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 یمهندس یکارشناس يها دوره يبرا "یمهندس حرفۀ"د یدرس جد طراحی
  رانیا

 
  انین معماریحس

  دانشگاه تهران - يفن يهادانشکده س يپرد - معدن  يدانشکده مهندساستاد 
 

  دهیچک     
مهندسان چه نوع  ؟ما را عوض کرده است ياینه چهره دنگو نیست، که ایست و مهندس کیچ یمهندس       
 ی، مهندس موفقيام که در دوران کار حرفهیکنند؟ چه کن یمدایپ ییهایین تواناینند که چنیب یم ییاه آموزش

 یآورند ول یرا به دست م ییها مهارت یمهندس يها نهیاز زم یکیران در یل در دانشگاه فراگیم؟ در دوران تحصیباش
فنون، روابط و  ی، آموزش دانشگاهیزبان به .ردیگ یبه سواالت فوق صورت م ییپاسخگو يبرا یکمتر کوشش معموالَ

آنها در  يریکارگ به در مورد نحوة یکمتر آموزش یولآموزد  یار میت بسایرا با جزئ یک رشته مهندسی يها ندیفرا
 يها ا درسیبزرگ دن یمهندس يها ر اغلب دانشگاهیاخ يهان کمبودها در سالیرفع ا يبرا. کندیه میارا یواقع يایدن
، جهت یط ملیرا که با توجه به شرا يدیدرس جد مقاله حاضر. اندخود افزوده یآموزش و به برنامۀ یطراحرا  يدیجد
هدف . کند یشده است، عرضه م یکشور طراح یمهندس یکارشناس يهاه دورةیدر سال اول کلگونه مطالب نیا ۀیارا
 يها تت مهاریتقو ؛یمهندس حرفۀ يها تیو فعال یلیتحص يها ان با شاخهین درس، عالوه برآشنا نمودن دانشجویا

. شود یم میا بخش مختلف تقسینه یپنج زمبه ن درس یا يمحتو .آنهاستدر  ،خالقانه نگرش و ی، کارگروهیارتباط
، یکتب ،یشفاه یارتباط يها مهارتت یتقو بخش دومهدف  .افته استیاختصاص  یبه آموزش مهندس بخش اول

کار د به بازارورو يآماده شدن براو  یمهندس ح حرفۀیتشربخش سوم به . ن استرای، در فراگیکیو الکترون يریتصو
در پژوهش؛  يبرااز یمورد ن يها داده یو سامانده یابیجستجو، دست نحوةابتدا  در بخش چهارم. افته استیاختصاص 
و  یرت مقاالت پژوهشقات، به صویج تحقیه نتایو سپس روش ارا ؛شده هینترنت ارایو ا یاطالعات يبانکها کتابخانه،

 ؛یند مهندسیک فرایا ی ستمی، سسازه له،یک وسیو ساخت  یطراح. شود یح میتشر ؛يت فکریحراست از مالک نحوه
ت یک فعالیانجام و  ؛یمهندس يسک در کارهایطر و رخ ،یمهندس يپروژه ها يبند و زمان يزیر  برنامه يها روش

ن درس، در یه ایارا در صورت. رندیگ یدرس، مورد بحث قرار من یا یانیهستند که در بخش پا يموارد یمهندس منیا
دوره  يهانه از آموزشیاستفاده به يالزم را برا يازهاین شیان پی، دانشجویمهندس یکارشناس يها دوره يابتدا

ان به توسط انتشارات دانشگاه تهرز ین ین درس کتابیه ایشدن ارا ییبه منظور اجرا. به دست خواهند آورد یکارشناس
 یتواند جهت آمادگ ین میچن آن هم همراه ن درس و کتابیا يمحتو. )1388مهندسی،  حرفۀ( است چاپ رسیده

  . د واقع شودیهستند، مف )PE( يل به شرکت در آزمون مهندس حرفه ایکه ما یمهندسان شاغل
  

بر  يمقدمه ا ،يامهندس حرفه  ،یمهندس حرفۀ ،یمهندس یکارشناس ،یآموزش مهندس :يدیکل يواژه ها
  رانیا ،مهندس ،یمهندس

 
   مقدمه

اد دانش یحجم زر، و به دنبال ورود یاخ يها در سال      
 یانسان يروینه صادرات نی، گزکشور کاربازار آموختگان به
 یدر صورت. ج مورد توجه قرار گرفته استیتدر متخصص به

 يبخواهند برا یک از دانش آموختگان مهندسیکه هر 

ادامه  ا بهیکار مشغول شوند،  به یک کشور خارجیدر  یمدت
 یش جهانیاست تا زبان کم و بل بپردازند، الزم یتحص
گر، با قواعد ید یانیو به ب .اموزندیرا ب یمهندس ي حرفه
است که  ین در حالیا .، آشنا شوندیمهندس حرفۀ در يباز
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ک ی يند هایفنون، روابط و فرا یمهندس یآموزش سنت
آموزد   یران میفراگ ار بهیات بسیرا با جزئ یمهندس رشتۀ

 يایآنها در دن يریکارگ در مورد نحوة به یکمتر آموزش یول
مهندسان   ن گونه مطالب را معموالَیا. کند یه میارا یواقع

در  يا ها کار حرفه ا پس ازسالی، و يزیبه صورت غر
 يها از روش یکی. رندیگ یصنعت، و با آزمون و خطا، فرا م

 یبررسکشور،  یزش مهندسآمو ياز کمبودها یآگاه
  . گر کشورهاستیمشابه در د يها آموزش يمحتو

 يها شرفته آموزشیپ ياز کشورها ياریدر بس  
 يازهایر در نییتغا داشته و با توجه به یپو یحالت یدانشگاه

 قرار ي، مورد بازنگریتگان مهندسآموخ جامعه به دانش
، ن کشورهایااغلب  در. ]6، 5، 4، 3، 2، 1[ رندیگ یم
به موسسات  یمهندس یدانشگاه يها آموزش یابیارز

ن یکا ایبه عنوان مثال، در امر. محول شده است یخاص
 يو فناور یمهندس يبرا یار سنجبئت اعتیفه به هیوظ

)ABET(1 31 ين موسسه، با همکاریض شده است ایتفو 
را  یمهندس یآموزش يبرنامه ها یابی، ارزیانجمن مهندس

 يرااز بیمورد ن يها یی، توانائتین هیا. رساند ینجام مابه 
شنهاد کرده یر پینحو ز را به یک دانش آموخته مهندسی

 :]7[ است
، علوم و یاضیر يها دانش يریکارگ به ییتوانا .1

 ،یمهندس
ل و یها و تحل شیآزما يو اجرا یطراح ییتوانا .2

 ها، ر دادهیتفس
د، جهت نیا فرایستم یله، سیک وسی یطراح ییتوانا .3

 ،خاص يازین رفع
 متفاوت، يعملکردها يدارا يها کار در گروه ییتوانا .4
، فرموله کردن و حل مشکالت ییشناسا ییتوانا .5

 ،  یمهندس
 ،یو اخالق يا حرفه يها تیدرك مسئول ییتوانا .6
و  ي، نوشتاریشفاه(جاد ارتباط موثر یا ییتوانا .7

 )يریتصو
ر یالزم جهت درك تاث يها کسب آموزش .8

 ،یو جهان یبر جامعه محل یمهندس يها  حل راه
درك ضرورت کسب مداوم آموزش در طول کار  .9

 ،يحرفه ا
 ل معاصر،یاز مسا یآگاه .10
 يها، و ابزارها ها، مهارت ياستفاده از فناور ییتوانا .11

