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Abstract 

Determining the components of teaching in Brand University is considered as 

one of the most important basic missions of Brand University. The present study 

was organized with the aim of identifying the components of teaching in brand 

universities. In this research, the components of teaching include the purpose, 

content, method, means, evaluation, professor, student and managerial factors 

and policy-making involved in the educational process of the university. 

Considering these components, the research for this purpose considers Sharif 

University of Technology as a successful brand of higher education in the 

country for its study sample and based on a field study of the university, tries to 

identify the components of teaching at the brand university. Therefore, 

considering the type of centralized system of higher education and consequently 

the general announcement of all regulations and educational topics to 

universities across the country, this question arises, given the experiences of 

Sharif University of Technology, and on the other hand, the centralized context. 

Higher education in the country, what are the most important proposed strategies 

for teaching at Brand University? Finally, it should be noted that the proposed 

strategies are solutions that Sharif University of Technology can provide 

teaching at the level of brand universities at the level of its university and 

throughout the country. For this purpose, the method of phenomenological 

qualitative research was used. Based on the above method, sampling was 

purposeful and the data collection process was performed using semi-structured 

interviews. The research sample is using purposive sampling method and 

includes 32 experts of Sharif University of Technology. The data were analyzed 

at open and axial coding levels. According to the analysis, ten main categories or 

strategies in two categories of main components and supportive components 
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have been proposed as the most important components of teaching at Brand 

University. Curriculum content design and development strategies, streamlining 

of university teaching and learning system, streamlining of university evaluation 

system and development of human resources planning of university professors 

as main components and policy strategies, strengthening education management 

system, adopting future-oriented approach, development Entrepreneurship, 

development of free education programs and design and development of 

information infrastructure are considered as supporting components of teaching 

at Brand University. In addition, each of these components consists of several 

categories and subcategories and has a specific definition appropriate to the 

statements of the participants. 

Therefore, the most important research finding is the identification of nine 

strategies consisting of; Policy-making, strengthening the education 

management system, designing and developing curriculum content, streamlining 

the university education system, streamlining the university evaluation system, 

adopting a future-oriented approach, developing human resources planning for 

university professors, entrepreneurship development, developing free education 

programs and plans And the development of information infrastructure, each of 

which consists of several categories. Another finding of the research is that in 

addition to focusing on the main components of teaching, the requirements and 

prerequisites of teaching at the university have been presented in terms of the 

type of centralized educational system in the country. It should be noted that the 

presented classification is based on conceptual and content similarities. On the 

other hand, according to the studies done from the background and theoretical 

foundations of the research, the classification has been done, is theoretically 

approved and can be done operationally. Accordingly, strategies for designing 

and developing curriculum content, streamlining the university education 

system, streamlining the university evaluation system, and developing human 

resource planning for university professors have been proposed as key 

components in brand teaching at the university. These strategies are directly 

related to the teaching and learning processes in teaching. Also, policy-making 

strategies, strengthening the education management system, adopting a future-

oriented approach, entrepreneurship development, developing free education 

programs and designing and developing information infrastructure are 

considered as supporting dimensions of teaching at Brand University. These 

dimensions play a supporting role for the main dimensions and can be 

considered as requirements and prerequisites for teaching at Brand University. 

Therefore, these components are as supportive or supporting factors that can, 

along with the main factors of the teaching process, contribute to its greater 

efficiency and effectiveness. The following are the findings and suggestions of 

research on the components of teaching at Brand University. 

Research on the components of teaching at the university is, first of all, to find 

the shortcomings and provide effective solutions; Because it provides a 
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relatively comprehensive picture of university planning and will strengthen the 

strengths and eliminate the weaknesses in the quality of teaching. As a result, the 

university must be more effective in planning in-service training courses and 

optimally anticipate and meet the real needs of the teaching process in this area. 

Also, it is necessary for the university to negotiate with the government to 

delegate the necessary authority and independence to design and develop 

curricula and education in accordance with internal and external conditions, and 

on the other hand, the special nature and context of the university being 

industrial. Therefore, it is necessary for university administrators to consider and 

plan the necessary grounds for the design and development of teaching 

components in the brand university. 

Keywords: Components, Teaching, University, Brand, Sharif Industry. 
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 چکیده

شده است. بدین  دهیسازمانبرند  هایدانشگاهدر  سیتدر هایمؤلفه ییشناسا باهدفپژوهش حاضر 

گیری منظور از روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی استفاده به عمل آمد. بر مبنای روش فوق، نمونه

ساختارمند صورت پذیرفت. آوری اطالعات با استفاده از مصاحبه نیمههدفمند و فرایند جمع صورتبه

صورت گرفته  تحلیلنظر به  های حاصل در سطوح کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل واقع شد.داده

 عنوانبه اصلی و حمایتی هایمؤلفهدر دو دسته  یاصل یاستراتژ ایمصاحبه، نه مقوله  هاییافتهاز 

برنامه  یطرح و توسعه محتوا هایاستراتژی .اندپیشنهادشدهدر دانشگاه برند  سیتدر هایمؤلفه ترینمهم

دانشگاه و  یابیارز ستمیس کارآمد سازیدانشگاه،  یو درس یارائه آموزش ستمیس کارآمد سازی ،یدرس

 ،گذاریسیاست هایاستراتژی و یاصل هایمؤلفه عنوانبهدانشگاه  دیاسات یمنابع انسان ریزیبرنامهتوسعه 

 هایبرنامهتوسعه  ،کارآفرینیتوسعه  ،یمحور ندهیآ کردیآموزش، اتخاذ رو تیرینظام مد تیتقو

در دانشگاه برند  سیتدر بانیابعاد پشت عنوانبه یاطالعات هایزیرساختآموزش آزاد و طرح و توسعه 

ی متعدد و هامقولهو خرده  هامقولههر یک متشکل از میان  هامؤلفهضمن آنکه این  .شودمیمحسوب 

  باشد.کنندگان میمشارکت با بیاناتدارای تعریف خاص متناسب 

 .فیشر یصنعت، برند ،دانشگاه، سیتدر ،هامؤلفه گان:کلیدواژ
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 مقدمه
ارتقاء  باعثمتقاضیان و داوطلبان ورود به عرصه دانشگاهی نیز  گیرچشمبا شروع قرن بیست و یکم و افزایش 

 Ali-Choudhury et al, 2009; Erguvan, 2013)  چشمگیر پویایی و رشد سریع آموزش عالی نیز شد

رقابت  ایعرصهآموزش عالی وارد  مؤسساتو  هادانشگاهدر ادامه با افزایش سطح آموزش عالی در کشورها،  .(
آموزش  مؤسساتمنجر به جنبشی بنیادین در این عرصه شده و دانشگاه و  ترتیباینبه .تنگاتنگ شده است

، ارائه (Marginson, 2006) المللیبینتعداد بیشتر دانشجو ملی و  نامثبتعالی تالش برای جذب و 
 متنوع برندسازی هایعرصهاقدام به ورود به  درنهایت( و Şenses, 2007) مختلف و متنوع هایرشته

(Chapleo, 2007  )اعتبار و ارزش  ،که در این فرایند باشدمیبرندسازی نوعی تکنیک خاصی  .اندنموده
این مفهوم نیز  حالبااین .کندمیپیدا  انتقالو خدمات ویژه یک موسسه و نهاد به مشتریان آن نیز  تمحصوال

و  هاآرمانتجسمی از  شدهارائهمحصوالت و خدمات  در آنکه  باشدمیپارادایمی نوین  عنوانبهو  یافتهتکامل
برندسازی  .دباشمیظریفانه وابسته به منافع کاربردی آن  صورتبهو تنها  باشدمی کنندهمصرفهایی آلایده
 De) ، به کار گرفته شودشودمیکه خدمت و یا محصولی و یا تولیدی ارائه  هاییزمینهدر تمامی  توانندمی

Chernatony, 2010) . برای ایجاد نام یک محصول و یا خدمت و  باشدمیبنابراین، نام تجاری تکنیکی
 شوندمی که در این فرایند، محصول و خدمت به برندی تبدیل باشدمیمشروعت بخشی یا اعتبار دهی به آن 

هدف از  (.Chapleo, 2007) زیادی برای آن دارد کاربردیو مزایایی  بوده کنندهمصرفکه تجسم آرمان 
و مراکز آموزش عالی، آگاهی بخشی به ذهن مخاطبان هدف و تمرکز بر تقاطع و  هادانشگاهبرندسازی در 

برندسازی،  درواقعهدف است.  مخاطباناصلی دانشگاه و مراکز آموزش عالی و انتظارات  هایارزشهمسویی 
 وجودبااین. (Mampaey, 2018) خواهندمییافتن نقاط اشتراک است میان آنچه دانشگاه و مخاطبان 

 :گیردمیقرار  موردبررسیاست که در ذیل  شدهارائهتعاریف متفاوتی برای برندسازی آموزش عالی 
گوناگونی را دارد  تأثیراتفرایند برندسازی دانشگاهی، تصویری قدرتمند به دانشگاه ارائه خواهد داد. این فرایند 

و تصویر مشتاق و  هایهویتبه خلق  هادانشگاه. در این فرایند، بخشدمیبه دانشگاه  فردمنحصربهو شخصیت 
-Bennett and Ali بنت و علی چوندهاری .دهدف باش هایگروههمه  موردپذیرشکه  پردازدمی فهمقابل

Choudhury (2009 ) متمایز موسسه و دانشگاهی  هایویژگیمظهر و نماد  عنوانبهبرندسازی دانشگاهی را
 درواقعو  داردمیکه در این فرایند موسسه و نهاد دانشگاه را از دیگر موسسه و نهادهای دیگر جدا  باشدمی

نیازهای دانشجویان و کمک به جذب دانشجویان بالقوه  برآوردنخود برای  هایظرفیتبازتاب و انعکاسی از 
، با بررسی تحقیقات درنهایت و انتخاب دانشگاه، است. نامثبتآگاهانه در هنگام  گیریتصمیمبرای اتخاذ 

یکی از  عنوانبهکه، برندسازی در آموزش عالی  شودمیصورت گرفته در این زمینه، این نتیجه برداشت 
 .دیگر است هایسازمانو  هابخشاما، دارای ماهیت متفاوت از سایر  .باشدمیانکارناپذیر  هایواقعیت
مزیت برندها برای دانشگاه این است که، به مشتریان و جامعه هدف این اطمینان خاطر برای  ترینمهم 

تخاب بهترین در آنرا برای جامعه هدف دانشگاه  گیریتصمیماتخاذ تصمیم عاقالنه و منطقی را منتقل و روند 
، هادانشگاهت، (. بر پایه این اهمی (Yoo and Naveen, 2000کندمیدانشگاه برای ارائه خدمت کمک 

بسیاری از محققان از ایده  (Tas and Ergin, 2012) انددادهاولویت خود قرار  عنوانبهتوسعه برند خود را 
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و ضروریات آن حمایت کرده و در تحقیقات  هااهمیتورود برندسازی به عرصه آموزش عالی با توجه به همه 
  ;Ismail, 2017; Mampaey, 2018 اندرساندهخود این مهم را به اثبات نظری و تجربی 

;Rahimian, 2018; Kidouzi and Mohammad Hosseini, 2017; Shekari, 2016; 

ghobayee, 2017).  برندسازی در آموزش عالی این است که، به دانشگاه کمک  کارگیریبهاستدالل
 طوربهرا  ایویژهتا در عرصه رقابت جهانی خود را از دیگر قبا متمایز دارد و محصول و خدمات  کندمی

از طرف دیگر با مروری بر ادبیات برندسازی در  (Ismail, 2017) یژه خود تولید و ارائه داردوانحصاری 
آموزش  مؤسساتو  هادانشگاهمتفاوتی برای برندسازی  هایاستراتژیمالحظه کرد که،  توانمیآموزش عالی، 

دیگر در فرایند دانشگاه برند، استراتژی تدریس  هایاستراتژی ترینمهم ازجمله. شودمی بکار گرفتهعالی 
که  شودمیپایه و اساسی برای یک دانشگاه برند در نظر گرفته  عنوانبهتدریس  هایاستراتژی .باشدمی

. باید در نظر گرفت، کیفیت فرایند باشدمیو درسی دانشگاه برای کیفیت آموزشی  کنندهتعیین ترینمهم
. به تعبیری دیگر، کیفیت تدریس، شودمیعامل در فرایند برندسازی دانشگاه در نظر گرفته  ترینمهمتدریس  

برند دانشگاه محسوب  کنندهتعیین عنوانبهعامل در خروجی دانشگاه و خروجی دانشگاه  ترینمهم
که قبل، ضمن و پس از اجرای  شودمیرا شامل  هاییمهارتتدریس مجموعه  (.Mampaey, 2018)شودمی

. این فرایند به دانشجو کمک نمایدمیو امکان آموزش دانشجو را فراهم  گیردمیفرآیند آموزش صورت 
، به یادگیری نائل گردد موردنظر، سبک یادگیری خود و اهداف شدهفراهمتا بر اساس شرایط  نمایدمی

(Mohammadi Khanaghahi and Hosseinzadeh, 2015.)  نتیجه تدریس مؤثر، یادگیری کارآمد
متفاوتی  هایروشتدریس بر اساس نقش استاد و دانشجو در فرایند تدریس، به . فراگیران است

 .(Gharakhani et al, 2014) باشدمیآن، رویکردهای سنتی و نوین  ترینمهمکه  اندشدهبندیدسته

ویژگی رویکردهای سنتی تدریس عبارت است از ارائۀ برنامۀ درسی برای کل کالسی که یادگیرندگان آن 
، نگرش، استعداد، سطح معلومات و تجارب گذشته و سایر خصوصیات متفاوت هستند. هاانگیزهعالیق،  ازنظر

دانشجویان فعلی  هایویژگی در شرایط حاضر نیاز به رویکردهای تدریس نوینی دارند که مطابق با هادانشگاه
تدارک آموزشی خالق، مسئله  منظوربهآینده  هایدانشگاهو پاسخگوی نیازهای آنان و جامعه باشد. بنابراین، 

یادگیری مستقل، یادگیرنده  در آنطرح کُن و آزادمنشانه از رویکردهای تدریس نوینی استفاده خواهند کرد که 
یادگیرنده از میزان پیشرفت تحصیلی و دستیابی به اهداف موردنظر، از اهمیت کارآفرین و نوآور، ارزیابی مداوم 

 روبرو خواهند شد هاییچالشاساسی برخوردار است. در غیر این صورت دانشگاه و دانشگاهیان با 
(Ebrahimzadeh, 2004.) 

