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   ايران كشورالزامات آموزش مهندسي با توجه به نيازهاي صنعت در

  

  ٣ و پرويز دوامي٢  محمود يعقوبي،١حسين مطهري نژاد

  

 خالق تغيير نوع تكراري به نوع تا شيوه عمليات خود را از  استافزايش رقابت جهاني شركتها را مجبور كرده :چكيده

 را براي آموزش مهندسي مطرح يالزاماتم و نوع صنايع فعال در هر كشور اين تغيير كيفي به همراه شرايط حاك. دهند

توان در جهت سسات آموزش مهندسي متناسب با آن الزامات ميؤ از طريق سازماندهي مجدد مفقطساخته است كه 

وجه به هدف اين مقاله تعيين الزامات آموزش مهندسي با ت. برآوردن نيازهاي حال و آينده صنعت كشور گام برداشت

 پيمايشي  ـها توصيفياين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده. ايران استكشور نيازهاي صنعت در 

 نفر از آنها به عنوان نمونه هدفمند انتخاب 30جامعه مورد مطالعه تحقيق شامل مهندسان برجسته ايراني است كه . است

 ،سپسو  نقش و اهميت ارتباط با صنعت در نظام آموزش مهندسي مشخص ابتدا با بررسي مستندات موجود. شدند

- كدگذاري و مقولهروشهاي نيمه سازمان يافته با مهندسان برجسته ايراني از طريق  از مصاحبههبه دست آمدهاي داده

نعت بايد بين  است كه براي حل مسائل و مشكالت نظام آموزش مهندسي و صنتايج حاكي از آن. است شدهبندي  تحليل 

دانشگاه، صنعت و دولت تعامل و ارتباط نزديك و مستمري صورت گيرد؛ استفاده از كانالهاي ارتباطي متنوع چون آموزش، 

 عالوه بر دانش و تخصص .بسيار مهم استثر دانشگاه و صنعت ؤ ارتباط م برقراريتحقيق، مشاوره و برگزاري همايشها در

 ه، كار تيمي، برقراري ارتباط، خالقيتئلدسي در زمينه مهارتهاي طراحي و اجرا، حل مس مهنانتگدانش آموخفني، توانايي 

آنان اي و نوآوري، يادگيري مادام العمر، اخالق مهندسي و برخورداري از انگيزه كافي اهميت بااليي براي موفقيت حرفه

 بايد به الزاماتي ،ده صنعت كشور را برآورده كند براي اينكه نظام آموزش مهندسي بتواند نيازهاي حال و آين،سرانجام. دارد

چون همكاري و تعامل نزديك با صنعت، تلفيق علم و عمل در آموزش مهندسي، انعطاف پذير بودن، در نظر گرفتن 

 گزينش نظامهاي آموزش مهندسي و اصالح ريزيهاي آموزشي، اصالح و بهبود مستمر برنامهنيازهاي صنعت در برنامه

  .ه عمل بپوشاندجامدانشجو 

  

ـ ارتباط دانشگاه :كليدي هاي واژه  صـنعت، نيازهـاي صـنعت، شايـستگيها، الزامـات       

  .آموزش مهندسي
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 مقدمه .1

نتايج نشان . ماهيت ارتباط بين نظريه و عمل موضوع بحث و بررسي در سالهاي بسياري بوده است

ايي براي حل مسائلي كه در دهد كه نظريه بايد راهنما و شكل دهنده عمل باشد و بايد راه حلهمي

 ديگر قرار طرف و جامعه در طرف بين علم در يك ،مهندسي در واقع]. 1[ندك ارائه ،دهدعمل رخ مي

گرفته است و با كاربرد سيستماتيك اصول علمي و رياضيات در جهت نتايج عملي براي بهبود شرايط 

كيد قرار أبايد هم علم و هم عمل مورد تبنابراين، در آموزش مهندسي ]. 2[كار دارد و زندگي واقعي سر

هاي مهندسي بتوانند شايستگيهاي مورد نياز براي كاركردن در صنعت و تا دانشجويان رشته ]3[گيرد 

  .محيطهاي كاري قرن بيست و يكم را كسب كنند

مورد انتقاد قرار گرفته يوسته در طول چند دهه گذشته، آموزش مهندسي در كشورهاي چندي پ

تواناييهاي عملي مهندسان ناباره   در1990فرانسه صاحبان صنعت در طول دهه كشور  در. است

در اياالت . بريتانيا يك دهه زودتر نارضايتي مشابهي بيان شدكشور شكايت كردند، در حالي كه در 

باره  هاي مهندسي درت علمي بسياري از دانشكدهئ اعضاي هي1990متحده آمريكا در طول دهه 

در بسياري از . ه اصالح آموزش مهندسي در مقطع كارشناسي به بحث و گفتگو پرداختندبهترين شيو

هاي د و در دانشكدهشومتناسب ها بحث اصلي اين بود كه آموزش مهندسي با نيازهاي صنعت دانشكده

در تمام .  مهندسي متمركز بوددانش آموختگانديگر توجه جدي بر پايين بودن مهارتهاي طراحي 

اش فاصله گرفته تقدان از اين شكايت كردند كه آموزش مهندسي از جهتگيريهاي عملي اوليهموارد من

  ].4[و با نيازهاي واقعي بيش از پيش نامتناسب شده است

 در طول سه دهه گذشته، آموزش فني و مهندسي در كشورهاي در حال توسعه رشد ،همچنين

ي از طريق كتابهاي فناورر تدريس مباني  تمركز آموزش مهندسي در اين كشورها بوه اشتزيادي د

عنوان سسات دانش و مهارتهاي مرتبط با نيازهاي صنعت را بهؤفقط تعداد كمي از م.  است بودهدرسي

هاي هاي مهندسي در دورهدانشكدهاز برخي . كنند ارائه ميخودقسمتي از برنامه درسي به دانشجويان 

انداز ها چشمفرستند، ولي بيشتر دانشكدهي صنعتي ميا كوتاهي دانشجويان خود را به محيطهزماني

نيازهاي حال و در خصوص روشني در زمينه راهبردهاي مورد نياز براي آگاه ساختن دانشجويان خود 

اين وضعيت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيانگر فاصله گرفتن ]. 5[ ندارندآينده صنعت

"انحراف آكادميك" عنوان بايندي كه بعضي وقتها از آن ا فر،آموزش مهندسي از عمل است
-  ياد مي1

  ].4[ از عمل به سوي علم  يافتن يعني تغيير جهت؛شود
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"رويكرد علم مهندسي"
 بعد از جنگ جهاني دوم در اياالت متحده آمريكا ، كه در اروپا شروع شد1

ن بود كه در آن زمان دليل اصلي مطرح شدن رويكرد علم مهندسي اي. تقويت شد و توسعه يافت