 .یمهندس يها تیمدرن، در فعال

ها و  ییااز توان یبرخ یخال يوارد فوق، جامرور م  
کشور،  یمهندس يجار يها ها را در آموزش مهارت
، به ن مواردیا از يرسد که تعداد ینظر م به. دهد یم نشان

 ی، کمتر در آموزش مهندس9، 8، 7، 6، 4 يخصوص بندها
ن یشتریآن ب يو به جا. ردیگ یکشور مورد توجه قرار م

رفع  يها از روش یکی. شود یم 1مثل بند  يد بر مواردیتاک
منظور اصالح  ، بهموجود يها برنامه يها بازنگر ین کاستیا

د یاز جدیاز دروس و افزودن دروس مورد ن يا پاره يمحتو
و  یمراکز آموزش یصورت د ین امر بایدر کنار ا. است

 یآموزش مهندس ۀیکه در ارا یز با رسالتیآموزشگران را ن
  .دارند، آشنا ساختدر عصر اطالعات 

، تحت عنوان يدیحاضرساختار درس جد مقالۀ  
ها،  ین کاستیاز ا یرفع برخکه جهت را  ،یمهندس حرفۀ
دارد که  ین درس سعیا. کند یعرضه مشده است،  یطراح

ل در یتحص ياز ابتدا ،ها را ن مهارتیاز ا يا مجموعه
. دهدقرار مهندسی انیار دانشجویدر اخت ،دانشگاه
ل، ین درس، پس از فراغت از تحصیاز مطالب ا ییها بخش

 .د آمدنکار خواه به زی، نيا  حرفه يها  تیو در طول فعال
ارتباطات  ،یآموزش مهندس :مستقلبخش  5در  ن درسیا
و  یدر مهندسپژوهش ، یمهندس بازار کار ،یهندسم

، ضمن مقاله حاضر .ن شده استی، تدویمهندس  یطراح
دست آمده از  ج بهینتا ن درس،یا يح ساختار و محتویتشر
ز یا نآنر يه شده برایته یو مواد آموزش آن یشیآزما ياجرا
  .دهد یه میارا
  

  مهندسی در جهان آموزش حرفۀ
که بتواند  ییها آموزش یخال يها قبل جا از سال        
و  یمهندس حرفۀ يها تیرا با واقع یان مهندسیدانشجو
 ،ن منظوریا به. شد ید، احساس میکار در آن آشنا نما نحوة

ا یدرس  ،یشرو در امر آموزش مهندسیپ يدانشگاه ها
. و عرضه کردند یطراحنه ین زمیرا در ا ییها درس

آخر دوره  يها در گذشته در سال ها سگونه در نیا
ه یارا ،ارشد یدر دوره کارشناس یا حتی ،یکارشناس

گونه  نیها ا ن دانشگاهیبا در تمام ایروزه تقرام. دیگرد یم
منتقل شده  یدوره کارشناس يدروس به سال اول و ابتدا

ل و ید در طول تحصان بتواننیاست، تا دانشجو
آنرا به  يها مطالب و دستورالعمل ،خود يها يکارآموز

 يها ها در دانشگاه ن درسیگرچه ا. محک تجربه بزنند
از  یاند ول شده يگذار نام یگوناگون يها صورت مختلف به
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با در یبرخوردار بوده و تقر یکسانیش یب  و  کم یکل يمحتو
 يبرا یتوجهقابل  یعمل يها تیفعال ها درس همۀ این

در ادامه، . نجانده شده استگ ،ها بهتر با آموخته ییآشنا
از  یدر برخ ،ران دروس یاز ا یینمونه ها يمحتوو  عنوان

  .میکن یمرور م ،یغرب يها دانشگاه
عنوان  تحت یکانادا درس يدر دانشگاه واترلو  
 یمهندس يه رشته هایدر سال اول کل 2یعموم یمهندس
و  یمهندس يبا شاخه ها ییآشنا ].9، 8[گردد  یعرضه م
در آنها؛ ارتباطات  يحرفه ا يها تیآموزش و فعال نحوة
در  يریگ ؛ اندازهیکیو الکترون يری، تصوی، کتبیشفاه

ر آنها در یق و تاثیر دقیر غیکار با مقاد ، روشیمهندس
د بر نقش مهندسان در یبا تاک یمهندس یمحاسبات؛ طراح

؛ و باالخره اخالق يکرت فیسک؛ مالکیل ریو تحل یمنیا
هستند  که در  ییها گر بخشیط کار از دیدر مح یمهندس

  .رندیگ ین درس مورد بحث قرار میا
 کانادا نه در دانشگاه تورنتوین زمیکه در ا یدرس  
ات یو عمل يبر استراتژ يامقدمه شود یعرضه م
از  ،مسالین درس در هر دو نیا. ]10[نام دارد  3یمهندس

دو ساعت کالس  يا ههفت( یمهندسسال اول آموزش 
عرضه  ،)نیو حل تمر یعمل يها تیساعت فعال 3و  ينظر
مهندسان با  در اجتماع، رابطۀ ینقش مهندس. گردد یم

و ارتباطات  یبا رموز طراح ییست و آشنایط زیمح
ن درس ید ایتاک. ن درس استیا یاز اهداف اصل یمهندس
از  ،یمهندس  اق به حرفۀیجاد اشتیمسال اول بر ایدر ن
 یمنطق شناسی روشت و یکه خالق ییها پروژه ۀیق ارایطر

استفاده موثر  يها ن روشیچن و هم ،ندنک یق میرا تلف
د یتاک. است يریو تصو یشفاه ،یکتب يا ارتباطات حرفه

 یمهندس یمسال دوم بر طراحیدرس در نن یا یاصل
ند یک فرای انیدانشجو ،ن منظوریبه ا. متمرکز شده است

 ییکنند، و ضمن آشنا یرا از ابتدا تا انتها دنبال م یطراح
آموزند که چگونه در برخورد با  یت پروژه، میریمد یبا مبان

م یقابل حل تقس يها آن را به بخش ،دهیچیک مسئله پی
    . کنند

که تحت عنوان  یدرس یاصل يها سرفصل  
ساعت در  2( یدر سال اول مهندس 4يا حرفهتوسعۀ
شود عبارتند از  یم عرضه ندزر کانادایو ، در دانشگاه)هفته
، یمختلف مهندس يدر شاخه ها يا ت حرفهیفعال حیتشر

، یمهندس در حرفۀ یتیریمد يندهای، فرايا توسعه حرفه
و سالمت  یمنیدر مورد ا يا مهندس حرفه يها تیمسئول

و  ینگارش انواع متون فن یط کار، مبانیافراد در مح
  ].11[ه رزومه یته و یمهندس

ن درس یا ،کایآمر یشمال زینویلیدر دانشگاه ا  
 يا مقدمه. ]12[نام گرفته است  5یبر مهندس يا مقدمه
در جامعه،  ی، نقش مهندسیمهندس ها و حرفۀ بر رشته
و  يری، تصوی، کتبیشفاه( یموثر مهندس اتارتباط
 يها تیفعال يا ن رشتهیعت بی، طبیگروه، کار)یالکترون
 يها تیو اخالق در فعال یندسمه یند طراحی، فرایمهندس
ن درس یه شده در ایمطالب ارا یاز رئوس اصل یمهندس
 ياجبار یان مهندسیجوتمام دانش ين درس برایا. است

ساعت در  2(یمهندس یدر سال اول دوره کارشناس است و
  . شود یعرضه م ،)هفته

تحت عنوان  یکا درسیلند آمریدانشگاه مر  
 یدر سال اول مهندس را 6یمهندس یبر طراح يا مقدمه
ان یدانشجو یین درس آشنایهدف ا. ]13[ کند یعرضه م
، یطراحها و  داده یهمچون جستجو و بررس یمیبا مفاه

