
.هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد گرامی باد

1398، پائیز 5شماره جلد دوم، ترویجی معاونت آموزشی-نامه خبریفصل

معاونت آموزشی

؛سردبیرسخن

مأموریتگرادرسیبرنامه
مشهدفردوسیدانشگاهآموزشیمعاونپیشقدم؛رضادکتر

استراهیشۀنقبهمثابۀدرسیبرنامۀ.میباشددرسیبرنامۀآموزشینظامهرارکانمهمترینازیکیبیتردید
رسیمتمنظوربدینکهنقشهای.میکنندطیرایادگیریوآموزشمسیرشاگردومعلمآناساسبرکه

تحصیلازهدفبهدقتباالدستیاسنادچنانچه.میگیردانجامباالدستیاسنادبراساسبهطورمعمولمیشود،
بایددرسیامۀبرنازاینرو،.استدقیقتروراحتترنقشهاینترسیمباشند،کردهمشخصرامختلفمقاطعدر

انتظاریدرسبرنامۀیکاز.باشدشدهتدویندانشگاهیجدیدنسلهایباهمسووجامعهنیازهایپاسخگوی
.سازدرهنمونمقصودسرمنزلبهراآموزشیذینفعاندقیقوهوشمندانهوباشد«مأموریتگرا»میرود
میرودنتظاراباشد،اشتغالپذیریتوانافزایشکارشناسیدورۀدردرسیبرنامۀمأموریتاگرنمونه،بهعنوان
راکارازارببهورودبرایالزمتوانمندیهایکهباشددانشجوییآنبهمربوطبرنامهریزیومقطعاینخروجی
.استادهدانجامبهخوبیراخودمأموریتدرسیبرنامۀیعنیپذیرد،صورتامریچنیناگر.استکردهکسب
اگردانشمعلمان،مدیران،کهمییابددستخودهدفبههنگامیدرسیبرنامۀیککهساختخاطرنشانباید
.گمارندهمتهمگیآناهدافتحققراستایدرونمودهبرنامهآنباهمدلوهمسوراخودجامعهحتیو

«مشهدفردوسیدانشگاهآموزشمفهومیالگوی»دردرسیبرنامههایمأموریتمهم،اینبهعطف
درراجویاندانشبتوانندشدهتدوینوبازنگریبرنامههایالگواینازپیرویبامیرودانتظارومشخصشده

مرجعیتقابلیتایجاددکتریدروپژوهشارشدکارشناسیدرپذیری،اشتغالسمتبهکارشناسیمقطع
.کنندهدایتاجتماعی-علمی

ویژهنامـــه
برنامهریزیدرسی
دانشـــــگاه

ویژه نامهاهم مطالب
2صفحه۹۸و۹۷ هایسالدردانشگاهدرسیبرنامه ریزیشورایمصوببرنامه های

3صفحهدرسیبرنامه ریزیشورایبرنامه هایونشست هابررسی
3صفحهدرسیهایبرنامهبازنگریمجریانهم اندیشینشست

4صفحهموزشآمفهومیالگویبرمبتنیدرسیبرنامهبازنگریمفهومیالگویارائه
4صفحهکار؛ازاربگذارانضابطهبادانشگاهدرسیوآموزشیبرنامه ریزیگروهنشست

6صفحهنگاه؛یکدردانشگاهدرسیبرنامه
7صفحه(مهرمحمدیمحموددکتر)وارونه؛درسیبرنامهوسومنسلدانشگاه

9صفحه(کرمیمرتضیدکتر)تقاضامحور؛وپاسخگودانشگاهیدرسیبرنامه
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معاونت آموزشی

ایندر.شدبرگزاردرسیبرنامهریزیشوراینشست66ازبیش1398ماهآذرتا11397سالابتدایاز
تصویبهبذیلجدولشرحبهدانشگاهآموزشیگروههایتوسطشدهبازنگریدرسیبرنامه40نشستها

