی هتای
دانشآموختگی» یک مهندش در هر ردهایتی کته بااتد
اامل  12ویژگی به ار ذیل استت .1 :دااتتن دانتش
مهندسیا  .2توانایی تحلیل مس لها  .9توانایی طراحی یا
توسعه راهحلهاا  .4توانایی پتژوهشا  .5توانتایی کتاربرد
ابزارهتتای متتدرنا  .6توانتتایی ارزیتتابی و درک مستتایل
اجتمتتتاعیا بهدااتتتتیا ایمنتتتیا حقتتتوقیا فرهنگتتتیا
مس ت ولیتهتتای متعاقتتب متترتبط بتتا عمتتل مهندستتی و
راهحلهای ارایه ادها  .7درک و ارزیابی توسعه پایتدار و
همچنتتین درک و ارزیتتابی تتتأثیر کتتار مهندستتی در
زمینههای اجتماعی و زیستمحیرتیا  .8کتاربرد اصتول
اخالقی و تعهد نسبت به اخالقیات حرفهایا مس ولیتها
و هنمارهای مربو به کار مهندسیا  .9دااتن عملکترد
ماثر فردی و همچنین عملکترد کارآمتد در تتیم کتاریا
 .10توانایی برقتراری ارتبتا کارآمتد (برقتراری ارتبتا
بتهصتورت کتبتیا بصتتریا کالمتی و الکترونیکتی بتترای
گزارشا پرزنت کردنا درک دستورالعملها و ارایه آنهتا
و غیتتره)ا  .11توانتتایی متتدیریت پتتروژه و امتتور متتالی و
 .12آمتتادگی بتترای یتتادگیری متتادامالعمتتر و تعمیتتب
بخشتتیدن بتته آن .متتتذکر متتیاتتود اتحادیتته «»IEA

ویژگی هتای دانتشآمتوختگی را بتا توجته بته حیرته و
فعالیتهای کتاری هتر رده مهندستیا بته اتکل بستیار
دقیقی برای هر رده مهندسی تعریف کرده استت ( IEA,
.)21 June 2013
از نیر «اتحادیه بینالمللی مهندسی»ا «مالفتههتای
اایستگی» یک مهندش در هر رده مهندسی کته بااتد
اامل  19مالفه به ار ذیل است .1 :دااتن فهمتی از
دانش جهانی و توانایی کتاربرد آن؛  .2دااتتن درکتی از
دانتتتش محلتتتی و توانتتتایی کتتتاربرد آن؛  .9توانتتتایی
تمزیتتهوتحلیتتل مس ت له؛  .4توانتتایی طراحتتی و تتتدوین
راهحلها؛  .5توانایی ارزیتابی نتتایج و تتأثیر فعالیتتهتا؛
 .6توانایی محافیتت از جامعته (بتا تشتخیص مستتدرنه
تأثیرات اجتماعیا فرهنگی و محیری قابتل پتیشبینتی
مربو به فعالیتهاا با توجه به نیاز به توسعه پایتدار؛ بتا
تشخیص اینکه حفاظتت از جامعته در بتارترین اولویتت
قتترار دارد)؛  .7توانتتایی تحقتتب تمتتام الزامتتات حقتتوقی و
قانونی و محافیت از ستالمت و امنیتت جامعته در طتی
فعالیتها؛  .8توانایی انمام فعالیتتهتا بتهطتور اخالقتی؛
 .9توانایی مدیریت فعالیت هتای مهندستی؛  .10توانتایی
برقراری ارتبا کارآمد با دیگران در طتول فعالیتتهتای
مهندسی؛  .11توانایی کافی بهمنیور انمام فعالیتتهتای
مرتبط با «توسعه مداوم حرفهایی» برای حفظ و توستعه
اایستتتتتتگی ختتتتتود؛  .12توانتتتتتایی قضتتتتتاوت؛ و
 .19مس ت ولیتپتتذیری در قبتتال تصتتمیمات .همچنتتین
اتحادیه مذکور مالفههای اایستگی را با توجه به حیره
و فعالیتهای کاری هر ردها به اکل بسیار دقیقی بترای
هر رده مهندسی تعریتف کترده استت ( IEA, 21 June
 .)2013به نیر میرسد که مهندسان اایسته در مقایسه
با دانشآموختگان دانشتگاهی مهندستیا دارای توانتایی
قضاوت و مس ولیتپذیری هستند.
شبکه اروپایی اعتبارگذاری آموزش مهندسای.
بعد از تشکیل اتحادیته اروپتاا یتک پتروژه گندستاله بتا
عنوان «فرایند بولونیا» در سترح اروپتا اترو اتد کته
هدف آن هماهنگ نمودن نیامهای آموزای دانشتگاهی
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کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتود .در «فراینتد بولونیتا»
ابتدا طول دورههتای (یتا حمتم یتادگیری) سته مقرتع
تحصتتیلی کاراناستتیا کاراناستتی اراتتد و دکتتتری
همچنین و ویژگی های دانتشآموختگتان هرکتدام از آن
مقاطع تحصیلی برای تمام راتههای تحصیلی مشتخص
ادند و سپت در سالهای بعتد اقتدامات متذکور بترای
دیگر مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه نیز انمام اتد کته
به «گارگو مدارک اروپا» یا « »EQFمشتهور گردیتد.
« »EQFاامل هشت سرح از ابتدایی تتا دکتتری استت
که هر گه از سرح اول بارتر رویم بتر پیچیتدگی سترح
نیز افزوده میاود .تمام کشورهای اروپایی عضو اتحادیه
باید بر اساش EQFا یتک «گتارگو ملتی متدارک» را
برای کشور خود تتدوین نماینتد بته صتورتی کته کلیته
مقاطع تحصیلی نیام آموزای آنها فعالیتهای ختود را
بتتر استتاش «گتتارگو ملتتی متتدارک» تنیتتیم نماین تد
(.)ENAEE, 2015
با وجود اینکه کشورهای اروپایی از یکسو عضو «پیمتان-
های بینالمللی آموزای مهندسی» بوده و در حال حاضر نیز
هستند اما با الگوگیری از «پیمانهای بینالمللتی آموزاتی»
خصوصاً پیمان واانگتنا یک توافقنامتة آموزاتی مهندستی
اروپایی بین سازمانهای اعتبارگتذاری از کشتورهای مختلتف
اروپایی امضا اد که اکنون هفده کشور اروپایی در آن عضتو
هستند .هدف این توافقنامه آموزایا تضمین کیفیت آموزش
مهندسی اروپا در مقاطع کاراناسی و کاراناسی اراد استت
که از طریب تعیین استانداردهای آموزای مهندسی اروپایی و
به رسمیت اناختن دانشآموختگان «برنامتههتای آموزاتی
اعتبارگذاری اده» در تمتام کشتورهای اروپتاییا بته دنبتال
تحقب گنین هدفی است .در اینما بته برنامتههتای آموزاتی
مهندسی که استانداردهای آموزای متذکور را رعایتت نمایتد
یک برگسب کیفیت با نماد «® »EUR-ACEاعرا میاود
(ENAEE, 2015؛ ENQA, 2009؛ )Augusti, 2009
از نیتتر «اتتبکه اروپتتایی اعتبارگتتذاری آمتتوزش
مهندسی» ویژگیهای دانشآمتوختگی حتوزة مهندستی
اامل هشت آیتم ذیل است که ایتن اتبکه هتر یتک از