. د شده استیمحصوالت تول ياید و ارزیساخت، تول
: ن سوال است کهین درس پاسخ به ایهدف ا ،یزبان به

ن یا يها ن منظور آموزشیچه؟ به ا یعنیمهندس بودن 
 يها ، مهارتیگروهون کارهمچ ییها نهیزم يرو بهدرس 
ه و ی، تجزیانه، اخالق مهندسیرا ي، کاربردهایارتباط
د، متمرکز یه تولیاول يها و مهارت یتجرب يها ل دادهیتحل

  .شده است
ن منظور در دانشگاه ماساچوست یکه به ا یدرس  

نام گرفته  7یبر مهندس يمقدمه اشود  یکا عرضه میامر
ن شده است یتدو يا گونه ن درس بهیا يمحتو]. 14[است 

ر را به یز يهاییان پس از گذراندن آن توانایکه دانشجو
نکه مهندسان در حرفه خود یااز  یآگاه: آورند میدست 
 یکه در دوره کارشناس ییها با درس ییکنند، آشنایچه م

 ين شاخه هایب يها خواهند گذراند، شناخت تفاوت
 يها ستمین سیز تفاوت با ی، آگاهیمهندسمختلف 

 ،یمهندس ل دریه و تحلینقش تجزمختلف واحدها، درك 
ک پروژه ی، انجام یل مهندسیک تحلیسامان دادن 

اخالق  یبا مبان ییمحصول، آشنا یابیارز/ ساخت  /یطراح
موثر در  يهمکار يبرا ییو بالخره کسب توانا یمهندس

  . ک گروهی
 

که در  یمشابهو موارد  ،فوق يها مرور درس  
د یدهد که تاک ینشان م ،دنشو یه میارا گرید يها دانشگاه
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، یگروه، کاریارتباط يها ت مهارتیاغلب آنها بر تقو یاصل
ل در یخالقانه، در خالل تحص يها تیو فعال یطراح

  .است ،در صنعت يو در طول کار حرفه ا ،دانشگاه
 

  یدرس حرفۀ مهندس يساختار و محتو
ه دهنده یارا، یمهندسۀفحر يشنهادیپدرس         

است که معموال در  ییها مجموعه اطالعات و مهارت
 یشوند ول یس نمیکشور تدر یمهندس يها دوره

ر دانشگاه و مهندسان، در ل دیان در خالل تحصیدانشجو
کاربردن  از به دانستن و بهیدر صنعت، ن يحرفه اطول کار
 رین درس را به نحو زیا يرفتار يها هدف .آنها دارند

  :توان خالصه کرد یم
ها و  باهتشو  یآموزش مهندس يمحتواز  یآگاه •

 مختلف آن؛ يهان شاخه یب موجود يها تفاوت
 یانجام کارگروه يالزم برا  دست آوردن مهارت به •

 ؛زیت آمیموفق
، یشفاه( یدر ارتباطات مهندس یعملکسب مهارت  •

 ؛)یکیو الکترون يری، تصویکتب
ه یداده ها، ته یماندهو سا يگردآور يها روش يریفراگ •

 ؛یعلم يو حراست از دستاوردها یمقاالت پژوهش
 ضرورتو  يا حرفه مهندسک ی يها یژگیبا و ییآشنا •

 ؛یمهندس در ت اخالقیرعا
 يها تیت در فعالیخالق يریکارگ ت و بهیشناخت اهم •

 ؛یمهندس
در  يزیو برنامه ر یند طراحیفرا یمبان يریفراگ •

 ؛یمهندس
در  یمنیت ایطر به منظور رعاخ سک ویم ریدرك مفاه •

 .یمهندس يها تیدر فعالل و یطول تحص
م شده و هر یبخش تنظ 5در  یمهندس مطالب درس حرفۀ

در . مختلف است ا درسی موضوع 4تا  3 يبخش حاو
طور  به  ،هر بخش يها گانه، و درس 5 يها بخش ،ادامه

  .ح شده اندیخالصه تشر
  

  یمهندس آموزش
د با یبادر بدو ورود به دانشگاه  یان مهندسیدانشجو       
ن یکه فرا خواهند گرفت و هم چن ییها آموزش يمحتو
ن آنها یکه ب یو روابط یمختلف آموزش مهندس يها نهیزم

   ییآشنا ،گریاز دیش نیپ. وجود دارد، آشنا شوند
  از  یکیاست، که  ین فارســک متیح نگارش یبا روش صح

  .است یگاهدانش يها ن ابزار ها در آموزشیتر یاساس
  

   یمهندس  و مهندس
دانش  يبرا یبه عنوان لقب مهندس درکشور ما، واژة       

ن در یرود، ا یمکار به یمهندس يآموختگان رشته ها
، همچون کانادا، هاگر از کشورید یست که در برخا یحال

کنند شناخته  یکه بر دست م يا مهندسان با حلقه
 ین لقب مهندسدیدك کشیرسد که  ینظر م به.  شوند یم
تواند یک فرد را  در دست نمی يک حلقه فلزیا وجود ی

 یک مهندس واقعیپس . تبدیل کند عمال به یک مهندس
به جلسه از درس، ن یاست؟ در ا ییها  یژگیچه و يدارا

مهندس، نقش  ه تعریفی کاربردي از کلمۀیدنبال ارا
 یمهندسان در مقایسه با سایر متخصصین فنی، مورد بررس

خصوص در برخورد با جامعه،  به مهندسان،.  ردیگ  یمقرار 
که به  یروبرو هستند، که در صورت یمتنوع يها با چالش

مکن رند، میموجود آنرا در نظر نگ يها  یدگیچیپ یدرست
بار،  فاجعه ياامدهیپ یحتت در کار، و یاست با عدم موفق

بحث در باره توسعه با  ن قسمتیمباحث ا. روبرو شوند
و  ي، اقتصادیل اجتماعیبا در نظر گرفتن مسا دار، کهیپا
  .رسد یان میشود، به پا یمحقق م یطیست محیز
  

  رانیدر ا یآموزش مهندس
از دیگر  يآموزش مدرن در ایران، نسبت به تعداد       

تا سال . کشورهاي جهان، از سابقه کمتري برخوردار است
شمسی از عمر قدیمی ترین مرکز آموزش مهندسی  1387

سال و از عمر قدیمی ترین  160ان، یعنی دارالفنون، ایر
  سال  74دانشگاه جامع کشور، یعنی دانشگاه تهران، 

در این مدت از دارالفنون جز نامی باقی نمانده و . می گذرد
هاي بسیاري   سیستم آموزش عالی ایران نیز فراز و نشیب

 در کشور ما یامروزه آموزش عال  .گذارده استسر را پشت
ن رو ساختار و یاز ا. متمرکز برخوردار است یستمیاز س
 یگوناگون در مراکز آموزش يآموزش رشته ها يمحتو
 ن بخش از درسیدر ا. کسان استیش یب لف کم ومخت

ده و ضمن ران مرور شیدر ا یخچه آموزش مهندسیتارابتدا 
کشور،  یو مهندس یآموزش عال یمساختار عمو یمعرف
 ل در دانشگاه بهیتحص که در خالل یمیمفاه از یبرخ

  ح خواهد شد یشود، تشر یآنها برخورد م ت بهدفعا 
  شور، ک یمهندس یلیتحص يها شیها و گرا رشته در ادامهو 

  .شوند یم یمعرف
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  یمهندس يدانشجو
ورود به  يبراکه  يا ل رقابت فشردهیدل در کشور ما، به     