نامهبراجرایجهتآموزشیگروههایتفصیلیوتوجیهیگزارشنشستهاایندرهمچنین.رسید
کددهیندفرایدانشگاه،درسیبرنامهمفهومیالگویدرسی،برنامهمسائلشبکهعتف،وزارتمصوب
یریاشتغالپذتوانافزایشاجراییشیوهنامهوآموزشمفهومیالگویسازیعملیاتینحوهدروس،

.گردیدبررسیدانشجویان

۹۸و۹۷مصوبشورایبرنامهریزیدرسیدانشگاهدرسالهایبرنامههای-۱جدول 

عنوان رشتهردیفلیمقطع تحصیعنوان رشتهردیف
مقطع 

تحصیلی
دکارشناسیارشعلومسیاسی2۱دکتریادبیاتحماسی۱
دکتریفیزیولوژی22دکارشناسیارشالمیتاریخگرایشتاریخایراناس2

3
علومومهندسیصنایعغذایی
گرایشمهندسیموادغذایی

23کارشناسیارشد
مهایمهندسیصنایعگرایشسیست

کالن
دکارشناسیارش

دکارشناسیارشمترجمیزبانانگلیسی24کارشناسیارشدتحقیقاتآموزشی4

۵
یدومدیریتصنعتیگرایشتول

عملیات
دکارشناسیارشزبانوادبیاتانگلیسی2۵کارشناسیارشد

6
مهندسیشیمیگرایشطراحی

فرایندها
دکارشناسیارشتاریختشیع26کارشناسیارشد

7
مدیریتکسبوکارگرایش

بازاریابی
27کارشناسیارشد

ریخالهیاتومعارفاسالمیگرایشتا
وتمدنمللاسالمی

دکتری

2۸دکارشناسیارشولیزیستشناسیسلولیوملک۸
،مهندسیشیمیگرایشمدلسازی

شبیهسازیوکنترل
دکارشناسیارش

9
رتحقیقد-مدیریتصنعتی
عملیات

کارشناسیریاضیاتوکاربردها29یدکتریتخصص

انگلشناسیدامپزشکی3۰کارشناسیآمار۱۰
دکارشناسیارش
ودکتری

کارشناسیزبانوادبیاتانگلیسی3۱کارشناسیشیالت۱۱
کارشناسییزیستشناسیسلولیومولکول32دکتریولیزیستشناسیسلولیوملک۱2

33کارشناسیارشدمطالعاتصلح۱3

زیستشناسیجانوریگرایش
ولوژیبیوسیستماتیکجانوری،فیزی

جانوریوزیستشناسیسلولیو
تکوینی

دکارشناسیارش

۱4
مهندسیشیمیگرایشنانو

فناوری
دکتریزیستشناسیجانوری34کارشناسیارشد

۱۵
یومهندسیشیمیگرایشفرآور

انتقالگاز
دکارشناسیارشحقوقجزاوجرمشناسی3۵کارشناسیارشد

36کارشناسیارشدبرنامهریزیدرسی۱6
اسیگوهرشناسیکاربردیوکانیشن

صنعتی
دکارشناسیارش

کارشناسیمهندسیصنایع37کارشناسیزیستشناسیجانوری۱7
دکارشناسیارشمهندسیمعماری3۸دکتریفلسفهتعلیموتربیت۱۸

39دکتریمدیریتفناوریاطالعات۱9
شعلماطالعاتودانششناسیگرای

بازیابیاطالعات
دکتری

دکارشناسیارشزبانادبیاتفرانسه4۰دکتریمهندسیموادومتالورژی2۰
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معاونت آموزشی

رسیسلسلهنشستهایبر
رسیشبکهمسائلبرنامهد

بازنگریمجریانهماندیشیجلسه
یاتتجربتبادلبهمنظوردرسیهایبرنامه

درگاهدانشدرسیبرنامهبازنگریمجریان
.شدبرگزار26/03/98مورخیکشنبهروز
قدمپیشدکترآقایجنابجلسهایندر

دردانشگاهآموزشیمحترممعاون
درسیهایبرنامهبازنگریلزومخصوص

مفهومیالگویسازیعملیاتیراستایدر
وبازنگریرونددرتسریعوآموزش
هگرورئیسکرمیدکترآقایجناب