آنها را متناسب با مقاطع کاراناسی و کاراناسیاراتد
بتته تفکیتتک و بتتهصتتورت دقیتتب تعریتتف نمتتوده استتت:
 -1دااتن دانش و درک؛  -2توانایی تحلیتل مهندستی؛
 -9توانتتایی طراحتتی مهندستتی؛  -4توانتتایی پتتژوهش؛
 -5توانایی انمتام عمتل مهندستی؛  -6توانتایی قضتاوت
کردن؛  -7توانتایی برقترار ارتبتا و توانتایی انمتام کتار
تیمی؛ و  -8توانایی درگیر ادن در یادگیری مادامالعمتر
و توانایی انمام آن .بته منیتور اینکته تمتام برنامتههتای
آموزای مهندسی بتوانند ویژگیهای دانشآمتوختگی را
بهطور کامل و صحیح پرورش دهندا اتبکه «»ENAEE
استانداردهایی را برای برنامههای آموزای تعیین نمتوده
است که کامالً تمویزی هستند .در اینمتا استتانداردهای
آموزای تعیین اده برای تدوین و اجترای یتک برنامته
آموزای مهندستی اروپتایی اتامل -1 :اهتداف برنامته؛
 -2فرایند آموزش و یتادگیری؛  -9منتابع؛  -4پتذیرشا
انتقتتالا پیشتترفت و دانتتشآموختتته نمتتودن دانشتتمو؛ و
 -5تضتمین کیفیتتت درونتتی استتت .اتتبکه «»ENAEE
همچنین برای کمک به مس ورن برنامههتای آموزاتیا
دستورالعملهای را تدوین نموده که کامالً پیشنهادیاند
(.)ENAEE, 2015
پیمان آموزشی سئول .پیمان آموزاتی ست ول کته
در سال  2008تأسیت اتد استتانداردهای بتینالمللتی
آموزای مربو به حوزه کامپیوتر را تدوین مینمایتد .از
نیتتر ایتتن پیمتتانا حتتوزه کتتامپیوتر اتتامل «مهندس تی
کتتامپیوتر»ا «»ITا «علتتوم کتتامپیوتر»ا «سیستتتمهتتای
اطالعاتی» و «مهندسی نرمافزار» است .این پیمان اامل
هشتتت عضتتو استتت کتته مهتتمتتترین آن ستتازمانهتتای
اعتبارگذاری « »ABETاست.
از نیتتر پیمتتان آموزاتتی ست ولا ویژگتتیهتتای یتتک
دانشآموخته محک حتوزه کتامپیوتر اتامل ده ویژگتی
ذیل است -1 :فارغالتحصیلی ادن از یک دوره آموزای
معتبرا  -2دااتتن دانشتی بترای حتل مشتکالت راتته
کامپیوترا  -9مهارت تحلیل مس لها  -4مهارت طراحی و
تدوین راهحلهاا  -5مهارت استفاده از ابزارهتای متدرنا

 / 05پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 19پیاپی  ،)85سال پانزدهم ،پاییز 9111

 -6مهارت کار فردی -تیمیا  -7مهارت برقراری ارتبا ا
 -8حرفتتهایگتتری در راتتته کتتامپیوتر و همچنتتین در
جامعها  -9آانایی با اصول اخالقی و رعایت اخالقیتاتا
و  -10درگیر ادن در یتادگیری متادامالعمتر و توانتایی
انمتتام آن ( .)Seoul accord, 2016اعضتتا «پیمتتان
آموزای س ول»ا استانداردهای برنامه آموزای (همچون
استانداردهای مرتبط با نحوه پذیرشا نحوه پیشترفت در
طول برنامها نحوه سنمشا و  )...را که برای اطمینتان از
پرورش «ویژگی های دانتشآمتوختگی» متذکور تتدوین
میاتوندا همتان استتانداردهای «اتحادیته بتینالمللتی
مهندسی» را مبنا قرار داده است.
پروژه «ابتکارات  .)CDIO Initiative( »CDIOایتن
پتتروژه بتتزرن بتتینالمللتتی در ستتال  2000بتته رهبتتری
دانشگاه «ام آی تی» یا « »MITآغتاز اتد کته هتدفش
تضمین و ارتقا کیفیت برنامههتای آموزاتی مهندستی
است .پروژه مذکور که به نتوعی یتک توافقنامته در بتین
«ماسسات آموزش عالی» استا استتانداردهای آمتوزش
مهندستتی را مشتتخص نمتتوده استتت .در ایتتن توافقنامتته
اعتقاد بر این است که «ساخت یک محصول»ا «تتدوین
یک فرایند» یا «تدوین یک سیستم» اامل گهار مرحله
«درکا طراحتتیا اجتترا و بهتترهبتترداری» ( Conceive,
 )Design, Implement, Operateاست که باید مبنتا یتا
گارگو آموزش مهندسی قرار گیرنتد؛ بنتابراین انتیتار
میرود که دانشآموختگان یک برنامه آموزای مهندسی
ویژگتتیهتتای محتتک« :درک»ا «طراحتتی»ا «اجتترا» و
«بهرهبرداری» در یک حیرته کتاری را کستب نماینتد و
برنامتته آموزاتتی مهندستتی بایتتد ایتتن ویژگتتیهتتا را در
دانشآموختگانش پرورش دهد .رزم به ذکر است گهتار
«ویژگی دانشآمتوختگی» متذکور کته بتهصتورت کلتی
عنتتوان اتتدها در طتتول ستته مرحلتته دیگتتر بتتهصتتورت
دقیبتری تعریف ادهاند .استانداردهای آموزای CDIO
اامل دوازده استاندارد است که در هر یتک از آنهتا بته
موارد خاص ذیل توجه اده که در کتل باعتث تضتمین
کیفیت آموزای مهندسی میاوند :استاندارد ( 1فلستفه

برنامه آموزای)ا استانداردهای 2ا  9و ( 4نحتوه تتدوین
برنامهدرسی)ا استانداردهای  5و ( 6تمربیتات طراحتی-
اجرا و فضاهای کاری)ا استانداردهای  7و ( 8روشهتای
تدریت و یادگیری)ا استتانداردهای  9و ( 10بالنتدگی و
اایستگی اعضای هی تتعلمتی)ا و استتانداردهای  11و
( 12سنمش و ارزیابی) .در اینما دانشآموختگتان یتک
ماسسه آموزش عالی عضو توافقنامه CDIOا از نیر تمام
ماسستتات آمتتوزش عتتالی عضتتو توافقنامتته  CDIOبتته
رسمیت اناخته میاوند (.)CDIO, 2016
اقدامات مشترک «اتحادیه بینالمللی مهندسی» و
«شبکه اروپایی اعتبارگذاری آموزش مهندسی» بارای