 يادینه زیدارد، تالش، وقت و گاه هز دوجو یآموزش عال
مطالب . شود یمصرف  یک رشته مهندسیدر  یقبول يبرا
در ان یدانشجوکند تا  یکمک م ن بخش از درسیا

ر ل دیدر طول تحص .کنند عمل تر شان موفقیها درس
 يبرا یکه زمان کاف ش آمدهیپ یطیدانشگاه به دفعات شرا

امتحان،  يده شدن براا آماین شده، ییف تعیانجام تکال
ا پس یپس از خروج از امتحان  زین يدر موارد. میا نداشته
، یشگاهیا گزارش آزمای یف درسیک تکلیل یاز تحو
ا سهل ین یاز قوان یل ناآگاهیکه به دل میشده امتوجه 

از نمره خود را از دست  یه مطالب، بخشیدر ارا يانگار
ن یا درد کرد؟ ین مشکالت چه بایرفع ا يبرا. میا داده

ر پاسخ داه یواالت زشده به س خواهد یسعاز درس  قسمت
م؟ ید صرف درس خواندن کنیمان را باچه مقدار ز .شود

 يبرا یچه صورتبه  م؟یطور مؤثر درس بخوان چگونه به
ش نرفت چه یو اگر کارها خوب پ م؟یامتحان آماده شو

  ؟میکن
  

  یزبان مهندس
وار یک دیغام را به ساختن یک پیاگر سامان دادن 

 یعنی(نها به کلمات غام تیپ ییم، شکل نهایه کنیتشب
که آنها را در  يا ندارد، بلکه به نحوه یبستگ) وارید يآجرها

ز ین) واریروش ساختن د یعنی(م یرداده اکنار هم قرا
ش یجز استفاده از زبان پاال يزین چیو ا. دارد یبستگ

ح دستور زبان و قواعد نقطه یافته در محاوره و کاربرد صحی
با . ستین اتبات،ح لغات در مکیصح يو امال يگذار
درك  به يشترینان بیح قواعد نگارش، اطمیصح يریکارگ به

ن احساس یا ییاز سو. م داشتیرنده خواهیمطالب توسط گ
غام ما به دقت و با یشود که پ یت میز در مخاطبان تقوین

ن بخش از درس یدر ا. ا نگاشته شده استیه و یحوصله ته
ن یچن و هم یدستور زبان و دستور خط فارس یقواعد عموم
  متن و نحوه نگارش  يح نقطه گذاریروش صح

ه ی، ارایو مهندس یفن ياه  ، در متنیاضیر يها  فرمول
  .شوند یم
  

  ارتباطات مهندسی
 یاطات مهندســـه ارتبــن درس بیش دوم اـــبخ        

  ه، ـــخالف گذشت ، بهیکنون يایدر دن. افته استیاختصاص 

. است یاصل کار جمعح یمهندس يها و دستاوردها تیفعال
ارتباط موثر است، که  يموفق مستلزم برقرار یکار گروه

و  ينوشتار، یکی، الکترونیشفاه يها  تواند به صورت یم
  .، انجام شوديریتصو

 

  یارتباط شفاه
همراه   ثابت، تلفن  چون تلفن یلیدرعصر ارتباطات، وسا      

ک یما را به نقاط دور و نزد يفور یو نمابر، دسترس
ز انتقال ینترنت نیو ا یکیپست الکترون. سازند یم ریپذ کانام

نقاط جهان، امکان  یقصر و صدا را به ایسهل کلمات، تصاو
ن ید توجه داشت که استفاده از ایبا. اند ر ساختهیپذ

ک ین کننده یتواند تضم ینم ییبه تنها یارتباط يابزارها
ن ار داشتیکه در اخت نیدرست مثل ا. ارتباط موفق باشد

. ک آشپز خوب را بسازدیتواند  یمدرن نم يل آشپزیوسا
ها ارتباط نن آیتر  جین و رایتر یمیها، قد ان انواع ارتباطیاز م
در  يا ه مقدمهیبه دنبال ارا ن قسمتیدر ا. است یشفاه

چون زبان بدن، رفتار مناسب  هم یباره ارتباطات، مباحث
و  یمومع يها  مکاندر  یدر جلسات و برخورد ها، سخنران

  .ردیگ یمورد بحث قرار م ،گفتگو با رسانه هاح یروش صح
  

  یکیارتباط الکترون
 ییها  يقادر است خود را در مورد نوآور یکمتر کس      

شود، کامال   یعرضه م یکیکه در عرصه ارتباطات الکترون
باط شرفته، ارتیهمراه پ يها امروزه تلفن. دارد  روز نگاه به

و  يریصو، تیصوت يها نهیزم ما را در همۀ یاطالعات
 ،مدرن يها ن دستگاهیا. اند ر ساختهیپذ امکان ينوشتار

  يانه کامل را بازیک رایتوانند نقش  ین، میار فراتر از ایبس
 رات شگرف دریین تغیا يبرا يد نتوان مرزیشا. کنند

همراه به  يها دور نخواهد بود که تلفن یول ،گرفت نظر 
طور  وزش از راه دور، بهمکارآمد جهت آ يعنوان ابزار

موثر  يها از روشگر ید یکی. گرفته شوندرکا به یعیوس
 ، همیکیالکترون یل کمک آموزشیوسا يریکارگ ارتباط به

ح یروش صح ،درسجلسه از ن یدر ا. نت استیپاورپو نچو
ه یو ارا ،یل کمک آموزشیگونه وسا نیااستفاده از 

  .شود یح مینت، تشریموفق با پاورپو یکیالکترون
  

  يارتباط نوشتار
ها،  ها و گزارش ان نامهیپا ها، اداشتینامه ها،       
 یبیبا ترت ها، نوشتهن یا .هستند یاز اسناد فن ییها نمونه
. دهند یه میک مسئله را ارایمربوط به  يها  تیواقع خاص
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هستند که از تنوع و  یاز اسناد فن ییها  ها نمونه گزارش
 یکارشناس يها ان نامهیپا. برخوردارند يشتریب یدگیچیپ

ها  مشابه گزارش يش ساختاریکم و ب يرارشد و دکت
از نمودارها و  ،، هر جا که الزم باشدن اسنادیدر ا. دارند
ا تر شدن مطلب، کمک گرفته یگو يز برایر نیتصاو

است که  يهنرک سو یاز فنی  نگارش مطالب . شود یم
است  یگر فنید يخاص است و از سو ياستعداد محتاج
به دنبال  ،قسمتدر این  .توان آن را فرا گرفت یکه م
 ساختارف و اهدا ها،  ادداشتیها و  نگارش نامه نحوة یبررس
 ها گزارشنوشتن  ، نحوهیفن یک گزارش مختلف يها بخش

نکاتی که هنگام ، و فهرست ییدانشجو يها نامه انیپاو 
ح یند، تشرشو کنترل کامل کردن یک گزارش باید

   .شوند یم
  

  يریارتباط تصو
ها و ، ابزارلیوسا یاغلب با طراح یمهندس يها تیفعال      
ات یقادر است جزئ يا کمتر نوشته. ندها، همراه استیفرا
دقت  به راا ابزار یک قطعه یا طرح یک ساختمان یشه نق

ده را اغلب به صورت یچیو روابط پ میمفاه. منتقل کند
ه یته. نشان داد يریتصو يها توان با روش  یم يتر واضح
 یمناسب، همانند نگارش مطالب، از قواعد خاص يها شکل
ت یخوب، حاصل خالق يریک کار تصوی. کند یت میطبع
. شود یک مینزد يک اثر هنریه کننده آن است و به یته