دراهدانشگدرسیوآموزشیبرنامهریزی
امانجنحوهبازنگری،فرآیندخصوص
رنامهبسندتدوینوپشتیبانمطالعات
.دندکرارائهمبسوطیتوضیحاتدرسی

دخوتجربیاتمجریانازبرخیادامهدر
ئهارادرسیبرنامهبازنگریزمینهدررا

ابهاماتوسؤاالتبهپایاندر.دادند
.شددادهپاسخاعضاء

اننشستهماندیشیمجری
هایدرسیبازنگریبرنامه



1398پنجم، پائیز شماره جلد دوم، نامه خبری ترویجی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد  فصل 4

معاونت آموزشی

برنامهمایشهبهتربرگزاریجهتبرنامهریزیهمچنینودانشجویانپذیریاشتغالتوانافزایشآییننامهنمودناجراییراستایدر
22/08/98نبهچهارشروزدراستانمهارتیآموزشبخشوکاربازارگذارانضابطهبانشستیجاری،سالاسفندماهدراشتغالودرسی

واستانفرمایانکارکانونرئیس)بخشیزداندکترآقایحضورباکهنشستایندر.شدبرگزارمرکزیسازمانشورایسالنمحلدر
دکترآقای،(رضویخراساناستانکاربردیعلمیجامعدانشگاهرئیس)تشکریدکترآقای،(الستیكپارتشرکتمدیرههیاترئیس

دکترآقای،(هدمشاصنافاتاقرئیس)بنانژادمهندسآقای،(کشاورزیومعادنصنایع،بازرگانیاتاقآموزشمرکزسرپرست)رشیدی
ظامنسازماننماینده)ایرانمنشمهندسآقای،(رضویخراساناستانکشاورزیآموزشوتحقیقاتمرکزآموزشیمعاون)روحانی
خراساناستانایحرفهوفنیآموزشکلادارهمردمیمشارکتوآزادهایآموزشگاهادارهرئیس)جلیلیدکترآقای،(مهندسی
علمیدانشگاهمعاون)ترابدکترآقایو(ایراندرسیبرنامهمطالعاتانجمنهیاتمدیرهعضو)موحدصفاییسعیددکترآقای،(رضوی

وکاربازارنبیارتباطبرقراریچگونگیواهمیتدرخوداجراییمسئولیتزاویهازحضارازیكهرشدبرگزار(استانکاربردی
جلساتایننشجویان،داپذیریاشتغالبحثدرکاربازارگذارانضابطهبهترنقشآفرینیبهمنظورشدمقررونمودندسخنارائهدانشگاه
.نمودطراحیمهمموضوعاینبرایرامشخصیفرایندوساختاربتوانتاداشتهادامه

کار؛بازارارانگذضابطهبادانشگاهدرسیوآموزشیبرنامهریزیگروهنشست

هومیآموزشارائهالگویمفهومیبازنگریبرنامهدرسیمبتنیبرالگویمف
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معاونت آموزشی

ردوسیفدانشگاهآموزشمفهومیمدلبرمبتنیدرسیبرنامهمفهومیالگوی
Backwardدرسیبرنامهوآموزشیطراحیروشبراساسمشهد design

مذکورمدلبراساسدرسیبرنامههایبازنگریاستالزمبنابراینگردید؛تدوین
.گیردانجام

Backward designرویدرسیبرنامهریزیاطراحآندرکهاستآموزشیطراحیمدلهایوروشهاازجمله
آموزشیورهدانتظارموردنتایجابتداروشایندربنابراینمیکند؛تمرکزآموزشیدورهیكمطلوبنهایینتایج

تجاربورسیدبرنامهتدوینوطراحیدرنهایتوعرضهنتایجبهدستیابیبرایقابلقبولشواهدسپسوشناسایی
.میگیریدصورتیادگیری

هخردوکالنوسهگانهتحصیلیمقاطعغایتعزیمت،نقطهدرسیبرنامهمفهومیالگویدراساساینبر
برنامههایتدوین/بازنگریدر.آوردفراهمرامقطعهرغایتتحققموجباتمیرودانتظارکهاستشایستگیهایی