تمامی فرایند یا مترداف  عنوانبهمتفاوت تدریس، متخصصان تدریس را  هایسبکفارغ از نوع، روش و 
سبک تدریس همراه  ترینمناسب. باید در نظر داشت اگر محتوای آموزشی دانشگاه با انددانستهبا آموزش 

تدریس،  هایشیوهاثربخشی و کارآمدی الزم را نخواهد داشت. به این دلیل که، راهبردها و  حتماً طوربهنباشد، 
پژوهشی نشان داده  در  QS مدیر موسسه (.Mokhtari Noori et al, 2010)یادگیری باشد کنندۀتضمین

تدریس و آموزش  خواهندمیجه اول از دانشگاه درآنچه  المللبینویژه دانشجویان  طوربهکه دانشجویان و 
د ضمن ارتقاء کیفیت آموزشی و توانمیتدریس در دانشگاه برند  (.QS Institute, 2018) باشدمیسطح باال 

درسی، خروجی سیستم دانشگاه را هم از جهت تولیدات و محصوالت و هم جذب جامعه هدف یعنی 
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تدریس موفق را در دانشگاه برند شناسایی و برای  هایاستراتژی بایستمیدانشجویان خواهد داشت. بنابراین، 
 هایروشاستفاده از  جایبهآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهدر  متأسفانه کرد. ریزیبرنامهحصول به آن 

بر انباشت ذهن و  ازحدبیش، شودمیکه باعث افزایش قدرت تفکر و اندیشه در دانشجویان  مؤثرتدریس 
 Sheikhzadeh and) شودمی تأکیداطالعات و معلومات به ذهن یادگیری  انتقالتقویت حافظه و نیز بر 

Samari, 2010, quoted by Liqatdar et al, 2003.)  ،نتیجه گرفت که دانشگاه  توانمیبنابراین
 هایروشتدریس و استفاده از  هایروشجامعه امروز به دانشجویان متفکر و خالقی نیاز داشته و تغییر 

 Sheikhzadeh and Samari, 2010 Quoted by Areglado)ضرورت دارد ازپیشبیش مؤثرتدریس 

et al, 1996.)  
مبانی برندسازی آموزش عالی و در ادامه، بررسی نقش تدریس در فرایند برندسازی با توجه به بررسی 
د به فرایند برندسازی آموزش توانمیکه، کدام تدریس و چگونه  باشدمیمطرح  سؤالآموزش عالی، حال این 

نیز متفاوت  هرکدامشرایط و نیازهای خاص  بنا برمختلف  هایدانشگاهعالی کمک نماید. انجام این امر در 
 هایمؤلفهو شناسایی  روزرسانیبهکه تاکنون برای  دهدمینشان  شدهانجام هایبررسی. ولیکن، باشدمی

کشور، پژوهشی مدون صورت نپذیرفته  هایدانشگاهدر بستر و زمینه  خصوصبهبرند  هایدانشگاهتدریس در 
مختلف،  هایردهویژه در خارج از کشور در  طوربهظام دانشگاهی است. گرچه در خصوص برندسازی ن

، پژوهشی هادانشگاهتدریس در این  هایمؤلفه در زمینهای صورت پذیرفته است. ولی،  توجهقابل هایپژوهش
اصلی پژوهش حاضر نبود مستند بهنگام و روزآمدی در خصوص  مسئلهصورت نگرفته است. بنابراین، 

تدریس  هایمؤلفه، بر همین اساس بر پایه توجه نکردن به باشدمیبرند  هایدانشگاهدر  تدریس هایمؤلفه
در  علمیهیئتنگهداشت اعضای  بعدازآن، در فرایندهای جذب و استخدام و هادانشگاهدر این  موردنیاز

 کارایینشجویان در ابعاد مختلف، یادگیری دا هاهزینهخواهد شد و که ضمن صرف  روروبهدانشگاه با مسائلی 
الزم را نخواهند داشت و تعامل میان دانشجویان و اساتید با مشکالتی مواجه خواهیم شد که بیشترین آسیب 

اساسی در تحقق اهداف و  هایکاستیموجب  طبیعتاًهم متوجه دانشجویان خواهد بود و این مهم 
. بر این مبنا شودمیدانشگاه و ایفای نقش مهم و اساسی خود در توسعه پایدار جامعه را موجب  اندازهایچشم
در مقام  ملکرد بهتر برند دانشگاه کدامند؟برند برای ع هایدانشگاهتدریس در  هایمؤلفهاصلی این است  سؤال

، به بررسی گرفتهانجامی توان گفت که، تمامی کارهامقایسه پژوهش حاضر با ادبیات پژوهشی موجود، می
توان گفت این پژوهش در میان . بنابراین، از این جهات، میاندنپرداختهتدریس در دانشگاه برند  هایمؤلفه

تدریس شامل هدف،  هایمؤلفهدر این پژوهش منظور از باشد. می موردنیاز و، پژوهشی نگرفتهانجامکارهای 
دخیل در فرایند آموزشی  گذاریسیاستانشجوی و عوامل مدیریتی و محتوا، روش، وسیله، ارزشیابی، استاد، د

برند  عنوانبه، پژوهش به این منظور دانشگاه صنعتی شریف هامؤلفه. با در نظر گرفتن این باشدمیدانشگاه 
موفق آموزش عالی کشور را برای نمونه مطالعاتی خود در نظر گرفته و بر اساس بررسی میدانی از دانشگاه 

تدریس در دانشگاه برند را دارد. بنابراین، با توجه به نوع نظام متمرکز  هایمؤلفهمذکور، سعی در شناسایی 
 هایدانشگاهآموزشی و درسی به  هایسرفصلو  هانامهآیینآن اعالم سراسری تمامی  تبعبهآموزش عالی و 

، با توجه به تجارب دانشگاه صنعتی شریف، و از طرف دیگر، بافت شودمیمطرح  سؤالسراسر کشور، حال این 
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پیشنهادی برای ارائه تدریس در دانشگاه برند چیست؟  هایاستراتژی ترینمهممتمرکز آموزش عالی کشور، 
که دانشگاه صنعتی  باشدمیارائه راهکارهایی  منزلهبهپیشنهادی  هایاستراتژی، باید اظهار داشت که درنهایت

برند را در سطح دانشگاه خود و سراسر  هایدانشگاهد تدریس در سطح توانمیشریف با در نظر گرفتن آن 
 کشور، ارائه دهد. 

  شناسیروش
 شدهانتخابفلسفی و راهبرد کالن پژوهش حاضر، روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی  بینیجهانبرمبنای 

با موضوعی مشخص  غیرمستقیمافراد که در مواجهه مستقیم یا  هایدیدگاهاست. در این روش تجارب و 
کارشناسان، اعضای  هایدیدگاه. در پژوهش حاضر نیز شودمیو تحلیل واقع  موردبررسی، باشندمی

برند که در ارتباط  هایدانشگاهتدریس در  هایمؤلفهو دانشجویان تحصیالت تکمیلی در خصوص  علمیهیئت
 است. قرارگرفتهاکاوی و موردبررسی، باشندمی هاآنتنگاتنگ با 

شود آوری میها از افراد کلیدی مطلع جمعداده در آنگیری هدفمند که در تحقیقات کیفی از نمونه 
های پژوهش دارای اطالعات هدف ازلحاظآید که هایی مصاحبه عمل میارتی از نمونه. به عبشوداستفاده می
از افراد شاخص  ایگستردههای طیف گیری از دیدگاهبهره ضرورتبه نظر (.Gall et al, 2004) غنی هستند

هدفمند افراد واجد شرایط  گیرینمونهپژوهشگر با استفاده از روش  کنندگانمشارکتتخاب در آندر این حوزه 
این مرحله از پژوهش شامل مدیران،  کنندگانمشارکترا برای مصاحبه انتخاب کرده است. بر این اساس، 

اطالعات از  آوریجمعمصاحبه و  ندیفرا بیترت نیبد. باشندمیریزان، کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه برنامه
ساله، و  5 باسابقه دانشگاه، کارشناسان اندداشته فعالیتسال سابقه  3که حداقل  علمیهیئت یاعضا

 جهتبدینخود بودند و  یرسالهکه در شرف دفاع از  دکتری تخصصی رشته اقتصادی و مدیریت انیدانشجو
 مسئلهموقعیت خود، ارتباط نزدیکی با  واسطهبهاین افراد  دانشگاه بودند، انتخاب شد.با  ادیز اریدر تعامل بس
آگاهی الزم را  دانشگاه هایمأموریت برندسازی هایچالشضر داشته و نسبت به راهبردها، موانع و پژوهش حا

 32امر با انجام مصاحبه با  نیانجام گرفت که ا یبه اشباع نظر یابیدستاقدام تا زمان  نیا. اندداشته
که  آمدهعملبهنفر مصاحبه  32با  درنهایتبنابراین، با توجه به نظری بودن نمونه حاصل گشت.  شوندهمصاحبه

  آمده است. 1های جمعیت شناختی آنان در جدول خالصه ویژگی
  



 1400 125 زمستان، چهارمسال نهم، شمارة                                                                  فصلنامه تدریس پژوهی

 کنندگانمشارکت جمعیت شناختی هایویژگی( 1جدول

 مرتبه جنسیت سنوات
 مقطع

 یلیتحص
 مرتبه جنسیت سنوات ردیف

 مقطع
 یلیتحص

 ردیف

سال 
 چهارم

 مربی مرد
 دانشجوی
 دکتری

 1 دکترای دانشیار مرد 17 17

 مربی مرد سال سوم
 دانشجوی
 دکتری

 2 دکترای استادیار زن 4 18

 3 دکترای استادیار مرد 5 19 دکتری دانشیار مرد 8

 4 دکترای استادیار مرد 8 20 دکتری دانشیار زن 15

 5 دکتری استادیار مرد 5 21 دکتری دانشیار زن 13

 6 دکترای استادیار مرد 4 22 دکتری استادیار مرد 11

 7 دکتری استادیار زن 9 23 دکتری استادیار زن 9

 8 دکترای دانشیار مرد 15 24 دکتری استاد مرد 22

 9 یدکترا دانشیار مرد 10 25 دکتری استاد مرد 21

 کارشناس مرد 9
کارشناسی 

 ارشد
26 

سال 
 چهارم

 مربی مرد
 دانشجوی
 دکتری

10 

 کارشناس مرد 8
کارشناسی 

 ارشد
27 

سال 
 چهارم

 مربی مرد
 دانشجوی
 دکتری

11 

 کارشناس مرد 6
کارشناسی 

 ارشد
28 

سال 
 چهارم

 مربی زن
 دانشجوی
 دکتری

12 

 کارشناس مرد 4
کارشناسی 

 ارشد
29 

سال 
 چهارم

 مربی مرد
 دانشجوی
 دکتری

13 

 مربی مرد سال سوم 30 دکتری دانشیار مرد 13
 دانشجوی
 دکتری

14 

 31 دکتری دانشیار مرد 16
سال 
 چهارم

 مربی زن
 دانشجوی
 دکتری

15 

 32 یدکتر دانشیار مرد 14
سال 
 چهارم

 مربی زن
 دانشجوی
 دکتری

16 

 
های کیفی چیزی بیش از شوند. دادهآوری میها از منابع متنوع و چندگانه جمعدر تحقیقات کیفی داده

شوند و شامل جمالت مستقیم از است که از محیط دریافت می ایشدهبندیهای منظم و اطالعات دستهبسته
ها و که از طریق بررسی اسناد، مشاهدات، مصاحبه هاستآنها و دانش ها، دیدگاهسوی مردم درباره تجربه

جهت گردآوری . لذا در این بخش از پژوهش (Creswell & Plano Clark, 2007)مواد دیداری است 
ساختارمند، امکان  مهیابزار مصاحبه ناست.  شدهاستفادهنیمه ساختاریافته  از روش مصاحبه موردنیازهای داده

ادراک،  ترقیعم یابیبه ارز توانیو با کمک آن م آوردیرا فراهم م شوندهصاحبهمبا  میتماس مستق یبرقرار
شونده به مصاحبه افتهیساختار مهیمصاحبه ن کی نیپرداخت. بنابرا هایآزمودن یعالئق و آرزوها ها،نگرش
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درک، عمل و رفتار آن را  یتا حد ممکن آنچه تجربه کرده، چگونگ یتیمحدود چیکه بدون ه دهدیاجازه م
آن به  هایهدفو  موردتحقیقدر ابتدای مصاحبه توضیحات کلی در  (.Sarmad et al, 2016)کند  حیتشر

 سیتدر هایمؤلفهاز  هرکداممصاحبه بر اساس  سؤاالتارائه و سپس مصاحبه آغاز گردید.  شوندهمصاحبه
 در لیدخ گذاریسیاستو  یتیریو عوامل مد یاستاد، دانشجو ،یابیارزش له،یشامل هدف، محتوا، روش، وس

 هایمؤلفهاز  هرکدام بابیانضمن تشریح هدف پژوهش و است. به این صورت که  شدهتنظیمفرایند آموزشی 
 هاییفعالیت ترینمهم عنوانبه درواقع هااستراتژیاست. این  اخذشده هاآن موردنظر هایاستراتژیتدریس، 

اعمال در حیطه تدریس، به طرح و توسعه برند ویژه دانشگاه  هاآند از طریق توانمیکه دانشگاه  باشدمی
حاالت و  گرددمیدقیقه بود. در حین مصاحبه نیز تالش  45تا  30هر مصاحبه بین  زمانمدتکمک نماید. 