بینالمللی نمودن آموزش مهندسی .اتحادیته « »IEAو
ابکه « »ENAEEبرای ایماد همارزی دانشآموختگتان
و تضتتمین کیفیتتت برنامتتههتتای آموزاتتی مهندستتی در
جهانا اقدامات مهمی همچون تتدوین یتک «واژهنامته»
( )IEA, 2011و تتدوین «بهتترین اتیوه اعتبارگتذاری»
( )IEA, 2015را بهطور مشترک انمام دادهانتد .هتدف از
تدوین «واژهنامه» مذکور اجما نیر جهانی در خصتوص
تعریف اصرالحات مهم در حوزه مهندسی است .هدف از
تتتدوین «بهتتترین اتتیوه اعتبارگتتذاری» نیتتز تعیتتین
استانداردهای بینالمللی آموزای مهندسیا تعیین ایوه
مدیریت یک پیمان آموزای برای تضتمین کیفیتت آنا
تعیین فراینتد ارزیتابی از برنامتههتای آموزاتیا تعیتین
وضعیت استاندارد یا کیفیت یک سازمان اعتبارگتذاری و
دیگر موارد مهم است.
بر اساش واژهنامه مذکورا «اایستگی» حتالتی استت
که در صورت وجود ممموعهای از ویژگیها یا مالفههای
اایستگی در یک فرد به وجود میآیتد بته صتورتی کته
فعالیتهای مربو به یتک «حیرته کتاری» ( Practice
 )Areaاز یک «حرفه مهندسی» را مرتابب بتا استتاندارد
اایستگی انمام میدهد ( .)IEA, 2011بتر ایتن استاشا
اایستگی جامع و وابسته به زمینته استت ( & Gonczi
 .)Hager, 2010; Castillo & et al, 2011در اینمتتا
«حیره کاری» که مترادف با «راته اغلی» است اامل

مدیریت «چرخه شایستگی» و برنامهریزی آموزشی در دوره کارشناسی فناوری اطالعات 01 /

یتک حتتوزه متمتایز و عمومتاً تصتدیب اتتده از دانتتش و
تخصص است که توسط یک ااغل مهندسی و به موجب
دنبال نمودن یک مسیر مشخص (آمتوزش دانشتگاهی و
سازمانیا و تمربه) توسعه یافتته استت ( IEA, 21 June
.)2013
برنامه آموزشی مهندسای و نحاوه تادوین آن .بتر
اساش تعاریف بینالمللیا «برنامه آموزای» گیتدمانی از
آموزش و یادگیری ساختارمند با «اهداف» تعریف اده-
ایی استت کته معمتورً منمتر بته اعرتای یتک متدرک
تحصیلی میاود« .برنامه آموزای مهندسی» که هتدف
آن ارایه یک اساش آموزای بهمنیتور تبتدیل اتدن بته
یک مهندش حرفهای استا میتواند استانداردهای مقرر
اده توسط یک سازمان اعتبارگذاری مربوطه را بترآورده
سازد .از نیر «اتحادیه بینالمللی مهندسی» یتک برنامته
آموزای مهندسی از سه بخش اصتلی «اهتداف برنامته»

()Program Objectivesا «نتتتایج برنامته» ( Program

 )Outcomesو «برنامهدرستی» ( )Curriculumتشتکیل
اده است (اکل « .)2اهداف برنامته» کته درواقتع یتک
برنامه آموزای را از دیگر برنامتههتای آموزاتی متمتایز
میسازد باید بر استاش «مأموریتت» ماسسته آموزاتیا
امکاناتا نیازهای ذینفعانا تخصص اساتید و دیگر موارد
مهم تدوین اوند .با توجه به اینکه هتر برنامته آموزاتی
دارای ارایط منحصربهفرد است بنابراین مست ورن یتک
برنامه آموزای باید در تدوین «اهتداف برنامته» اختیتار
کامل را دااته و در قبتال آن پاستخگو بااتند« .اهتداف
برنامه»ا گزارهای از دستتاوردهای در نیتر گرفتته اتده
است که دانشآموختگان یک برنامه آموزای بایتد قتادر
به انمام آن بااند و اغلتب بتر ستالهتای اولیته بعتد از
دانتشآمتوختگی تأکیتد دارنتد ( IEA, 2011; ABET,
.)2016

اهداف برنامه
نتایج برنامه
برنامهدرسی

شک  .0ارکان یک برنامه آموزشی مهندسی

در رابره با برنامههای آموزای دوره کاراناسی  ITو
ایوه تعیین اهداف آنهاا معمورً مست ورن «برنامتههتای
آموزای» ابتدا اهدافی را برای تمام گترایشهتای  ITدر
نیر میگیرند و سپت برای هر گرایش تخصصی نیز یک
ممموعه اهداف تخصصی را تعیین مینمایند (اکل .)9
نکت تة بستتیار مهتتم در رابرتته بتتا تخصتتصگرایتتی در
کاراناسی  ITاین است که در دانشگاههای معتبر بتین-
المللیا کاراناسی  ITدر قالب گنتد گترایش تخصصتی
ارایتته متتیاتتود .بتتهعنتتوانمثتتال دانشتتگاه نیوجرستتی
کاراناستتی  ITرا در قالتتب  6گتترایش ( New Jersey
)Institute of Technology, 2015ا دانشتتگاه پتتوردو
کاراناستتتی  ITرا در قالتتتب  4گتتترایش ( Indiana

 )University, 2015و دانشتتتگاه تگتتتزاش اتتتمالی
کاراناستی  ITرا در قالتب  4گترایش ( University of
 )North Texas, 2015ارایه میدهند .با توجه بته اینکته
افراد در یک «راتته اتغلی» استت کته بته اایستتگی
میرستند ( )IEA, 2015لتذا در هتر گترایش تخصصتیا
دانشمویان برای گند کارراهه یا «راته اتغلی» تربیتت
میاوند .بهعنوانمثال در دانشگاه نیوجرسی دانشمویان
«گرایش امنیت ابکه» برای راتههای اتغلی «ریتیت
امنیت ابکه وایترلت»ا «تحلیلگتر جترایم دیمیتتالی»ا
«رییت فایروال»ا «رییت سیستتم»ا «تحلیلگتر امنیتت
اتبکه» تربیتت متیاتوند ( New Jersey Institute of
.)Technology, 2015
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اهداف برنامه «( »ITبرای تمام گرایشهای ارائه شده در دانشگگاه نیوررسگی از رملگه گگرایش «تگدوین بگازی») ایگن اسگت گه
دانشجویان را به شکلی آماده نماید ه  3تا  5سال بعد از اتمام برنامه آموزشی ،دانشآموختگان بتوانند:
 با استفاده از دانش سب شده از لیسانس مهندسی در برنامه فناوری اطالعات؛ بهعنوان یک حرفهایی امپیوتر انجام وظیفه ند. در حرفه امپیوتری خود درگیر شوند و از مهارتهای حرفهایی خود برای ایجاد تأثیرات مثبت بر رامعه ،استفاده نند با بکار بردن مهارتهای یادگیری آموخته شده از برنامههای فناوری اطالعات؛ در توسعه بیشتر حرفهای خود مشار ت نمایداهداف مختص گرایش «تدوین بازی» :گرایش «تدوین بازی»؛ با این هدف طراحی شده تا به دانشجویان ،دستور برنامهنویسی در
 Cو  C++و دیگر زبانهای اسکریپتنیگ مرتبط با تدوین بازی (هماننگد  Unreal Script, Lua and Pythonگه معمگو ا در تگدوین
بازی استفاده میشوند) را یاد دهد .دانشجویان یاد میگیرند ه چگونه با در نظر گگرفتن مالحظگات گونگاگونی هم گون پالتفگرم
نشانگر ،و گرافیکهای  2Dیا 3D؛ معماری سیستم برای بازیها را طراحی نند .دانشجویان یاد میگیرند گه چگونگه موتورهگای
بازی شخصی خود را طراحی و خلق نمایند و هم نین یاد میگیرند ه چگونه منطق بازی را برنامهنویسی نند تا از آن موتورهگا
استفاده نند .دانشجویان متخصص تدوین بازی بعد از دانشآموختگیشان ،پروژههای تعدیلیافته بازی و نیز تعدادی از بازیها ه
بهصورت چرکنویس ،برنامهنویسی ردهاند و بر پلتفرمهای متعددی راهاندازی ردهاند را تکمیل خواهند نمود.
شک  .1اهداف برنامه آموزشی کارشناسی فناوری اطالعات ،گرایش تدوین بازی از دانشگاه صنعتی نیوجرسی

