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  مقدمه  .1
ي دانشـگاهی  هـا  شنیم قرن از آغاز آموز گذشتاینک پس از  

مقاطع تحصیلی در آن در ایران  ي همه ي رایانه در کشور و ارائه
ناسی ، کارش1351، ، کاردانی رایانه1371،دیپلم هنرستانی رایانه(

، کارشناسـی ارشـد علـوم رایانـه     1349، ریاضی و علوم رایانه
، 1352، هـا  ه، کارشناسی کـاربرد رایانـه و تحلیـل سـامان    1351

، کارشناسـی ارشـد مهندسـی    1364کارشناسی مهندسی رایانه 
، 1380، ، کارشناسـی مهندسـی فنـاوري اطالعـات    1368رایانه 

دکتـري  ، 1382، کارشناسی ارشد مهندسـی فنـاوري اطالعـات   
ــه ــاوري 1378مصــوب  ،مهندســی رایان ، دکتــري مهندســی فن

، مناسب است )1388ي پسا دکتري ها هو دور 1387 ،اطالعات
پایه تولیـد  -بهبود طلب و مدل ،هاي مستمر بازبینی مستمر روال
 اي هو با سامان] 1[اندازي شده  راه ها هاین دوري درسی ها هبرنام

پـایش سـطح کیفـی    ، ها سنجی این فعالیت کیفیت برايتکاملی 
با گذشت بیش از دو دهـه از تولیـد   اینک . ها صورت پذیرد آن

برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی رایانه با دو گرایش اولیه 
تـه آمـوزش   براساس پیشنهاد اولیـه کمی ( افزار سختو  افزار نرم

ب سـتاد  مصـو  ي و نسـخه بهبودیافتـه   انجمن انفورماتیک ایران
و عدم تغییر چشمگیر آن طـی ایـن دو   ) قتانقالب فرهنگی و

پایـه و  این ي تکمیلی بر ها هبرنامه درسی دور گیري شکلدهه، 
مناسب اسـت ایـن   تغییرات چشمگیر این رشته در این دوران، 

تا بر نیازهاي ما  و بهبود یابندشوند مورد بازبینی واقع  ها هبرنام
رسی این بر .منطبق شونداین فناوري بیشتر  يو واقعیات امروز

  .موضوع این مقاله است، ها حل و توصیه برخی راه ها يدشوار
  

و  مهندسـی ي دانشگاهی ها شسیماي فعلی آموز .2
 رایانه و فناوري اطالعات علوم

، ]2[ در ایـران  هـا  هاین رشـت  يها شآموز ي پیشنه با نگاهی به 
هـا   ها در این رشـته  آمارهاي موجود از ظرفیت پذیرش دانشگاه

نشـان از  ) هـاي کنکـور   ه از دفترچـه جمستخر 3و2و1جداول (
هـاي   تـوجهی بـه ظرفیـت    کم ،ها رویه ظرفیت گسترش کمی بی

سفانه أمتو  )هرچند کمتر از نیاز بالقوه(بالفعل اشتغال در بخش 

ویـژه در   بـه  ،هـا  شکاهش ناگریز کیفیـت آمـوز  ، ناچار بهو گاه 
ـ  .همراه داشته اسـت  هب را ي تحصیالت تکمیلیها هدور ت ظرفی

هـاي کـاردانی،    هپذیرش بالغ بر یکصدهزار نفري در طیف دور
هـاي مـرتبط بـا     کارشناسی، کارشناسی ارشـد و دکتـري رشـته   

ـ      نی در امهندسی و علوم رایانـه و فنـاوري اطالعـات بـا مجری
نـور و اجـرا    ، پیـام )غیرانتفاعی( ي دولتی و غیردولتیها هدانشگا

 چنانچه ،90-91 در سال تحصیلیالمللی  شکل مجازي یا بین به
افزایش  ،مقایسه شودها در چهار سال قبل  میزان این پذیرشبا 

تـرین و   در قـدیمی کـه   درحـالی  ؛دهـد  چشمگیري را نشان مـی 
ترین دانشگاه کشور نسبت اسـتاد بـه دانشـجو در ایـن      باتجربه

تسـهیالت ارزي   ،در ده سـال گذشـته   .یک به سی است ،رشته
، رقـم  هـا  هدر دانشگادسی هاي مهن کمک به گسترش آزمایشگاه
ایــن انــدازه گســترش کمــی  .دهــد چشـمگیري را نشــان نمــی 

ازجملـه   ،ماندن یا عدم افـزایش سـایر منـابع    با ثابتها،  ظرفیت
ــات آموزشــیامدرســ حاصــلش  ،ن مجــرب و فضــاها و امکان

ي هــا هدورویــژه در  بــه ،هــا شکــاهش کیفــی آمــوز دتوانــ مــی
هش میـانگین معـدل   کاتبعاتی نظیر  و باشدتحصیالت تکمیلی 

در . ]3[ است قابل مشاهده اکنون هماز ها  دوره ني ایها يورود
ظرفیـت پـذیرش    بیش از دو و نـیم برابـري   افزایش ،این میان

با توجه به محوریت . نیازمند تحلیلی مجزاست ،نور دانشگاه پیام
حلی  راه ي گرا درصدد ارائه نگاهی مصلحت باموضوع مقاله که 
آن در شـرایط   يکاهش کیفیت، حفظ و ارتقا براي پیشگیري از

کاهش عالقـه   و آنکنیم  به یک نگرانی اشاره می ،موجود است
 هـاي کارشناسـی   کیفی دوره ي هاي معتبر کشور به ارائه دانشگاه

 ایـن امـر   .دهـد  که اکثریت نیازهاي کشور را پوشش مـی  است
بایـد از آن   ،در این صـورت که  باشدی راهبردي یخطاد توان می

مهـاجرت تعـداد زیـادي از     نظیـر توجیهـاتی  از  ورحذر بـود  ب
و در  پرهیـز کـرد   ،نیستمستند که ها  التحصیالن این دوره فارغ