ود یادداشت شود، تا گاه شسکنات )بعد احساسی فرایند( و همچنین نکاتی که در روند انجام مصاحبه مطرح می
 انجام شوندگانمصاحبه شدهطرح هایدیدگاه به نسبت تریدقیق بررسی و تحلیل گفتگوها، چندباره با مرور

 شود.
پیشنهادی  هایاستراتژی آوریجمع و اولیه کدگذاری ،آمدهدستبه هایمصاحبه محتوای تحلیل فرایند در

 بعدی تحقیق، مراحل در. شده است منجر کد چندین ایجاد به از متغیرهای مدل پژوهش، هرکدامدر ذیل 
 مقوالت زیرمجموعه بیشتری دارند، نزدیکی که هاآن از تعدادی و شده مقایسه یکدیگر با کدهای مربوطه

 موضوع از خاص طبقه یا بخش یک معرف مقوالت میانی، این از یک هر(. 1 شکل) گیرندمی قرار تریعام
 مقوله یک زیر انتزاع، از باالتری سطح در و گیرند قرار باهم در ارتباط توانندمی مقوالت این. است تحقیق
 زمانی، و ترتیب مراتبی، سلسله رابطه باز، شبکه یک قالب در دتوانمی میانی مقوالت رابطه .شوند جمع اصلی

 دهیسازمان . برایباشدمیاستراتژی پیشنهادی پژوهش  درواقعشود. مقوله اصلی  تنظیم علی، شبکه یا
 بندیمقوله این ماتریس، از استفاده با. است شدهگرفته بهره یافتهساخت بندیمقولهماتریس  از اطالعات

 فرایند با همزمان دتوانمی کار این. شوندمی گنجانده مرتبط مقوالت زیر در و مرور هاداده همه ،یافتهساخت
 ماتریس از استفاده در این، بر عالوه .گیرد صورت اولیه مرور یک یافتن پایان از پس یا و هاداده مرور

 سازگارند ماتریس با که متن از اجزایی به تنها است. به این نحو که، شدهاستفادهاول  رهیافت از یافتهساخت
بنابراین، بر اساس  (.Tabrizi, 2011)آوردمی گرد شدهتعیین مقوالت زیر را هاآن و دهدمی توجه نشان

 هایاستراتژی عنوانبهاز متغیرهای مذکور در مدل پژوهش، در ابتدا کدهای باز توسط نمونه پژوهش  هرکدام
ی اصلی هامقولهاز  هرکدام هایتمی اصلی، هامقولهتدریس در  دانشگاه برند مطرح شد. در مرحله بعد 

 عنوانبهی اصلی هامقوله ی پژوهش،هامقولهبر اساس ارتباط بین  درنهایتشناسایی و استخراج شد و 
 است.  شدهطرحاصلی تدریس در دانشگاه برند م هایاستراتژی
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 هایمحتوای مصاحبه لیتحل ندیفرا. 1شکل  

 
 

های صورت گرفته از دو روش بررسی همکار و تطبیق اعضا استفاده خواهد جهت بررسی روایی مصاحبه
 یهامقوله و گزارش نهایی تحلیل کنندگانمشارکتنفر از  2شد. بدین ترتیب در طی این دو فرایند تعداد 

ر گرفتن ارائه نموده که با در نظ شدهاستخراج هایمقوله در زمینه هاییپیشنهادکرده و  بازبینی را آمدهدستبه
پژوهش  نیدر ا نکهیبا توجه به اگردید.  اعمال هایافتهنظرات ایشان، اصالحات موردنظر در گزارش اصلی 

روا بودن ابزار  یاستفاده شد. برا یفیک یهاداده گردآوری یابزار اصل عنوانبهاز مصاحبه  قیتحق سؤال یبرا
ها مصاحبه انیدر جر نیها، نگارش سؤاالت بر اساس چهارچوب مشخص صورت گرفت. همچنداده یآورجمع

 صورت گرفته است. یبه اصالح داشته است، اقدامات اصالح ازین تکه احساس شده است سؤاال یاهر مرحله
ر تمامی د هادادهثبت، ضبط و نوشتن  مندنظامبرای افزایش پایایی تحقیق عالوه بر اجرای فرایند 

و استخراج منطقی مقوالت و مفاهیم انتزاعی  هاداده مندروشو  ساختارمنداز طرفی دیگر، از تحلیل  هامصاحبه
« بررسی همکار»و « چک اعضاء»نیز از دو روش  هامصاحبهبر مبنای کدگذاری جهت تعیین پایایی  ترکالن

نفر از  2یافته به ، مفاهیم و مقوالت دستهامصاحبهبررسی همکار؛  درروش صورتبدیناستفاده گردید. 
شان با موضوع پژوهش حاضر مرتبط بود، جهت بررسی واگذار زمینه پژوهشی نوعیبهدانشجویان دکتری که 

، کنندگانمشارکتاز انجام کدگذاری، با ارسال آن به هر دو نفر از  چک اعضاء، پس درروشگردید. همچنین، 
 است. شدهحاصلشده با قصد و منظور وی اطمینان هیم تعییناز میزان ارتباط و درستی مفا

 

 تحقیق: هاییافته
شده  وتحلیلتجزیهباز و محوری  کدگذاری هایتکنیکاز طریق  هایمصاحبهحاصل از تحلیل  هاییافته

 بندیدستهاست. ضمن آنکه در ادامه با  شدهشناساییدر دانشگاه برند  سیتدر هایمؤلفهاست. بدین ترتیب 
 هااستراتژیاز  هرکدامی هامقولهو خرده  هامقولهمیان  نییتبنسبت به شناسایی، تشریح و  هامؤلفهیا  هامقوله

نفر دارای درجه دکتری بوده که از این  19، کنندگانمشارکتی اصلی اقدام شده است. از تعداد کل هامقولهیا 
نفر درجه استاد  2نفر درجه دانشیاری و  9ای درجه استادیاری، نفر دار 8زن است. همچنین،  5مرد و  14میان 
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که همگی سال چهارم دوره  باشندمیزن  4مرد و  6نفر هم دانشجویان دکتری که شامل  9. باشندمیتمامی 
که هر چهار نفر مرد و دارای  باشندمیدانشگاه  باالیرده، چهار نفر از کارشناسان درنهایت. اندبودهدکتری 

 .باشندمیه تحصیلی کارشناسی ارشد درج
مصاحبه، نه مقوله اصلی یا استراتژی اصلی برای  هاییافتهصورت گرفته از  هایبندیمقولهنظر به 

 تیرینظام مد تیتقو ،گذاریسیاست کردیدر رو ینیبازبکه شامل؛  پیشنهادشدهتدریس در دانشگاه برند 
کارآمد دانشگاه،  یو درس یارائه آموزش ستمیس کارآمد سازیی، برنامه درس یطرح و توسعه محتوا، آموزش
دانشگاه،  دیاسات یمنابع انسان ریزیبرنامهتوسعه  ،یمحور ندهیآ کردیاتخاذ رو، دانشگاه یابیارز ستمیس سازی

 ترینمهم عنوانبهی اطالعات هایزیرساختطرح و توسعه و  آموزش آزاد هایبرنامهتوسعه  ،کارآفرینیتوسعه 
کارآمد  ،یبرنامه درس یطرح و توسعه محتوا هایاستراتژی. اندپیشنهادشدهتدریس در دانشگاه برند  هایمؤلفه
منابع  ریزیبرنامهتوسعه و  دانشگاه یابیارز ستمیس کارآمد سازیدانشگاه،  یو درس یارائه آموزش ستمیس سازی
 هااستراتژیاست. این  پیشنهادشدهرند در دانشگاه اصلی در تدریس ب هایمؤلفه عنوانبه دانشگاه دیاسات یانسان

 هایاستراتژی. شودمیمستقیم مربوط به فرایندهای آموزشی و درسی در تدریس محسوب  طوربه
 هایبرنامهتوسعه  ،کارآفرینیتوسعه  ،یمحور ندهیآ کردیاتخاذ رو آموزش، تیرینظام مد تیتقو ،گذاریسیاست

ابعاد پشتیبان تدریس در دانشگاه برند محسوب  عنوانبهی اطالعات هایزیرساختآموزش آزاد و طرح و توسعه 
الزامات و  عنوانبهد توانمیو  شودمیبرای ابعاد اصلی محسوب  پشتیبانی. این ابعاد در نقش حمایتی و شودمی

عوامل  عنوانهب هامؤلفهاست. بنابراین، این  شدهگرفتهتدریس در دانشگاه برند در نظر  هایبایستپیش 
در کنار عوامل اصلی فرایند تدریس، به کارآمدی و اثربخشی هر چه  توانندمیکه  باشندمیحمایتی یا پشتیبان 
 تدریس در دانشگاه برند هایمؤلفهدر باب  پژوهش هایپیشنهادو ارائه  هاییافته ذیل. در بیشتر آن کمک کند

 ییو محتوا یمفهوم هایشباهتبر اساس  شدهارائه بندیطبقه ،الزم به ذکر است است. شدهدادهبه بحث قرار 
پژوهش،  ینظر یو مبان نهیشیصورت گرفته از پ هایبررسی با توجه به ،یاست. از طرف شدهگرفتهصورت 

بنابراین، . باشدمیقابل انجام  یاتیعمل ازنظرو  دیتائمورد  یتئور ازنظر، شدهگرفتهصورت  بندیطبقه
در ادامه، و  شدهاستخراج تدریس در دانشگاه برند هایمؤلفه عنوانبه یاصل استراتژی یا مقوله نه، طورکلیبه

از میان  هرکدامشرح نه استراتژی اصلی و است.  شدهاستخراجی اصلی هامقولهخرده  درنهایتو  هامقولهزیر 
 :باشدمیذیل  قراربه، هاآنی هامقولهو خرده  هامقوله

 گذاریسیاستاستراتژی اول: بازبینی در رویکرد 
فعلی دانشگاه برای تبدیل به  گذاریسیاستکه،  باشدمیبه این معنا  گذاریسیاست کردیدر رو ینیبازب

حمایتی برای تدریس در دانشگاه برند  هایمؤلفه، عنوانبهدانشگاه برند شدن باید اصالح شود. این استراتژی 
و برنامه درسی  هاسرفصلجه اول در بایستمیدانشگاه برای این مهم  طورقطعبهاست.  شدهگرفتهدر نظر 

دانشگاه را در جهت توسعه برند آموزشی در دو سطح ملی و فراملی مورد بازبینی قرار داده و اصالحات الزم را 
برند با دیگر کارکردهای دانشگاه را در جهت تبدیل به  یو درسامور آموزشی  توانمیاعمال نماید. به این نحو 

دانشگاه هماهنگ نمود. با توجه به اینکه دانشگاه شریف در سطوح ملی و فراملی شهرت دارد و دارای جامعه 
آموزشی دانشگاه در دو سطح ملی و فراملی تدوین شود.  هایگذاریسیاست. بنابراین، نیاز است باشدمیهدف 
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 هایدورهتوسعه  ،سازگار شوندهبر اصول دانشگاه  یبندیبر پا تأکیددانشجو،  یلیتحص نیاصالح قوانهمچنین، 
تا در جهت برند آموزشی و  قرارگرفتهی مورد کنکاش توسعه استقالل دانشگاه درنهایتو  یلیتکم التیتحص

 درسی دانشگاه، هماهنگی بین کارکردی الزم ایجاد شود.

 در سطح ملی گذاریسیاست: توسعه 1میان مقوله 
د جواب توانمیی این است که، برنامه درسی فعلی دانشگاه ندر سطح مل گذاریسیاستتوسعه منظور از 

و شرایط ویژه  هااولویتنیازها،  برحسبگوی توسعه برند دانشگاه شریف باشد. بنابراین، الزام است دانشگاه 
ماید که هم متناسب با شرایط در مورد آموزش و تدریس ن ایویژه هایسیاستکشور اقدام به طرح و توسعه 

 کشور باشد و بتواند پاسخگوی شرایط حال حاضر و آینده کشور باشد و هم به توسعه برند دانشگاه کمک نماید.
 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعض

د زمینه مهمی در توانمیدر فرایند بازنگری قانونی  نفعانذی: استفاده از تمامی 26شماره  کنندهمشارکت
تضمین اجرایی آن باشد. این کار باعث حس تعهد و مشارکت تمامی اعضا خواهد شد. احساس ارزش در 

 خواهد بود. کنندهتعییندخالت دادن در فرایند بازنگری قوانین بسیار  به خاطر نفعانذی
 اکثراً ف آموزشی و درسی از سوی وزارت عت هایسرفصل: طرح درس و 18مشارکت کنند شماره 

قدیمی تفاوت چندانی ندارد. جامعه و شرایط  هایسرفصلقدیمی با در صورت بازبینی هم با  هایسرفصل
سرفصل و طرح درس انتظار داشت دانشگاه  اینبا  توانمین پیداکردهجامعه جهانی تغییر  طورهمینکشور و به 

آموزشی برای همه دانشگاه و  هایسرفصلو  هادرساین طرح   به نظرمبتواند برند خود را تقویت نماید. 
د جوابگوی الزامات و اصول دانشگاه برند باشد. بنابراین، توانمیویژه برای دانشگاه صنعتی شریف ن طوربه

خود  هایسرفصلو  ما، کوریکولوم هادرسبه اصالح طرح  بایستمیخود  برنددانشگاه شریف برای توسعه 
 نظرانصاحبو  نفعانذیدقیقاً علم روز دنیا، مشارکت همه  بایستمیبازنگری  اقدام نماید. البته این اصالح و

 جامعه فعلی کشور باشد. یهاخواستهو پاسخگوی نیازها و  برگرفته درنهایتو 
: طراحی برنامه درسی و آموزشی در شرایط حاضر برای دانشگاه مناسب نیست. 16شماره  کنندهمشارکت

 اعمال شود. هاسرفصلنیاز هست با توجه شرایط حاضر کشور، بازبینی الزم در 
نیازها و  برحسب بایستمیآموزشی در دانشگاه  گذاریسیاست:  توسعه 17و  29شماره  کنندهمشارکت

 .باشدمین شود. محتوای برنامه درسی برای شرایط فعلی کشور مناسب نیست و قدیمی ی کشور تعییهااولویت
آموزشی دانشگاه باید توسعه ارتباط با بازار کار در  هایگذاریسیاست:  در فرایند 11شماره  کنندهمشارکت

 زار کار حمایت کرد.الزم ارتباط با با یهانهیزمبرای این کار از  بایستمیابعاد عمودی و افقی فراهم شود. 
مادی  یهایبانیپشت بایستمی: دانشگاه برای موفق شدن در آموزش دانشجویان 13شماره  کنندهمشارکت

باالیی که دارند  یهاییتواناالزم را از دانشجویان داشته باشد. اگر دانشجوی دانشگاه شریف و این  یرمادیغو 
اکثر دانشجویان دنبال  مثالعنوانبهموفق خواهند شد.  طورقطعبهقرار بگیرند  تیموردحمابتواند  دیاساتدر کنار 

 طرح سرانه و پژوهانه هستند.