زمانی که مس ورن برنامه آموزاتیا «اهتداف برنامته» را
تعیین نمودند در قدم بعدی «ویژگیهای دانتشآمتوختگی»
ابالغ اده را بر اساش «اهداف برنامته» تحدیتد و بتهصتورت
دقیبتری تعریف مینمایند .بهعنوانمثال دانشمویان گترایش
«تدوین بازی»ا دانش و یا مهارت تحلیل مست له را در زمینتة
تدوین بازی و با توجه به اهتداف آن گترایش تخصصتی یتاد
متتیگیرنتتد نتته هتتر دانشتتی را .زمتتانی کتته «ویژگتتیهتتای
دانشآموختگی» بر اساش «اهتداف برنامته» تعریتف اتدند
تبدیل به «نتایج برنامه» یا «برونداد برنامه» میاوند که بایتد
در سرح خروجی یک برنامه آموزاتی تحقتب یابنتد .تحقتب
«نتایج برنامه» (که یکبهیک قابل سنمشاند) درلت بر ایتن
دارند که دانشآموخته بهمنیور کسب اایستگی برای انمتام
کار در یک سترح مناستبا پتانستیل رزم را کستب نمتوده
است (.)IEA, 2011
با تعیین «نتتایج برنامته»ا قتدم بعتدی تتدوین یتک
«برنامهدرسی جامع» است .برنامتهدرستی زمتانی جتامع
است که تمام «نتایج برنامه» را به اکلی منرقتی متورد
پواش قرار دهد .در اینما برنامهدرسی (البته بتا انتدکی
اصال ) یک طر آکادمیک استت کته توستط مست ورن
یک برنامه آموزای تدوین میاود و هتدف آن پترورش
تمتام «نتتایج برنامته» استت Yadegarzadeh & et al,

) .)2013همانطتور کته در اتکل  2مشتخص استت در
اینما برنامهدرسی مبتنی اایستگی نبوده بلکه مبتنی بر
«نتایج برنامه» است و بایتد بتر استاش «نتتایج برنامته»
تدوین اود (.)Lansu & et al, 2013
استانداردهای بینالمللی آموزشای مهندسای.
«اتحادیه بینالمللی مهندستی» و «اتبکه اعتبارگتذاری
آمتتوزش مهندستتی اروپتتا» بتتهطتتور مشتتترک تعتتداد 10
استاندارد به اتر ذیتل را بترای یتک برنامته آموزاتی
مهندسی تدوین کردهاند که تمام برنامتههتای آموزاتی
قلمرو «اتحادیه بینالمللی مهندستی» و اروپتا ملتزم بته
رعایت آنها هستند:
 .9اهداف برنامه (قصد یک برنامه آموزای مهندستی
بایتد فتتراهم کتتردن استتاش آمتتوزش مهندس تی در ی تک
گرایش تخصصی از یک حرفه مشخص مهندسی بااد)؛
 .0نتایج برناماه («نتتایج برنامته» بایتد بتا «اهتداف
برنامه» سازگار بوده و مرتابب بتا استتانداردهای محتک
بینالمللی بااند)؛
 .1برنامهدرسی (طر «برنامه درسی» یک ماسسته
آموزای باید منسمم بوده و با «اهداف برنامته» ستازگار
بااند که این امر اامل سازگاری بتا «الزامتات ورودی»
بیان اده و «نتایج برنامه» نیز میاود)؛
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 .2الزامات پذیرش (الزاماتی که توسط یک ماسسته
آموزاتتی بتترای پتتذیرش دانشتتمویان در نیتتر گرفتتته
میاوند باید با توانتاییهتایی کته برنامته از دانشتمویان
تقاضا میکندا با آمتادگی قبلتی دانشتمویان بته منیتور
بهتترهبتترداری و بتتا پیشتترفتی کتته از دانشتتمویان انتیتتار
میرود سازگار بااند)؛
 .8الزامات پیشرفت دانشجویی (این الزامات باید بتا
«ستترح ورودی»ا «برنامتتهدرستتی» و «نتتتایج برنامتته»
سازگار بااند)؛
 .2سنجش (سنمش دانشمویان باید دارای ترکیبتی
مناسبی از سنمشهای تکوینی و تراکمتی بااتد کته بتا
پیشرفتهتای طتر ریتزی اتده دانشتمویان و «نتتایج
برنامه» سازگار بااد)؛
 .1مکانیساام ساانجش (در برنامتته آموزا تی بایتتد
فرایندی وجود دااته بااد که اطمینتان دهتد ستنمش
دانشمویان از استاندارد رزم برختوردار بتوده و ستازگارا
عینی و عادرنه است)؛
 .5محیط آموزشی (محیط آموزش و یتادگیری بایتد
با «اهداف برنامه»ا ساختار برنامه آموزایا آمادگی قبلی
دانشمویان برای بهرهبرداری از برنامها «نتایج برنامته» و
«برنامهدرسی» تناسب دااته بااد)؛
 .1منابع (محیری کته در آن برنامته آموزاتی ارایته
میاود :باید دارای رهبری مناسب بترای برنامته بااتدا
باید دارای ااغالنی بااد که برنامه آموزاتی را آمتوزش
میدهند بهصورتی که هرکدام از این افراد بایتد ترکیتب
مناسبی از صالحیتها و تمربیات آکادمیتک و حرفتهای
را دااته بااند و به نوعی هم حرفهای و هم نیریهپترداز
بااندا باید دارای منابع فیزیکی و مالی کافی بااد که از
برنامه آموزای حمایت میکندا و باید دارای طر ریتزی
مناسب و قابلیتهای اجرایی بااد)؛
 .92مکانیسام بهبااود برنامااه آموزشای (در برنامتته
آموزای باید بازبینیهای مداوم و بهبودهای مستمری از
برنامه آموزای صورت گیرد و انمام آن توسط ماسسات
آموزاتتی بتتا درونتتدادی از دانشتتمویانا کارفرمایتتانا