اي جديد مانند رادار  فناوريهرو شدن با ه ب  نسبت به مهندسان براي روشتريدانشمندان آمادگي بي

هاي درسي مهندسي افزايش يافت، در حالي كه  محتواي علمي و رياضيات برنامه،در نتيجه. داشتند

  اي مهندسيصي و حرفه كار آزمايشگاهي و فعاليتهاي تخصبرايمقدار زماني كه دانشجويان 

ال در اين زمينه اين است كه آيا رويكرد علم مهندسي ؤترين سمهم]. 2[ كاهش يافت،كردندميصرف 

  براي برآوردن چالشهاي آموزشي مهندسي در قرن بيست و يكم مناسب و كافي است؟

ست، اين طور كه آموزش مهندسي در گذشته براي انطباق با نيازهاي جامعه تغيير يافته اهمان

، روندهاي خصوصدر اين . تكامل و تغيير براي نشان دادن نيازهاي قرن بيست و يكم نيز ضروري است

  ]:6[توان به شرح زير دسته بندي كرد اصلي آموزش مهندسي را مي

"ايمهندس حرفه": قرن نوزدهم و  نيمه اول قرن بيستم •
طور كه  مهندسي يك حرفه  همان2

 از طريق آموختگاندانشاي اوليه آموزش مهندسي بر آماده كردن هشد، برنامهمتفاوت مي

به هر حال، نقش علم و مدلسازي رياضي به ندرت افزايش . كارآموزي عملي تمركز داشتند

  .پذيرفته شديافت و 

"مهندس علمي": نيمه دوم قرن بيستم •
 در اواسط قرن بيستم پيشرفتهاي تكنولوژيكي از .3

 واقعيتهاي مربوط به جغرافياي سياسي ،اي و همچنينانرژي هستهجمله  مهار موفقيت آميز 

د و برنامه درسي شمنجر  در علم و رياضيات  مهندساناي به ماهر شدنمانند ابزارهاي ماهواره

اين تغيير ساختار تا اندازه زيادي تا زمان حال . مهندسي با نيازهاي تغيير يافته منطبق شد

د ش مشخص 1990در اوايل دهه . تدريج افزايش يافته احي بتداوم  يافت، اگرچه محتواي طر

هاي مهندسي بر مهارتهاي غير كه چيزي بيش از علم مورد نياز است و بسياري از دانشكده

  . كردند تأكيدفني از قبيل كارتيمي و ارتباطات

"مهندس كارآفرين و مولد": قرن بيست و يكم •
  صورت گرفت،جهاندر  تغييرات سريعي كه .4

 به مهندسي مجدد گسترده رخ داد، در آموزش مهندسي 1990راه با تغييراتي كه در دهه هم

در حالي كه ساختار جديد بر آمادگي زياد در علم و رياضيات . دش  منجرآموزش مهندسي
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2. Professional Engineer 
3. Scientific Engineer 
4. Entrepreneurial/Enterprising Engineer 
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 كسب ، و سپسشودميكيد أاي مهندس نيز تاستوار است، به احتمال زياد بر نقش حرفه

  .شودمطرح ميظم نوين جهاني شايستگيهاي جديد مرتبط با ن

مثلث "گذاري در تقويت طور فزاينده به سرمايهگذاري يك ملت براي توليد ثروت بهسرمايه

"دانش
قش حياتي ندانشگاهها ]. 7[ است كه از آموزش، تحقيق و نوآوري تشكيل شده است  وابسته1

عالوه بر اين، نقشي كه . كنندعنوان انتقال دهندگان و توليد كنندگان دانش ايفا ميدر جامعه به

 موضوعي است كه عالقه ،اي و ملي ايفا كنندمهاي نوآوري منطقهنظاتوانند در باال بردن دانشگاهها مي

 رو، دانشگاهها بايد از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي سنتياز اين. به آن زياد و در حال افزايش است

"موريت سوميمأ" و  بروندفراتر
گيرند كه هدف آن تعامل مستقيم با صنعت و مشاركت با  را بر عهده ب2

  ].9 و 8[ توسعه اقتصادي كشور است به منظورآن 

دانشگاهها سه نقش . كيد شده استأم نوآوري بر اهميت تعامل دانشگاه و صنعت تنظادر رويكرد 

  رفناوريبد كه يند عمومي پژوهش علمي را بر عهده دارنا آنها فر.ا]: 10[ارند نوآوري دنظامعمده در 

طور مستقيم براي كنند كه بهتوليد ميرا  آنها تا حدي دانشي .2. گذاردثير ميأصنعت در بلند مدت ت

   اصليهايزمينه دانشگاهها .3. داردكاربرد ) هاي اوليه، محصوالت جديد و غيرهنمونه(توليد صنعتي 

 كه آموختگاني دانشاز طريق آموزش سرمايه انساني يا نظريندهاي نوآوري صنعتي را از ابراي فر

در . سازندشوند يا از طريق تحرك كاركنان از دانشگاهها به شركتها فراهم ميپژوهشگران صنعتي مي

كار با سطوح  تر از ارتباط كسب وهاي مهندسي نزديك ارتباط بين صنعت و دانشكده،اين خصوص

  ].11[ضايتبخش نيستعالي است، هر چند اين ارتباط زياد رديگر نظام آموزش

 با در نظر گرفتن نقش آموزش مهندسي در ،با توجه به روند تاريخي آموزش مهندسي و همچنين

كيد أ توسعه اقتصادي جوامع، در سالهاي اخير بر ارتباط دانشگاه و صنعت ت،م نوآوري و در نتيجهنظا

روابط " تسهيل و ارتقاي  پژوهشهايي براياجراياي شده است و اين امر به تدوين سياستها و ويژه

" صنعتو دانشگاه
 سازماندهي 1990 فنالند از دهه  كشور نمونه، دربراي]. 12 و8[شده استمنجر  3

كيد قرار گرفته است أ مورد ت2010مجدد آموزش مهندسي براي برآوردن الزامات صنعت اروپا در دهه 

خگويي به نيازهاي عملياتي كه هدف آن تدوين و اجراي راه حل جديد آموزش مهندسي براي پاس

سوئد اين كار از طريق چارچوبي از نمايندگان كشور در ]. 13[شركتها در محيط پيچيده جهاني است

ريزي و مديريت آموزش مهندسي و اي در سطوح مختلف برنامهصنعت، جامعه و سازمانهاي حرفه
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1. Triangle of Knowledge 
2. Third Mission  
3. University-Industry Linkages (UIL) 
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"دروس" از طريق همكاري مستقيم در ،همچنين
دانشگاه "تجارب ]. 14[شودواقعي انجام مي 1