هاي تحصـیالت   دوره ،صورت در اینکه عین حال توجه نمود 
، ي کارشناسـی هـا  هاز دور تـر  هـاي ضـعیف   تکمیلی بـا ورودي 

 .خواهند داشت تري توان التحصیالن کم فارغ احتماالً
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هاي معتبر ما خوشبختانه  دهد دانشگاه بینانه نشان می نگاهی واقع
ی یهـا  ش، آمـوز در همین شرایط .کنند میکرده و مجدانه تالش 

هاي دیگر کشورها ارائـه   رقابتی با بهترین دانشگاه واجد کیفیت
یـد انطبـاق بـیش از هفتـاد درصـدي      ؤجدول چهار که م. دهند

ــه ــواي دروس ارائ ــاوین و محت کارشناســی  ي دورهر شــده د عن
بــا  صــنعتی شــریف  دانشــگاهمهندســی فنّــاوري اطالعــات در 

هاي موجود در این زمینه است، این نظـر   معتبرترین طرح درس
 نسـبت بـه   هاین محتواو بهبود ای فکی ي فاصله .کند یید میأرا ت

گـر برخـورد    بیـان  ،ایـن دوره  اعالنـی دروس وزارتی مصوبات 
در چـارچوب اختیـارات   ي مجري ها مسئوالنه از سوي دانشگاه

 هـا  هایـن دور  ي کیقیت ارائـه  يارتقا جهتدر، از ابتدا تفویضی
  .بوده است

  
  

ي رایانه و فناوري اطالعات در ها ههاي پذیرش رشت ظرفیت :)1( جدول
  86-87سال تحصیلی 

  
  
  
  
  
  
 

  
ي رایانه و فناوري اطالعات در ها ههاي پذیرش رشت ظرفیت :)2(جدول 

  90-91سال تحصیلی 

 

  86نسبت به سال  90هاي سال  رشد ظرفیت :)3( جدول

  
  

 موجوددانشگاهی ي ها شي آموزها يدشوار .3

ي پذیرش نامتناسـب بـا امکانـات ابـزاري و     ها تدر کنار ظرفی
و روزآمدنبودن  ها شانسانی واحدهاي آموزشی مجري این آموز

ز مدلی واحد یا معتبر براي تولید و تر عدم استفاده ا و از همه مهم
 ، تولید دروس و گرایشات جدیدي درسیها هروزرسانی برنام به
. ی نیز اشاره کـرد یي اجراها يباید به برخی از دشوار، ]5[و]4[

 هـا  شی اخیر واحد مجوزدهنده به مجریـان آمـوز  یازجمله جدا
از واحـد  جدیـد   هـاي  و گـرایش  ها هرشت ،ها هسیس دورأتبراي 

در وزارت علـوم، تحقیقـات و   ي آموزشـی  ها هدکننده برنامییأت
اینک بروز کرده  همآن  منفیاست که نتایج  اي ، دشواريفناوري

باید  ،در این میان. شودکار آشبیشتر د توان میهاي آتی  در سالو 
حـل   ی اشاره کرد کـه بـراي رفـع آن راه   یها يمنصفانه به دشوار

چند  یادو  الگوهايها از  حل وجود ندارد و باید در راه اي هیگان
با توجه  مثالً ؛رگه و متناسب با توان هر واحد مجري بهره گرفت

متفاوت واحدهاي  آموزشی کامالً و ي علمیها تبه توان و ظرفی
هـا بـراي    مصـلحت نیسـت اختیـارات یکسـانی بـه آن     ، مجري

. ي درسـی تفـویض شـود   هـا  هتجدیدنظرهاي موردي در برنامـ 
به گروهی محدود در وزارتخانه  ها هن برنامتدوی ي وظیفه ردنسپ

هـا بـا    آن ي با امکاناتی بسیار ناچیز و عدم ارتباط قابل مالحظه
ل بعـدي  کمشـ  ،ن دروساو مدرس ها شواحدهاي مجري آموز

عـدم وحـدت رویـه و درك مشـترك در داخـل وزارت      . است
ازجملـه بحـث کنـونی     ،ی اسـت یهـا  يمولد دشوار ،نیز مسئول

ي نو یا در ها يفناور ي ناوري اطالعات در ردهگزینش جایگاه ف
نیازهـاي  . این مشکالت است ي زمرهپیوند با مهندسی رایانه از 
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هـا و   سـازمان توانـد   مـی ، هاي ویـژه  موردي به تخصصفوري 
که  دهد سوقي مجري ها هسمت دانشگا ی را بهیواحدهاي اجرا

 ومـاً کـه عم (را  ي جدیـد ها هدور ي ارائه ،تنگناهاي مالی علت به
آغاز و  اي هرشت با تحلیل کمینه از مفاهیم میان) هستند اي هرشت بین

نسبتی از به تدوین بدون الگوي مبتنی بر ترکیب تعدادي درس با 
تصویب یا عدم تصویب آن  ي که ثمره مفاهیم دو رشته بکشاند

 .هر دو مولد معضالت جدیدي استدر واحد مسئول وزارتی، 
در انتخاب عنـاوین   گاه ،گیري سانکیفیت و آ این عدم تناسب،

 آشکار ي پیشنهادي،ها هویژه منابع درسی دور ، دروس و بهها هدور
دشواري اساسی . اندیشی شود ها چاره باید براي حل آن واست 
گرایش  یاعنوان رشته  هب ،افزار سختو  افزار نرمدو عنوان  ،دیگر

کـه  ي دانشگاهی دوره کارشناسی این رشته است ها شدر آموز
گــرایش  .دیگــر موضــوعیتی ندارنــد ،لحــاظ علمــی و فنــی بـه 

هاي معتبر جهان ندارد  معادلی در دانشگاه ي که تقریباًافزار سخت
با کاهش اقبال دانشـجویان در انتخـاب رشـته     ،و در عین حال