دانشآموختگان و دیگر ذینفعتان انمتام پتذیرد) ( IEA,

.)2015
دستورالعم های برنامهدرسی تدوین شده توساط

 .ACM & IEEEبرای کمک بته مست ورن برنامتههتای
آموزای کاراناسی کامپیوتر از لحاظ تدوین و متدیریت
یک برنامه آموزای مرابب با استانداردهای بتینالمللتیا
دو انممن  ACMو  IEEEاقدام بته تتدوین کتتا هتای
راهنما برای راته کامپیوتر نمودهاند که اولین نسخه آن
در سال  2001منتشر اتد .ایتن دو انممتن نستخه دوم
کتا راهنما را در سال  2005منتشر ستاختند بتا ایتن
تفاوت که در نسخه دوما حوزه کامپیوتر بته پتنج حتوزه
فرعی تقسیم اده و برای هر حتوزه فرعتی یتک بختش
جداگانهای در نیر گرفته اده بود .در سالهای بعد و بتا
استقالل حوزههای فرعی کامپیوترا برای هر حتوزه تتازه
استقالل یافته یک گروه کتاری ویتژه مست ولیت تتدوین
کتا راهنما را بتر عهتده گرفتت کته متشتکل از گنتد
کمیته تخصصی بود .سرپرستی گروهتی کته مست ولیت
تدوین کتا راهنمای مدیریت و برنامهریزی برای راته
کاراناسی  ITرا بر عهده گرفتا رنت بتود ( Lunt & et
) .al, 2008در آختترین نستتخه از کتتتا دستتتورالعمل
برنامهدرسی کاراناستی  )2008( ITمتواردی همچتون:
تحتتورت عمتتده در ITا ویژگتتیهتتای دانتتشآمتتوختگی
کاراناستی ITا نحتوه پتترورش هرکتدام از ویژگتیهتتای
دانشآمتوختگیا کالبتد دانشتی کاراناستی  ITو دیگتر
موارد مهم تعیین و تشریح اده است.
در ایتتن کتتتا راهنمتتاا ویژگتتیهتتای محتتک یتتک
دانشآموخته کاراناسی  ITاامل گهارده ویژگتی ذیتل
است که باید در طول یک برنامه آموزای کاراناسی IT
پتترورش یابنتتد .1 :توانتتایی کتتاربرد دانتتش کتتامپیوتر و
ریاضیات متناسب با «نتایج برنامته» و نیتز متناستب بتا
راته تحصیلی؛  .2توانایی تحلیل مس له و توانایی تعیین
و تعریف الزامات کامپیوتری متناسب با راهحتل آنهتا؛ .9
توانایی طراحتیا پیتادهستازی و ارزیتابی یتک سیستتما
فرایندا مالفها یا برنامه مبتنی بر کامپیوتر؛ برای برآورده
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نمودن نیازهای مرلو ؛  .4توانتایی کتارکرد کارآمتد در
تیمهتا بترای بته انمتام رستاندن یتک هتدف مشتترک؛
 .5درکی از مسایل و مس ولیتهتای حرفتهایا اخالقتیا
قانونیا امنیتی؛  .6توانتایی برقتراری ارتبتا کارآمتد بتا
طیفی از مخاطبان؛  .7توانایی تحلیل تأثیرات منرقتهای
و جهانی کامپیوتر بر افرادا ستازمانهتا و جامعته؛  .8بته
رسمیت اناختن «توسعه متداوم حرفتهایتی» و توانتایی
درگیر اتدن در آن؛  .9توانتایی استتفاده از تکنیتکهتاا
مهتتارتهتتا و ابزارهتتای متتدرنی کتته بتترای انمتتام امتتور
کتتامپیوتری ضتتروری هستتتند؛  .10توانتتایی استتتفاده و
کاربرد مفاهیما و ایوههای کاری رایتج در فنتاوریهتای
اصلی اطالعات در خصتوص تعامتل انستان و کتامپیوترا
مدیریت اطالعاتا برنامهنویستیا اتبکه و سیستتمهتا و
تکنولتتوژیهتتای و ؛  .11توانتتایی اناستتایی و تحلیتتل
نیازهای کاربر و در نیر گرفتن آنها در انتختا ا خلتبا
ارزی تابی و ریاستتت سیستتتمهتتای مبتن تی بتتر کتتامپیوتر؛
 .12توانایی ادغام و یکپارگهسازی کارآمتد راهحتلهتای
مبتنتی بتر  ITدر محتیط کتاربر؛  .19درکتی از بهتترین
ایوهها و استانداردهای کاری و همچنین کاربرد آنها؛ و
 .14توانایی کمک به خلب یک پالن پروژه کارآمد ( Lunt
.)& et al, 2008
یافتههای منتج از بررسای ساه برناماه آموزشای

کارشناسی  ITاعتبارگذاری شده .یافتتههتای منتتج از
بررسی سه «برنامه اعتبارگذاری اده» که نمتود اجترای
کامل استانداردهای بینالمللی آموزاتی هستتند اتامل
موارد ذیل است :در برنامههای آموزای مذکورا استقالل
آکادمیکی حاکم بوده و در گنین بستری ذینفعان ملی و
منرقهای در تعیین مأموریت ماسسه آموزای (بهصورت
کلی) و در تعیین اهداف برنامه و نتایج برنامه (بهصتورت
ویژه) مشارکت دااته که پیامتد آن ایمتاد ارتبتا بتین
دانشگاها دولت و صنعت بوده استت؛ بتهمنیتور تضتمین
کیفیت برنامههای آموزای مهندسیا برنامتههتا توستط
یتتک «ستتازمان اعتبارگتتذاری» ارزیتتابی و اعتبارگتتذاری
ادهاند و همچنین سازمان اعتبارگذاری نیز ختود متورد