"واشنگتن شرقي
"دانشگاه پلي تكنيك هلسينكي"و ] 15[ 2

نشان داد كه مشاركت و همكاري ] 13[ 3

متقابل سازمانهاي آموزش مهندسي و صنعت ارزش زيادي دارد و تنها امكان براي تحقق الزامات جديد 

  .يادگيري، همكاري سيستماتيك و بلند مدت بين دانشگاه و صنعت است

توان ضرورت و اهميت ارتباط دانشگاه و صنعت را در مدلهاي اعتباربخشي آموزش  مي،چنينهم

اي از معيارهاي اعتباربخشي به تعامل دانشگاه و صنعت طوري كه طبقه به،مهندسي مشاهده كرد

اي باشد كه دانش آموختگان به گونههاي آموزش مهندسي بايد لذا، برنامه. اختصاص داده شده است

آكادمي ملي "گزارشهاي ]. 5[توانند انتظارت حال و آينده صنعت را برآورده سازند بدسي مهن

"مهندسي آمريكا
"چشم اندازهاي مهندسي در قرن جديد: 2020مهندس " عناوين با 4

و ] 16[ 5

"انطباق آموزش مهندسي با قرن جديد: 2020آموزش مهندس "
م آموزش نظا بر چگونگي ]17 [6

 مهندسي در زمينه دانش، آموختگاندانشمنظور برآوردن تقاضاهاي د كه بهمهندسي تمركز دارن

 براي افزايش توانمنديهاي آنهابراي استخدام شدن در زمان حال و آنان مهارتها و نگرشهاي مورد نياز 

  ].18[ثر و مولد در آينده مورد بررسي و مهندسي مجدد قرار گيردؤكاركرد م

 نوع تكراري به نوع تا شيوه عمليات خود را از  استا مجبور كردهافزايش رقابت جهاني شركتها ر

و ] 13[اين تغيير كيفي الزامات جديدي را براي آموزش مهندسي مطرح كرده است. خالق تغيير دهند

از طرف ديگر، شرايط حاكم و نوع صنايع فعال در هر كشور نيز الزاماتي را براي آموزش مهندسي 

سسات آموزش ؤ از طريق سازماندهي مجدد مفقطيي به اين الزامات سازد كه پاسخگومطرح مي

 اصلي پژوهش حاضر اين سؤال، ين خصوصدر ا. دگير صورتتواند مهندسي متناسب با آن شرايط مي

ايران بايد چه الزاماتي را برآورده سازد كشور است كه آموزش مهندسي با توجه به نيازهاي صنعت در 

د كه شد؟ با بررسي پيشينه تحقيق مشخص شو در مهندسي منجر تا به ارائه آموزش مطلوب

ثر در اين زمينه، ؤپژوهشهاي قبلي بر مشكالت و موانع ارتباط دانشگاه و صنعت، كانالهاي ارتباطي م

شايستگيهاي مورد نياز مهندسان و ويژگيهاي نظام آموزش مهندسي براي برآوردن نيازهاي صنعت 

  :الهاي زير مد نظر قرار گرفتؤويي به س پاسخگ،اند، لذامتمركز بوده

____________________________________________________________________ 
 

1. Course Work 
2. Eastern Washington University 
3. Helsinki Polytechnic University 
4. US National Academy of Engineering (NAE) 
5. The Engineer of 2020: Visions of Engineering in the New Century 
6. Educating the Engineer of 2020: Adapting Engineering education to the New Century 



 28     ايرانكشور الزامات آموزش مهندسي با توجه به نيازهاي صنعت در   

  د؟دارنچه مسائل و مشكالتي ثر با يكديگر ؤنظام آموزش مهندسي و صنعت براي ارتباط م •

  براي بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت از چه كانالهايي بايد استفاده كرد؟ •

  مهندسي براي موفق شدن در صنعت بايد از چه شايستگيهايي برخوردارآموختگاندانش •

  باشند؟

  بايد داشتهبراي اينكه آموزش مهندسي بتواند نيازهاي صنعت را برآورده سازد چه ويژگيهايي •

  باشد؟

 
   روش تحقيق .2

جامعه .  پيمايشي است ـها توصيفياين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده

عنوان نمونه هدفمند از آنها به نفر 30مورد مطالعه تحقيق شامل مهندسان برجسته ايراني است كه 

بنابراين، سعي بر آن بوده است كه متخصصان اين حوزه چنان انتخاب شوند كه هدف . انتخاب شدند

"يافتهسازمان   نيمهمصاحبه"از ابزار . تحقيق به نحو احسن تحقق يابد
ها استفاده آوري دادهگرد براي 1

شوند و از تمام مصاحبه حي و طبقه بندي ميالها از قبل طرا در اين نوع مصاحبه سؤ.2شده است

اند شود، ولي آنها آزادند كه پاسخ خود را به هر طريقي كه مايلالهاي مشابهي پرسيده ميؤشوندگان س

مقوله بندي انجام شده كدگذاري و روش ها با استفاده از تجزيه و تحليل دادهسرانجام، . ارائه دهند

  .است

  يافته هاي تحقيق  .3

  ند؟دارثر با يكديگر چه مسائل و مشكالتي ؤ نظام آموزش مهندسي و صنعت براي ارتباط م:ال اولؤس

هاي انجام شده با مهندسان برجسته بيانگر مشكالت چندي در خصوص نظام آموزش نتايج مصاحبه

جدول . گذارندثير ميأ ايران است كه بر ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت ت كشورمهندسي و صنعت در

  .دهنده مسائل و مشكالت صنعت و نظام آموزش مهندسي در اين خصوص است نشان1

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Semi-Structured Interview 
، 28، 27، 26، 25، 24، 21، 20، 18، 17، 16، 15هندسان برجسته ايراني در شماره هاي متن كامل مصاحبه هاي انجام شده با م . 2

 فصلنامه آموزش مهندسي ايران به چاپ 47 و 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29

 .رسيده است
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 ثر با يكديگرؤارتباط مبرقراري  مسائل و مشكالت نظام آموزش مهندسي و صنعت براي :1جدول 

  مسائل و مشكالت  طبقه

  صنعت

  موجودوضعيت  تمايل صنعت به تداوم و حفظ -

  نايراكشور  ساختار سنتي و دولتي صنعت در -

   توجه صنايع به منافع كوتاه مدت اقتصادي و نداشتن آينده نگري-

   مشخص نبودن جايگاه تحقيق و توسعه و نوآوري در صنايع-

   نسبي فرصتهاي شغلي در صنعت متناسب با تخصص مهندسان خأل-

  هاي مطالعاتي و پژوهشي در صنايعت اولويت دادن به فعاليتهاي فيزيكي نسبت به فعالي-

  و گسترده نبودن صنايع در كشور متنوع -

   استفاده كمتر از دانش و تواناييهاي مهندسان براي نوآوري و اصالح امور-

   مهندسيدانش آموختگان متناسب نبودن رشد صنعت براي جذب -

ـ       -  كـشورهاي ديگـر بـه جـاي اسـتفاده از نتـايج پژوهـشهاي              هـاي ه استفاده بيش از حد از تجرب