رغم اقبال دانشجویان در انتخاب  ي که علیافزار نرم .مواجه است
نش و تخصص و مهارتی که دا گونهبا بحران عدم تدقیق  ،رشته

کند، مواجه است و فناوري اطالعاتی که پس از یـک   ایجاد می
ی، ضرورت و ابعاد آن هنوز براي یرغم اقبال دانشجو علی ،دهه

سمت حذف یـا   هحرکت ب. خوبی روشن نشده است بسیاري به
ــگ کــم ــروژه رن ــا هکارشناســی و گســترش دور ي کــردن پ ي ه

هاي آتی با کاهش بیشـتر   المحور، تبعات خود را در س آموزش
این معضل خود علت . التحصیالن آشکار خواهد کرد دانش فارغ

بودن امکانات و فرصت براي پژوهش  ناکافیو آن دیگري دارد 
یا ، ناچیزي پیوند با صنعت در داخل کشور، عدم ها هدر این رشت

عـدم  وجود الگوهاي جدید پژوهشی در اجرا که منجر به قلّت 
پژوهشگران یک حوزه و تجمیع و مستمر بین  نزدیکهمکاري 

عـدم   .شده اسـت ها  کاري ها و جلوگیري از دوباره هاي آن توان
از جمله ایـن   ،ها شي دانشی قابل تبادل در پژوهها هوجود نقش

به کاوش در  ،هاي پیشنهادي حل ورود به راهاز قبل . موارد است
خش الگوهاي پردازیم و در ب حل می عنوان راه امکانات موجود به

ي درسی دانشگاهی این رشته به اشاره ها هپایه تولید برنام       -مدل
گروهـی   ي سـاله  کار سـی  ي که ثمرهمعتبر به یک الگوي علمی 

 اسـت و خبره دانشگاهی در دو انجمـن علمـی جهـانی معتبـر     
ـ  یالگـو  .پـردازیم  می ،ستدر حال ارتقا مستمراً عنـوان   هی کـه ب

رف اسازي بـراي مصـ   ابل مناسببسیار منعطف و ق ،چارچوب
متکـی بـر تجربیـات     ،در عـین حـال   .موردي و محلـی اسـت  

ي موجود در این زمینه است و اقبال به آن ها همعتبرترین دانشگا
 اي هشد گونه مناسب. است ي جهان رو به گسترشها هدر دانشگا

ـ  مـی از این مدل  د بـراي کشـور مـا مناسـب باشـد کـه در       توان
  .ه آن پرداخته خواهد شدي بعدي مقاله بها شبخ

 ACM & IEEE پیشنهادي کارگروه مشترك چارچوب .4
 رایانشحوزه ي ها شبراي آموز

 1968در سـال   ،مـدون علـوم رایانـه   هـاي   اولین طرح درساز 
در سال  .شدشر تنم 1هاي رایانشی توسط انجمن ماشین میالدي
  ،2 سسه مهندسین برق و الکترونیکؤي م انجمن رایانه ،1977

درسی در این زمینه را منتشـر   ي ي برنامهها ها اولین توصیمریکآ
ـ  ،1985در  .کرد در  3 ي فنـاوري اطالعـات  هـا  يا هانجمن حرف

را نشر  ها هاین توصی 4 ي اطالعاتیها هطرح درس سامان ي زمینه
طور مشـترك   هب 5 ي اطالعاتیها هانجمن سامان ،1997در  .نمود
را درسـی   ي و برنامـه  اولین طرح ،پی.تی.آي.ام و اي.سی.با اي

این مجموعه . ]6[کرد شر تنمي اطالعاتی ها هوزش سامانبراي آم
هـاي   ازجمله گزارش طرح درس ،متعدد یهای گزارش ،در ادامه

که در آن به تعاریف و مفـاهیم   کردمنتشر  را 6 2005رایانشی 
هـاي مهندسـی رایانـه، علـوم      مستقل و واجد همپوشانی رشـته 

اطالعـاتی، فنـاوري اطالعـات و مهندسـی     ي هـا  هرایانه، سـامان 
ایـن   ].7[ )یک الی هشت اشکال( شدروشنی اشاره  به افزار نرم

هـاي   طـرح درس هـاي بعـد    در سـال گروه در این پـنج رشـته   

                                                
1 . ACM : the Association Machinery 
2. IEEE-CS : the Computer Society of the Institute of 

Electrical and Electronic Engineers 
3. AITP : the Association of Information Technology 

Professionals 
4. IS : Information Systems 
5 . AIS : the Association of  IS 
6 . CC2005 : C0mputing  Curricula 2005 
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در زمینـه  هـا   ي آنها هکه آخرین گونآمدي نشر کرده است زرو
، 2010در سال ي اطالعاتی ها ه، سامان2008 در سالعلوم رایانه 

 در سـال  ، مهندسـی کـامپیوتر  2009 در سـال  افزار نرم مهندسی
  .انتشار یافته است 2008 در سال و فناوري اطالعات 2004

سسات آموزشی نیاز بـه  ؤم ،نود میالدي ي دهه ي از ابتدا تا میانه
هـاي   سـازي، وب و زمینـه   اي در شبکه تربیت کارشناسان حرفه
لــوم و هــاي ع التحصــیالن دوره فــارغ. مــرتبط را حــس کردنــد

ایـن   ،سـازي  ي الگوریتمی و برنامـه ها تمهندسی رایانه با مهار
فراتـر از تـوان    هـا  تایـن مهـار  . کردنـد  نیازها را بـرآورد نمـی  

. هاي اطالعاتی هـم بـود   ی نظیر سامانهیها التحصیالن رشته فارغ
 ي درسی متفاوت در زمینه ي حدود هفده برنامه ،2000در سال 

اي وجود داشـت کـه دیگـر     تی رایانههاي اطالعا رایانه و سامانه
اي،  اي، سامانه یک نیازهاي فوق را که ترکیبی از سواد رایانه هیچ

در دسـامبر   ].8[داد  پاسـخ نمـی   ،وکاري بـود  مدیریتی و کسب
بـه ایـن    ،در اولین کنفرانس آموزش فنـاوري اطالعـات   ،2001