ایندررادرسیرنامهبانجامشده،پشتیبانمطالعاتبهتوجهباودادهقرارمدنظرراتحصیلیمقطعغایتبایستیدرسی،
مدلدرکهاستسهگانهایشایستگیهایپرورشدرگروتحصیلیمقاطعغایتتحققدیگرسویاز.نمودهدایتراستا

قرارمدنظرایدبدرسیبرنامهواسطیاهدافبهعنوانشایستگیهااینپرورشبنابراین.استشدهعرضهآموزشمفهومی
پشتیبانمطالعاتنتایجبرمبتنیصرفاًاستعالیآموزشغاییوواسطیاهدافتحققعاملکهدرسیبرنامهسند.گیرد

بهسهگانهمقاطعانتظارموردنتایجازعقببهروحرکتمفهومیمدلایندربنابراین.میگرددتدوینوبازنگری
پشتیبانمطالعات.ستادرسیبرنامهتدوینوبازنگریوراستاایندرپشتیبانمطالعاتانجاموانتظارموردشایستگیهای

.میباشدرمایانکارفودانشآموختگانپایشخارجی،وداخلیدانشگاههایتجارببررسیفرادست،اسنادتحلیلشامل
چهارفصلبرملمشتدرسیبرنامهسند.شدخواهدمشخصدرسیبرنامهتغییراتانجامشده،پشتیبانمطالعاتاساسبر

درسیبرنامهیارزیاببرایمبناتنهاکهاستتوضیحبهالزم.استبندیترمودروسمشخصاتدروس،جدولکلیات،
پشتیبانمطالعاتودرسیبرنامهتغییراتبینوثیقپیوندوجودبنابراینبودخواهدپشتیبانمطالعاتشدهبازنگری
.استضروری

الگویمفهومیبرنامهدرسیدانشگاهفردوسیمشهد-1شکل



1398پنجم، پائیز شماره جلد دوم، نامه خبری ترویجی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد  فصل 6

معاونت آموزشی

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

کلرشتهها تعدادقراردادبازنگری تعدادبرنامههایدرسیمصوب

19%

24%
42%

15%

رشته های در حال بازنگری رشته های در حال اجرای برنامه درسی منسوخ

رشته های در حال اجرای برنامه معتبر وزارت رشته های در حال اجرای برنامه مصوب دانشگاه 

برنامهدرسیدانشگاهدریکنگاه؛

برنامههایدرسیوضعیت-۴شکل

وضعیتقراردادهایبازنگریبهتفکیکدانشکده-۳شکل
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معاونت آموزشی

ه؛واروندرسیبرنامـهودانشـگاهنسـلسـوم
دکتر محمود مهرمحمدی

عنوانابکشورعلمیتوسعهوپیشرفتهمایشپنجمیندرسخنرانییکدربارنخستینبرایبحثاین
اهآذرماولتاریخدرکشورعلمیانجمن هایشورایتوسطکه«سومنسلدانشگاهبهرسیدنراهکارهای»

دردرسیبرنامهشکنیساختار»رابحثعنوان.گردیدارایهشدبرگزارمدرستربیتدانشگاهدر۱۳۹۶
گونهچمختلفرشته هایدرآموزشکهاستایناصلیپرسش.بودمکردهانتخاب«سومنسلدانشگاه های

ن شیپ،اینترمانند)مرسوممدل هایآیااینکهگیرد؟قرارکارآفرینیواشتغالخدمتدرتاشوداحیاءباید
داریم؟(درسی)آموزشیبرنامهساختاردرتحولیبهنیازیاهستندپاسخگو(…وصنعتباارتباط
تغییردانش آموختهودانشجو(mindset)ذهنیتکهاستآموزشیبرنامه هایساختاردرتغییربامنبه نظر

هبدولتی،نوعازهمآنشغلیافتندرمزیتبه عنوانمدرکاخذوتحصیلهدفازاوفهمبایدمی کنند؛
خلقندفرآیدردرآمدآنتبعبهکهیابدتغییرتخصصیحوزهمسائلخالقحلدرمزیتبه عنوانتحصیل