  داخل كشور

  آنان از كار تخصصي جزندسان در پستهايي ب استفاده از مه-

   بهره كافي نبردن از دانشگاه و مراكز وابسته به آن براي رشد و تعالي صنعت-

   ضعف مالي و درونزا نبودن صنايع كشور-

  ن مهندسيدانش آموختگا بهره گيري كم بخش خصوصي از -

   ارتباط ضعيف و سازمان نيافته صنعت با دانشگاه-

نظام آموزش 

  هندسيم

  عالي تقليدي و سليقه اي بودن نظام آموزش-

   غير هدفمند و مدرك گرا بودن آموزش در كشور-

   نحوه برگزاري كنكور و پذيرش دانشجو بدون توجه به استعداد و عالقه آنان-

  ريزيهاي آموزش مهندسيي در برنامهكيد بر اهداف كمأ ت-

  پرورش خالقيت و نوآوري در آنهاكيد بر افزايش محفوظات دانشجويان به جاي أ ت-

   آموزش با كمترين امكانات آزمايشگاهي، تحقيقاتي و كارگاهي در دانشگاهها-

   نيازهاي جامعه واي تربيت مهندسان بدون توجه به مسائل كاربردي و حرفه-

   تربيت عالم و دانشمند به جاي مهندس و تكنيسين-

   كارورزيهاي كارآموزي و كافي ندادن به دورهاهميت -

  به پرورش مهارتهاي كارگروهي و روابط اجتماعي در دانشجويانبي توجهي  -

   و ماليمباحث مديريت، اقتصاد آشنايي كم دانشجويان مهندسي با -

  آشنايي دانشجويان مهندسي با محيط صنعت و الزامات حرفه مهندسي نا-

   پايين بودن سطح دروس عملي و آموزشهاي كاربردي-

   مهندسيدانش آموختگاننيازهاي شغلي كشور و تخصص ودن نبتناسب م -

   بيشتر بودن خروجي دانشگاهها از ظرفيت پذيرش صنعت-

   ارتباط ضعيف و سازمان نيافته دانشكده هاي مهندسي با صنعت-
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 استفاده كمتر صنعت از دانش و تواناييهاي ،ايرانكشور ساختار سنتي و دولتي صنعت در 

ن آموختگادانش متناسب نبودن رشد صنعت براي جذب ،و اصالح امورمهندسان براي نوآوري 

 آموزش با ، نحوه برگزاري كنكور و پذيرش دانشجو بدون توجه به استعداد و عالقه آنان،مهندسي

 پايين بودن سطح دروس عملي و حقيقاتي و كارگاهي در دانشگاهها،كمترين امكانات آزمايشگاهي، ت

ترين مشكالتي هستند كه دفمند و مدرك گرا بودن آموزش در كشور مهمآموزشهاي كاربردي و غير ه

  ثيرأثر دانشگاه و صنعت با يكديگر تؤ كه بر ارتباط م استاز سوي مهندسان برجسته عنوان شده

  .گذارندمي

  براي بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت از چه كانالهايي بايد استفاده كرد؟: ال دومسؤ

ثري براي استفاده از تحقيقات انجام ؤ تا راههاي م است كشورها را وادار كردهيفناورافزايش رقابت در 

"سسه تكنولوژي ماساچوستؤم". سسات نخبه براي مقاصد تجاري جستجو كنندؤشده در م
موفقيت  1

را در زمينه همكاري متقابلش با صنعت و توسعه جريان دو طرفه دانش به اثبات رسانده چشمگير خود 

 صريح و فناوري تسهيل جريان انتقال ،و افزايش پژوهشهاي دانشگاهي و همچنينكه به هدايت 

 كشورها و دانشگاهها از رويكرد  ازبرخي]. 19[كند ضمني از دانشگاه به بخش كسب و كار كمك مي

اي براي افزايش سودمندي ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان وسيلهسسه تكنولوژي ماساچوست بهؤم

  .داناستفاده كرده

دو مدل مختلف آموزش مهندسي در خصوص ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت مطرح شده است 

ر بيشتدر مدل اول برنامه آموزشي متشكل از برنامه علمي است و آموزش صنعتي مختصري در ]: 20[

در اين مدل آموزش صنعتي در يك مرحله زماني در پايان دوره . شودموارد در دانشگاهها انجام مي

ن آنا معرفي دنياي كسب و كار و حرفه مرتبط به دانشجويان است و به  از آنشود كه هدفم ميانجا

در مدل . دكننهاي كاربردي معين استفاده  در حيطه خود دانش علمي از كه چگونهشودداده مينشان 

ي دوم برنامه آموزشي وابسته به مشاركت دانشگاه و صنعت است و بين آموزش علمي و آموزش صنعت

طور واقعي در اين برنامه آموزشي استفاده از فضاهاي كاري به. در طول يك سال تعادل وجود دارد

اساس نتايج مصاحبه با مهندسان برجسته  بر. شمار مي رودهضروري است و قسمت معيني از آموزش ب

 ، لذا وايران ارتباط نزديك و تنگاتنگي وجود نداردكشور بين نظام آموزش مهندسي و صنعت در 

  .  تقريباً با ويژگيهاي مدل اول تطابق دارد كشورنايهاي آموزش مهندسي در برنامه

به خودي خود  كه اين روابط شودمي صنعت فرض و روابط دانشگاهمربوط به بيشتر ادبيات در 

برخي روابط دانشگاه و صنعت نسبت به .  اما همه اين روابط به يك اندازه مفيد نيستمفيد است،

 كه آن استبيانگر  شده انجام پژوهشهاي ديگر، طرف از ].8[دارند بيشتري ارزش حتم طوربه ديگر روابط

____________________________________________________________________ 
 

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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اي از كانالهاي ارتباطي مورد استفاده قرار  گستردهتعداد صنعت بايد و براي اثربخشي روابط دانشگاه

ايج اين تحقيق نيز نت]. 22 و10،21[كيد نشود أيك يا چند كانال ارتباطي بيش از حد تبر  فقطگيرد و 

شرح جدول ثر دانشگاه و صنعت بايد از انواع تعاملها و كانالهاي ارتباطي بهؤنشان داد كه براي ارتباط م

  .دشو استفاده 2

هاي تحقيقاتي،  اجراي پروژهآن است كهنتايج تحقيق بيانگر  در ميان انواع روابط دانشگاه و صنعت