  ACM & IEEEموضوع پرداخته شد و سپس کارگروه مشترك

جدیـدترین   ،2008ولین گونه برنامـه درسـی و در   ا ،2005در 
گـرا و مـدل    موضـوع  ،مـدل اولیـه  ]. 9[کرد را ارائه  آن ي گونه

. هـا و واحـدهاي دانشـی بـود     پایه براساس حـوزه  دانش ،بعدي
ي بیشتري در ها یبررس] 11[ »پري«و ] 10[ »کمالی و همکاران«

  .اند ها انجام داده این مدل

 
  ي پیشین این حوزهها هتکامل دیدگا :)1(شکل 

  

  CC2005ي حوزه از دیدگاه گزارش ها هترکیب رست :)2(شکل 

 
  CC2005هاي دانشی مهندسی رایانه از دیدگاه گزارش  حوزه :)3(شکل 

  

 
 CC2005هاي دانشی علوم رایانه از دیدگاه گزارش  حوزه :)4(شکل 
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 ازدیدگاه گزارش  افزار نرمهاي دانشی مهندسی  حوزه :)5(شکل 

CC2005  
  

 

IS :سامانه هاي اطالعاتی

ي اطالعاتی ازدیدگاه گزارش  ها ههاي دانشی سامان حوزه :)6(شکل 
CC2005 

  

IT :فا

 CC2005گزارش  هاي دانشی فناوري اطالعات ازدیدگاه  حوزه :)7( شکل

  CC2005دگاه گزارش  از دی فناوري اطالعاتسازنده رشته هاي  لفهؤم :)8( شکل  
  

چـارچوب بـراي رشـته فنـاوري     دانشـی ایـن    ي سیزده حوزه
و  انسان، تعامل )فا(فناوري اطالعات مبانی : ند ازا عبارت ،اطالعات

سازي و  ، تضمین و امنیت اطالعات، مدیریت اطالعات، برنامهرایانه
پیونـد، ریاضـی و آمـار بـراي فـا، شبکــه، مبـانی         ي همها يفناور
ها،  اي، مدیریت و نگهداري سامانه ي شالودهها يازي، فناورس برنامه

ــه  ــاري و یکپارچ ــامانه  معم ــازي س ــاعی و   س ــث اجتم ــا، مباح ه
 ،ذیـل هـر حـوزه   . ي وبهـا  يهـا و فنـاور   گري، سـامانه  اي حرفه

انـد کـه بـراي     هاي دانشی با سهم و وزن مشخص درج شده لفهؤم
از کیبات متنوعی تر توان می ،بسته به هدف دوره ،هاي متفاوت دوره

را انتخاب و برمبنـاي آن محتـواي جزئـی دروس را    این مجموعه 
  .کردطراحی 
 1 ي موضوعیها هحوز يارتقا ،ترین ویژگی این چارچوب مهم

 ي در گونه 2 و واحدهاي دانشی ها هو واحدهاي موضوعی به حوز
از  ،و واحدهاي دانشی داخل هـر حـوزه   ها هوزح .متکامل آن است

دهنـد   اط قوت این چـارچوب هسـتند کـه اجـازه مـی     ترین نق مهم
را  اي هرشـت  جدیـد بـین   هـاي  ها بتوان دروس و گرایش کمک آن به

 ،ي درسیها هي دانشی با مفهومی معادل آموزها هو حوزکرد تعریف 
و نـه   هـا  کند که بتوان دروس را براساس آن این امکان را فراهم می

هـاي   چـارچوب  ي درسی تعریف کرد و در عـین رعایـت  ها هلفؤم
دوري از تولید طرح درس برمبناي کتـاب درسـی    ،مفهومی دروس

 .کرد

                                                
1 . Subject Areas & Units 
2 . Knowledge Areas & Units 
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 )3- زد(و چهاربعدي ) 2- زد(، سه )زد(هاي دو  مدل .5
  هاي درسی زنجیره

هـا و   چـارچوب  ي ثمـره  ،شـده رهاي آموزشی معمـاري افزا درس
 & ACMکه مـدل   هستندمدون و معتبر تولید مواد آموزشی اي ه مدل

IEEE هاي  لفهؤها و م سازي مدل حوزه بومی. هاست این مدل از اي هگون
ـ   ACM & IEEEدانشـی   کـارگیري در تولیـد برنامـه درسـی      هبـراي ب

هـاي   لفـه ؤعلت ضـرورت نگاشـت م   هب، دانشگاهیآموزش ي ها هدور
داربودن و محـدودیت دروس بـراي    هاي درسی و معنی لفهؤدانشی به م
 ایـد صـورت گیـرد   ب) براساس عنوان درس(هاي درسی  لفهؤپذیرش م

مدلی دوبعـدي اسـت   ، هاي درسی است مدل زد که مدل زنجیره]. 12[
ی دروس یهاي درسی در چارچوب معنا لفهؤهاي دانشی را به م لفهؤکه م

حلـی بـراي پیشـگیري از     راه ،درسـی  ي مفهوم زنجیره. کند نگاشت می
ی ناشـی از  یي دانشجوها تعمق دانش و مهار اما کم ،گسترش سطحی

ي هـا  هزنجیـر  .هاي مستقل در یک دوره است درس رکیب تکالگوي ت
ـتند     راه، بیش از دو درسی بـراي تولیـد   . حلی بـراي ایـن دشـواري هس

اي در  ي حرفـه هـا  تبه ضرورت تحقق مهـار سپس هاي درسی،  برنامه
را ي کـاربردي  هـا  تاي یـا مهـار   التحصیالن این دوره، بعد حرفـه  فارغ
 2- زدبعـدي   سهمدل  آن حاصل ه ک به مدل دوبعدي زد افزود توان می
در چارچوب سامانه تکاملی مدیریت از این مدل براي استفاده ]. 13[ بود