آموزش(rationale)منطقوساختاردرتغییربدونذهنیت،درتغییراین.می شودحاصلنیزثروت
«جزیی/برشی»نوعازاصالحیاقداماتسخندیگربه.نمی افتداتفاقدرسیبرنامه هایبه ویژهودانشگاهی

افتد،فاقاتفعلی(درسی)آموزشیبرنامه هایموجودپیکرهبهجزیییابرشی«کردنوصله»تکنیکباکه
باارتباطبخشسازوکارکردنوارداقتصاد،درسکارآفرینی،درسافزودنحتی)نیستونبودهچاره ساز
بیکاریمسئلهونبودهکارسازمی دهدنشانشواهدچنان کهاست؛جنساینازچون؛(صنعت

یانُرمدرییرتغساختاری،تغییراتبا.می فشاردراکشوراقتصادگریبانسختیبهوکماکاندانش آموختگان
درتنفسیاآندرکبادانشگاهدانش آموختهکهبافتیوبستریعنی.می شودهدف گیریدانشگاهیفرهنگ

اوازانتظارموردنقشوکارکردکهمی آموزددانشگاهدر«توصیه»نهو«زیستهتجربه»پشتوانهبهآن
نچنیبهنیل.است،نامیده ام«تکنولوژیکخرد»ازبرخورداریمنآنچهیامسئلهحل،مسئله شناسی

،«ارگانیک»ارتباطتااستکنونیدرسیبرنامه هایساختار«ساختنوارونه»نیازمندایندستاوردی
ونظریشدانمیاندیالکتیکرابطهوبگیردشکلواقعینیازهایوعملمحیطبا«گسترده»و«پیوسته»

کردن،بنا(الکلینیک)میدانیتجربهکسبپایهبررادرسیبرنامهیعنیوارونه سازی.شودفهمعمل/کارمحیط
یامسئلهحلدرنظریدانشکهانتظاروامیداینبا.رشتهدرسازمان یافتهونظریدانشانتقالاساسبرنه

just)آیدبکارواقعیکیس های in case)یامیدانیتجربهکسب.ببخشدآموختهدانشبهحرفه ایکفایتو
همانعواقدرمسئلهکارآمدوخالقحلبهاهتمامومسئله شناسیظرفیتباذهنبارورسازیوکلینیکی

حلانگیزهومی بخشدجهتوجاندانشگاهی،بی جاننظریدانشبهکهاستتکنولوژیکخرد
ظریندانشدرسیبرنامهکنونیساختاردر.می دهدجلوهنافعومعناداررادانشاینکسبواقعی،مسئله
فهدراساختارهاآگاهانهبایدعالیآموزشدرتغییرعامالنعاملیتپس،.می ماندباقیبی معناوبی جان
باسخن،ردیگبه.شودمحققحرفه گرایانهیاکنشگرانهآموزیعلمفرهنگتغییرهدفتدریجبهتابگیرد

نامه هایبرکنونیساختارباکهعلم آموزیتوسعه ایضدغالبذهنیتدانشگاهنهادیمحیطساختنمتحول
.شدنخواهدمستقرونیافتهتکویندانشجوذهندرداردمالزمتدرسی
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معاونت آموزشی

تربیتویمتعلشهیرفیلسوفوریاضیدانوایتهد،نورثالفردبهمی تواندیدگاهاینتاریخچهباباز
باآنازهکپراکندهنظریدانشدادنقرارمحوربه دلیلتربیتوتعلیمعملکردنقددراو.کرداشاره
inertعنوان ideasوبیتتروتعلیماحیاچگونگیخصوصدرتفکرپیشتازانازیکیمی برد،نام

تنبه کاربسهنرکسبمعنایبهتربیتوتعلیم".می شودقلمداد(life)حیاتباآنپیوندبرقراری
چون.تاسدشواربسیارآناجرایبلکهکرد،پیادهعملدرنمی توانبراحتیرانظریهاین...استدانش
کهتاسخاصیتبهوبی جاندانشبهآنتبدیلازجلوگیریودانشداشتننگهزندهمسئلهواجد

.(۱۹۲۹وایتهد،)".استتربیتیوتعلیمهایتالشتماممحوریمسئله
درناکارآمدآموختگاندانشنمونه هایشدنپیداومهماینبهنسبتغفلتاثردردانشگاهنهاد