ريزي و كيد بر برنامهأ ت،زاري همايشها و كنفرانسها همكاري در برگ،صنعتي و كاربردي مشترك

 و انداتر استارتباط بيشتر و نزديكنيز هاي كارآموزي و بازديدهاي صنعتي و سازماندهي بهتر دوره

   .بيشتر اهميت داردمتخصصان دانشگاه و صنعت با يكديگر 

  انواع تعاملها و كانالهاي ارتباطي بين دانشگاه و صنعت:2جدول 

  كانالهاي ارتباطي  تعاملنوع 

  دانشگاه

 گنجانــدن محتــواي متناســب بــا نيازهــاي صــنعت و حــل مــشكالت آن در دروس        -

  دانشگاهي

   با نيازهاي صنعتانادت آشنايي بيشتر اس-

   تدارك برنامه هاي بازديد حين تحصيل از مراكز صنعتي-

   صنعت برنامه ريزي و سازماندهي مناسب كارآموزيهاي دانشجويان در-

   استفاده از كارشناسان مناسب صنعت در دانشگاه-

   دانشگاه با صنعتانادت ارتباط اس-

   ايجاد زمينه انتقال دانش مهندسي از دانشگاه به صنايع-

  اي با صاحبان صنايع برگزاري همايشهاي دوره-

  آموزش

  صنعت

  هاي كارآموزي و كارورزي ارائه امكانات و همكاري مناسب در برگزاري دوره-

   ايجــاد زمينــه انتقــال آموختــه هــا و تجربــه هــاي ضــمن كــار بــه دانــشجويان و         -

   مهندسيآموختگاندانش

ــه نيازهــاي جامعــه   - ــا توجــه ب ــراي بهبــود شــرايط آموزشــي ب ــشگاهها ب ــا دان  همكــاري ب

  صنعتي كشور

 دادن بــازخورد بــه دانــشگاهها بــراي تعيــين نيازهــاي آموزشــي و بهبــود محتــواي مــواد  -

  آموزشي

  هم كردن زمينه براي بازديد دانشجويان از مراكز صنعتي فرا-

ــوزش    - ــراي آم ــنعت ب ــشي ص ــي و پژوه ــاي آموزش ــضاها و ابزاره ــرار دادن ف ــار ق  در اختي

  عملي دانشجويان

   و متخصصان صنعت با دانشگاهانادت ارتباط اس-

 كمــك بــه مراكــز آموزشــي و تخــصيص منــابع بــه آنهــا بــراي افــزايش تعــداد واحــدهاي -
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  اربرديدرسي ك

   ايجاد زمينه براي برگزاري همايشهاي علمي-

  دانشگاه

  انادتهاي تحقيقاتي اس پرداختن به مسائل صنايع كشور در قالب پروژه-

اســاس اولويتهــاي پژوهــشي   موضــوع پايــان نامــه بــر هــدايت دانــشجويان بــراي انتخــاب-

  صنايع

  دي مشترك با صنايع و كاربرهاي تحقيقاتي، صنعتي اجراي پروژه-

  اي به كارشناسان و مديران صنعتي ارائه خدمات مشاوره-

   سوق دادن تحقيقات در دانشگاهها به سمت پژوهشهاي كاربردي-

مشاوره و 

  تحقيق

  صنعت

   موفق و انتشار آنهاهايه مدون كردن پژوهشها و تجرب-

ــ - ــشجويان و اس ــه دان ــي ب ــات واقع ــام انادت دادن اطالع ــراي انج ــهدادن  ب ــان نام ــپاي   ا وه

  هاي تحقيقاتيپروژه

  و كابردي مشترك با دانشگاهها  اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، صنعتي-

  هاي دانشگاهي براي حل مشكالت صنعت سوق دادن پايان نامه-

ــشگاهيان در     - ــاري دان ــتفاده از همك ــعه و اس ــق و توس ــش تحقي ــذاري در بخ ــرمايه گ  س

  اين بخش

  عت به صورت فرصت مطالعاتي دانشگاهها در صنانادت بهره گيري از اس-

   انجام برخي محاسبات و طراحيهاي پايه از طريق دانشگاهها-

 مهندسي براي موفق شدن در صنعت بايد از چه شايستگيهايي برخوردار دانش آموختگان: سؤال سوم

  باشند؟

 دانش آموختگانبررسي پيشينه تحقيق در خصوص نتايج يادگيري دانشجويان نشان داد كه 

داري در او فاصله معن] 24 و23[اند هي مهارتهاي ضروري مورد نياز صنعت را كسب نكردهدانشگا

 24[ وجود دارد،اند به محيط كار آوردهآموختگاندانشبسياري از ويژگيها بين انتظارات صنعت با آنچه 

رود، ولي به شمار ميه  ضروري براي حرفه مهندسي بهاي تواناييي ازدانش و تخصص فني يك]. 25 و

. كيد قرار گيردأدر آموزش مهندسي هم علم و هم عمل بايد مورد ت]. 27 و3،26[تنهايي كافي نيست 

 عناوين دانش و مهارتها دسته بابر اين اساس، شايستگيهاي ضروري براي دانشجويان مهندسي را 

هندسي براي موفق  مآموختگاندانش است كه نتايج پژوهش حاضر نيز بيانگر آن]. 3[كنند بندي مي

توان آنها  به مجموعه متنوعي از مهارتها نياز دارند كه مي،دانش فنيداشتن شدن در صنعت عالوه بر 

  . دسته بندي كرد3را طبق جدول 
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 ن مهندسي براي موفق شدن در صنعت شايستگي مورد نياز دانش آموختگا:3جدول 

  شايستگيها  طبقه

  دانش فني و تخصصي

  يي علمي در رشته مورد نظرتواناداشتن  -

   برخورداري از دانش عملي و كاربردي-

   آشنايي با علوم و فنون نوين در رشته تخصصي خود-

  هاي مهندسي داشتن اطالعات راجع به ديگر رشته-

   آشنايي با فناوري اطالعات-

   آشنايي با مباحث مديريت، اقتصاد و مالي-

  مهارتهاي فردي

   داشتن نگرش سيستمي-

  انعطاف پذيري -

   دارا بودن انگيزه كافي-

   داشتن اعتماد به نفس-

   خود اطالعات توانايي يادگيري مادام العمر و به روز كردن-

   توانايي تصميم گيري-

   توانايي برنامه ريزي و آينده نگري-

   هوش منطقي-

  مهارتهاي بين فردي

   دانستن زبان انگليسي و توانايي استفاده از آن-

  )مهارتهاي ارتباطي(ثر با ديگران ؤي برقراري ارتباط م تواناي-

   توانايي كارتيمي و گروهي-

   توانايي رهبري و مديريت-

   هوش هيجاني-

  مهارتهاي حرفه اي و اخالقي

   توانايي تشخيص، تحليل و حل مسائل مهندسي-

ــاخت - ــي، س ــايي طراح ــه     توان ــرفتن كلي ــر گ ــا در نظ ــستم ب ــرداري سي ــره ب  و به