ها و   طرحه اشکال، نمودارها، یاصول تهن قسمت یدر ا
 يریه تصویارا يها گر روشی، و ديسه بعد ينمودارها

 .شوند یه می، ارایالب، در متون فنمط
  

  بازار کار مهندسی
ک دانش آموخته یکه  یلین مسایاز اول یکی        
قدم . افتن کار مناسب استیشود  یبا آن روبرو م یمهندس
ن یبه ا یابیدست. در آن است یحفظ آن شغل و ترق يبعد

ت اخالق یو رعا يا حرفه ياهداف مستلزم عملکرد
ن درس یدر بخش سوم اه نحو زیر بکه  ،است یمهندس

  .شود یآن پرداخته م به
  

  کار يدر جستجو
ا یک موسسه یانتخاب شغل و استخدام شدن در        
ک از یهر  یزندگ ين فرازهایتر از مهم یکی ،شرکت
ن کننده در کسب شغل مناسب داشتن ییعامل تع. ماست
از توان  یالبته نم. الزم است يا و حرفه یعلم يها ییتوانا

د یبا. ز غفلت کردین ،شانس یزبان برخ ا بهیعامل تصادف، 
است و   يده آماریک پدیا شانس یتوجه داشت که تصادف 
ن باورند یز بر این یگروه. باشد یخارج از کنترل کامل ما م

در  یا پارتیک آشنا یر گذار سوم، داشتن یکه عامل تاث
 ،یاکثر دانش آموختگان مهندس. سازمان مورد نظر است

، راه ناهموار گذر از يو ممارست فرد یدر اثر سخت کوش
 یرا ط یآسان دانشگاه سد کنکور و دروس نه چندان

گروه، به خصوص اگر معرف مناسب هم   نیا. اند کرده
خود  يفرد يها  یید منحصرا به تواناینداشته باشند، با

 يجستجو برا يها  ، روشن قسمتیدر ا. باشند یمتک
ن یا نامه، پرکردن پرسشنامه و تدوه تقاضیکار، تهافتن ی

ت ی؛ و عوامل موثر در موفقيا شرح مشخصات فردیرزومه 
  .رندیگ یم، مورد بحث قراریستخدامک مصاحبه ایدر 

  
  يا مهندس حرفه

ک و یمکان یمهندس یدانش آموخته کارشناس 25"       
 یمدرك مهندس يمعدن، دارا یسدانش آموخته مهند 15

مشاور  یک شرکت مهندسیم در استخدا ي، برايا حرفه
از  يا  متن فوق نمونه. "شوند یم يمعتبر، دعوت به همکار

 يها دام است، که دانش آموختگان رشتهاستخ یک آگهی
. با آن روبرو خواهند شد يکشور ما به زود یو مهندس یفن

 ن بخشیاست که در ا یموضوع يا  حرفه یمدرك مهندس
ن منظور ابتدا ساختار نظام یبه ا. شود یپرداخته مآن  به
در چند  يا کسب مدرك مهندس حرفه و نحوة یندسمه

ان یاز دانشجو ياریبس .شود یمرور م ران،یکشور از جمله ا
 یو تخصص يا حرفه يها از انجمن یاطالعات کم یمهندس

، هدف قسمتن یادامه ادر . وابسته به رشته خود دارند
 یالملل نیو ب یمل یمهندس يانجمن ها تیو اهم تاریخچه

  .شود یعرضه م ،ت در آنهایعضو يایو مزا
  

  یاخالق مهندس
ا یدر مورد رفتار  يبار اخبار کیهر چند مدت       

 يدر حرفه ها یا سوء استفاده شخصیعملکرد نامناسب 
 ،گرچه .شود ی، منتشر ميا حسابداری، حقوق و یپزشک
ده یشن یمهندس يها تیکمتر در مورد فعال ين مواردیچن
تواند به  یم يا حرفه ریز رفتار غین یدر مهندس یلشود و یم

ک یبه عنوان مثال، . وجود داشته باشد یهمان گستردگ
 یوژه ساختمانک پریمانکار ممکن است به مهندس ناظر یپ

کار  راستاندارد بهیها و مواد و مصالح غ یرشوه بدهد تا کاست
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 و یقانونریک عمل غیچون رشوه . د کندییرفته را تا
اما در . است قضاوت در مورد آن ساده است یاخالقریغ

انتخاب راه حل  يموارد، مهندسان ممکن است برا یبرخ
نه محتمل، با مشکل یان چند گزیمناسب، از م یاخالق

ن مهندسان یا ییت و راهنمایبه منظور هدا. روبرو شوند
 يا اخالق حرفه يرا برا یضوابط يا حرفه يها انجمن
 ي، محتويظاهر يها که با وجود تفاوتاند  ن کردهیتدو
 ۀیکه در کشور ما هنوز رو نینظر به ا. دارند یکسانی
جلسه از ن ین نشده است، در ایمورد تدو نیدر ا یکسانی

 يه شده برایته، یاخالق مهندس يها دستورالعمل درس
  . شود یم یبررس ،گر کشورهایمهندسان د

 

 یپژوهش در مهندس
ج یه نتایاز، ارایمورد ن يها داده به یابیدست يها روش       
از  يو پاسدار یصورت مقاالت پژوهش  قات بهیتحق

 چهارم بخش یاصل يها ، سرفصلیقاتیتحق يدستاوردها
  .دهند یل میرا تشک درس

  
  ها داده يگردآور

ار داشتن داده یمستلزم در اخت یانجام هر پژوهش       
د یو بااند  د شدهیشتر تولیا پیداده ها . استمناسب  يها

ا آنها را یو . دست آورد مناسب آنها را به يبا جستجو
 يها ، برداشتیشگاهیآزما يها توسط روش بهما و یمستق

 يها داده. میکن ید میا محاسبات، تولیو  يریآمارگ، یدانیم
 يها د شده و در محلیتول یموجود توسط مراکز مختلف

که  یمهم يها ت از مهار یکی. شوند یم ينگاهدار یگوناگون
جستجو  يها از روش ید داشته باشد، آگاهیهر پژوهشگر با

مورد  یپژوهش يها داده .مورد نظر است يها افتن دادهیو 
انواع  ن قسمتیدر ا. ندیآ یدست م ، بهع مختلفاز، از منابین

 يها آنها در کتابخانه، بانک يجستجو يها اطالعات و روش
ح یتشر ،ینترنتیا يجستجو يو موتورها یاطالعات

  .شوند یم
  

  ین مقاالت پژوهشیتدو
گوناگون هاي  ا رشد روزافزون تحقیقات در زمینهب     

هاي ثبت نتایج و ارائه  دانش بشري، بر اهمیت روش
دیرپاترین . ه استدش وده ستاوردهاي تحقیقات نیز افزد

ترین  ز هم متداولها، که هنو روش ثبت نتایج پژوهش
به ا یات، و یار مقاالت در نشرآید،  انتش روش به شمار می

، که یقینگارش مقاالت تحق .هاي معتبر، است ژورنال یزبان

ات عرضه می شوند، باید با یبراي چاپ در نشر
گونه مقاالت  نیا. خاص انجام شود یگرفتن اصول نظر در
جامع در باره  ی، حاوي اطالعاتيد، عالوه بر نوآوریبا

، ن قسمتیدر ا. باشدج تحقیق یو نتا جاماهداف، مراحل ان
و نگارش مقاالت  یمناسب سامانده ضمن معرفی شیوة
ئوس انتظارات یابی یک مقاله و رهاي ارز تحقیقی، مالك
موفق و قابل چاپ،  یاز یک مقاله پژوهش داوران ژورنال ها
 .ردیگ یمورد بحث قرار م