حرانببهرفته رفتهاستممکنکهآنجاتامی شودمواجهبیشتریبی اعتمادیباروزبه روزجامعه،
نندهخلق کاجتماعینهادیکبه عنواندانشگاهموجودیتوشدهبدلدانشگاهبهجامعهبی اعتمادی

نهادکیبهتبدیلدانشگاهگفتبایدوضعیتیچنیندر.شودمواجهجدیپرسشباافزودهارزش
مدرککهمی دهدنشانبررسی ها.نداردایرانبهاختصاصوضعیتاینالبته.می شود«عقیم»

ازراوم اشمفهومعنااستخدام،درپیش نیازیکبه عنواندنیادرکمپانی هاازبسیاریبرایدانشگاهی
ازآوریامتیومثبتعاملنیاید،به حسابمنفیعاملیکبه عنواناگرمدرکیعنی.استدادهدست

.نمی شودمحسوبآندارندهبرایهم
:جمعبندی
دانشدنششناختهافضلبرمبتنیرابطهریختنبهمیعنیچه؟یعنیساختارشکنیووارونه سازی

تقدمفضلنظریدانشکهمعنااینبرتأکیدوتخصصکسبجرباندرعملیتجربهبهنسبتنظری
یتترببدینوعملمحیطدرزیستهتجربهازبرآمدهمسائلخدمتدرنظریدانشقراردادن.ندارد

فضیلت(عالیاموزشکردنمحورپروژه)«پروژه»یکخدمتدرانتزاعی،دانشبهمعنابخشی
اقتضائاتوجنس«پروژه ها»چون.داردگوناگونیاجراییمدل هایوارونه سازی.می شودمحسوب
.دارندگوناگونی

ازجزلیتکمیتحصیالتیادکتریدانشجویکهاستاینمیان بُراصطالحاًیاعاجلعملیاقدامیک
تجهیزازنیموردآزمایشگاه هایکند،دریافتحقوقپروژهطریقازتانشودپذیرشاستادپروژهطریق
کشورهایازبرخیدرایدهاینمی دهدنشانشدهانجاممطالعات.شوددادهقراراواختیاردروشده

کهاینمهمهشدار.استشدهگذاشتهاجرابهنیزاکنونهممهندسیرشته هایدرپیشرفته
ایجادآنزپیش نیا.نمی شودمحققعالیآموزشبخشارادهبایابه دستفقطنظرموردساختارشکنی

اینبهوفمعطارادهبنابراین.استکشوردرفناوریوعلمشرکایمیاندرآنبهنسبتمثبتنگرش
اتفاقایندنشاجراییشایدسبببدین.بگیردشکلاقتصادمختلفبخش هایدربایدشکنیساختار
گامبهگاموتدریجیحرکتطراحیبلکه.داشتانتظارنتوانرادفعیوعاجلبه نحو

(incremental)استالزم.



1398پنجم، پائیز شماره جلد دوم، نامه خبری ترویجی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد  فصل 9

معاونت آموزشی ربرنامهدرسیدانشگاهیپاسخگووتقاضامحو
دکترمرتضیکرمی

«رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه»

خدماتارائهوپژوهشآموزش،مسئولیتسهدانشگاه
رفاًصسنتیبه طورکهاستعهده دارراجامعهبرتخصصی

دومدکارکربعضاًوسومکارکردخصوصدرجامعهباارتباط
اساسکهاستحالیدراین.استشدهطرح ریزی
یروینپرورشدربایستیرادانشگاهاجتماعیپاسخگویی

تدانسجامعهمختلفبخش هایموردنیازمتخصصانسانی
دانشگاه هااگرچه بسا.استنخستکارکردحاصلکه

انمندیتودانش آموختگانکارکرد،همینبرمبتنیبتوانند
بسیارآن هاجذبباسازمان هاکنند؛روانهکاربازاربهرا

راجعهمدانشگاهبهخودمشکالتحلبرایکهزمانیازبهتر
وکنندحلراخودمسائلومشکالتبتوانندمی کنند،
االتریبسطحفناورانهوپژوهشیخدماتبتواندنیزدانشگاه