130   )شناسایی مولفه های تدریس در دانشگاه های برند )مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف 

 هامقولهخرده 

 درسی و آموزشی بالینی محور، هماهنگی بین ابعاد دانش، مهارت و نگرش دانشجویان، تدوینطراحی برنامه 
برنامه  طراحی ملی، و بومی رویکرد با محور بازار درسی برنامه شغل، تدوین هر قابلیت متناسب یزیربرنامه

یادگیری  هایدرسی، تغییر سبک هایای فرهنگی در طراحی برنامهزمینه هوش داشتن ،محور ندهیآ یدرس
 و آزمایشگاه و کارگاه بر مبتنی آموزش مستمر، تقویت یریادگی یاددهی فرآیند دهیسازمانمتناسب با بازار، 

 باشد، برگزاری دانشجو هاییافته نهایی بازخورد گویای و متنوع باید آموزشی ، ارزشیابییافزارنرم ابعاد
 بر ریزیبرنامه نظام ، گسترشگریباهم د مؤثر ارتباط در برقراری دانشجویان و اساتید توانمندی یهاکارگاه
 جدید هایرشته روزآمد، ایجاد درسی و آموزشی هایبرنامه ارائه دانشجو، یا و صنعت درخواست اساس

تحصیالت تکمیلی،  هایدورهکشور خصوصًا در  موردنیاز یارشتهفرا  و یارشتهانیم هایدوره و تخصصی
کارشناسی، طراحی  هایدوره ژهیوبه آموزشی هایدوره یاثربخش آموزشی، ارتقای هایدوره کیفیت ارتقای

 محور. مسئلهبرنامه درسی مشارکتی و 

 در سطح فراملی گذاریسیاست: توسعه 2میان مقوله
، بنابراین، نیاز است باشدمیدانشگاه شریف دارای جامعه هدف بخصوصی در خارج از کشور  ازآنجاکه

 هایگذاریسیاستمهم در برندسازی دانشگاه،  یهاعاملیکی از  عنوانبهجذب این جامعه هدف  منظوربه
د به طرح و توسعه برند دانشگاه و به توانمیشود. این مهم  ینیبشیپدانشگاه  یو درسالزم در بخش آموزشی 

مهم  اظهارنظرهایاز  یبعض کمک شایانی نماید. المللیبین یهایبندرتبهبهبود جایگاه دانشگاه در 
 :کنندگانمشارکت

سازی آموزش عالی  المللیبینبرای  ریزیبرنامه: با توجه به اینکه در دهه هشتاد، 7شماره  کنندهمشارکت
در این زمینه تغییر پیدا کرد. بنابراین، شایسته است ضمن  هااولویتتی شد ولی با تغییر دولت نیز کشور عملیا

برای تضمین اجرایی قوانین مربوطه  هانهیزمعوض نشود،  هادولتی آن با تغییر هااولویتو  ریزیبرنامهاینکه 
 فراهم شود. 
جهانی نیز از اعتبار  هایعرصه: با توجه به اینکه دانشگاه صنعتی شریف در 23و  28شماره  کنندهمشارکت

برنامه درسی آموزشی و  یاستانداردساز بایستمی، بنابراین، باشدمیعلمی و شهرت خوبی برخوردار 
 اجرایی الزم در این زمینه در نظر گرفته شود. یهانیتضم

 هایبرنامهشگاه برای توسعه برند آموزشی خود نیاز است محتواها و : دان3و  18شماره  کنندهمشارکت
 سازی آماده نماید. المللیبینآموزشی خود را برای 

. همچنین، نیاز المللبینمشترک آموزشی برای دانشجویان  هایدوره: طراحی 4شماره  کنندهمشارکت
برای توسعه رفاهی و تجربه زیسته است برای این قشر از دانشجویان ضمن فراهم ساختن شرایط الزم 

 مطلوب، توسعه آموزشی و درسی در اولویت اول قرار گیرد.
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 هامقولهخرده 

 مراکز و کشورها دیگر با سازنده آموزشی تعامل الملل، ایجادطراحی برنامه درسی و آموزشی استاندارد بین
 برای دنیا مطرح اساتید از امکانات رفاهی در کنار توسعه آموزشی و درسی، استفاده یسازفراهم، المللیبین

 المللیبینآموزشی  هایدوره آنالین، گسترش صورتبه حساس و فنی دروس مهم یهابخش تدریس
 هادوره مشترک دانشگاه، برگزاری درسی یهابرنامه، المللیبین هایبرنامهمشترک، تضمین اجرایی به 

 محتوای ، مبادلهالمللیبین دور راه از آموزش دانشگاه مجازی و ، ایجادالمللیبین مشترک آموزشی یهاکارگاه
 انگلیسی طراحی و تدریس شود.  صورتبهعلمی، برنامه درسی و آموزشی باید  سایر اطالعات و آموزشی

 سازگار شوندهبر اصول دانشگاه  تأکید: 3میان مقوله 

اقتصاد،  لیابعاد جامعه از قب ریبا سا یدانشگاه، ارتباط تنگاتنگاین استراتژی بر این نکته داللت دارد که، 
است؛ از  یتوجه و بررسحداقل از دو جهت قابل ،یرونیب طیدارد. تعامل دانشگاه با مح رهیو غ استیس ،یفناور
نموده  تو انتشار آن، مبادر عیو توز ییالزم، به خلق دانا یبسترها جادیها با اکه دانشگاه رودیمانتظار  یطرف

با  دانشگاهخود  گر،یباشند؛ از طرف د شرویو پ نندیافریب ییجانبه کشور باشند، داناتوسعه همه یو راهگشا
ممکن است نتوانند  تنهانهاند که مواجه شده یادیو بن ینیبشیپرقابلیغ یهاییایو پو راتییها، تغچالش
 رندگانیگمیتصم ن،یبنابرا نند؛یبیم درخطر زیخود را ن یرات را برآورده کنند، بلکه بقا و ماندگارانتظا

را بشناسند و بر اساس اصول و قواعد آن،  یموجود در هر دوره زمان یهامیپاراداقواعد و  دیها، بادانشگاه
پایه  عنوانبهآموزشی و درسی  هایبرنامهاصول در این دانشگاه،  ترینمهم ازجمله کنند. یزیرو برنامه تیفعال

درسی  هایبرنامه، نیاز سازگار شوندهبرای دانشگاه  شدهارائهتوضیحات  برحسب. بنابراین، باشدمیاین دانشگاه 
 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعضو آموزشی دانشگاه بر اساس این اصول بازطراحی و ارتقاء یابند. 

یک نماد آموزش عالی موفق باید  عنوانبه:  به اعتقاد من دانشگاه صنعتی شریف 14شماره  کنندهمشارکت
، در اساس و اولویت سیاست علمی خود بایستمیدر نظر داشته باشد برای طرح و توسعه برند دانشگاهی خود 

 هایسیاستباید  را مبتنی بر نیازهای شرایط فعلی و آینده کشور طراحی نماید. بر این اساس که دانشگاه
الزم صورت بگیرد.  ینگارندهیآ زمینهآموزشی و پژوهشی خود را بر اساس شرایط فعلی طراحی نماید و در این 

علمی دانشگاه صنعتی شریف در شرایط فوق تحریمی کشور، اگر بر اساس نیازهای کشور  هایسیاستاساس 
 حتماً هایتوانمندفراموش کرده. این دانشگاه با این دانشگاه شریف رسالت فنی و صنعتی خود را  درواقعنباشد 

هستم این  معتقدباید در راستای رفع نیازهای کشور قدم بردارد. منکر کارهای صورت گرفته نیستم ولی 
 خیلی بیشتری را دارد.  یهاییتوانادانشگاه ظرفیت و 

برای طرح و  بایستمیدانشگاه موفق ایرانی،  عنوانبه: دانشگاه صنعتی شریف 30شماره  کنندهمشارکت
ماهیت فنی و صنعتی خود بازطراحی کند. توسعه  برحسبجذب دانشجویی خود را  هایرویهتوسعه برند 

است. از  فایدهبیلزوم طراحی برنامه درسی، آموزشی  وسیاست علمی دانشگاه در دانشگاه بدون توجه به دانشج
صنعتی در  یهابنگاهاز  یریگبهرهصنعتی و  یهاطیمحتفاده دانشجویان از برای اس هایزمینهطرفی توسعه 
 .باشدمیاین امر مهم 
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 هامقولهخرده 

 فنی و صنعتی یهادرخواست و نیازهای رفع درصدد و گرفته نشات صنعت از باید حتماً دکتری یهارساله
 آموزشی و درسی یهایسیاستعلمی،  یهاحوزه تمامی در علمی آزادی و استقالل از یرباشد، برخوردا کشور

 یهااولویت و نیازهای بر اساسی تمرکز باشد، کشور دارتیاولو یهادرخواست و نیازها اساس بر دانشگاه
 منابع ریزیبرنامه هایمدل سازیبومی بومی، عملکرد ارزیابی هایسیستم سازیکشور، پیاده فنی و صنعتی

 بخش مشارکت شرایط و تحلیل درونی و بیرونی کشور، افزایش برحسبانسانی، تدوین رویکرد علمی دانشگاه 
یادگیری، برنامه  هایسبکدانش، رعایت مالحظات فرهنگی در  گذاشتن اشتراک به فرهنگ خصوصی، توسعه

 آموزشی و درسی دانشگاه.

 دانشگاهی : طرح و توسعه استقالل4میان مقوله 
طرح و توسعه برنامه درسی و آموزشی  درواگذاری اختیارات منظور از استراتژی استقالل دانشگاهی، 

 یریپذانعطاف یچگونگ درواقعاقدامات  نی. هدف از اباشدمی ییگوپاسخهای دانشگاه و استقرار مکانیزم
 یو آموزش یتوسعه برنامه درسطرح و برای  یرونیو ب یرونددر ابعاد  یمختلف دانشگاه هایزمینهدر دانشگاه 

دانشگاه را به  یو آموزش یامور برنامه درس گیریتصمیمخود  هادانشگاه درواقعساختار  نی. در اباشدمی
 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  ی. بعضدارندعهده

قائل بوده و همواره به داشتن  ایویژه: دولت همیشه برای دانشگاه شریف ارزش 5شماره  کنندهمشارکت
علمی این دانشگاه نهفته  هایسیاستعامل موفقیت این دانشگاه در  ترینمهم. کندمیاین دانشگاه افتخار 

اصولی و کامل مستقالنه و آزادانه  صورتبهعلمی این دانشگاه  هایسیاستاست. بر این اساس نیاز است که 
ین دانشگاه، نیاز است این دانشگاه از استقالل دانشگاهی برخوردار شود. بنا بر ماهیت متفاوت ا یزیرطرح

گالیه اصلی دانشگاهیان شریف از دولت همین است که بهتر است با این تجربه موفق  ترینمهمباشد. شاید 
، دانشگاه از آزادی و استقالل حقیقی و حقوقی برخوردار باشد. گیرچشمعلمی  یهاتیموفق در زمینهدانشگاه 

 شود.  یزیرطرحتونه در ابعاد حقوقی و هم حقیقی هم میاین استقالل 

 هامقولهخرده 

استقالل اداری، استقالل نیروی انسانی، استقالل مالی، استقالل  زدایی،واگذار استقالل سازمانی، تمرکز 
-دانشگاه، مشارکت ذی آزادسازی علمی ،دانشگاه مالی حکمرانی ها، توسعهساختمان بر مالکیت سیاسی، اختیار

 امناء هیئتاعضاء  انتخاب نهادی، استقالل حقوقی، اختیار های چندنفعان خارجی دانشگاه، تشکیل دانشگاه
 دانشگاه. از خارج

 تکمیلی تحصیالت هایدوره : توسعه5میان مقوله 
تحصیالت  هایدورهبرای طرح و توسعه برند دانشگاه شریف، توسعه  هااستراتژی ترینمهم ازجمله

 هایرویه. منظور از این استراتژی این است که، دانشگاه باید برای طرح و توسعه برند خود، باشدمیتکمیلی 
ی هااولویت تحصیالت تکمیلی موجود در دانشگاه را ارتقاء و برای توسعه تحصیالت تکمیلی بر اساس نیازها و

 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعضکرد.  ریزیبرنامهجامعه هدف، 
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رکن در  ترینمهم: دوره تحصیالت تکمیلی در دانشگاه صنعتی شریف همواره 30شماره  کنندهمشارکت
سیاست اصلی آن با رعایت اصول  بایستمی. این دوره باشدمیمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

بودن، همواره رسالت اصلی خود را نوآور بودن و توسعه  یارشتهنیبو  یریپذانعطاف، جامعیت ، ینگرندهیآ
این است که این دوره بتواند  رودیمتوقعی که از این دوره انتظار  ترینمهمطراح ریزی نماید. شاید  کارآفرینی

، رونق تولید و کسب درآمد بیشتر کارآفرینی نوآوری را به جامعه معرفی نماید و با این نوآوری زمینه برای
 فراهم شود. 
دانشگاه از آزادی عمل  بایستمیتحصیالت تکمیلی  هایدورهبرای  به نظرم: 17شماره  کنندهمشارکت

برخوردار بوده تا بتواند خود بنا بر تشخیص و مالحظات ویژه فنی و صنعتی بودن خود ، خودش اقدام به جذب 
رویه فعلی معرفی دانشجو از طرف سازمان سنجش به دانشگاه انتظار برند شدن آموزش  دانشجو نماید. با

دانشگاه بیهوده است. دانشگاه باید بر اساس ماهیت فنی و صنعتی بودن خود، خود دارای سیستم جذب 
 کتبی یا به دیگر طرق یهاآزمونعلمی و  هایمصاحبهدانشجو بوده و بتواند دانشجوی خود را از طریق 

 مقتضی جذب نماید.
ی هااولویتتحصیالت تکمیلی می تونه با توسعه آن به سمت نیازها و  هایدوره: 6شماره  کنندهمشارکت

و با نیازسنجی جامع از شرایط  ردیبگالزم صورت  یشناسبیآسکشور هدایت شود. این مدیون این است که، 
 ردیبگصورت  هادورهبرای توسعه اصولی این  هانهیزمداخلی و خارجی 

تحصیالت تکمیلی، استفاده از  هایدورهشروط برای توسعه  ترینمهم ازجمله:  13شماره  کنندهمشارکت
در این زمینه  یادانشکدهبین  یهایهمکار. همچنین، باشدمی هایرشتهو بین  یارشتهانیماصول و مبانی 

 شود. د عامل مهم دیگری برای موفقیت سیستم آموزش دانشگاهتوانمی

 هامقولهخرده 

، توسعه تحصیالت یارشتهنیب و یارشتهانیم یهاآموزش توسعه جهت یادانشکده بین همکاری تقویت
 اندازچشم با متناسب تحصیلی مقاطع در جمعیتی هرم ، تنظیمنفعانذیی هااولویتتکمیلی بر اساس نیازها و 

دانشگاه، طرح و توسعه  اندازچشم با متناسب تکمیلی تحصیالت مقاطع در دانشجو جذب رویه دانشگاه، اصالح
تکمیلی، اصالح قوانین آموزشی و  بر تحصیالت تأکیدآموزش عالی با  ینگرندهیآعلمی و  هایسیاست

 تکمیلی.  پژوهشی در دوره تحصیالت

 استراتژی دوم: طرح و توسعه محتوای برنامه درسی

که  باشدمیدانشگاه  درسی برنامکعلمی از  یهاحوزه توسعهتدوین بازنگری و منظور از این استراتژی،  
ضمن و  شدهنیتدومتون  یک متن جامع، الگوها و صورتبه دانشگاه، درسی در برنامهبرای طراحی و یا تغییر 

در این زمینه در تالش است ، یتوسعه تکنولوژو مالحظات  درسی یزیربرنامه زمینهدر  یشناسبیآس بررسی
 نشان داده است.را  دانشگاهدرسی  یزیربرنامهکاربرد در  راهبردی قابلبومی و الگوهای تجویزی یا  در قالب

از  یبعض است. شدهگرفتهاصلی برای تدریس در دانشگاه برند در نظر  هایمؤلفه، عنوانبهاین استراتژی 
 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهای



134   )شناسایی مولفه های تدریس در دانشگاه های برند )مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف 

. باشدمینسبی برخوردار  ییهااستقالل: در حیطه برنامه درسی و آموزشی دانشگاه از 27مشارکت کنند شماره 
د قوانین موجود را بازطراحی، توانمیدر قدم اول باید دانشگاه با استفاده از استقالل نسبی مذکور،  به نظرم

تخصصی و با نگاه به اسناد  ونیسیکمد در و بای باشدمیاصالح و ارتقاء دهد. این کار یک فرایند تخصصی 
به دانشگاه  هانامهنییآ لهیوسبهدر قوانین آموزشی و درسی که عمدتاً  مثالعنوانبهشود.  یزیرطرحباالدستی 

د نقش تکنولوژی، شبکه مجازی و اجتماعی را در فرایندهای آموزشی و درسی توانمی، دانشگاه شودمیابالغ 
 قرار دهد. موردتوجه

: اگر قرار هست برنامه درسی و آموزشی دانشگاه برای برند شدن دانشگاه طرح و 32مشارکت کنند شماره 
دانشگاه را جلب کرد و در گام دوم برنامه درسی  نفعانذیتوسعه یابد، بهتر است در قدم اول مشارکت تمامی 

عصر فعلی و هم برای آینده، جوابگو  جامع و آینده محور تنظیم نمود که بتواند برای دانشگاه و جامعه هم در
 باشد. دانشگاه شریف این توانایی را دارد و موفق خواهد شد.