چهـارمی بـه ایـن     بعد، ]14[ي دانشگاهی فا در ایران ها شکیفیت آموز
دهـی بـه    ایـن بعـد جهـت   . سازیم را می 3 - و مدل زد یمیمی افزامدل 
کـه در   ]15[ است دستیباالراهبردي اسناد هاي همسو با نیاز ها تمهار
عنـوان   اطلس فناوري اطالعات مستخرجه از نقشه علمی کشور به ،ابتدا

پس از انتشار نقشه علمـی  اما  ؛]16[ انتخاب شد دهی مرجع این جهت
و (در این مجموعه  وري اطالعاتانعلت عدم وجود اطلس ف هب ،کشور

 را از آن دشــوار ســتخراج اطلــسکــه ا در ایــن نقشــه آن وزن نــاچیز
ـتی     جایگزین حل راه )ساخت می ـند باالدس ـتفاده ار س هـاي   برنامـه  اس

ـین نیازهـاي بـازار کـار و      تا بوداشتغال بخشی  به این ترتیب پیوندي ب
  . ي اشتغال با محصوالت آموزش عالی برقرار گرددها تفرص

  
  زدهاي دو، سه و چهاربعدي  مدل :)9(شکل 

اي  کارگیري و توصیه همورد ب دو تحلیل انطباقی .6
  در ایران یي رایانشها هبراي گزینش رشت

کارشناسی مهندسی فناوري اطالعات در  ي درسی دوره ي برنامه
از ابتـدا   ،مهندسی کـامپیوتر دانشـگاه صـنعتی شـریف     ي دانشکده

متفاوت با برنامه مصوب و برمبناي بازبینی دروس بر پایه چارچوب 
ACM & IEEE غییر و تکامل که در مسیر ت] 18و17[مد آبه اجرا در

جـدول شـماره   (درصدي با این مدل دارد  72اینک انطباقی  ،خود
در این مسیر بود که در مجموعه دروس ایـن دوره، دروس  . )چهار

ریـزي راهبـردي فـا     ، مدیریت و برنامه]19[ي فا ها همدیریت پروژ
ــاوري ]21[، مهندســی کــاربرد ]20[ ، مهندســی اینترنــت، آداب فن

شـکل   هـا بـه   انسان و ماشین طی این سال و تعامل ]22[اطالعات 
برنامـه   .و به اجرا گذارده شد شدنوآورانه در این دانشکده طراحی 

درصـدي بـا    65انطباق  ،همین دانشکده افزار سختجدید گرایش 
دارد و بـه     ACM & IEEEچارچوب (CE)برنامه مهندسی رایانه 

نام این گرایش بینانه درصدد تغییر  واقع افزار سختگروه  ،همین دلیل
ي افـزار  نـرم به مهندسی رایانه است که در این مسـیر بایـد دروس   

نامی آتی این گرایش با نام  هم. را به طرح درس خود بیفزایدبیشتري 
دو گزینه مهندسی و علوم رایانه یـا رایـانش را   ، مجري ي دانشکده

هرچند همنامی اسامی  .کرده است مطرحبراي نام آتی واحد مجري 
 با نام دانشکده یا واحد مجـري اصـوالً   ها هها یا رشت رایشبرخی گ

ولـی تغییـر نـام دانشـکده یـا واحـد مجـري در         ؛ساز نیست مسئله
در جهان انجام شده و دیگرخالف  در موارد متعددي ،هاي اخیر سال

ي هـا  هبنـدي رشـت   دهد که تقسیم موارد نشان میاین  .عادت نیست
CC2005 داردگیري کار هسازي و ب مناسب یتقابل.  

از  توان می ،3- ي اصلی در معماري زدها هعنوان رشت به ،بنابراین
ي پیشنهادي ها هپیشنهادات این گزارش همه، گزیده یا ترکیبی از رشت

، مهندسـی  (CE) ، مهندسی رایانـه (CS)علوم رایانه : رایانش شامل
 (IS)ي اطالعاتی ها هو سامان (IT)فناوري اطالعات  ،(SE) افزار نرم

رسد براي  نظر می هب ،در شرایط کنونی .کرد را برحسب نیاز انتخاب
بـا اعمـال تغییـرات بهبـودي و     ((CE) رشته مهندسی رایانـه  سهما 

علـوم و مهندسـی رایانـه    ، )افـزار  سـخت جـاي گـرایش    ی بهیارتقا
(CSE))که طی روندي کوتاه قابل تقسیم به  افزار نرمجاي گرایش  به

و رشته فناوري ) و علوم رایانه خواهد بود رافزا نرمدو رشته مهندسی 
ـ (با تغییرات جزئی نسبت به وضع فعلـی   (IT)اطالعات  عنـوان   هب

ي اطالعاتی برنامه  ها هي فناوري اطالعات و سامانها هتلفیقی از رشت
  .افزارهاي روزآمد است قابل انتخاب و بازبینی و تولید درس) فوق
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  ACM & IEEE سنجی برنامه فعلی دوره کارشناسی فناوري اطالعات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با برنامه پیشنهادي انطباق :)4(جدول 

  برنـامـه  صورت حوزه هاي دانشی
  ACM& IEEE 2008  شریف   شریف فعلی

  بهبودیافته
پوشش فعلی 

  )درصـد(
پوشش 

بهبودیافته 
  )درصـد(

  سـاعت  هنشان  حـوزه دانشی ردیف
سهم 
درصد

  ي
  درصـد      

  