.نمایدارائهرا
بیکاریعنوانتحتمسئله،به عنوانامروزآنچه

برای هاآنکیفینابسندگییاودانشگاهیدانش آموختگان
یبایستنخستوهلهدررامی کندخودنماییمشاغلاحراز

طهضاببه ویژهجامعهبادانشگاه هامنسجمرابطهنبوددر
عدماین.جستآموزشبهمربوطاموردرکاربازارگذاران
تدوینوبرنامه ریزیمقامدرشدهموجبمناسبارتباط
.شدبانداشتهمؤثرمشارکتیهدف،جامعهگرایش ها،-رشته

تالزاماازکارفرمایانپایشدرسیبرنامه هایبازنگریدر
چالشباآموزشیگروه هایمعموالًکهاستانتظاریمورد
جنبهشدهموجبمسائلاین.مواجه اندآنانجامدرجدی

در.یابدکاهشبه شدتدرسیبرنامه هایتقاضامحوری
مانندعملیدروسدربه ویژهنیزدرسیبرنامه هایاجرای

وهپایان نامآزمایشگاه،وکارگاهپروژه،کارورزی،کارآموزی،
وعملونظرپیوندجهتاساسیدروسکه-رساله

ارتباطعدمعلتبهمی باشنددانشجویانمهارت آموزی
امناسبنکیفیتبامعموالًکارفرمایانوکاربازاربانظامند

هشدخدشه داردرسیبرنامه هایپاسخگوییومی شوداجرا
کثراکهمی رسدنظربهاین گونهانتقادینگاهیبا.است

ویتتربپذیرش،دانشجوایجاد،رشتهخودبرایدانشگاه ها
کارآشنیازسهموجودوضعیتدر.می کنندفارغ التحصیل

:داردوجودارتباطیچنینبرای

ازجاریدرسیبرنامه هایبازنگریوجدیدرشته هایایجاد
قاللاستمصادیقازیکیبه عنوانعلوموزارتکهاستاختیاراتی
مصوب)استکردهواگذاریکسطحدانشگاه هایبهدانشگاه ها

اراتاختیاینازاثربخشیاستفادهقطعاً.(عتفوزارت۱۶/۳/۱۳۹4
.استکاربازاروجامعهازمناسبنیازسنجیگرودرعملدر

ناسیکارشدورهدربه ویژهدانشجویانپذیریاشتغالتوانافزایش
مصوب)آیین نامهتدوینکهاستعتفوزارتجدیبرنامه هایاز

دانشگاه هاازدرخواستوزمینهایندر(عتفوزارت۲۱/۹/۹7
ودهباصلیاقداماتازجملهآنبرایاجراییشیوه نامهتدوینبرای
کارآموزی،)عملیدروسمؤثراجرایبهآیین نامهایندر.است

ابمشترکتدریسواختیاریدروسطراحیو(پروژهوکارورزی
.استشدهتأکیدحرفه ایخبرگان

امهآیین ندرآن هاازبرخیکهدرسیفوق برنامهفعالیت هایاجرای
عملیمسابقاتواستارتاپ هامانندقرارگرفتهموردتوجهفوق الذکر

می توانارکارآموزیدیگرانواعوتابستانیکارماننددیگربرخیو
.افزودآنبر

ورویکردبایستینخستمعضلاینحلبرای
امعهجبادانشگاهارتباطخصوصدرکالنجهت گیری

ماتخدارائهبرمبتنیتک بعدینگاه.کندتغییر
یاجتماعپاسخگوییبهبایدفناورانهوپژوهشی
همانرویکردتغییراینباچه بسا.یابدتغییرجامع

شکلبهنیزتخصصیوپژوهشیخدماتارائه
مدلایناجرایبرای.شوداجرامؤثرتریوهدفمندتر

بازارمتولیانشناسایی:استموردنیازاساسیسه گام
وستادسطحدرمناسبساختارپیش بینیکار،

.دانشکده هادرکارباارتباطواحدهایراه اندازی
هسادنگاهیکدر:کاربازارمتولیانشناسایی
دماتخبخشوصنایعصاحبانعبارتیبهکارفرمایان