بنا بر ماهیت رشته باید سنوات دانشجویان مورد  هایرشتهدر برخی از  به نظرم: 14شماره  کنندهمشارکت
کار کنند که نیاز هست بنا بر  یهاپروژهبازبینی قرار بگیرد. همچنین ممکن است برخی از دانشجویان بر روی 

طوالنی شدن کار، سنوات دانشجو مورد بازبینی قرار بگیرد تا دانشجو بتواند با خیال راحت به ادامه کار خود 
 بپردازد.

 هامقولهخرده 

درسی و آموزشی بالینی محور، هماهنگی بین ابعاد دانش، مهارت و نگرش دانشجویان، طراحی برنامه 
مشارکت  الملل،درسی، طراحی برنامه درسی و آموزشی استاندارد بین ه قوانین آموزشی وبازنگری مستقالن

 بازار درسی برنامه شغل، تدوین هر قابلیت متناسب برنامه درسی آموزشی، تدوین قوانین تدوین در نفعانذی
فرهنگی در طراحی ای زمینه هوش داشتن ،نگاریآینده برنامه درسی طراحی ملی، و بومی رویکرد با محور
یادگیری  های، تغییر سبکالمللیبین مراکز و کشورها دیگر با سازنده آموزشی تعامل درسی، ایجاد هایبرنامه

 هایدورهکشور خصوصاً در  موردنیاز ایرشتهمیان هایدوره و تخصصی جدید هایرشته متناسب با بازار، ایجاد
، رعایت ایرشتهمیانمشترک، تدوین برنامه درسی  المللیبینآموزشی  هایدوره تحصیالت تکمیلی، گسترش

 دهیسازماناصول انگیزشی و برانگیختن حس کنجکاوی در محتوای برنامه درسی، انتخاب بهترین شیوه 
 برای ارائه مطالب. 

 : توسعه تکنولوژی 1میان مقوله 
عه برند آموزشی و درسی خود این است که دانشگاه شریف برای طرح و توس یتوسعه تکنولوژمنظور از 

 یهاکالسهم در سطح  هاتکنولوژینیازمند طرح و توسعه تکنولوژی در فرایندهای مختلف آموزشی دارد. این 
 .باشدمیآنالین مطرح  یهاکالسحضوری و هم در سطح 

 هامقولهخرده 

 درس طرح و سرفصل روزرسانیبهمجازی،  فضای از استفاده با آموزشی خدمات جامع نظام توسعه
 یریگبهرهکارورزی،  کارآموزی، مهارتی، تکنولوژی و نوآوری یهاکارگاه یهاآموزش موجود، توسعه هایرشته
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 و هاشگاهیآزما ،هاکالس تجهیزات ارتقای و آموزش، توسعه ارتقاء برای صنعت در موجود فناوری و دانش از
مجازی،  فضای در دانشگاه آموزشی محتوای انتشار و تولیدروز،  آموزشی یهایفناور کارگیریبه و هاکتابخانه

 و دور راه از آموزش هایزیرساخت تقویت طریق از الکترونیکی آموزش ارائه در فاوا ظرفیت از یبرداربهره
 غیرحضوری.

  دانشگاهی و درس ارائه آموزشی ستمیس کارآمد سازیاستراتژی سوم: 
کارآمد . منظور از شودمیاصلی برای تدریس در دانشگاه برند محسوب  هایمؤلفه، عنوانبهاین استراتژی 

ی این است که، با توجه به ماهیت صنعتی و فنی بودن دانشگاه باید نحوه و درس ارائه آموزشی هایشیوه سازی
 ارائه آموزش دانشگاه بر این اساس طراحی شود. البته این شامل تمامی دروس نخواهد شد، ولی باید در نظر

باید بر اساس اصول ارائه  هارساختیزارائه آموزشی دانشگاه از عوامل انسانی و  هایشیوهداشت که، تمامی 
 شود. یگذارهیپاآموزشی در یک دانشگاه صنعتی 

 هامقولهخرده 

 یطراحآنالین،  صورتبه حساس و فنی دروس مهم یهابخش تدریس برای دنیا مطرح اساتید از استفاده
 یهارسانهآموزشی، استفاده از تکنولوژی آموزشی و  هایروشو  هاوهیشی ترکیبی، توانمندی اساتید در فضاها

 کارگاه بر یمبن آموزش ، تقویتارتقاء کیفیت آموزش گروه درزمینههمکاری مبتنی بر وب، داشتن طرح درس، 
آموزش مبتنی بر فرهنگ، تدریس مشارکتی، در  هایمؤلفه،تناسب تدریس با یافزارنرم ابعاد و آزمایشگاه و

، معرفی و استفاده از منابع درسی معتبر و جدیدی، علم یاحترام به کاوشگرنظر داشتن اصول روانشناسی رشد، 
 یهاکارگاه تحصیلی، برگزاری ترمطولمختلف در  یهاآزمونو تنظیم درس، استفاده از  دهیسازماننحوه 

 یریگبهره، رعایت توالی منطقی در تدریس، گریباهم د مؤثر ارتباط در برقراری ویاندانشج و اساتید توانمندی
فراهم ساختن جو ، آموزشی برنامهفوق یهاتیفعالارائه  تکنولوژی آموزشی در ارائه آموزشی، هایشیوهاز 

 تیآوردن موقعفراهم ، تغییر چیدمان که منجر به پویایی کالس درس شود، آموزشی برای ایجاد نگرش مثبت
رعایت اصل آمادگی برای ارائه  شده بروزسرفصل دروس  بر اساسرعایت تدریس ، بر تجربه یمبتن یریادگی

 ،دانشجو محور یهاسبکاستفاده از تدریس، رعایت اصل پایان جذاب در تدریس، رعایت اصول کالس داری، 
ارائه دانش  سلط بر مواد و محتوای درسی،ته باشد، چند الگو را داشت یاجرا تیمنعطف که قابل یداشتن کالس

 تیاستفاده از ظرف، اجرای تغییر مطلوب در طرح و برنامه درسیتحقیقات بروز،  هاییافتهبر اساس بر اساس 
مطالب  انتقالتالش در تفهیم و انتقادی در فرایند تدریس،   تفکردر نظر داشتن اصول  ،یمشارکت سیتدر

 یریگبهرهاستفاده مناسب از زمان در کالس درس،  ،کاربردی یهامثالارائه مطالب درسی همراه با ، درسی
و نحوه  یانش از چگونگداشتن د مطالب، دهیسازمانتوانایی  س،یو تدر یزیربرنامهدر  انیهای دانشجوازنظر

 ری،از فناو کارگیریبه
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 دانشگاه ارزیابی سیستم کارآمد سازیاستراتژی چهارم: 
و  که برای برند آموزشی باشدمیاصلی  هایاستراتژییکی از  عنوانبه دانشگاه یابیارز ستمیس کارآمد سازی

ی دانشگاه این است و درس سیستم ارزیابی آموزشی کارآمد سازیاست. منظور از  پیشنهادشدهی دانشگاه درس
و  هاتیواقعی دانشگاه ممکن است گویای و درس آموزشی یهایابیارزفعلی در  هایروشو  هاهیروکه، 

ی دانشگاه در ابعاد مختلف دانشجویی، اساتید و دانشگاه نباشد. بنابراین، نیازمند و درس آموزشی یهایتوانمند
ارزیابی  هایتمی، سیسو درس و توانمندی آموزشی هاتیواقعحصول اطمینان حداکثری از  منظوربهاست 

 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعضشود.  کارآمد سازیدانشگاه مورد بازبینی و 
ماهیت آموزشی  بنا برارزشیابی تحصیلی دانشجویان در هر دانشگاهی  هایشیوه: 10مشارکت کنند شماره 

بنا . باشدمیدر بیان اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی  هاتفاوتیا فنی بودن آن متفاوت. باید در نظر داشت این 
دانشجویان باشد. با  یهادانسته کنندهمنعکسارزشیابی  بایستمیماهیت فنی و صنعتی بودن دانشگاه،  بر

دانشجویان دانشگاهی همچون شریف را  هاییافته توانمیدیگر ن هایدانشگاهسنتی و معمول در  هایشیوه
در بعضی از دروس این  هاوهیشارزشیابی گذشته نیستم. چون این  هایشیوهکرد. البته منکر  یریگاندازه

 هایشیوهدانشگاه هم کاربردی هست. ولی کلیت موضوع این دانشگاه صنعتی هست و باید بازنگری الزم در 
 ماهیت صنعتی بودن آن مطرح شود.  برحسبارزشیابی این دانشگاه 

 عنوانبهاه ارزیابی عملکرد در سیستم آموزشی دانشگ یهانظام: استفاده از 14شماره  کنندهمشارکت
 نمودنظام ارزیابی عملکرد بتواند  بایستمی. بنابراین، باشدمیدانشگاهیان  یهایتوانمندمبنایی برای سنجش 

 واقعی دانشگاهیان باشد. این نظام باید جامع و منعطف باشد. یهادانستهواقعیت و یا به تعبیری 

 هامقولهخرده 

 کارگیریبه، علمیهیئت اعضاء ارزیابی نظام دانشجویان، ارتقای ارزیابی سیستم اصالح و یشناسبیآس
 در دانشجویان و علمیهیئت اعضای آراء از استفاده با دانشگاه آموزش کیفی و کمی ارزیابی جهت جامع مدلی
، طرح و توسعه کیفیت تدریسارزیابی از  یهاشاخصدانشگاه، طرح و توسعه  آموزشی یهایریگمیتصم

تدریس،  هایشیوهارزیابی از  یهاشاخصدر تدریس، طرح و توسعه  روابط انسانیارزیابی از  یهاشاخص
نظارت بر حسن اجرای  ، فرایند و ارزیابی مجدد،ریزیبرنامهارزیابی برای بهبود  هاییافتهاستفاده علمی از 

مختلف دانشگاه از تمامی  نفعانذی یهاندهینما غیرمستقیمامکان نظارت مستقیم و  یسازفراهمارزیابی، 
درس و سرفصل آموزشی و درسی باشد، رعایت عدالت و صداقت در  برحسبمراحل ارزیابی، ارزیابی باید 

 گویای و متنوع باید آموزشی ارزیابی، بررسی و تدوین طرح جامع ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه، ارزشیابی
از  یریگبهرهز نتایج ارزیابی در بهبود فرایندهای ارزیابی، باشد، استفاده ا دانشجو هاییافته نهایی بازخورد

نظام  یارتقا ان،یدانشجو یابیارز ستمیو اصالح س یشناسبیآس تکنولوژی آموزشی در ارزشیابی، هایشیوه
آموزش دانشگاه با استفاده از  یفیو ک یکم یابیجامع جهت ارز یمدل کارگیریبه ،علمیهیئتاعضاء  یابیارز

، استانداردسازی و اعتبارسنجی دانشگاه یآموزش یهایریگمیتصمدر  انیو دانشجو علمیهیئت یآراء اعضا
 شدهکسبانجام ارزشیابی مناسب از مهارت ارزیابی، استفاده از کادر مجرب،  یهاشاخصو  هامالک، هاعامل

در  انیهای دانشجوازنظر یریگبهره ان،یدانشجو یقبل یهایریادگیسنجش استاد از ، خودارزیابی دانشجو
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،  دیارتقاء اسات یهامالک رییتغ و کمک به بهبود آن، انیبازخورد فوری به دانشجو ۀارائ ،یآموزش یابیارزش
 ،هادانشگاهدر  رشینظام پذ رییتغ ،یپژوهش یهادهیا یرونیب یابیدانشجو، ارز یابیدر ارز یپرداز دهیتوجه به ا

 .تیکم جایبه تیفیبه ک توجه

 آموزش مدیریت نظام استراتژی چهارم: تقویت
، مدیریت امور آموزشی دانشگاه باید باشدمیامور آموزشی  رأسکه در  گذاریسیاستبعد از فرایند 

، عنوانبهچابک سازی امور آموزشی و درسی دانشگاه مورد بازبینی قرار بگیرد. این استراتژی  منظوربه
. منظور از تقویت مدیریت آموزش دانشگاه شودمیحمایتی برای تدریس در دانشگاه برند محسوب  هایمؤلفه

و استفاده از  موجود هایزیرساختشامل؛ بازبینی، اصالح و چابک سازی در تمامی فرایندهای اداری، 
 :کنندگانمشارکتمهم  ظرهایاظهارناز  یبعض. باشدمیتکنولوژی آموزشی در امور آموزشی دانشگاه 

 فرایندهای بایستمیکالن در امور آموزشی دانشگاه  فرایندهای: بنظرم عالوه بر 2شماره  کنندهمشارکت
اداری و غیر اداری برای توسعه آموزش کمی و  هایزیرساختالزم برای طرح و توسعه  هایزمینهاداری و 

 کیفی فراهم شود. 
مبنای  تواندیمبرای تقویت کیفیت آموزش،  هایزمینه:  به اعتقاد بنده، توسعه 9شماره  کنندهمشارکت
آموزشی  یهانرخو  هانسبت بایستمیآموزش باشه. بنابراین،  زمینه درجهانی  یهایبندرتبهمهم برای 
مستقیم آموزشی می تونه شامل نسبت  یهانسبتنرخ  مثالعنوانبهرا بهبود بخشید.  غیرمستقیممستقیم و 

 مربوط به فضاها و تجهیزات باشه. یهانسبتو  هانرخمی تونه شامل  غیرمستقیم یهانرخدانشجو با استاد و 
به دانشگاه برند، نیازمند طرح و  شدنلیتبد: تقویت سیسم آموزش دانشگاه برای 17شماره  کنندهمشارکت

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه  مثالعنوانبه. باشدمیوزشی خود آم هایزیرساختتوسعه کمی و کیفی 
 موردنیاز هایزیرساختکلی نیاز است که تمامی  صورتبهاست.  شدهیطراحخارج از پردیس اصلی دانشگاه 

 توسعه انسانی همه و همه باید ارتقاء داده شود. با هایزیرساختفضاها و تجهیزات و چه  صورتبهدانشگاه چه 
برند دنیا،  هایدانشگاهکرد. در همه  ترکینزد موفقبه برند  شدنلیتبددانشگاه را برای  توانمیاین کار 
باشد تا  شدهفراهمدر ابعاد انسانی و فیزیکی و تجهیزات به نحو مطلوب  هارساختیزتمامی  بایستمیهمواره 

 آموزشی فراهم شود. هایتمبیشتر از سیس یوربهرهموجبات 
 گذاریسیاستعالوه بر  بایستمی: برای طرح و توسعه برند آموزشی دانشگاه، 21شماره  کنندهمشارکت

و روندها و سطوح اداری برای این کار آمادگی الزم را داشته باشد.  هاهیرودر سطح کالن در این عرصه، 
ل فرایند دانشجویی و استادی خیلی از قوانین اداری در معاونت آموزشی برای تسهی بایستمی مثالعنوانبه

 یهایهمکاردستخوش تغییر، حذف و اصالح شوند. رعایت اصل دانشجو محوری و توجه به مالحظات و 
 .باشدمیاین ضروریات  ترینمهم ازجملهالزم برای تسهیل ارتباط استاد و دانشجو با محیط صنعت 
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 آموزش تیریمدموجود در  هایزیرساخت: ارتقاء 1میان مقوله 
طرح و توسعه برند  منظوربهدر مدیریت آموزش دانشگاه این است که، دانشگاه  هارساختیزمنظور از ارتقاء 

را در ارتقاء برند آموزشی دانشگاه  کنندهتعیینخود را ارتقاء دهد. این زیرساخت نقش  هایزیرساختخود باید 
 خواهند داشت.