  

  يت فکریمالک
و ها دهۀیندها، ایها، فرا طرحد کننده یتولمهندسان        

بازار عرضه  ها به تین خالقیکه ا یو زمان هستند محصوالت
ک یدر . شود  یهم مطرح م يت فکریشود موضوع مالک یم

عبارتست از حقوق  يت فکری، اصطالح مالکیمفهوم کل
 ينه هایدر زم يفکر يها تیها و خالق نشیاز آفر یناش
ن خاص و قواعد یامروزه قوان. يو هنر ی، ادبی، صنعتیعلم
در . ، وجود دارديفکر يها  تیمالک يبرا يا ژهیو یاخالق

ت و موارد استفاده از یف، انواع، اهمی، تعرن قسمتیا
آنها قوانبن  يکه برا يت فکری، انواع مالکيت فکریمالک
ت ین محافظت از مالکیقوان ن شده و باالخرهیتدو یخاص
  .ردیگ یران، مورد بحث قرار میدر ا يفکر

 
 یات مهندسیعمل

 ییاجرا. است یطراح یمهندس يها تیفعال اوج       
مناسب و در نظر  يزیک طرح مستلزم برنامه ریکردن 

آنرا  یمنیاست که ا یسک و خطرات محتملیگرفتن ر
ن درس به ین بخش از این و آخریپنجم .کنند ید میتهد
افته یاختصاص  ،یمهندس يها تین فعالیاز ا یح برخیتشر
  .است

  

  یبرآورد مهندس
از به ین یمهندس يا حرفه يها تیاز فعال ياریبسدر         

ها تیاز کم يا تعدادیک ین یتخم یا به زبانیبرآورد، 
 يک دانشجویز ینشگاه نل در دایدر طول تحص. میدار

به عنوان مثال، . از به برآورد داردیطور مستمر ن به یمهندس
ک مسئله به ی يکه برا یا پاسخیآ: کند نیید بتواند تعیبا

که پاسخ  يدر موارد. ا نهی ،ده است معقول استدست آور
د یست چه بایر نیپذ متعارف امکان يها مسئله با روش
ر یکامال متفاوت و غ ی، گاه نگاه ين مواردیکرد؟ در چن

 ین فصل با برخیدر ا. متعارف به مسئله، مشگل گشاست
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ر متعارف مشکل یغ يها و روش یاز اصول برآورد مهندس
  .میشو یمل، آشنا یمسا ییگشا

  
  یمهندس یطراح
رشته  را از یاست که مهندس یاساس یتی، فعالیطراح      
. کند یز میات متمایاضیبر علوم محض و ر یمبتن يها

 و علوم ریاضیاتاز  ید دانش کافیز بایگرچه مهندسان ن
شان ید بتوانند استعدادهایآن با  عالوه بر یداشته باشند، ول

  ها و  ا، دستگاهندهیخلق محصوالت، فرا يرا برا
خوب، در  یک طراحی. رندیکارگ به د،یجد يها ستمیس

ن، یبا وجود ا. خالق دارداز به فکر یکنار کار مستمر، ن
از کجا  دیم بایشو یروبرو م یک مساله طراحیبا  یوقت

به دن به هدف، یرس ي؟ مهندسان طراح، برامیکنشروع 
ن یدر ا. کنند یم را دنبال یمشخص يها گام طور معمول

، شرح یطراح فیتعر: همچون یموضوعاتاز درس  قسمت
م یک تی یسازمانده ، نحوةیند طراحیفرااز  يا  خالصه
به  یابیدر دست يریم گیت و تصمیو نقش خالق یطراح

  .مورد بحث قرار خواهد گرفتموفق،  یک طراحی
  

  یمهندس يزیبرنامه ر
صرفنظر از  ،یمهم هر پروژه مهندس يها از قسمت       

ا ی، د، ساختی، تولي، آماده سازیطراح که در مرحلۀنیا
در  .آن است يبند و زمان يزیر ، برنامهباشد يبردار بهره
توان با برنامه  یروزمره را م یهر جنبه از زندگ ،قتیحق
 ،يزیبرنامه ر .دی، بهبود بخشمناسب يبند و زمان يزیر
ک یدادن آنها در و قرارپروژه ک یي ها تیه فعالین کلییتع
اختصاص زمان  یز به معنین يبند زمان. است یمنطق یوالت

 يزیر برنامه ،نیبنابرا .ستها  تیان به فعالیشروع و پا
کند و  یب انجام کارها را مشخص میو ترت "یچگونگ"

 يریگ میانجام کارها تصم "موقع"راجع به  يبند زمان
در هر پروژه  يبند و زمان يزیر هدف از برنامه .کند یم
کاهش و  ، کاستن مواد تلف شدهساندن زمانحداقل ر به
 ین اهداف همواره قابل دسترسیا .باشد ینه کل میهز
ن یبا صرف کمتر ،زمان کاستن از ،مثال يبرا .ستندین

و  يزیر با برنامه ،وجودن یابا  .است معموال مشکل ،نهیهز
انتخاب ن یتر نهیبه توان به یم ، معموالحیصح يبند زمان
و  يزیر برنامه یبا مبانان یدانشجو ن قسمتیدر ا .دیرس

 یر بحرانیروش مستوسط نمودار گانت و  ،يبند زمان
)CPM(، شوند یآشنا م.  
  

  یدر مهندس یمنیا
 یمهندس یات کارگاهیا عملی يت دفتریچ فعالیه     

 یتوان با کم یالبته همواره م. ستیاز خطر ن يکامال عار
قابل را تا سطح  يریب پذیسک صدمات و آسیتالش ر

 یمنید به ایمهندسان با گرچه همۀ. کاهش داد یقبول
ت یل اهمی، به دلیمنیتوجه خاص داشته باشند، اما ا

ز یژه نیو یتخصص فنک یکه دارد، به عنوان  يادیز
 يها تیمنظور مقابله موثر با موقع به. شود یآموزش داده م

ص یتشخ يمند را برا نظام ید روشیخطرناك، مهندسان با
 ن قسمتیدر ا. رندیکارگ  ها به  حل راه یعرفخطرات و م

ا یص خطر و کاهش یتشخ یاساس يها از روش یبعض
نه و سود یه هزین توجیط کار، و همچنیاز مح حذف آن

، یمنیا يها و دستورالعمل يو باالخره استانداردها یمنیا
در  یمنیه ا، توجه بجلسهن یدر ا .ردیگ یممورد بحث قرار

 يها تیانجام فعال در خالل ل در دانشگاه ویطول تحص
ز مورد بحث قرار یها، ن يو کارآموز یشگاهیو آزما یعمل
  .ردیگ یم
  

  سکیت ریریمد
ن یتر ، از مهمیمنیش ایسک و افزایکاهش ر       
 ا سازةیند و یفرا هر یطراح .است یمهندس يهاتیمسئول
آن  یمنیکه بر ا ،سک استیاز ر يدرجه ا يدارا یمهندس
وجود دارند که  ياریبس يا انهیرا يهاروش. دگذار یر میتاث
 یطراح  سک، بهیل خطر و ریبا تحل، له آنهایتوان به وسیم
سک یل ریلتح يها روش ن قسمتیدر ا. افتیمن دست یا

چهار روش و  گرفتهقرار یت آن، مورد بررسیریو مد
، خطر و مطالعات عالج فهرست کنترله یته :یلیتحل
طور  بهه درخت خطا، یته و یل حالت خرابی، تحليریپذ

در  یمنیم ایمفاه زیان نیدر پا. شوند یح میخالصه تشر
 يها نهین هزییستم و تعیک سسیبزرگ، ر يها ستمیس