ارزیابی قرار گرفته و به تصتدیب رستیده استت (نیتارت
ملی و بینالمللی)؛ مس ورن برنامههای آموزایا مس ول
تدوین و اجرای برنامته ختویشانتد و بایتد در قبتال آن
مستت ول و پاستتخگو بااتتند (استتتقالل آکتتادمیکی)؛
کاراناسی  ITدر قالب گند گرایش تخصصی ارایه اتده
است که در هر گرایشا دانشمویان بترای گنتد «راتته
اغلی» نزدیک به هتم در حتوزه  ITآمتوزش متیبیننتد
(تخصصگرایتی)؛ استاتید دانشتگاهی دارای هتم پروانته
حرفهای و هم دارای مدرک تحصتیلی دکتتری مربوطته
هستند؛ برنامههتای آموزاتی و گترایشهتای تخصصتی
متناسب با مأموریت ماسسه آموزای و نیازها و اترایط
محیط راهاندازی ادهاند؛ ویژگتیهتای دانتشآمتوختگی
اامل همان گهارده ویژگی دانشآموختگیاند که توسط
 ACMو  IEEEمحکزنی و تعیین اده است؛ محتتوای
دانشی دوره تحصیلی بهروز و جامع بتوده و متناستب بتا
«تقاضاهای بازار کار» و منربتب بتا «اطالعتات اتغلی»
تدوین اده توسط ابکه  )2016( O*netهستند؛ و بین
محتوای آموزاتی در دانشتگاههتای مختلتف همختوانی
وجود دارد.
آموزش کارشناسی  ITدر ایران .یافتههتای منتتج از
بررسی اسناد داخلی مربوطه نشان میدهد که الف -یک
مکانیسم تضمین کیفیت جامع بترای «آمتوزش در دوره
کاراناستتتتی  »ITاستتتتتقرار نیافتتتتته استتتتت زیتتتترا
 -1اعتبارگذاری ماسسات آموزای و برنامههای آموزای
الزامتتی نشتتده استتتا  -2یتتک «ستتازمان اعتبارگتتذاری
ماسستتهایتی» بتترای ارزیتتابی و اعتبارگتتذاری ماسستتات
آموزای تأسیت نشده استا  -9هرگند در سال 1990
«موسسه ارزایابی آموزش مهندسی ایران» که یک نتو
«سازمان اعتبارگذاری برنامتهایتی» در حتوزه مهندستی
است ( )Memarian, 2013تأسیت اد اما کیفیتت ایتن
سازمان تاکنون ارزیابی نشده و حتی برنامههای آموزای
زمانی اعتبارگذاری میاوند که در یک ماسسه آموزای
معتبتتر یتتا «اعتبارگتتذاری اتتده» ارایتته اتتده بااتتندا
 -4ارزیابی کیفیتت ستازمانهتای اعتبارگتذاریا الزامتی
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نشده است؛  -برنامه آموزش کاراناستی  ITدر ایتران
اامل یک گرایش کلتی بتوده و انتیتار ایتن استت کته
دانشآموختگان برای اکثر «راتههای اغلی»  ITآمتاده
اتوند ( )Ministry of Science, 2013و ایتن در حتالی
است که بتر استاش استتانداردهای آموزاتی مهندستیا
کاراناسی  ITباید در قالب گرایشهای تخصصتی ارایته
اوند؛ ج -برنامههای آموزای کاراناسی  ITبتر استاش
استانداردها بینالمللتی تتدوین و متدیریت نمتیاتوند؛
د -محتوای دانشی دوره آموزای کاراناسی  ITجتامع و
بهروز نبوده و همخوان با استانداردهای اغلی و محتوای
دانشی ارایه اده در دیگر برنامههای آموزای بینالمللی
کاراناسی  ITنیستت ()Ebrahimabadi & et al, 2017
ر -در استتناد و سرفصتتلهتتا ( Ministry of Science,
 )2013; Nagheshe Jame Elmi Keshvar, 2011و
پژوهشهای داخلی ( ;Faiz & bahadori Nejad, 2010
 )Ahmadi & et al, 2013; Rahdari& et al, 2015تتا
حدودی به ویژگی های دانشآموختگی بینالمللی ااتاره
اتده امتتا جتتامع نبتتوده و در قالتب بتتینالمللتتی تتتدوین
نشدهاند.
بتتهعنتتوانمثتتالا راهتتداری و همکتتاران ( )2015در
تحقیب خود به این یافته دست یافتند کته مهتارتهتای
حرفهای مورد انتیتار از دانتشآموختگتان مهندستی IT
اامل-1 :مهارت تلفیب دانش فنی و کاربردی در عمل و
برقتتراری ارتبتتا میتتان دو حیرتته؛ -2قتتدرت تحلیتتل و
تحقیب؛ و -9مهارت در کار گروهتی و تعتامالت گروهتی
است؛ و یا احمدی و همکاران ( )2019در تحقیتب ختود
دریافتند که تواناییهای یک دانتشآموختته  ITاز گهتار
بعد کلی :فنیا رفتاریا زمینتهای و اداری تشتکیل اتده
است .همچنین در اهداف «برنامه آموزای بازنگری اده
کاراناستتتی مهندستتتی کتتتامپیوتر -کاراناستتتی »IT
( )Ministry of Science, 2013نیتتز ذکتتر اتتده کتته
دانتتشآموختگتتان بایتتد خوداتکتتا؛ خودبتتاور؛ مستتلط بتته
فناوری؛ دارای غرور و خودباوری ملی؛ همسرح دانستتن
خود با دانشآموختگان بینالمللی؛ معتقتد بته همکتاری

بینالمللی و نه بردگی؛ تالاگر بترای کستب ارزشهتای
واری اخالقی و اسالمی؛ قابلیت پیشتازی و هدایتگری؛
نوآور و پیشتتاز در عرصته اقتصتادی؛ معتقتد بته کستب
اقتتتتدار و ثتتتروت بتتتا تتتتالش و اایستتتتگی و برتتتتری
اخالقی/کاری/علمی؛ جستموگر برای رویههای فنی بدیع
و نوآور؛ پیشتاز و الهام بخش و متعامل با دنیتای اطتراف
برای کسب و پخش خیر کثیر /علم و نیکتی؛ معتقتد بته
اینکتته مااتتین بایتتد در ختتدمت و فرمتتان انستتانیت و
ارزشهای اسالمی-انسانی جامعه بااد .همتانطتور کته
مشخص استت ویژگتی هتای فتوقالتذکر در مقایسته بتا
«ویژگی های دانشآموختگی محک بتینالمللتی» کامتل
نبوده و در قالب بینالمللی تدوین نشتدهانتد و حتتی در
سرفصتتل ایتتن راتتته بتتهعنتتوان اهتتداف در نیتتر گرفتتته
ادهاند.
وظااایش ش ا لی .رزم بتته ذکتتر استتت در استتتقرار
«گرخه اایستگی مهندستی» در حتوزه  ITبایتد انتوا
«راتههای اغلی» مربوطه و وظایف اتغلی هرکتدام از
آن «راتههای اغلی» مشخص اوند زیرا یتک اتخص
اایستها درنهایت باید وظایف مرتبط با یک راته اغلی
را با استقالل عمل انمام دهد .یافتههای منتج از بررستی
اسناد بتینالمللتی نشتان دادنتد کته تعتداد « 92راتته
اغلی» در حتوزه  ITوجتود دارد ( )O*NET, 2016کته
در هر «راته اغلی»ا ااغالن وظایفی مختلفی را انمام
میدهند (جدول  .)9با توجه به اینکه وزارت کتار ایترانا
اطالعات مرتبط با انوا راتههتای اتغلی را بتر استاش
« »O*NETتدوین مینماید لذا میتوان گفت در ایتران
نیز انوا راتههتای اتغلی حتوزه  ITاتامل همتان 92
«راتتته اتتغلی» متتذکور هستتتند .در خصتتوص وظتتایف
اغلی ااغالنا یافتههای منتج از مصاحبه نشان داد کته
اتتاغالن ایرانتتی وظتتایف متترتبط بتتا همتتان « 92راتتته
اغلی» را انمام میدهند (جدول  .)2همچنین یافتههای
مصاحبه نشان داد که در ایران وظایف و انتیارات اغلی
از ااغالن بهدرستی تعریف نشده است زیترا از اتاغالن
 ITانتیار میرود که وظایف بیشتر «راتههتای اتغلی»
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را بهطور اایستته انمتام دهنتد انتیتاری کته بتهنتوعی
غیرمنرقی است .این یافتههتا گویتای آن استت کته در
ایتترانا بتتین آمتتوزشهتتای دانشتتگاهی و وظتتایف کتتاری