 هامقولهخرده 

 برای صنعت در موجود فناوری و دانش از یریگبهره منظوربهدانشگاه  هایزیرساختتقویت و توسعه 
 یهایفناور کارگیریبه و هاکتابخانه و هاشگاهیآزما ،هاکالس تجهیزات ارتقای و آموزش، توسعه ارتقاء

 از یبرداربهرهمجازی،  فضای در دانشگاه آموزشی محتوای انتشار و برای تولید یسازنهیزمروز،  آموزشی
غیرحضوری،  و دور راه از آموزش هایزیرساخت تقویت طریق از الکترونیکی آموزش ارائه در فاوا ظرفیت
 -کارگاهی یهاآموزش توسعه ،هادانشکده در آموزشی و درسی هایبرنامه نیازمحوری و یریپذانعطاف افزایش
 نیازمحوری و یریپذانعطاف افزایشآموزشی،  هایروش و محتوا امکانات، ارتقاء کارورزی کارآموزی، مهارتی،

 استاد و دانشجویی، ایجاد یهانرخرعایت استاندارها در ابعاد ، هادانشکده در آموزشی و درسی هایبرنامه
 دانشجو. درک استعداد و ظرفیت با آموزشی برنامه ارائه سرعت و حجم بین تناسب

 : توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی و پژوهشی2میان مقوله 
که در قلمرو  باشدمیمنظور از توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی و پژوهشی شامل تمامی فضاهایی 

به طرح و توسعه برند دانشگاه کمک  توانمیدو معاونت آموزشی و پژوهشی قرار دارد و با توسعه این فضاها، 
 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعض کرد.

 طوربه. اکثر دانشجویان باشدمی: دانشگاه شریف یک دانشگاه صنعتی و فنی 17شماره  کنندهمشارکت
خود که اکثر نیاز به  نامهانیپابر روی رساله و  وقتتمام صورتبهویژه دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی 

 هایکاردوبارهز . دانشگاه برای سرعت گرفتن کارها و جلوگیری اکنندیمآزمایشگاهی و کارگاهی هست، کار 
د ترتیبی را اتخاذ نماید تا این دانشجویان بتوانند زمانی بیشتر را در دانشگاه باشند و بتوانند بر روی توانمی

در ساعت تردد دانشجویان وجود دارد. انتظار  یهاتیمحدودکنند. به این دلیل که  خودکار نامهانیپا ایرساله 
 خصوص به عمل آید.  الزم در این یهایهمکاربر این است 

 هامقولهخرده 

و  هادانشکدهمطالعه و کتابخانه در سطح پردیس مرکزی دانشگاه،  یهاسالنطرح و توسعه کمی و کیفی 
دانشگاهی  هایدانشگاه، توسعه شهرک برای تحقیقاتی مراکز و یهاشگاهیآزما دانشجویی، توسعه یهاخوابگاه

فناوری، طرح و توسعه فضاهای آموزشی و پژوهشی به نحو مطلوب و  و علم هایتوسعه پارک و آزمایشگاهی،
برای دانشجویان  هادادهکامپیوتری و مرکز  یهاسراچهمتناسب با ماهیت فنی و صنعتی بودن دانشگاه، توسعه 

استانداردهای روزآمد،  هایفناوردر سطح مختلف دانشگاه، تجهیز تمامی فضاهای آموزشی و پژوهشی به 
 روز دنیا در ارائه و ارزشیابی دروس تئوری و عملی. یهایفناوربه  هاکالسمی تما زیتجه
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 آموزشی مدیریتی هایرویه : ارتقای3میان مقوله 
، آموزش تیرینظام مد تیتقو ندیدر فرا ی این است که،آموزش یتیریمد هایرویه یارتقامنظور از 

و  آموزشیبر سر راه برند  یکه ممکن است مانع یادار یموانع و بروکراس گریو د هادستورالعمل، هانامهنییآ
 د.وخواهد ش برطرفدانشگاه باشد، کاهش و درسی 

 هامقولهخرده 

 و سرفصل روزرسانیبهآن،  یهارمجموعهیز و آموزشی معاونت در اداری فرآیندهای ارتقاء و یسازنهیبه
 درک استعداد و ظرفیت با آموزشی برنامه ارائه سرعت و حجم بین تناسب موجود، ایجاد هایرشته درس طرح

و  هادستورالعمل، هانامهوهیش هیروزآمد کردن کل بازبینی، دانشجویان، برای آموزشی مشاوره نظام دانشجو، احیاء
و خدمات  یمجاز یبا استفاده از فضا آموزش تیریدانشگاه، توسعه نظام جامع مد آموزشی یهانامهنییآ

 یسازفراهمتوسعه آموزشی دانشجویان،  هایدورهبه دانشجویان برای استفاده از  هانامهیمعرفارائه  آنالین،
و  هانامهنییآجبرانی و حل تمرین برای دانشجویان متقاضی، مصاحبه به عمل آید، اصالح و ارتقاء  یهاکالس

ان کمک کند، طرح و د به توسعه آموزشی دانشجویتوانمیدر حیطه معاونت که  نامهوهیشو  هادستورالعمل
 آزاد. هایآموزشتوسعه مرکز 

 اطالعاتی هایزیرساختاستراتژی پنجم: طرح و توسعه 
منظور از . شودمیمحسوب حمایتی برای تدریس در دانشگاه برند  هایمؤلفه، عنوانبهاین استراتژی 

که برای یک  باشدمیمبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  هایزیرساختاطالعاتی تمامی  هایزیرساخت
و  افزارینرمدر دو بعد اطالعات و ارتباطات  یفناور هایزیرساختدانشگاه برند باید طرح و توسعه یابد. 

   :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعض .باشدمیمطرح  افزاریسخت
ی که باید برای دانشگاه در نظر داشت، طرح و هایزیرساخت ترینمهم: یکی از 11شماره  کنندهمشارکت

. یک دانشگاه برند باید مبتنی بر جامعه اطالعاتی بوده و باشدمیاطالعاتی در دانشگاه  هایزیرساختتوسعه 
. باشد شدهفراهماطالعاتی برای تعامل با محیط پیرامونی در سطوح مختلف  هایزیرساختو  هایزمینهتمامی 

 و هایسامانه، دارای هادانشگاهدر اروپای شمال غربی،  خصوصبهبرند دنیا  هایدانشگاهدر اکثر 
د به نحو مطلوب و توانمیحضور دارند و  در آنکه تمامی دانشگاهیان  باشندمیاطالعاتی  هایزیرساخت

 مراوده داشته باشند. باهم شده مدیریت
و اطالعاتی  ایداده هایپایگاهبرند باید دارای منابع اطالعاتی و : یک دانشگاه 17شماره  کنندهمشارکت

نیازهای علمی دانشگاهیان پاسخگو باشد.  تمامیبهرایگان  کامالً صورتبهو  روزشبانهباشد که در تمام 
وز مسلط باشد و از علوم ر کامالًدانشگاه برند شدن نیازمند این است که دانشگاه محیط پیرامون علمی خود را 

 نباشد. بهرهبیدنیا 

 افزارینرمی اطالعات هایزیرساخت: طرح و توسعه 1میان مقوله 
شامل تمامی عوامل انسانی، فرهنگی،  افزارینرم یاطالعات هایزیرساختطرح و توسعه منظور از 

 گرفت.ی در نظر اطالعات هایزیرساختکه باید برای طرح و توسعه  باشدمی ایاستفادهراهبردی و چگونگی 
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 هامقولهخرده 

در مورد  سازیفرهنگوجود کارشناسان خبره، انسجام و همسویی فناوری اطالعات با راهبرد سازمان، 
نوین در ارائه،  هایشیوه سازیفراهماز این منابع،  وربهرهاستفاده صحیح و  منظوربهاطالعاتی  هایزیرساخت

 ارزیابی و بازخورد آموزشی، 

 افزاریسختی اطالعات هایزیرساخت: طرح و توسعه 2میان مقوله 
، هارسانه، فنّاورانهشامل تمامی عوامل فنی،  افزارینرم یاطالعات هایزیرساختطرح و توسعه منظور از 

 ی در نظر گرفت.اطالعات هایزیرساختکه باید برای طرح و توسعه  باشدمیاجتماعی  هایشبکهو  هادستگاه

 هامقولهخرده 

و  افزارینرمفنی،  هایسامانهو ارتباطی مناسب و دانش مناسب در مورد  افزاریسختوجود زیرساخت 
 هایسایتوب منابع انسانی، طراحی ریزیبرنامه هایتمجدید اطالعاتی، طرح و توسعه سیس هایسامانه

 اجتماعی یهارسانه از استفاده وب، هایوتحلیلتجزیه از استفاده جستجوگر، موتورهای سازیبهینه پاسخگو،
 در هایفناوری از استفاده پیچیده، دیجیتالی ارتباطی سیستم کارگیریبه موبایلی، تکنولوژی توسعه استراتژیک،

 هایفناوری توسعه دانشگاه، نوین فناوری سند و ریزیبرنامه مدل طراحی عمومی و بازاریابی، روابط عرصه
دانشگاهی، طرح  ایرلسو داخلی اینترنت باند پهنای توسعه ،برنامهفوق و پژوهشی آموزشی، هایعرصه در نوین

 نفعذیشبکه مجازی مخصوص دانشگاهیان، طرح و توسعه منابع اطالعاتی سایر نهادی  هایبرنامهو توسعه 
نوین برای استخراج و تولید  هایفناوریحکومت داده باز، استفاده از  اندازیراهآموزش عالی در اختیار دانشگاه، 

 .نایبرای دانشجو رییادگی طیمح سازیفراهممحتوا، 

 آزاد آموزش هایبرنامه استراتژی هفتم: توسعه
مجموعه  استراتژی نهایی برای برند آموزشی دانشگاه شامل عنوانبه آموزش آزاد هایبرنامهطرح توسعه 

در  رییآموزش مانند تغ تیفیک یکه منجر به توسعه و ارتقا شودمیگفته  ییمطالعات، اقدامات و عملیات اجرا
اصالح  ای نیتدو ،یآموزش هایبرنامهاصالح  ای نیتدو ،یریادگیآموزش و  هایروشو  هااستراتژی، هامدل

 یو ابداع دیجد هایروش یاجرا ای شرفتهیو ابزار آموزش پ یدر مورد مبان یپردازهینظرو  یابیارزش هایبرنامه
. شودمیموجود  یبرای معضالت آموزش یعمل ای ینظر حلراهارائه  یطورکلبهمختلف آموزش و  یهانهیزم در

از  ی. بعضشودمیمحسوب حمایتی برای تدریس در دانشگاه برند  هایمؤلفه، عنوانبهاین استراتژی 
  :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهای
مراکزی وجود دارد که به طرح و  معموالًبرند دنیا،  هایدانشگاه: در همه 2شماره  کنندهمشارکت

د در کنار آموزش رسمی و مصوب دانشگاه به توانمی. این مراکز پردازندمیو دانش دانشجویان  هایافتهتوسعه
عملی و تئوری باشد.  هایدورهد شامل توانمی هادورهدانشجویان کمک کند. این  هایمهارتتعمیق دانش و 
مطالعاتی برای دانشجویان  هایفرصتی باشد که به در قالب هایدورهد شامل توانمی هادورههمچنین این 

 باشد. شدهطراحیبرای توسعه بهتر آموزش دانشجویان 
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آموزش رسمی و  هایبرنامهبرند در دنیا، عالوه بر  هایدانشگاه: در تمامی 23شماره  کنندهمشارکت 
دانشجویان از اهمیت بسزایی  هایدانستهتوسعه کمی و کیفی  باهدفآزاد  هایدورهمصوب دانشگاه، توسعه 

 . باشدمیبرخوردار 
نیاز فعلی و آینده  برحسبمتنوع  هایدورهدانشجویان در  هایتوانمندی: توسعه 23شماره  کنندهمشارکت

 .باشدمیاولویتی مهم در طرح و توسعه برند دانشگاه  عنوانبهدانشجویان همواره 

 هامقولهده خر

 یآموزش پزشک یها کولومیو توسعه کور رییتغ، مدتکوتاه آموزشی هایدوره در موضوعات به بخشیتنوع
 مکمل هایآموزش ، توسعهآموزشی و شواهد علمی یمختلف پایه و بالینی مطابق با استانداردها هایرشته
 یابیآموزش و ارزش نینو هایروشو استفاده از  یطراحمعمول،  حد از فراتر انگیزه و توان با دانشجویان برای
 پرداخت و آموزشی هایفعالیت در تکمیلی تحصیالت کارآمد دانشجویان از گیریبهره، انهیبر را یمبتن
مختلف پایه و بالینی  هایرشته یآموزش پزشک یها کولومیو توسعه کور رییتغ، هاآن به مناسب الزحمهحق

 دانشجویان تحصیل ادامه برای تسهیالتی کردن ، فراهمآموزشی و شواهد علمی یمطابق با استانداردها
 هایبرنامه نیتدودانشجویان،  سالم رقابت برای سازیزمینهتکمیلی،  تحصیالت هایدوره در برجسته
 هایرشتهآموزش  یها کولومیو توسعه کور رییتغ، آموزشی هایگروهو  هادانشکدهآموزشی در  کیاستراتژ

هر برنامه  یابیو ارزش تیریاجرا، مد ،یطراح، آموزشی و شواهد علمی یمختلف مطابق با استانداردها
 هایفرصتتوسعه  تحصیلی،مختلف  هایرشتهتوسعه در آموزش در مقاطع و  ایمرتبط با تحول و  یشنهادیپ

 ، یادگیری دانشجویان هایسبک تدریس با هایسبکتطابق ی، آموزش یمطالعات

 کارآفرینیاستراتژی هشتم: توسعه 
این استراتژی . شودمیمحسوب حمایتی برای تدریس در دانشگاه برند  هایمؤلفه، عنوانبهاین استراتژی 

 یو پرورش منابع انسان تیترب یاصل انیمتول عنوانبهها دانشگاه دارد که با توجه اینکه تأکیدبر این نکته 
به در برنامه آموزشی و درسی  یدانشگاه کارآفرینی یدارند، توجه به مقوله یمتخصص در جامعه، نقش اساس

و  افزارینرمملزومات  دیبا رسدیمنظور به نظر م نیبه ا یابیدست ی. براکندیامر کمک م نیبهتر ا یتوسعه
 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعض .انجام شود کارآفرینیتوسعه  افزاریسخت