  ساعت 
  درصـد     

  
  ساعت 

با اجباري کردن   
آداب و اختیاري 

  کردن امنیت

  ITF 25 8100  مبانی فا  1
25  

100  
25  100 100 

  HCI 20 6 2  تعامل رایانه و انسان  2
4  

2  
4  20 20 

تضمین اطالعات و   3
  IAS 23 8 0  امنیت

0  
4  

9  0 39 

  IM 34 11 8/12  مدیرت اطالعات  4
26  

5/11  
26  4/76  4/76  

سازي و  برنامه  5
  IPT 23 8 4/2  فناوریهاي هم پیوند

5  
2/2  

5  7/21  7/21  

  MS 38 12 3/16  ریاضی و آمار براي فا  6
33  

6/14  
33  8/86  8/86  

  NET 22 7 9/10  شبکـه  7
22  

7/9  
22  100  --- 

  PF 38 12 8/18  سازي مبانی برنامه  8
38  

8/16  
38  100  ---- 

  PT 14 4 9/6  اي هاي شالوده فناوري  9
14  

1/6  
14  100  ---- 

مدیریت و نگهداري   10
  SA 11 3 5/3  سامانه ها

7  
3  

7  3/63  6/63  
 

11  
معماري و 

سازي  یکپارچه
  ها سامانه

SIA 21 6 
9/3  

8  
5/3  

8  38 38 

مباحث اجتماعی و   12
  SP 21 6 0  گري اي حرفه

0  
6/6  

15  0 71 

سامانه ها و   13
  WS 22 7 9/9  اي وبه فناوري

20  
8/8  

20  9/90  9/90  

  314100 64  جمــع
202  

72  
226   ---  --- 

ها و واحدهاي  پوشش حـوزه
  دانشی

  درصـد

11  
13  

45  
85  

202  
314  

13  
13  

57  
85  

226  
314  

8553 64 100 67 72 
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 شده هاي معماري طرح درساجراي سنجی  کیفیت .7
  و الزامات آن

هـاي   اسـتفاده از چـارچوب   ي پس از گـذر از دوران اولیـه  
به شرایط کاراي  توان مینگر  نگاهی آیندهبا  ،تولید برنامه درسی

سنجی تکاملی مبتنـی بـر الگوهـاي     هاي کیفیت کارگیري مدل هب
سـازمانی بـراي    ي که نیازمنـد وجـود حافظـه   کرد  رجوعبلوغ 

 ایـن امـر  . مـورد نظـر اسـت   دانشگاهی مجري محیط آموزشی 
گیـري   رهشده و به ي آموزشی معماريهافضااین کند  ایجاب می

هـاي   محـیط . )10شـکل  ( دنپایـه باشـ   -دانـش ، 3 -مدل زداز 
هـاي قابـل    یکـی از گزینـه   ،شـده  پایه معماري -دانشآموزشی 

این معماري  .هاي آموزشی است سازمان ي بینی براي آینده پیش
یک معماري دانشی هفـت الیـه   د براساس مدل مدساز، توان می

ي دانشی ها همولد نقشفرآیندي  ،که در آن الیه )11شکل (باشد 
بعـدي اسـت کـه     ي در الیـه سـنجی   ییکارگیري و کارا هبراي ب

دانـش در سـازمان   عـالوه بـر مـدیریت     تـوان  مـی براساس آن 
 هـا نیـز    و فـرآورده  ها تفعالیسنجی  ییبه کارا ،موزشی مجريآ

  .]14،23،24[ اقدام کرد

  
  

  

  
ي دانشگاهی ها شسنجی تکاملی آموز مدل کیفیت مدساز،: )10(شکل 

  رایانش

  

  
  هاي  الیه معماري دانشی مناسب سازمانهفت مدل  :)11(شکل 

  پایه -دانش
  

هـا و   و تولیـد رشـته  ی یچارچوبی بـراي شناسـا   .8
  ي آموزشیها شگرای
 اي هرشـت  رشـته یـا میـان    هـاي تـک   رغم ایجاد گـرایش  علی

انفورماتیـک  ارزشمندي نظیر معماري سازمانی، زبان رایانشی و 
زیســتی و نیازهــاي گرایشــی مــوجهی نظیــر حقــوق فنــاوري 

 عناوین نام موجه بـراي نیازهـاي واقعـی یـا     توان می ،اطالعات
، عناوین و محتواهاي درسی ي درسیها هکاذب و طیفی از برنام

تـوانی   سـاختن کـم   که با عیـان  کردو مراجع درسی را مشاهده 
نویـد سـبد    عمـالً  ،اي هشتر هاي بین ها در حوره کنندگان آن تهیه

ي تحصـیالت  ها همحتواي گرایشی در دور بزرگی از عناوین کم
التحصیالنی بـا کمینـه دانـش و مهـارت الزم را      تکمیلی با فارغ

هـاي جبرانـی و    حـل  گیرانه و راه این امر اقدامات پیش. دهد می
  .نماید الگوهاي انجام علمی این فعالیت الزم را ناگزیر می

محتواي دانشی  بر سه محور درس، 3-زدي چهاربعدمدل  
بـراي تولیـد برنامـه درسـی از     . گیـرد  و مهارتی آن شـکل مـی  

 عنوان قالبی براي استخراج عناوین درسی هب(ي درسی ها هزنجیر
ـ  بـراي (و واحدهاي دانشی  ها ه، حوز)پیوند هم مین محتـواي  أت

ـ (و قالب مهارتی  )یکپارچه مواد درسی عنـوان میـزان کمینـه     هب
محتواهاي درسی بهره  ي در حوزه )ي کاري مورد نیازها ترمها



/  ...هاي دانشگاهی ي تحول در آموزش رایانش، عنوانی براي برنامه  69  

  

از چـارچوب   ،ي الزمها تین چارچوب مهاریبراي تع .گیرد می
 ،در ایـن چـارچوب  . ]25[ بهره گرفت توان میراهبردي زکمن 
ي مهارتی قابل ها شبا نق ،نفعان هستند ذي ي هدسطرها که نماین

هاي جدول  توندر س. شوند تکمیل می انتصدي از سوي فراگیر
ئـی درج  .ئـی .ام، ئـی .سی.هاي دانشی برگزیده از مدل اي حوزه

ي هـا  ییشود که در داخل هر سلول بـراي هـر نقـش توانـا     می
دانشی مربوط به هر نقـش   ي التعلیم مرتبط با حوزه مهارتی الزم