نتتاهمخوانی وجتتود دارد ( Ebrahimabadi & et al,

.)2017

جدول  :0وظایش مورد انتظار از شاغالن  ITبر اساس رشته ش لی
رشته شغلی

تعداد

رشته شغلی

تعداد

رشته شغلی

تعداد

دانشمندان تحقیقات امپیوتر و اطالعات

33

طراحان بازیهای ویدئوئی

3

رؤوسای وب

0

تحلیلگران سیستمهای امپیوتری

55

تحلیلگران هوش سبو ار

35

بیو آمار

0

متخصص آمار

5

دانشگگمندان و تکنولوژیسگگتهگگای اطالعگگات 55

تگگدوین ننگگدگان نگگرمافگگزار00 ،

مکانی

اپلیکیشنها

متخصصان دستگاههگای شناسگایی فر گانس 0

تحلیلگران امنیت اطالعات

503

آمارگیر

0

رادیوئی
رئیس شبکه و سیستمهای امپیوتری

503

متخصصان مهندسی ارتباط از راه (مخابرات)

30

متخصصگگگگان انفورماتیگگگگک 0

ریاضیدان

0

پرستاری
متخصصان پشتیبانی از شگبکه 503

تدوین نندگان وب

500

امپیوتر
0

تولید نندگان نرمافزار ،نرمافزار سیستمها

00

متخصصان انبارداری دادهها

50

رؤوسای پایگاه داده

برنامهریزان استمرار سبو ار

51

تحلیلگر تحقیق در عملیات

0

معماریهگای پایگگاه 50

متخصصان پشتیبانی از اربران امپیوتری

50

مگگگدیران پگگگروژه فنگگگاوری 08

متخصصان مگدیریت 1

اطالعات

اسناد

داده

تکنسینهای سیستمهای اطالعات رغرافیایی

55

معماریهای شبکه امپیوتری

503

مهندسگگگگگگگگگگگان و 30

متخصصان راهبردی بازاریابی رستجو

55

برنامهنویسهای امپیوتر

08

تست نندگان تضمین
یفیت نرمافزار

یافتههای به دستت آمتده از پرسشتنامه اجترا اتده
نشان داد که آگاهی پاس دهندگان به پرسشنامه (کته از
مس ورن و متصدیان حوزه  ITهستند) نسبت بته متوارد
مهم مرتبط با تتدوین و متدیریت برنامتههتای آموزاتی
مهندسی خصوصاً کاراناسی  ITبتهصتورت ذیتل استت:
پیمان آموزاتی وااتنگتن ( 11اصتالً و  1کتم)؛ پیمتان
آموزاتتی ستتیدنی ( 9اص تالً و  9کتتم)؛ پیمتتان آموزاتتی
دوبلین ( 10اصالً و  2کم)؛ پیمان آموزاتی ست ول (10
اصتالً و  2کتتم)؛ پتتروژه ابتکتتارات  10( CDIOاصتالً و 2
کم)؛ توافقنامه بینالمللی مهندسان حرفهای ( 9اصتالًا 2

کم و  1متوسط)؛ توافقنامه بینالمللی تکنولوژیستهتای
مهندستتی ( 10اصتتالًا 1کتتم و  1متوستتط)؛ توافقنامتته
مهندسان اپتک ( 7اصتالًا 4کتم و  1متوستط)؛ اتحادیته
بتتینالمللتتی مهندستتی ( 7اصتتالًا 9کتتم و  2متوستتط)؛
گتتارگو متتدارک تحصتتیلی اروپتتا ( 7اص تالًا 1کتتما 1
متوسطا  1زیاد و  1خیلی زیتاد)؛ شابکه اعتبارگتذاری
آمتتوزش مهندستتی اروپتتا ( 7اصتتالًا 4کتتم و  1زیتتاد)؛
اعتبارگتتذاری ( 6اصتتالًا 4کتتما  1متوستتط و  1زیتتاد)؛
ستتتازمان اعتبارگتتتذاری  9( ABETاصت تالًا 1کتتتم و 2
متوسط)؛ برنامه آموزای اعتبارگذاری اتده ( 9اصتالًا 2
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کم و  1متوسط)؛ استانداردهای اعتبارگذاری برنامههتای
آموزای مهندسی ( 9اصالً و  9کتم)؛ انممتن 1( IEEE
اصالًا  7متوسطا  1زیاد و  9خیلی زیاد)؛ 11( CC2001
اصالً و  1کم)؛ کتتا راهنمتای IT 2008 Curriculum
( 8اصالًا  2کما  1متوسط و  1زیاد)؛ ابکه 6( O*NET
اصالًا  9کما  1متوسط و  1زیاد)؛ و «ستازمان ارزاتیابی
آموزش مهندسی ایران» ( 5اصالًا  9کما  9متوستط و 1
زیتتاد) .ایتتن یافتتتههتتا نشتتان متتیدهنتتد کتته آگتتاهی
پاس دهنتدگان نستبت بته «استتانداردهای بتینالمللتی
اایستگی و آموزاتی مهندستی» و همچنتین نهادهتا و
سازمانهای تدوین کننده آنها اندک است .این یافتههتا
و یافتههای منتج از بررسی اسناد داخلیا بیان میدارنتد
برای درک نحوه مدیریت «گرخه اایستگی» کاراناسی
 ITباید بیشتر بر بررسی اسناد بینالمللی تأکید اود.
ویژگاایهااای دانااشآمااوختگی بااومی .بتتر استتاش
استتتانداردهاا یتتک «ستتازمان اعتبارگتتذاری» و یتتا برنامتته
آموزاتتی بایتتد عتتالوه بتتر ویژگتتیهتتای دانتتشآمتتوختگی
بینالمللیا ویژگی یا ویژگیهای ملی و بومی را به فهرستت
ویژگیهای بینالمللتی اضتافه نماینتد .البتته ایتن کتار بته
ارطی انمام میاود که ویژگی (ها) اضافه اتده از لحتاظ
ملتتی قابتتل کتتاربرد و بازتتتابی از حتتداقل استتتانداردهای
قابلقبول بوده و نیز سنمش عینی آن ممکن بااد .در ایتن
خصوص یافتههای منتج از بررسی اسنادی همچتون نقشته
جتتتامع علمتتتی کشتتتورا ()2011؛ نستتتخه دوم سرفصتتتل
کاراناستتی کتتامپیوترا ( )2019و همچنتتین یافتتتههتتای
مصاحبه نشان داد که دانشآموختگان دانشگاههای ایتران از
جمله کاراناسی  ITباید نسبت به فرهنگ اسالمی-ایرانتی
آگاهی دااته بااند بنابراین این ویژگتی بایتد بته فهرستت
ویژگیهای بینالمللی اضافه اود؛ اما قبل از اضتافه نمتودن
باید گفت که این مالفه میباید بهصورت کلتی و بتا عنتوان
«آگاهی نسبت به فرهنگ ،انسان و هنر» بیان اود تتا
عتتدالت آموزاتتی رعایتتت اتتده (ممکتتن استتت در برنامتته
آموزاتتی دانشتتمویان غیرایرانتتی و غیرمستتلمان بااتتند) و
مرابب با استانداردهای آموزای عمل اده بااد.