برند هم برای دانشجویان فعلی و هم برای  هایدانشگاهبرای  کارآفرینی: توسعه 4شماره  کنندهمشارکت
برای این مهم باید از قدرت  هادانشگاه. باشدمیمبنایی مهم برای انتخاب دانشگاه  عنوانبهدانشگاه همواره 

الزم برای جذب  هایزمینهبتواند شرایط و  برخوردار باشند و کارآفرینیو آموزش  کارآفرینیتوسعه  ریزیبرنامه
 دانشگاهی خود را فراهم سازد. التحصیالنفارغ

: برنامه درسی و آموزشی کارآفرین برای دانشگاه شریف بیش از هر دانشگاهی 10شماره  کنندهمشارکت
تنظیم شود و هم آموزش  کارآفرینی. بنظرم باید هم برنامه درسی حول باشدمیدیگر در کشور الزامی 

 امور قرار گیرد. رأسدر  کارآفرینی
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. معناستبی کارآفرینی: با وضعیت فعلی در سیستم آموزش عالی کشور، توسعه 17شماره  کنندهمشارکت
نماید. قوانین موجود را بازبینی و با پویایی قوانین و  شناسیآسیبالزم را  هایزمینه بایستمیدانشگاه اول 

را در دانشگاه  کارآفرینیموجود در دانشگاه و در نظر داشتن وضعیت مطلوب برای دانشگاه،  یهابرنامه
 نماید.  سازینهادینه

 کارآفرینی توسعه افزارینرم: فراهم ساختن ملزومات 1میان مقوله 
شامل تمامی عوامل مربوط به تسهیل سازی قوانین، اتخاذ  کارآفرینیتوسعه  افزارینرمملزومات منظور از 

مستقیم و غیرمستقیم به توسعه  صورتبهد توانمیو دانشجویان که  کارکنانرویکردهای علمی و توانمندسازی 
حمایتی برای تدریس در دانشگاه برند در نظر  هایمؤلفه، عنوانبهدانشگاه کمک کند. این استراتژی  کارآفرینی

 است. شدهگرفته

 هامقولهخرده 
آموزش  هایبرنامهتوسعه  کارآفرینان، کارآفرین، تربیت دانشگاه کارکردی و نهادی ساختار سازی

سازی زمینه جدید، بازاریابی خدمات آموزش عالی، مشاغل ، خلقایرشتهمیان کردیبر رو یمبتن کارآفرینی
 نگرش دهیشکل کارآفرینانه، آموزش و توسعه ملی سند ، تدوینالتحصیالنفارغدانشجویان و  زاییاشتغال

توسعه  ،یکاربردی و عمل هایروش، توسعه کارآفرینیتخصصی کردن آموزش  کارآفرینی، به دانشجویان
 ،کارآفرینیداشتن نیروهای تخصصی برای آموزش  ،درس گروهی یروش آموزشتوسعه  ،یکارگاه آموزش

 بین ساختاری ، پیوندکارآفرینی برتر الگوهای ، معرفینانیآفرمصاحبه و مالقات با کار یروش آموزشتوسعه 
-دارایی و حقوقی نظام تدوین کارآفرینانه، هایسیاست و قوانین کارآفرینانه، رهبری پیرامونی، ناحیه و دانشگاه

 یهامدلبر  یافراد و مبتن یآموزش ازهایین بر اساس دیبا کارآفرینیآموزش  هایبرنامهتوسعه  فکری، های
کارآفرین، توسعه یادگیری درباره  دانشگاه اعتبارسنجی کارآفرینانه، هایفعالیت بودجه تخصیص بومی،
 هایشبکهو  طیمح، توسعه یادگیری درباره وکارکسبدرباره ، توسعه یادگیری درباره خود رییادگو ی هانگرش

 شتر،یب تیبرای خالق بیو ترغ قیتشو ،وکارکسب رتیدرباره مد رییادگ، توسعه یادگیری درباره یکارآفرینی
 ،کارآفرینیمربوط به  ، کسب دانشکارآفرینی اتینو  هافرصتارتقاء شناخت  ،شتریو سودمندی ب شترینوآوری ب

و  ییشناسای، اتیعمل هایبرنامه بیی اقتصادی و ترکهافرصت لیکسب مهارت در استفاده از فنون تحل
، کارآفرینی فردمنحصربه هایجنبهبرای  تیو حما یهمدل جادیا، نانهیکارآفر هایمهارتو  استعدادها کیتحر
 . کار آمیزمخاطره وکارهایکسب ریو سا دیجد وکارهایکسب بیو ترغ قیتشو

 کارآفرینی توسعه افزاریسخت: فراهم ساختن ملزومات 2میان مقوله 
شامل تمامی عوامل مربوط طرح و توسعه فضاها و  کارآفرینیتوسعه  افزاریسختملزومات منظور از 

 دانشگاه کمک کند. کارآفرینیمستقیم و غیرمستقیم به توسعه  صورتبهد توانمیکه  باشدمیتجهیزاتی 
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 هامقولهخرده 
-توسعه شرکت دانشگاهی، تحقیقات تجاری کردن دانشگاه، نوآوری توسعه ،کارآفرینی مشاوره مراکز تأسیس

-دانشکده تأسیس ،کارآفرینیهای پژوهشگاه تأسیس عالی، کارکردی آموزش ساختار بازسازی انشعابی،های 

 کارآفرینانه. های
 

 منابع انسانی اساتید دانشگاه ریزیبرنامهاستراتژی نهم: توسعه 
شامل جذب، توسعه، همکاری علمی و  تمامیبهاین استراتژی به اساتید دانشگاه اشاره دارد و 

اصلی برای تدریس در دانشگاه  هایمؤلفه، عنوانبهاساتید اشاره دارد. این استراتژی  ایحرفه هایصالحیت
  :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعض .شودمیبرند محسوب 
حتم، دانشگاه جایگاه مطلوب  طوربهبرای اساتید،  ریزیبرنامهموجود  هایرویه: با 5شماره  کنندهمشارکت

توسعه منابع انسانی دانشگاه  ریزیبرنامه بایستمینخواهد آورد. بنابراین  به دستدیگر  برندهایرا در بین 
 هایفرصتپژوهانه، ارتقاء،  بایستمیحتم برای این مهم  طوربهعوض شود. در دانشگاهی مثل شریف 

شرایط صنعتی  برحسب بایستمیو  قرارگرفته تجدیدنظره مورد مطالعاتی و استانداردهای جذب استاد دانشگا
 ی دانشگاه مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد. هااولویتبودن دانشگاه و نیازها و 

 هامقولهخرده 

کشور،  داراولویت نیازهای برحسب ساالنه صورتبه اساتید برای صنعتی و فنی توانمندی هایبرنامه توسعه
 اعضاء ، جذبعلمیهیئت اعضای ارتقای نامهنییآ استقالل علمی و آکادمیک اساتید، بازنگریتوسعه آزادی و 

 بین مشترک اتاق کار، تشکیل بازار با متناسب اساتید پژوهشی های گرند کارگیریبهشایسته،  علمیهیئت
 محل و تعداد امکانات، دانشجو، تعیین به وقتتمام علمیهیئت عضو نسبت شاخص کار، ارتقای بازار و دانشگاه
استاندارد در  هایمالک، توجه به علمیهیئت اعضاء بازآموزی برای و تحقیقاتی فرصت هایدوره گذراندن

آموزش، پژوهش و برقراری  هایزمینهدر چندگانه استادی  هایمهارتفرایند جذب و ارتقاء اساتید، توسعه 
 ، توسعه پژوهانه اساتید. مؤثرارتباط 

 : توسعه همکاری علمی اساتید1 میان مقوله
اساتید در سطوح مختلف  علمی هایهمکاریعلمی اساتید، طرح و توسعه تمامی  هایهمکاریمنظور از 

در جهت تقویت برند  هاهمکاری. همه این باشدمیگروه، دانشکده، دانشگاه، بین دانشگاهی و سراسر دنیا 
 :کنندگانمشارکتم مه اظهارنظرهایاز  یبعض. گیردمیدانشگاه صورت 

 مسئلهیی که باید در دانشگاه برند در نظر داشت، هامقوله ترینمهم: یکی از 19شماره  کنندهمشارکت
آموزشی صورت می گیره و به ندرت در  هایگروهدر سطح درون  معموالً. این کار باشدمیاساتید  هایهمکاری

مطرح دنیا، اساتید در  هایدانشگاه. این در حالی هست که در شودمیهر دانشکده نهادینه  هایگروهسطح بین 
. برای ان کار دانشگاه باشدمی ایسازنده هایهمکاریتمامی سطح درون دانشگاهی و برون دانشگاهی دارای 

 باید در این زمینه تسهیل سازی نماید و حق آزادی همکاری علمی را برای اساتید به رسمیت بشناسد. 
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 اهمقولهخرده 

 وندر( گروههم) رشته هم علمیهیئت اعضای علمی شامل همکاری ایرشته درون علمی توسعه همکاری
 هایرشته از متخصصان با شامل همکاری ایرشته برون علمی دانشگاه، توسعه همکاری از دانشکده یک

 و هاسازمان و افراد سایر با دانشگاه، توسعه همکاری از دانشکده یک درون دیگر متفاوت( هایگروه) دیگر
 اجرایی. خدمات

 اساتید   ایحرفه هایصالحیت: توسعه 2میان مقوله 
ی که به ارتقاء هایویژگیاساتید، توانمندی اساتید دانشگاه به لحاظ  ایحرفه هایصالحیتمنظور از توسعه 
 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعض. کندمیدر فرایندهای تدریس کمک  هاآنسطح کیفیت کاری 

متفاوتی وجود  هایقومیت: در دانشگاه شریف طیف وسیعی از دانشجویان با 17شماره   کنندهمشارکت
و  بامهارت ستیبایم، شوندمیوارد محیط کالس  و کهمتفاوتی  هایبافرهنگدارد. بیشتر دانشجویان 

 بامهارتانشجویان را شناسایی و از د هرکدامفرهنگی  هایزمینهاستاد درس، بتواند  منحصر فردتخصص 
صورت گرفته کمک کند. اکثر دانشجویان و اساتید در  کهبین فرهنگی  در انتقالرا با  هاآنخاص خود 

بین فرهنگی بین  هایزمینه. این به همین دلیل است که تسهیل دارندمشکل باهم دیگر مؤثربرقراری ارتباط 
بین فرهنگی باید استاد از مهارت و تخصص الزم  انتقالدو فرهنگ مذکور رخ نداده است. برای تسهیل فرایند 

 برخوردار باشد.
یک دانشجو خودم بارها شده که استادم از علم و مهارت خوبی  عنوانبه: من 12شماره  کنندهمشارکت

 ایزمینهتونه در هر به دانشجویان مشکل داشته است. قطعاً این میآن  انتقالبرخوردار بوده ولی در بیان و 
بیان و  هایشیوه، اندشدهجذباساتیدی که تازه  خصوصبهمتفاوت بوده ولی بنظرم باید برای تمامی اساتید 

 مطلب را آموزش داده . این مشکل رو هم در دوران تحصیلم در مورد یکی از دانشجویان هم دیدم مؤثر انتقال
که دانشجو نتوانسته منظور خود رو به استاد منقل کند. بنظرم در هر دو مورد استاد کالس درس سکان دارد 

کالس داری، مدیریت کالس درس، ارزیابی دانشجویان و از  هایمهارتهست. این استاد هست که باید 
 تخصص رشته خود را به نحو مطلوب داشته باشد. هایمهارت بایستمی ترمهم

: بنظرم در برخی از رشته و دروس نیاز است که علم اساتید که سن باالیی 15شماره  کنندهرکتمشا
که دانشگاه  باشدمیبشود. بروز رسانی استاد کالس درس از مسائل مهمی  روزرسانیبههستند،  برخوردار

می تونه به این نحو باشه  مثالًدر مباحث توانمندی و توسعه دانشجویان در نظر داشته باشد. این کار  بایستمی
 که تغییری نداشته یا چندان تغییری نداشته.  به شهکه از این اساتید سن باال در برخی دروس بهره گرفته 

 هامقولهخرده 

 تدریس، رعایت هایمهارتآموزش، توسعه آزادی علمی، توسعه  در اخالقی و ایحرفه رعایت اصول
 توزیع و کیفی در ترکیب هاینرخدانشجو، توسعه  کردن ارزیابی در الزم هایمهارتمقررات، توسعه  و قوانین

فردی و سازمانی  هاینوآوریشناختی، مهارتی و نگرشی اساتید، توسعه  هایصالحیت و استادان، توانمندی
 لانتقا، توسعه تفکر انتقادی در ابعاد نگرشی و رفتاری، رعایت اصول استادان ایحرفهاخالق اساتید، توسعه 
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 و علمی ارتقای نظام ارزیابی ضمن تدریس، تدوین بکار بردنعلمی،  فرهنگ به سنتی فرهنگ از دانشجویان
و فنون  هاروشو کاربرد آن در کالس درس، تسلط بر  نیازسنجی، تسلط بر فنون علمیهیئت اعضای مهارتی

 مورد در بالندگی طرح اجرای و علمیهیئت و تخصصی ایحرفه تدریس جهت دروس عملی و نظری، جذب
 تجدیدنظرعینی در تدریس، آگاهی داشتن از فلسفه اصول یادگیری و فنون تدریس،  هایمثالآنان، استفاده از 

توانایی  ،ایحرفهداشتن رفتار ، و تحوالت هاپیشرفت نیهر گروه با توجه به آخر یآموزش هایبرنامهمستمر در 
 هایتفاوتیادگیری دانشجویان، شناسایی  شناسیسبکی از توانایی مطالب، برخوردار دهیسازماندر ارائه و 

 فردی و توجه به آن تدریس، .