  .گردد  یبه طور فشرده مرور م ،خطر
  

  یعمل يها تیفعال
 يها ت مهارتین درس تقویا یاصل يدهایاز تاک یکی       
در کالس   شدهمطرح  يها نهیان، در زمیدر دانشجو یعمل
مطالب ان با یدانشجو یآشنا شدن عمل يبرا. است
را  یمتنوع یعمل يها تین درس فعالیمختلف ا يها بخش

مطالب آن  یساختار درس و توال. توان عرضه کرد یم
ک کار یان در هر هفته یشده که دانشجو یطراح يا گونه به
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 یجه را با پست الکترونیرسانند و نت یرا به انجام م یعمل
در  یا به صورت شفاهیدرس ارسال کرده و  یمرب يبرا

 یت عملیفعال يها نهیزماز  یبرخ. دهند یه میکالس ارا
 .ن درس در ادامه فهرست شده اندیا

  

  یمهندس يبا رشته ها ییآشنا
ان با ین درس آشنا نمودن دانشجویاز اهداف مهم ا      

ت دعو بان منظور، یبه ا. است یمهندس يها تیفعال گسترة
 يها یژگیو، یمهندس یاصل يک از شاخه هاید هر یاز اسات
ح یهر رشته تشر يا حرفه يها تیو دامنه فعال یآموزش
ک از گروه ها یز از هر ین يدیدر صورت امکان بازد شده و

به عمل آنها  يها شگاهیو آزما ،مورد بحث يا دانشکده های
ز ینجلسات، چند سوال ن یاک از یان هر یدر پا. دیآ یم

 يا کتابخانه يد با جستجویان بایشود که دانشجو یطرح م
آنها را  يها وجو از متخصصان، پاسخ ا پرسی، ینترنتیا ای
 ییها به عنوان مثال سوال. ه دهندیدر هفته بعد اراه و یته

ن یاز جلسات ا یکیدر  رشته عمران یکه پس از معرف
  :عبارتند از ،طرح شدنددرس 

ه در گذشته توسط بشر ک یعمران ين سازه هایمهمتر •
 احداث شده کدامست؟

 عمران چه بوده است؟ یان در مهندسیرانینقش ا •
که در دوران معاصر  یمهندس ين سازه هایتر میعظ •

  ساخته شده کدامند؟
 ست؟یعمران چ یمهندس ین چالش کنونیتر مهم •
 رود؟ یعمران به کجا م یمهندس •
• ... 

  

  ین در مهندسیبرآورد و تخم
د یبا یان مهندسیکه دانشجو ییها ییتواناگر یاز د         

ت کنند کسب مهارت در برآورد و یج در خود تقویتدر به
برآورد معموال به توسط اطالعات در دسترس . ن استیتخم
صورت  ،اند یقابل دسترس یکه به سادگ یا اطالعاتی
از  ؛دنبال آموزش روش برآورد ن منظور بهیبه ا. ردیگ یم

 يها ش فرضی،  انتخاب پجمله، ساده کردن مسئله
سوال، که تحت  يمناسب و حل گام به گام مسئله، تعداد

معروفند، طرح شده و  یسواالت فرم یعنوان کل
آنها را برآورد  يها چند نفره پاسخ يها ان در گروهیدانشجو

ن یه در ایارا يکه برا ،ن سواالتیاز ا یینمونه ها. کنند یم
  :ده عبارتند ازیگرد یدرس طراح

 شهر تهران الزم است؟ ير کار کولر برایعداد تعمچه ت •
از ین) توالت( ییبه چه تعداد دستشو يوم آزادیاستاد •

 دارد؟
ون زباله روزانه از شهر تهران به مرکز یچه تعداد کام •

 رود؟ یزك میانباشت زباله کهر
نگ پونگ در سالن چمران دانشکده یچه تعداد توپ پ •

 رد؟یگ یم يدانشگاه تهران جا یفن
• ... 

 

  ها داده يجستجو
از، یاطالعات مورد ن يکسب مهارت در جستجو       

ج به صورت ینتا ۀین مناسب آنها و ارایو تدو یسامانده
، از )نتیپوبه توسط پاور( یا شفاهی) ه گزارشیارا( یکتب
به . د کسب کنندیان بایاست که دانشجو ییها گر مهارتید
چند  يگروه ها ا دری يطور انفراد ان بهین منظور دانشجویا

 ين شده را در کتابخانه، بانکهاییتع يها نفره موضوع
ک یج را به صورت ینترنت جستجو کرده و نتایو ا یاطالعات

نت، عرضه یپوتوسط پاور یشفاه ۀیاراا یو  یگزارش کتب
ها در  ن مهارتیشتر ایت هر چه بیتقو يبرا. کنند یم

رکردن با پ درس، یشفاه يها هیارا یابیان، ارزیدانشجو
ه شده، توسط خود ین منظور تهیکه به ا يا پرسشنامه
  .شود یان انجام میدانشجو

  

  یمهندس یطراح
 یک طراحین درس انجام یا یانیپا يها تیاز فعال یکی     

ن یبه توسط ا. ان استیتوسط دانشجو یساده مهندس
و جستجو،  يزیر ند برنامهیان با فرایت دانشجویفعال

. شوند یمحصوالت آشنا م یابیو ارزد، ی، ساخت، تولیطراح
ان از اهداف مهم یت در دانشجوین و خالقیزبیت نگاه تیتقو
 يها ان در گروهین منظور دانشجویبه ا. ن درس استیا

است  یرا که حل آنها محتاج طراح یلیچند نفره مسا
ل یمسااز  یینمونه ها. کنند یج را گزارش میو نتا یبررس
ن درس یه این دوره ارایاولدر طرح در  يبراکه  ،یطراح
  :ر آمده استیدر ز ،هشد انتخاب

کتابخانه  مختلف يها بخش ییدر جانما یراتییچه تغ •
 ابد؟یش یآن افزا ییتوان داد تا کارا یم یدانشکده فن

به همراه دانشکده ..... شگاه یکه کار در آزما یخطرات •
 یمنیش ایسک و افزایکاهش ر يبرا. کدامست ،دارد

 توان انجام داد؟ یم یه چه اقداماتشگاین آزمایا
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از  یعیوس يها وست، قرار است بخشیمطابق نقشه پ •
 ياجرا. محدوده اطراف، به دانشگاه تهران ملحق شود

 .دیکن یشنهاد میها پ ن بخشیرا در ا ییها چه طرح
اه یاستفاده متناوب از تختۀ س يبرا یستمیس یطراح •

 .ش در کالس درسیو پرده نما
• …  

و نقطـه    يدسـتور (نگـارش   نحـوة  یعملـ  یابیارز
ک یـ سـاختار   يانتقـاد  ی، بررسـ یک متن فارسـ ی) يگذار

ن درس یـ ا یعملـ  يهـا  تیگر فعالیاز د... و یمقاله پژوهش
شدن کـالم از شـرح    یاز طوالن يریجلوگ يهستند که برا

 یعملـ  يهـا  تیـ ل فعالیـ به دل .شود یشتر آنها صوفنظر میب
ــوع ا ــمتن ــاری ــداقل  ين درس، همک ــح ــی  يجوک دانش

 يهـا  تیـ فعال يهـا  گزارش یابیارز يبرا یلیالت تکمیتحص
شود که  یشنهاد میپ. د خواهد بودیان، مفیدانشجو یهفتگ
حـدود  (تـر   کوچـک  يها در گروه درس  یعمل يها تیفعال
  . ، به انجام برسد)نفر 20

 