  جوانب

  اي و اخالق مهندسيئوليت پذيري حرفه مس-

   توانايي خالقيت، نوآوري و كارآفريني-

   توانايي درك سازمانها و شركتها و نيازهاي بازار-

   شناخت مسائل محيط زيست و حفظ آن-

   توانايي درك شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه و نقش مهندسي در آن-

  ي ملي و بين المللياي و تخصصارتباط با مجامع حرفهبرقراري  -

  

 ، مهندسان برجسته ايراني از توانايي علمي در رشته مورد نظربيشتر، يادشدهاز بين شايستگيهاي 

 توانايي ، دارا بودن انگيزه كافي،و مالي  آشنايي با مباحث مديريت، اقتصاد،آشنايي با علوم و فنون نوين
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 ، مهارتهاي ارتباطي،انايي كارتيمي و گروهي تو، خود اطالعاتالعمر و به روز كردنيادگيري مادام

 توانايي ،برداري سيستم توانايي طراحي، ساخت و بهره،توانايي تشخيص، تحليل و حل مسائل مهندسي

اي و اخالق مهندسي به عنوان شايستگيهاي  و كارآفريني و مسئوليت پذيري حرفهيخالقيت، نوآور

  .اند شدن در صنعت ياد كرده مهندسي براي موفقدانش آموختگانمورد نياز 

 بايد براي اينكه آموزش مهندسي بتواند نيازهاي صنعت را برآورده سازد چه ويژگيهايي: ال چهارمؤس

   باشد؟داشته

 2،28[كيد قرار گرفته است أضرورت بازسازي و اصالح آموزش مهندسي در پژوهشهاي چندي مورد ت

ناكامي دانشگاهها در برآوردن نيازهاي ، هندسييكي از داليل اصلي براي اصالح آموزش م]. 29و 

 براي اينكه آموزش مهندسي پاسخگوي نيازهاي حال و آينده صنعت در]. 30 و23،24[صنعت است 

در اين پژوهش مهندسان برجسته . دشو بايد متناسب با شرايط بازبيني و اصالح ، ايران باشدكشور

  : اندهندسي بيان كردهويژگيها و شرايط زير را براي آموزش مطلوب در م

  ؛همكاري و ارتباط نزديك دانشگاه و صنعت •

هاي كالن اقتصادي كشور و پيشرفت ريزي آموزش مهندسي با توجه به سياستها و برنامهبرنامه •

  ؛علوم و فنون در جهان

 ،نگاه توأم آموزش مهندسي از يك سو به وضعيت موجود صنعت و نيازهاي آن و از سوي ديگر •

  ؛عت و استراتژي آنبه آينده صن

  ؛تلفيق علم و عمل در آموزش مهندسي •

آموزش انعطاف پذير براي دسترسي مناسب دانشجويان به دانش از طريق استفاده از فناوري  •

  ؛اطالعات و ارتباطات

  ؛دن آموزش مهندسي با شرايط، مقتضيات و امكانات كشوركرمنطبق  •

  ي متناسب با نيازهاي صنعت درها، دروس و سرفصلهاها، رشتهتدوين اهداف، برنامه •

  ؛هاي مهندسيدانشكده

  ؛تقويت آموزشهاي كاربردي و تربيت مهندسان با تواناييهاي عملي براي كاركردن در صنعت •

• ي و كيفي آزمايشگاهها و كارگاهها براي درگيري بيشتر دانشجويان مهندسي با افزايش كم

  ؛مسائل واقعي

 اهميت قايل شدن براي صرف وقت دانشجو در افزايش واحدهاي كارآموزي و كارورزي و •

  ؛محيطهاي صنعتي

خواهي از ذينفعان مختلف از جمله هاي آموزش مهندسي با نظراصالح و بهبود مستمر برنامه •

   ؛صنعت
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  ؛اساس عاليق و سنجش استعدادها م گزينش دانشجو و انتخاب رشته برنظااصالح  •

توجه بيشتر به يادگيري به جاي (موزشي نوين هاي آفراهم كردن زمينه براي استفاده از شيوه •

  ؛)تدريس

  ؛تيمي و گروهي و مهارتهاي ارتباطي تقويت مهارتهاي بين فردي دانشجويان از قبيل كار •

  ؛مين منابع مالي از مجاري مستقل دانشگاهي و پاسخگويي آنها در قبال اين منابعأت •

  ؛ينه ارتباط آنها با صنعتت علمي و فراهم كردن زمئافزايش شايستگي تخصصي اعضاي هي •

هاي المللي دانشگاهها و دانشكدهاي و بينفراهم كردن زمينه ارتباط و تعامالت منطقه •

  ؛مهندسي

  ؛ايهاي مهندسي با يكديگر و آموزش ميان رشتهكيد بر ارتباط رشتهأت •

 ها و گروههاي آموزش مهندسي از و ايجاد رقابت سالم بين دانشگاهها، دانشكدهييپاسخگو •

  .طريق ارزيابي و رتبه بندي آنها

 
  

  گيرينتيجه .4

 استفاده كمتر صنعت از دانش و تواناييهاي مهندسان ، ايران كشورساختار سنتي و دولتي صنعت در

 نحوه دانش آموختگان مهندسي، متناسب نبودن رشد صنعت براي جذب ،براي نوآوري و اصالح امور

 آموزش با كمترين امكانات ،ه استعداد و عالقه آنانبرگزاري كنكور و پذيرش دانشجو بدون توجه ب

عملي و آموزشهاي  پايين بودن سطح دروس ،اهآزمايشگاهي، تحقيقاتي و كارگاهي در دانشگاه

 و غير هدفمند و مدرك گرا بودن آموزش در كشور از جمله مشكالتي هستند كه از سوي كاربردي

  ثيرأثر دانشگاه و صنعت با يكديگر تؤتباط ماند كه بر اراكثريت مهندسان برجسته عنوان شده

يند ارتباطي ابراي همكاري و ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت، هر كدام از دو طرف اين فر. گذارندمي

كنند تا بتوانند در حل در اين خصوص را بايد متناسب با شرايط و نيازهاي يكديگر مشكالت خود 

اين امر از طريق طراحي ساختار مناسب و استفاده از . نندثري ايفا كؤتوسعه و تعالي يكديگر نقش م