 ،در زمـان نوشـتن محتـواي هـر درس    . شـود  درج مـی  مهارتی
ــوز ــارتی ي درســی مرکــب از واحــدهاي دانهــا هآم شــی و مه
براي درس  مثالً؛ هستندمحتواي هر درس  ي سازنده، شده تعیین

معماري سازمانی در گرایش معماري فنـاوري اطالعـات بـراي    
عالوه بر واحـدهاي دانشـی    ،گري نقش معمار سازمانی تصدي

هــاي  مربوطـه از چـارچوب زکمـن مهـارت کـار بـا روشـگان       
ز بـه آن افـزوده   مستندسـا  افـزار  نرمهاي مرجع و  معماري، مدل

شـده کـه در    گونه فراهم از برنامه و محتواي درسی این .شود می
کـه وابسـته بـه    (هـاي درسـی اسـتاندارد     ها عالوه بـر قـاب   آن

واحـدهاي دانشـی و   ) ی دروس هسـتند یهـاي معنـا   چـارچوب 
ي هـا  هبـا تحلیـل زنجیـر    .مهارتی الزم درنظر گرفته شده اسـت 

رسـید و یـا    هـا  هیـا رشـت   هـا  شبه عناوین گرای توان می ،درسی
با توجه به بهترین تجارب موجود یا شـرح وظـایف    ،لعکسابا

ایـن   .به محتواهـاي درسـی متناسـب رسـید     ،مشاغل مورد نیاز
ي کارشناسـی  هـا  هویژه در دور به ،ها براي تولید گرایش ها شرو

  ).26(است  قابل استفادهارشد 
 

 کـت بـه سـوي   حر ،رشـتگی  گذر از دوران پیش .9
  اي پسارشتهبا افق اي  دوران رشته

ســرعت در  بــه ،هــاي دانشــگاهی فنــاوري اطالعــات رشـته 
رغـم تعـدد    علی. اي در حال گسترش هستند رشته هاي بین قالب

فـا  مهندسی رایانـه و  هاي دانشگاهی  در رشته ها شعناوین گرای
از گسـترش   عموماًها  هاي مجري این رشته در کشور، دانشکده

هاي غیرمهندسـی   ي آن توسط دانشکدهویژه اجرا هب ،اي رشته بین
ـ  نمین مشارکت آدر اجراي استقبال یا  رایانه کـه   درحـالی  ؛دکنن

هـاي رایانـه و فـا در     ازجمله رشـته  ،ها بسیاري از رشته ي آینده
این امر متفاوت با گسترش کمـی  و  اي است رشته گسترش بین

ه با اجراي خردمندان. است اي  هرشت درون يها ظرفیت ي رویه بی
از  تـوان  مـی  ،ها هاین دورن و معتبر مبتنی بر برنامه و درس مدو

هـا   ي ایـن رشـته  هـا  شآن عاملی براي ایجاد کیفیـت در آمـوز  
حتی صحبت  ،جولی تامسون کالین در بحثی تفصیلی. ساخت

رشـتگی و   هاي چندرشتگی، میان از مفهوم پسارشتگی در قالب
سـبی بـراي همـه    رشتگی را معادل منا کند و میان فرارشتگی می

محـور امـروز    ها و یکی از ضـروریات دنیـاي دانـش    این قالب
   ].28و27[داند  می

اختصـاص درصــدي از   ،اي هرشـت  ي بــینهـا  هدر تولیـد دور 
واحد، دوره را بـا   ، رشته کمپیونديرشته  واحدها به دروس هر

مواجـه   کاهش سطح دانش انتقـالی در آن حـوزه بـه مخاطـب    
تقالی دانش و مهـارت از دو رشـته،   کند و سطوح متفاوت ان می

حـل بـراي    راه. گـردد  باعث عدم توازن و ثمربخشـی دوره مـی  
واحـد در قالـب    هاي رشته کـم  جبران دانستنی ،ایجاد این توازن

سازي  این دورگه ،سواد عمومی یا فنی است که در این صورت
بـیش   شرایط نیاز به تعداد در .اي ثمربخش خواهد بود رشته بین

 ي حاضر در دوره ي از واحدهاي یک دوره به هر رشتهاز نیمی 
و دروس از ساختار فرارشته استفاده کـرد    توان می، اي هرشت بین

دوره با انتخـاب رشـته    ي هاصلی چند رشته را ترکیب و در میان
. گشـود  را بر انتخاب آگاهانه گرایش مطلوب خـود راه  ،اصلی

ــا پیشــینه 18 مهندســیم رشــته علــو دانشــگاه ســاله در 33 ي ب
ـ  ،انشگاه تهرانساله در د3تورنتوي کانادا و  ی از ایـن  یهـا  هنمون

  .مورد هستند
 

  ها هو توصیها  حل راه .10
ــاه  راه ــل کوت ــد     ح ــراي تولی ــمیم ب ــذ تص ــدت اول، اخ  م

چـارچوبی   ي ي درسـی، پـذیرش اولیـه   هـا  هبرنام ي پایه  – مدل
ام و .سـی .حدهاي دانشـی اي و وا ها هنظیر مدل حوز ،راهبردي

پیشـنهادي   ايه هاز رشت اي هئی و پذیرش زیرمجموع.ئی.ئی.آي
مهندسی رایانه، علوم رایانـه،  : کارشناسی شامل ي ها در دوره آن
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ي اطالعـاتی  هـا  ه، فناوري اطالعـات و سـامان  افزار نرممهندسی 
طـرح   ي شـده  بنـدي  زمـان  بهنگـامی بـه   تـوان  مـی سپس  .است
ي مجـري  اه هبندي دانشگا هاي موجود پرداخت و با طبقه درس

هـا را بـا اختیـار تغییـرات      نآ، تجربـه  موفـق و کـم   ،به باتجربه
بـه اجـراي    لـزام یـا ا  )گزینـه یـک  (خودخواسته در حد تـوان  

با ایـن  . به همکاري دعوت کرد) گزینه دوم(ي مصوب ها هبرنام
نـد بـا   توان مـی ي مجـري واجـد شـرایط    ها هدانشکد ،ها انتخاب