  يشنهادیدرس پ ياجرا
 ،یمهندس درس حرفۀ يها سرفصل )1(در جدول        

ک یبه صورت حداقل  يشنهادیدرس پ .ه شده استیارا
 يک واحدیا دو درس یسال و  میک نیدر  يدرس دو واحد

شود که یشنهاد میپ. دشو یعرضه م یسال متوال میدر دو ن
ه یکلن درس در سال اول یها، اکشور همانند اغلب

  . عرضه گرددکشور،  یمهندس یکارشناس يها دوره
ز ا یسط گروهن درس تویها ااز کشور یبرخدر 

از  ياریاست که در بس یالن در حیشود، ا ید عرضه میاسات
ه شده و به یک استاد ارایت ین درس با محوریاها  دانشگاه

از  ییها مختلف قسمت يها تخصص يد دارایضرورت اسات
 ح دامنۀیبه عنوان مثال، تشر .دهند یمه یآنرا ارا

سط هر هفته تو ،یمختلف مهندس يهارشته هاي تیفعال
  . شود یعرضه م ،ن رشته هایاز ا یکیز ا ياستاد

در صورت ارایه این درس در سال اول ورود به 
نیازهاي الزم را براي استفاده  دانشگاه، دانشجویان پیش

دست خواهند  هاي دوره کارشناسی بهبهینه از آموزش
به منظور اجرایی شدن ارایه این درس کتابی نیز . آورد

شارات دانشگاه تهران، مهندسی، انت حرفۀ(تهیه شده است 
محتوي این درس و کتاب آن  ].15) [1388صفحه،  534

ایل تواند جهت آمادگی مهندسان شاغلی که م همچنین می

هستند، مفید  )PE(اي به شرکت در آزمون مهندس حرفه
 . واقع شود

درس حرفه مهندسی براي اول بار در  سال 
علوم ، در دورة تازه تأسیس کارشناسی 1388-87تحصیلی 

مهندسی، در دانشکده فنی دانشگاه تهران ارایه گردید و 
ارایۀ آزمایشی این درس . نتایج آن مورد ارزیابی قرارگرفت

ها را در برنامۀ درسی  گونه آموزش ضرورت درنظرگرفتن این
کارشناسی مهندسی کشور، بیش از پیش آشکار هاي  دوره

  .ساخت
  

  نتایج
در کشورهاي  هاي کارشناسی مهندسی بررسی برنامه .1

پیشرفته، کمبود حداقل یک درس در برنامه هاي 
  .مصوب ایران را نشان داد

منظور مرتفع کردن این کاستی، درس جدیدي به   به .2
صورت یک  نام حرفۀ مهندسی طراحی گردید تا به

درس دو واحدي یا دو درس یک واحدي در سال اول 
همۀ دوره هاي کارشناسی مهندسی ایران، عرضه 

 .گردد
هاي ارتباطی،  دف اصلی این درس تقویت مهارته .3

کارگیري خالقیت در خالل تحصیل در  کارگروهی و به
 .اي در صنعت، است دانشگاه و در طول کار حرفه

ترکردن ارایه این درس، کتابی نیز تالیف  براي اجرایی .4
و توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ   گردیده

 .ده استیرس
اول بار در سال تحصیلی  درس حرفه مهندسی براي .5

در دانشکده فنی دانشگاه تهران به اجرا  88-1387
گذاشته شد و کارایی آن مورد ارزیابی و تایید 

 .قرارگرفت
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 ۹۹                                                                 .....                                                                             د يدرس جد يطراح      

  
 

  .یدرس حرفۀ مهندس يها  سرفصل :1 جدول 

  حرفۀ مهندسی
  کارشناسی مهندسی :مقطع

   2:  تعداد واحد

  ندارد: نیاز پیش

  ریزي مهندسی  دسی و مبانی ارتباطات، پژوهش، طراحی و برنامهآشنایی با حرفۀ مهن :هدف
  

  ها سرفصل
  )واحد1(نیمسال اول 

  ؛...توسعه پایدار، هاي مهندسی،   چالش. چگونه در عرصۀ رقابت، مهندس موفقی باشیم: مهندس  و مهندسی •
  هندسی در ایران؛هاي م ، ساختار و شاخهدر ایران آنآموزش  ومهندسی  تاریخچۀ: آموزش مهندسی در ایران •
  هاي فردي؛ توانایی يارتقا نحوة درس خواندن در دانشگاه، مهارت مطالعه، آماده شدن براي امتحان،: دانشجوي مهندسی •
  هاي ریاضی؛  بیان و نگارش، دستور زبان فارسی، دستور خط فارسی، نقطه گذاري، نگارش فرمول: زبان مهندسی •
  ؛...،ها با رسانه سخنرانی علمی، گفتگو ،برخوردها زبان بدن، رفتار مناسب در: ارتباط شفاهی •
  تماس تلفنی، ارتباط با رایانه، وسایل کمک آموزشی الکترونیکی، مسائل حقوقی ارتباط الکترونیکی؛: ارتباط الکترونیکی •
  و پایان نامه ها؛ فنی هاي مراحل نوشتن گزارش ،هاي فنی رسمی  گزارش اسناد فنی،: ارتباط نوشتاري •
 نمودارهاي سه بعدي، رسم طرح ها؛محاسبات مهندسی، ها، نمودارها،   شکل: ویريارتباط تص •
  

  )واحد 1(نیمسال دوم 
  مصاحبه هاي استخدامی؛ تهیه رزومه، شکل و محتوي رزومه، کار، نامه درخواست، خواست در: در جستجوي کار •
  ؛ن هاي مهندسیانجم اي، آزمون مهندسی حرفه اي، نظام مهندسی، مهندس حرفه: مهندس حرفه اي •
  اخالق خُرد، اخالق کالن، قوانین اخالقی، اخالق مهندسی در ایران، دانشجویان و اخالق مهندسی؛: اخالق مهندسی •
  هاي اطالعاتی، جستجو در اینترنت؛  کتاب ، بانک جستجو در کتابخانه، نظام هاي طبقه بندي: ها  گردآوري داده •
  و داوران؛ انهاي نویسندگ  ، فرایند ارزشیابی مقاالت، حقوق و مسئولیتساختار مقاالت پژوهشی: تدوین مقاالت پژوهشی •
 ؛...حق مولف، طراحی صنعتی، عالیم تجاري،  اختراع، مالکیت فکري در جهان، انواع مالکیت فکري،: مالکیت فکري •
  ؛...، تفکر متفاوت، یی، مشکل گشایفرم يها ع، پرسشین سریاصول برآورد و تخم :یبرآورد مهندس •
  ؛ تحلیل تصمیم طوفان ذهن، ،برانگیختن خالقیت مهندسی فرایند طراحی، سازماندهی تیم طراحی،: ی مهندسیطراح •
  ؛CPMاصالح ، CPMزمان بندي با  ،CPMزي با یبرنامه ر، ر بحرانیینمودار گانت و روش مس: مهندسیزي یبرنامه ر •
  ، حذف خطرات محل کار، توجیه هزینه و سود؛مسئولیت مهندس طراح، اصول شناسایی و کنترل خطر: ایمنی در مهندسی •
  .هاي بزرگ، ریسک سیستمارزیابی ریسک در طراحی، مدیریت ریسک، ایمنی در سیستم: مدیریت ریسک •

  

  
  منابع

  .1388صفحه،  534حرفۀ مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، . معماریان، حسین
Andrews G.C. 2006. Introduction to Professional engineering in Canada. Pearson Education, Toronto, 268 pp. 

Donwoody K. 2006. Fundamental Competencies for Engineers, Allen & Unwin, 208 pp. 
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