. مين نيازهاي خود و ديگري گام بردارندأ به نحوي كه در ت،پذير استكانالهاي ارتباطي اثربخش امكان

در اين خصوص عالوه بر نقش دانشگاه و صنعت، نقش دولت نيز از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار 

" دولت ـ صنعت ـارپيچ سه گانه دانشگاهم" عنوان بااست كه از آن 
 ].32 و31[شودبرده مي نام 1

____________________________________________________________________ 
 

1. Triple Helix of University–Industry–Government 
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 براي از سازكارترين نشان داد كه اعتماد بين سازماني قوي] 33[نتايج پژوهش برونيل و ديگران 

گذاري براي اين منظور، سرمايه. بين بردن مشكالت و موانع تعامل بين دانشگاهها و صنعت است

و بين صنعت و دانشگاه، استفاده از دامنه  ردر بتني بر درك متقابل، تماسهاي روبلندمدت در تعاملها م

  .دداراي اهميت خاصي وسيعي از كانالهاي تعاملي و همپوشاني روابط شخصي و حرفه

هاي  اجراي پروژهآن است كهدر ميان انواع روابط دانشگاه و صنعت، نتايج تحقيق بيانگر 

  كيد برأ ت در برگزاري همايشها و كنفرانسها، همكاريشترك،تحقيقاتي، صنعتي و كاربردي م

تر هاي كارآموزي و بازديدهاي صنعتي و ارتباط بيشتر و نزديكريزي و سازماندهي بهتر دورهبرنامه

نتايج پژوهشهاي قبلي نيز حاكي از . استبا اهميت  و متخصصان دانشگاه و صنعت با يكديگر انادتاس

هاي كيد قوي بر پشتيباني از همكاري دانشگاه و صنعت در زمينه پروژهأي ت است كه در حوزه عمومآن

تحقيقاتي وجود دارد، در حالي كه ترديد وجود دارد كه مبادله دانش از طريق همكاري پژوهشي 

لذا، انواع ديگر تعاملها و نقش آنها . ثرترين كانال انتقال دانش بين دانشگاه و صنعت باشدؤمستقيم م

اين ]. 10[ نبايد دستكم گرفته شوند،كننداي نوآوري كه انواع مختلف دانش را تقاضا مييندهادر فر

ايجاد تسهيالت فيزيكي جديد، مشاوره و قرارداد تحقيق، : توان در پنج طبقه قرار دادتعاملها را مي

  ].9[گردهماييها و كنفرانسهابرگزاري آموزش، تحقيق مشترك و 

 مهندسي دانش آموختگانترين شايستگيهاي مورد نياز اد كه مهم نتايج تحقيق نشان د،همچنين

 آشنايي با علوم و فنون ،توانايي علمي در رشته مورد نظر: ند ازابراي موفق شدن در صنعت عبارت

 توانايي يادگيري مادام العمر و ، دارا بودن انگيزه كافي، آشنايي با مباحث مديريت، اقتصاد و مالي،نوين

 توانايي تشخيص، تحليل ، مهارتهاي ارتباطيتيمي و گروهي،  انجام دادن كار توانايي،خودروز كردن به

 توانايي خالقيت، نوآوري و برداري سيستم،، توانايي طراحي، ساخت و بهرهو حل مسائل مهندسي

نتايج پژوهشهاي قبلي نيز بيانگر اهميت . اي و اخالق مهندسيپذيري حرفهكارآفريني و مسئوليت

 ،]34 و25[ طراحي و اجراي سيستم ،]35 و 3،24،34[حث اقتصادي، كسب و كار و مديريت مبا

 و ، كار تيميهئل حل مس،]34 و 18[ خالقيت و نوآوري،]36 و3[اياخالق و مسئوليت پذيري حرفه

  .هاي آموزش مهندسي براي برآوردن نيازهاي صنعت استدر برنامه] 25 و24[مهارتهاي ارتباطي 

 آموزش انعطاف ،تلفيق علم و عمل در آموزش مهندسي ،صنعت و دانشگاه نزديك ارتباط و همكاري

 ،پذير براي دسترسي مناسب دانشجويان به دانش از طريق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

هاي ها، دروس و سرفصلهاي متناسب با نيازهاي صنعت در دانشكدهها، رشتهتدوين اهداف، برنامه

 ، تقويت آموزشهاي كاربردي و تربيت مهندسان با تواناييهاي عملي براي كاركردن در صنعت،مهندسي

م نظا اصالح  ونفعان مختلفخواهي از ذيهاي آموزش مهندسي با نظراصالح و بهبود مستمر برنامه

ترين الزاماتي اساس عاليق و سنجش استعدادها از جمله مهم گزينش دانشجو و انتخاب رشته بر
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ايران بايد برآورده كشور شوند كه نظام آموزش مهندسي با توجه به نيازهاي صنعت در مي سوبمح

  .سازد تا پاسخگوي چالشهاي آموزش مهندسي در قرن بيست و يكم باشد

  

 مراجع

1. Jörg, T., B. Davis, and G. Nickmans, “Towards a New, Complexity Science of 
Learning and Education”, Educational Research Review, Vol. 2, pp. 145-156, 2007. 

2. Grimson, J., “Re-engineering the Curriculum for the 21st Century”, European 
Journal of Engineering Education, Vol. 27, No. 1, pp. 31-37, 2002. 

3. John, V., “Engineering Education: Finding the Centre or Back to the Future”, 
European Journal of Engineering Education, Vol. 25, No. 3, pp. 215-225, 2002. 

4. Harwood, J., “Engineering Education between Science and Practice: Rethinking the 
Historiography”, History and Technology,Vol. 22, No. 1, pp. 53-79, 2006. 

5. Moubayed, N., M. Bernard, and A. Jammal, “A Survey of Engineering Education in 
Developing Countries: The Lebanese Case”, WSEAS Transactions on Advances in 
Engineering Education, Vol. 6, pp. 430-441, 2009. 

6. Apelian, D., “The Engineering Profession in the 21st Century: Educational Needs and 
Societal Challenges Facing the Profession”, International Journal of Metal 
Casting, pp. 21-30, 2007. 

7. Abramo, D., C. A. D’Angelo, F. Di, Costa, and M. Solazzi, M. “University-Industry 
Collaboration in Italy: A Bibliometric Examination”, Technovation, Vol. 29, pp. 
498-507, 2009. 

8. Giuliani, E. and V. Arza, “What Drives the Formation of Valuable University–Industry 
Linkages? Insights from the Wine Industry”, Research Policy, Vol. 38, pp. 906-921, 
2009. 

9. D’Este, P. and P. Patel, “University–Industry Linkages in the UK: What Are the 
Factors Underlying the Variety of Interactions with Industry?” Research Policy,  
Vol. 36, pp.1295-1313, 2007. 