ـ  یپذیرش نام دانشکده مهندس خـود را بـراي    ،انشو علوم رای
  .آماده کنند اي هورود به عصر پسارشت

شـامل اسـتفاده از    ،مـدت  حل میـان  عنوان راه هب ،حل دوم راه
ام و .سـی .مدل پیشـنهادي اي  ي شده سازي گونه مناسب و بومی

ي هـا  هعنوان چارچوب تولید و بهنگامی برنامـ  هب ،ئی.ئی.ئی.آي
ایـن  . رایـانش اسـت   ي ي حـوزه هـا  شدرسی دانشگاهی آمـوز 

در این مقاله پیشنهاد  3-چارچوب که با نام مدل چهاربعدي زد
بـا سـه   ( 2-بعـدي زد  مـدل سـه   ي یافته شده است، گونه تکامل

هاي دانشی، قلمروهـاي کـاربردي و سـاختارهاي     حوزه: محور
 از شده گرفتههاي دانشی  نقشه ،است که بعد چهارم آن) درسی

علمی کشـور   ي نقشهفناوري اطالعات مرتبط با  ي اطلس حوزه
ی از های هعنوان نمون به(ي اشتغال ها هو در فقدان آن اهداف برنام

چـارچوبی بـراي    3-زد. خواهد بـود ) اسناد راهبردي باالدستی
سنجی و سپس  تولید برنامه درسی است که در ابتدا براي فاصله

هاي دوره کارشناسی  ویژه رشته هب ،هاي درسی براي تولید برنامه
  . کارگیري است ههاي کارشناسی ارشد قابل ب دوره ايه و گرایش

در نهادهـاي   ]24[معماري دانشی  ي انجام مطالعه ،حل سوم راه
 مـدیریت کیفیـت   ي آموزشی مجري و سپس استفاده از سامانه

در (پذیر در قالب سه طبقه کیفیت پایـه   شکل تکامل آموزشی به
ریت و در دو سـطح مـدی  (، هـدایتی  )دو سطح پایدار و کمینـه 

]. 14[ است) طراز و رقابتی در دو سطح هم(و بهینه ) پذیر برنامه
شـامل راهکارهـاي تحقـق و ضـوابط      ،طبقـه  هر سطح در هـر 

توصـیف طراحـی    ،مـدت  میـان  ي در برنامه. سنجی است توفیق
اولـین سـطح از اولـین     ،راهکارهاي تحقق ي مفهومی و توصیه

یعنی سـطح   ،یتکاملی مدیریت کیفیت آموزش ي ي سامانه طبقه
 .گذاري است کیفی پایدار در طبقه کیفی پایه، قابل هدف

  گیري نتیجه .11
ي تغییر ناشی از کاهش اثربخشـی در مطالعـات   ها تضرور

سـنجی، سـازمان آموزشـی دانشـگاهی را بـا انبـوهی از        ییکارا
 ي گیري دربـاره  کند که تصمیم هاي بهبودطلب مواجه می حل راه
توانـد   ، مـی برپاییسنجی اجرایی و  در غیاب مطالعه امکانها  آن

گیرانه با تبدیل فرصت تغییر  برخورد پیش. مولد تهدید هم باشد
هـاي بهبودطلـب را در    حـل  به تهدید عدم توفیق در اجـراي راه 

بـا اقـدام بـه اصـالحات      تـوان  مـی  ،مـا  ي مورد مطالعه ي زمینه
ویژه  به ،عانفن ي بیشتري از ذيها هتدریجی، جلب مشارکت گرو

ن دانشگاهی دروس، تکثیر بهتـرین تجـارب موجـود در    ارسمد
، توزیـع اختیـارات تـدوین یـا     هـا  شمدیریت و اجـراي آمـوز  

ــ مناســب ــه  هــا هســازي برنام ــی ب ــات محل ــا امکان ي درســی ب
اسـتنکاف از  . هاي مجري باسابقه و موفق آغـاز نمـود   دانشکده

ي هـا  هواداشتن واحدهاي مجري خبره و موفق به اجراي برنامـ 
تجربـه بـه اجـراي     در عـین انگیـزش واحـدهاي کـم     دستوري

 .د در این میان راهگشا باشدتوان می ،ي مصوبها هتغییر برنام کم
هــاي مــدون تولیــد  حرکــت بــه ســمت اســتفاده از چــارچوب

ي درسی دانشگاهی مهندسی و علوم رایانـه و فنـاوري   ها هبرنام
گام اولی  ،تعریف ي منفک و خوشها هاطالعات و گزینش رشت

نگرانه واحد مجري  گذاري آینده را با نام که راه تکامل آن است
به دانشکده مهندسی و علـوم رایـانش بـراي ورود بـه گسـتره      

هـاي   گشـود و تمـامی شـاخه    تـوان  مـی  اي هرشت ي میانها هدور
هـاي   مهندسی و علـوم رایانـه و فنـاوري اطالعـات و گـرایش     

گـذاري   ضـمن اینکـه ایـن نـام    . وابسته را ذیل آن سـازمان داد 
ی نسـبت بـه   یسازي شـرایط نـوزا   غیر از فراهم ،ساختارشکنانه

تغییرات بنیادي دیگري کـه در مقالـه پیشـنهاد شـده اسـت، از      
مهندسی علوم  ي ی برخوردار نیست و نام دانشکدهیاولویت باال

مـانعی در اجـراي    ،رایانه و حتی نام فعلـی مهندسـی کـامپیوتر   
  .اصالحات فوق ایجاد نخواهد کرد

 
  جعمرا
، »1404آموزش مهندسی فناوري اطالعات تـا سـال   «، .ا. ابطحی، س] 1[

اولین کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به آینده، دانشـگاه تهـران،   
1388.
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نامه  ، پایان»نقش انفورماتیک در برنامه توسعه در ایران«، .ا. ابطحی، س] 2[
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