اینکهحالیعیندر.هستندبخشاینمتولیان
دیگریمهمبخشامااستویژهاهمیتدارایبخش

ازاربضابطه گذارانمی شودگرفتهنادیدهمعموالًکه
صنافااتاقبازرگانی،اتاقمهندسی،نظامقبیلازکار

امنظوکال،کانونقبیلازتخصصی تربخش هایو
ایبخش هوکارآفرینان.استآننظایروروان شناسی

بخشنیزفناوریوعلمپارک هایمانندآنحامی
رارقموردتوجهزمینهایندرمی تواندکهاستسومی
.گیرد
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معاونت آموزشی

تمعاوندرجامعهبادانشگاهارتباطموجودوضعیتدر:ستاددرمناسبساختارپیشبینی
مشهدسیفردوازجملهدانشگاه هابرخیدرالبتهکهاستشدهپیش بینیدانشگاه هافناوریوپژوهش

بیشتریبتقراواحدهااینرسالتباقطعاًنامتغییراین.استیافتهنامتغییرفناوریانتقالواحدبه
ردراهکاردولذا.داشتانتظارآنازنمی توانراشدیادآنازنوشتارایندرکهرسالت هاییامادارد
:کاربستبهمی تواناینجا
کارازاربگذارانضابطهومتولیانباارتباطعنوانباآموزشیمعاونتحوزهدرواحدیپیش بینی

فوق الذکررسالت هایدادنپوششبه منظور
باگاهدانشرئیسبامستقیمزیرمجموعهوپژوهشیوآموزشیمعاونتعرضدرواحدپیش بینی

نتمعاوازآنجاکه.اصلیرسالتبه عنوانکارکردایندادنپوششجهتجامعهباارتباطعنوان
برایهجامعباارتباطلذاقائل انددرون سازمانیرسالت هایبیشترخودبرایپژوهشیوآموزشی

.دهدپوششرانارساییاینمی تواندواحداینومی شودمحسوبثانویهرسالتآن ها
دانشکده ها،تخصصیخدماتارائهمقدمخطقطعاً:دانشکدههادرکارباارتباطواحدهای
کهمی شودموجبتخصص هاودانشگاهیرشته هایتنوع.استهیئت علمیاعضاوآموزشیگروه های

ناسیروانشوتربیتیعلومدانشکده هایدربه عنوان مثال.کندپیداورودجزییاتدرنتواندستاد
دایرشناسیدانشواطالعاتعلموروانشناسیتربیتی،علومگروهسهمعموالًکشوردانشگاه های

داردوجودگرایش هاییورشته هاهریکدرودارندراخودخاصعلمیدیسیپلینهرکدامکهاست
در مثالبه عنوان.شودشناساییمی تواندکارفرمابه عنوانجامعهازمتفاوتیبخش هایآن،ازاءبهماکه

،(تثناییاسکودکانآموزشرشتهبرای)بهزیستی،(رشته هااغلببرای)آموزش وپرورشتربیتیعلوم
انیانسمنابعتوسعهوآموزشواحدهای،(ابتداییوپیش دبستانیآموزش)پیش دبستانیمراکز

وآموزشیمدیریتانسانی،منابعتوسعهوآموزشرشته هایبرای)خدماتیودولتیسازمان های
.شوندبهره منددانشگاهخدماتازمی تواندکههستندکارفرمایانی(درسیبرنامه ریزی

لوبمطاجرایوبرنامه ریزیبه منظورراارتباطاتاینمی توانددانشکدهدرکارباارتباطواحدوجود
ازرفراتحتی.دهدانجامسازمان هااجراییوپژوهشینیازهایشناساییوآموزشیودرسیبرنامه های

وآن هاغالاشتوضعیتپیگیرویاریمناسبکاریافتندررادانشجویاندانش آموختگی،ازپساین،
بازنگریدرذی قیمتیاطالعاتمی تواندکهباشددانش آموختگانعملکردازکارفرمایانرضایتمیزان

.گذارداختیاردردرسیبرنامه های