10. Schartinger, D., C. Rammer, M. N. Fischer, M. M. and J. Fröhlich, “Knowledge 
Interactions between Universities and Industry in Austria: Sectoral Patterns and 
Determinants”, Research Policy, Vol. 31, pp. 303-328, 2002. 

11. Useem, E. L., “Education and High-technology Industry: the Case of Silicon Valley”, 
Economics of Education Review, Vol. 3, pp. 215-271, 1984. 

12. Wright, M., B. Clarysse, A. Lockett, and M. Knockaert, “Mid-Range Universities 
Linkages with Industry: Knowledge Types and the Role of Intermediaries”, Research 
Policy, Vol. 37, pp.1205-1223, 2008. 



 38     ايرانكشور الزامات آموزش مهندسي با توجه به نيازهاي صنعت در   

13. Lehto, S., “Transforming Engineering Education for Meeting the Requirements of the 
Global Industry: Pioneering the Use of the Systems Approach in Europe”, American 
Society for Engineering Education, Available at: 
http://soa.asee.org/paper/conference/paper-view.cfm?id=1037 (accessed 6.26.2010), 
2006. 

14. Nilson, L., “The University-Industry Interface in Swedish Engineering Education”, 
European Journal of Engineering Education, Vol. 10, No. 2, PP. 155-158, 1985. 

15. Loendorf, W. and D. Richter, “Utilizing Collaboration for a Real World Engineering 
Education, American Society for Engineering Education”, Available in: 
http://soa.asee.org/paper/ conference/ paper-view.cfm?id=2621 (accessed 6.26.2010), 
2006. 

16. National Academy of Engineering, The Engineer of 2020: Visions of Engineering in 
the New Century, Washington, DC: National Academies Press, 2004. 

17. National Academy of Engineering, Educating the Engineer of 2020: Adapting 
Engineering Education to the New Century, Washington, DC: National Academies 
Press, 2005. 

18. Natarajan, R., M. S. Ananth, M. S. and M. Singaperumal, M. (Eds), “International 
Engineering Education: Proceedings of the INAE-CAETS-IITM Conference”, 
Singapore: World Scientific Publishing Co, 2009. 

19. Acworth, E. B., “University-Industry Engagement: The Formation of the Knowledge 
Integration Community (KIC) Model at the Cambridge-MIT Institute”, Research 
Policy, Vol. 37, pp.1241-1254, 2008. 

20. Adiguzel, O. C., “An Evaluation of Industrial Placement in Engineering Programmes: 
A Case in Turkey”, European Journal of Engineering Education, Vol. 33, No. 1, 
pp. 33-43, 2008. 

21. Bekkers, R. and I. M. B. Freitas, “Analysing Knowledge Transfer Channels between 
Universities and Industry: To What Degree Do Sectors Also Matter?” Research 
Policy, Vol. 37, pp. 1837-1853, 2008. 

22. Woolgar, L., “New Institutional Policies for University-Industry Links in Japan”, 
Research Policy, Vol. 36, pp. 1261-1274, 2007. 

23. Patil, A. and G. Codner, “Accreditation of Engineering Education: Review, 
Observations and Proposal for Global Accreditation”, European Journal of 
Engineering Education, Vol. 32, No. 6, pp. 639-651, 2007. 

24. Sid Nair, C. and A. Patil, “Industry vs. Universities: Re-engineering Graduate Skills: 
A Case Study”, Available at: 
http://www.auqa.edu.au/auqf/pastfora/2008/program/papers/e14.pdf (accessed 
7.13.2010), 2008. 

25. Zaharim, A., M. Zaidi Omar, H. Basri, N. Muhamad, and F. L. Mohd Isa, F. L. “A 
Gap Study between Employers’ Perception and Expectation of Engineering 



                                                                                                   

            حسين مطهري نژاد، محمود يعقوبي و پرويز دوامي                                                                  
                                                                                                           

 

39 

Graduates in Malaysia”, WSEAS Transactions on Advances in Engineering 
Education, Vol.6, pp. 409-419, 2009. 

26. Scott, G. and K. W. Yates, “Using Successful Graduates to Improve the Quality of 
Undergraduate Engineering Programs”, Available at: 
http://130.15.85.235/courses/APSC191/news/improving Programs.pdf (accessed 
7.3.2011), 2007. 

27. Xeidakis, G., “Engineering Education Today: The Need for Basics or Specialization”, 
European Journal of Engineering Education, Vol.19, No. 4, pp. 485-501, 1994. 

28. Sevindik, T. and Akpinar, B. “The Effects of the Changes in Postmodern Pedagogical 
Paradigms on Engineering Education in Turkey”, European Journal of Engineering 
Education, Vol. 32, No. 5, pp. 561-571, 2007. 

29. Brodeur, D. R., E. F. Crawley, I. Ingemarsson, J. Malmqvist. and S. Östlund, 
“International Collaboration in the Reform of Engineering Education”, Proceedings 
of the 2002 American Society for Engineering Education Annual Conference & 
Exposition, 2002. 

30. Memon, J. A., R. E. Demirdogen, and B. S. Chowdhry, “Achievements, Outcomes and 
Proposal for Global Accreditation of Engineering Education in Developing 
Countries”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, pp. 2557–2561, 2009. 

31. Viale, R. and H. Etzkowitz. (Eds), The Capitalization of Knowledge: A Triple Helix 
of University–Industry–Government, Uk: Edward Elgar, Cheltenham, 2010. 

32. Etzkowitz, H., The Triple Helix University-Industry-Government Innovat ion in 
Action, New York: Routledge, 2008. 

33. Bruneel, J., P. D’Este, and A. Salter, “Investigating the Factors that Diminish the 
Barriers to University-Industry Collaboration”, Research Policy, Vol. 39, pp. 858–
868, 2010. 

34. Geiger, G., “The Engineering Management Curriculum at the University of Arizona: 
A Template for Undergraduate Engineering Education”, American Society for 
Engineering Education, Available at: http://soa.asee.org/paper/conference/paper-
view.cfm?id=900 (accessed 1.15.2010), 2006. 

35. Spinks, N., N. L. J. Silburn. and D. W. Birchall, “Making It All Work: the Engineering 
Graduate of the Future, a UK Perspective”, European Journal of Engineering 
Education,  Vol.32, No. 3, pp. 325-335, 2007. 

36. Anderson, K., S. Courter, T. McGlamery, T. Nathans-Kelly, and C. Nicometo, 
“Understanding the Current Work and Values of Professional Engineers: Implications 
for Engineering Education”, American Society for Engineering Education, 
Available at: http://soa.asee.org/paper/conference/paper-view.cfm?id= 10184 
(accessed 6.26.2010), 2009. 