توافق در خصوص ویژگیها و مؤلفههای شایستگی.
یافتههتای منتتج از «فتن دلفتی» نشتان داد کته افترادا
ستتازمانهتتا و گتتروههتتای مشتتارکتکننتتده در تحقیتتب
معتقدند که در صورت اضافه ادن «آگتاهی نستبت بته
فرهنگا انسان و هنر» به «ویژگیهای دانتشآمتوختگی
بینالمللی» و «مالفههای اایستگی بتینالمللتی»ا ایتن
فهرستها برای یک کاراناش  ITدر ایران جامع و کامل
هستند.
نتیجهگیری

در حوزة مهندسی از جمله «»ITا پرورش افراد اایستته
و استفاده از وجود آنها در راستای دستیابی بته توستعه
دانشبنیان و پایدارا مستلزم استقرار «گرخه اایستتگی
مهندسی» است .این گرخه دارای گهار مرحله است که
باید مرابب با استاندارد اایستگی استقرار یابد .در حوزه
مهندشا برنامهریزی آموزای و درستی بایتد مرتابب بتا
«استتتانداردهای آموزاتتتی» و در گتتتارگو «گرختتته
اایستتتگی مهندستتی» انمتتام اتتود بتتهصتتورتی کتته
دانشآموختگان برنامه آموزای پتانسیل رزم برای ورود
به «دوره توسعه تکوینی» و نهایتتاً کستب اایستتگی را
پیدا نمایند ( .)IEA, 21 June 2013با توجته بته اینکته
«استتتانداردهای آموزاتتی» بتتر مبنتتای «استتتانداردهای
اایستگی» تدوین میاوند و همچنین با توجه به اینکه
دانشمویان باید برای ورود به «دوره توستعه تکتوینی» و
کستتب اایستتتگی آمتتاده اتتوند لتتذا بتتدون وجتتود
«استانداردهای اایستگی» و «دوره توستعه تکتوینی» و
همچنین آگاهی از آنهاا یک برنامته آموزاتی مهندستی
هرگز بهطور صحیحی تدوین نخواهد اد.
بتتهمنیتتور استتتقرار صتتحیح «گرختته اایستتتگی
مهندستتی»ا توافقنامتتههتتای بتتینالمللتتی اایستتتگی و
پیمانهای بینالمللی آموزای تشکیل اتدهانتد کته بته
ترتیتتب «استتتانداردهای بتتینالمللتتی اایستتتگی» و
«استانداردهای بینالمللی آموزای» را تدوین نمودهانتد.
مزیت استقرار «گرخه اایستگی مهندستی» بتر استاش
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استانداردهای بینالمللی اتامل -1 :اطمینتان یتافتن از
کیفیت آموزشا کیفیتت پروانتههتای حرفتهای و نهایتتاً
کیفیت محصورت و خدمات ااغالن حرفهای مهندستی
است که پیامد نهتایی آن توستعه دانتشبنیتان و پایتدار
است؛ و  -2به رسمیت اناخته اتدن دانتشآموختگتان
«برنامههای آموزاتی اعتبارگتذاری اتده» و همچنتین
اتتاغالن دارنتتده پروانتته حرفتتهای در تمتتام کشتتورهای
توسعهیافته است که پیامد آن کاهش بیکاری و افتزایش
اعتمادبتتتهنفتتتت مست ت ورن برنامتتتههتتتای آموزاتتتیا
دانشآموختگتان مهندستی و اتاغالن مهندستی استت
( .)IEA, 21 June 2013با توجه به اهمیت موضو ا لتذا
رزم است که در ایران نیز گامهتایی در راستتای ملحتب
ادن به پیمانهای آموزای و توافقنامتههتای حرفتهای
مهندسی بردااته اود.
یافتههتای پتژوهش حاضتر نشتان داد کته در ایتران
آموزش کاراناسی  ITبه دریل ذیل مرابب بتا الگوهتای
جهتتانی و استتتانداردهای بتتینالمللتتی نبتتوده و «گرختته
اایستتتگی مهندستتی» در کاراناستتی  ITبتتهدرستتتی
استتتقرار نیافتتته استتت -1 :الزامتتی نشتتدن اعتبارگتتذاری
ماسسات آموزاتی توستط یتک ستازمان اعتبارگتذاری
تصدیب اده؛  -2الزامی نشدن اعتبارگذاری برنامتههتای
آموزای توسط یک سازمان اعتبارگذاری تصتدیب اتده؛
 -9الزامتتی نشتتدن مکانیستتمی بتترای ارزیتتابی کیفیتتت
ستتازمانهتتای اعتبارگتتذاری؛  -4نبتتود یتتک «ستتازمان
اعتبارگذاری برنامهایی» عضو پیمانهای بینالمللتی؛ -5
نبود یک نهاد تنییم مقررات برای تدوین استتانداردها و
ارزیابی سازمانهای اعتبارگذاری؛  -6نبود یتک ستازمان
تنییم مقتررات مهندستی کته استتاندارد اایستتگی در
حوزه کامپیوتر را تدوین نماید.
هرگنتتد کتته «موسستته اعتبارگتتذاری و ارزاتتیابی
آموزش مهندسی ایران» که به اعتبارگذاری برنامتههتای
آموزای مهندسی میپردازد از سال  1990تأسیت اده
است اما باید در نیر داات زمانی برنامتههتای آموزاتی
میباید ارزیابی و اعتبارگذاری اوند که در یک ماسسته

آموزای معتبر یا «اعتبارگذاری اده» ارایه اتده بااتند
()CHEA, 2006؛ بنتتابراین اعتبارگتتذاری برنامتتههتتای
آموزای بتدون رعایتت گنتین الزامتی منتتج بته نتتایج
مرلو نخواهد اد.
همانطور که بررسیهای پژوهش حاضتر نشتان دادا
در ایران نیز پژوهشهتای مختلفتی در خصتوص تعیتین
«ویژگی های دانشآموختگی» حوزه مهندستی از جملته
 ITانمتتام اتتده کتته بتتدون توجتته بتته استتتانداردهای
بینالمللی و بهصتورت نتاقص صتورت گرفتته استت کته
نتیمه آن دوبارهکاری آن هم بهصورت ناقص بوده استت.
در خاتمه باید گفت که راهکار مناسب برای پرورش افراد
اایستتته در حتتوزه مهندستتی از جملتته کاراناستتی ITا
استقرار «گرخه اایستگی مهندستی» بتا تمتام اجتزا و
الزامات آن بر اساش استانداردهای بینالمللی و نیازهتای
ملی و بومی است.
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