 محوری  آینده رویکرد استراتژی دهم: اتخاذ

با توجه دارد که  تأکیداستراتژی حمایتی در تدریس در دانشگاه برند، بر این نکته  عنوانبهاین استراتژی 
 برای یامروز کشور و دنیا هایدانشگاهضعیت حاضر و هاآن هایپیچیدگیو  یتکنولوژ رات،ییتغ سرعتبه

بلندمدت و  هایریزیبرنامهبه  ضروری ازین دانشگاه و فروش محصوالت و ارائه خدمات، دیرقابت در تول
باید در قالب برنامه درسی  آموزشی وارد عرصه تدریس  هانگریآیندهدارد. همه این  نگرانهآینده کیاستراتژ

 :کنندگانمشارکتمهم  اظهارنظرهایاز  یبعضدانشگاه شود. 
و نیازهای کشور در عرصه علوم تغییر خواهد کرد. یک  هااولویت: در آینده نزدیک 2شماره  کنندهمشارکت
آینده منطقه و کشور خود باشد. بنظرم برای  هایاولویتپاسخگوی خوبی به نیازها و  بایستمیدانشگاه برند 

و ره انگارهای متفاوتی بهره گرفت که زمینه را برای این پاسخگو  ریزیفرا برنامه هایتماین کار باید از سیس
 . سازدمیبودن فراهم 
و : یک دانشگاه برند باید بتواند تغییرات محیط بیرونی و جمعیت شناختی کشور ر23شماره  کنندهمشارکت

ضمن رصد تحوالت جمعیت  درواقعرصد و برای آن آمادگی الزم را داشته باشد. دانشگاه با این کار  خوبیبه
ی مقتضی آن نسل را شناسایی و هااولویتباشد که دانشگاه بتواند نیازها و  هایزمینهد توانمیشناختی جامعه، 

بنظرم نوآوری و کارآفرین بودن دانشگاه بیشتر وابسته و ارائه طریق نماید.  ریزیبرنامهاقدام به  هاآنبرای رفع 
 نیازهای آینده هست.   رصدهایبه همین 

تحصیالت تکمیلی و مدیریت  گذاریسیاست: بازنگری در اصول و مدیریت 30شماره  کنندهمشارکت
بنظرم بازبینی  پایه و مبانی مهم در بازطراحی سیاست علمی در نظر گرفته شود. عنوانبهپژوهشی دانشگاه باید 

آموزشی و پژوهشی دانشگاه و طرح و توسعه برنامه دقیق مبتنی بر دیپلماسی علم و فناوری و  هایسیاست
 آموزش عالی باشد. نگریآیندهبرای  هاییزمینه ترینمهمد توانمیعلم و فناوری  دپیلماسی

 هامقولهخرده 

 هایسیاست نگریآیندهی و نیبازبآینده،  علوم رصد و باشید، پایش آینده هاینسل یاب نیازهای پاسخ
علم و  دپیلماسیو  یعلم و فناور یپلماسیبر د یمبتن قیطرح و توسعه برنامه دق ،دانشگاه یو پژوهش یآموزش
 آینده، ره انگاری علمی، رفتارشناسی نیازهای برای جدید هایرشته آینده، پایش شغلی نیازهای پایش ی،فناور

علمی دانشگاه، رصد تحوالت جمعیت  هایسیاستبازار آموزش عالی، استفاده از اصول فرا برنامه در طراحی 
 آموزشی و پژوهشی دانشگاه. هایسیاست نگاریآیندهشناختی، علمی، طرح و توسعه 
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 گیرینتیجهبحث و 
با اهداف گوناگون همچون سازمان آموزش  هایسازماندر  داریپا یرقابت تیمز کی عنوانبه یمنابع انسان

ی، اطمینان از داریپا یرقابت تیمز نیاست. الزمه تحقق چن شدهطرحو مهم م یاصل اساس کی عنوانبه یعال
. فرایند یادگیری در قالب نظام تدریس در دانشگاه صورت خواهد گرفت. باشدمیحصول یادگیری در دانشگاه 

 هایمؤلفه نمایدمی ی. لذا ضرورمهمی در یادگیری دانشجویان خواهد داشت عامل عنوانبهبنابراین، تدریس 
شرایط درونی و بیرونی موجود و  و بر اساس شدهشناخته یرکن مهم دانشگاه عنوانبه هادانشگاهتدریس را در 

 هایبرنامه ،راتییتغ نیبا ا ینظام آموزش عال بهترچههر  یدر جهت سازگار رامونیو تحوالت پ رییتغ آینده،
پژوهش برای تحقیق بر روی این مهم، دانشگاه صنعتی شریف را  .ردیقرار گ موردتوجهآموزش و توسعه 

 ترینمهمتدریس در این دانشگاه،  هایمؤلفهدانشگاه برند ایرانی انتخاب کرده است تا با بررسی  عنوانبه
 شناسایی و به جامعه علمی معرفی کند.تدریس در دانشگاه برندی همچون دانشگاه شریف را  هایاستراتژی
 تیرینظام مد تیتقو ،گذاریسیاستمتشکل از؛  نه استراتژی ییاز شناسا یپژوهش حاک افتهی نیترمهم

کارآمد دانشگاه،  یو درس یارائه آموزش ستمیس کارآمد سازی ،یبرنامه درس یآموزش، طرح و توسعه محتوا
دانشگاه،  دیاسات یمنابع انسان ریزیبرنامهتوسعه  ،یمحور ندهیآ کردیدانشگاه، اتخاذ رو یابیارز ستمیس سازی

از  کیبود که هر  یاطالعات هایزیرساختآموزش آزاد و طرح و توسعه  هایبرنامهتوسعه  ،کارآفرینیتوسعه 
، این است که عالوه بر پژوهش هاییافته گری. از دباشدمی یمتعدد یهامقولهخود متشکل از  هااستراتژی نیا

نوع نظام  برحسبتدریس در دانشگاه برند را  هایبایستاصلی تدریس، الزامات و پیش  هایمؤلفهتمرکز بر 
 هایشباهتبر اساس  شدهارائه بندیطبقه ،آموزشی متمرکز در کشور ارائه داده است. الزم به ذکر است

 یو مبان نهیشیصورت گرفته از پ هایبررسی با توجه به ،یاست. از طرف شدهگرفتهصورت  ییو محتوا یمفهوم
  .باشدمیقابل انجام  یاتیعمل ازنظرو  دیتائمورد  یتئور ازنظر، شدهگرفتهصورت  بندیطبقهپژوهش،  ینظر

و  یارائه آموزش ستمیس کارآمد سازی ،یبرنامه درس یطرح و توسعه محتوا هایاستراتژیبر این اساس، 
 دانشگاه دیاسات یمنابع انسان ریزیبرنامهتوسعه و  دانشگاه یابیارز ستمیس کارآمد سازیدانشگاه،  یدرس

مستقیم مربوط  طوربه هااستراتژیاست. این  پیشنهادشدهاصلی در تدریس برند در دانشگاه  هایمؤلفه عنوانبه
 تیتقو ،گذاریسیاست هایاستراتژی. همچنین، شودمیبه فرایندهای آموزشی و درسی در تدریس محسوب 

آموزش آزاد و طرح و  هایبرنامهتوسعه  ،کارآفرینیتوسعه  ،یمحور ندهیآ کردیاتخاذ رو آموزش، تیرینظام مد
. این ابعاد در شودمیابعاد پشتیبان تدریس در دانشگاه برند محسوب  عنوانبهی اطالعات هایزیرساختتوسعه 

 هایبایستالزامات و پیش  عنوانبهد توانمیو  شودمیسوب نقش حمایتی و پشتیبانی برای ابعاد اصلی مح
عوامل حمایتی یا پشتیبان  عنوانبه هامؤلفهاست. بنابراین، این  شدهگرفتهتدریس در دانشگاه برند در نظر 

در کنار عوامل اصلی فرایند تدریس، به کارآمدی و اثربخشی هر چه بیشتر آن کمک  توانندمیکه  باشندمی
به بحث قرار  تدریس در دانشگاه برند هایمؤلفهدر باب  پژوهش هایپیشنهادو ارائه  هاییافته ذیل. در کند
 است. شدهداده

به سمت  گام در جهت حرکت نیاول گذاریسیاست کردیدر رو ینیبازب بر اساس نتایج حاصل از پژوهش،
 هایمؤلفه نیدر پژوهش از ا کنندگانرکتمشا اناتیبرگرفته از ب فیتعر. باشدمیتدریس در دانشگاه برند 



 1400 147 زمستان، چهارمسال نهم، شمارة                                                                  فصلنامه تدریس پژوهی

فعلی دانشگاه در امور درسی و آموزشی برای طرح و توسعه  گذاریسیاستکه،  باشدمیبه این معنا  ،تدریس
شامل پنج مقوله؛  گذاریسیاست کردیدر رو ینیبازبتدریس در یک دانشگاه برند باید اصالح شود. منظور از 

توسعه  ،سازگار شوندهبر اصول دانشگاه  یبندیبر پا تأکید در دو سطح ملی و فراملی، گذاریسیاستتوسعه 
. با توجه به نتایج حاصل از باشدمیی  توسعه استقالل دانشگاه درنهایتو  یلیتکم التیتحص هایدوره

ارات و شریف ضمن اخذ اختی دانشگاه یرؤسانتیجه گرفت که  توانمی، هااستراتژیپژوهش در این بخش از 
و شرایط ویژه ملی و فراملی هم برای زمان حال حاضر  هااولویتبر مبنای نیازها،  ریزیبرنامهاستقالل الزم، با 
ی اقدام به لیتکم التیتوسعه تحصفضایی و آمایشی،  ریزیبرنامهبر مبنای  گذاریسیاستو آینده، توسعه 

های آموزشی و درسی نموده تا بتوانند تسهیل گری برای موفقیت در ارائه تدریس برند در کردیدر رو ینیبازب
دانشگاه توجه جدی و  یآموزش یریگمیتصمنظام  ،که رسدیمخصوص به نظر  نیدر ادانشگاه شوند. 

 دانشگاه اساتید انیو آموزش در م سیمربوط به تدر یمسائل علم مندنظامجهت انتشار  در، مدبرانه حالنیدرع
 میتصم نظام توانمی ق،یطر نی. از اطلبدیم دیجد یو راهبردهای آموزش هااستیس، هابرنامه یطراح قیطر از
 ،گذاراستیس طراح، یاداری و روزمره محور به سمت سازمان و کانون یدانشگاه را از سازمان یآموزش ریگ

به  دنیبخش در جهت تحقق توانمیرا  هاتالش نیدانشگاه سوق داد و همه ا سازندهیآو  است یاستراتژ
 .کرد یابیارز یکارکرد آموزش یعنیکارکرد دانشگاه؛  نیتریاساس

و اعتقاد  شدهارائه. با توجه به تعاریف باشدمیاستراتژی دوم: طرح و توسعه محتوای برنامه درسی 
آموزش عالی است که  نظام مؤلفه نیتریاساسو شاید  نیترمهم دیتردیبدرسی  هایبرنامه، کنندگانمشارکت

 فهم الزمهاست و  دارنظام درسی یزیربرنامهمؤثر، توجه به  و اقدامات آموزشی هابرنامهطراحی  الزم
درسی در محیط  برنامهمفهومی مطالعات پیگیر  و درک هاافتهیدر محیط آموزش عالی، استفاده از  هایدگیچیپ

دانشگاه صورت  گذاریسیاستبر اساس بازبینی که رویکرد  رودیمدر این استراتژی انتظار  است. هادانشگاه
گرفته اقدام به طرح و توسعه محتوای برنامه درسی صورت گیرد. محتوای برنامه درسی موارد اولیه تدریس در 

گردد  یطراح یاونهگبه دیمحتوای آموزش با، کنندگانمشارکت هایدیدگاه. در شودمیکالس درس را شامل 
به  گرانیمتفاوت با د یاگونهبهرا  مسائل لیخود باال برد و قدرت تحل اطراف مسائل که شناخت افراد را از

 .دهد گسترش ازپیشبیش هادر آنرا  هافرصتو شناخت  سکیر لیقدرت تحل نیعطا کند. همچن انیدانشجو
 ان،یمشتر بازار، ازهاییدر کشور، ن یگذارهیسرمای هافرصت یبه معرف دیبا یمحتوای آموزشهمچنین، 

آن به  لیو تبد دهیا خلق بپردازند و جرقه الزم را برای یی مختلف اقتصادی و خدماتهابخشو  انیکارفرما
برای طرح و  شودمیپیشنهاد ، نظرانصاحب شتریب دگاهیاز د طورکلیبه .دینما ورشعله انیدر دانشجو ارزش

و مبتنی بر  یریپذانعطاف، نگریآیندههدف مداری، جامعیت،  هایویژگیتوسعه محتوای برنامه درسی 
تکنولوژی بودن را برای ارائه یک تدریس موفق در دانشگاه در نظر داشته باشند. بنابراین، پس از 

 .باشدمیدومین مرحله از ارائه تدریس در دانشگاه برند  عنوانبه، طرح برنامه درسی گذاریسیاست
. الزم است پس از طرح باشدمیدانشگاه  یو درس یارائه آموزش ستمیس کارآمد سازیسوم:  یاستراتژ

برنامه درسی اصولی، در این مرحله با توجه به ماهیت صنعتی و فنی بودن دانشگاه باید نحوه ارائه آموزش و 
 یسنت هایروش، شودمیپیشنهاد ، نظرانصاحب شتریب دگاهیاز د طورکلیبهص شود. تدریس دانشگاه مشخ
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 .ستین نیمحتوای کارآفر آموزش و کارآفرینی هیروح تیبرای تقو یمناسب وهیمنفعل(، ش هایروشآموزش )
و  یو عمل یتجرب یهاوهیشپروژه،  هایروش لیقب فعال( از هایروش) دیجد یهاوهیشبه  ژهیتوجه و ،نیبنابرا

آموزش  هایبرنامه. ردیمدنظر قرار گ دیاست که با یاساس مالحظات از کارآفرینی سیحل مسئله در تدر
از تجربه،  یقیتلف دیبرنامه با نی. ایبوم یهامدلبر  یافراد و مبتن یآموزش ازهایین بر اساس دیبا کارآفرینی

 یمبن، مالحظات ارائه شودمی. بر این اساس پیشنهاد آورد را برای دانشجو به ارمغان ییمهارت، دانش و توانا
و  رشد یروانشناسی و فعال، مالحظات بین فرهنگی، مشارکت سیتدربر تکنولوژی و نوآوری در ارائه درسی، 

و توالی ارائه مطالب، جذابیت، زمان و مکان مطلوب برای ارائه تدریس در  دهیسازمانیادگیری،  هایسبک
 ته شود. دانشگاه در نظر گرف

. منظور از باشدمیپس از فرایند ارائه تدریس در دانشگاه، یکی از مراحل مهم تدریس، ارزیابی کارآمد 
، ارزیابی کنندگانمشارکتبه اعتقاد  .شودمیاولیه، ضمن تدریس و پایانی را شامل  یهایابیارزارزیابی تمامی 

بازخوردی فوری  با ارائه تواندیمکه  جهتنیازامنبعی ارزشمند برای بهبود کیفیت آموزش باشد،  تواندیم
 فراهم کند و سبب ارتقاء یادگیری در فراگیران شود، ارزشمند فرصت مناسبی برای بهبود روش تدریس

ت اصول و مبانی برای ارائه تدریس موفق در دانشگاه، ضمن رعای شودمی. بر این اساس پیشنهاد داندیم
 هایتوانمندیو  هاتیواقعارزیابی، از فنون ارزیابی )اولیه، ضمن تدریس و پایانی( استفاده نمود که گویای 

پیشرفت تحصیلی  کنندهمنعکسی بوده و بتواند گزارشی از وضعیت فرد به استاد ارائه دارد که، و درس آموزشی
هم توسعه مداوم فردی د. همچنین، برای بهبود فرایند ارزیابی، باش مورداستفادهشیوه ارزیابی  کاراییو میزان 

 برنددانشگاه  تدریس در یک یهاشاخصه ، ازدارندعهدهوظایفی که در این فرآیند به  ارزیابی و هم اساتید
 .شودمیمحسوب 

حمایتی  هایاستراتژییکی از  عنوانبهاست. این استراتژی  آموزش تیرینظام مد تیچهارم: تقو یاستراتژ
تدریس داشته باشد. بر  یکارآمدرا در ارتقاء سطح اثربخشی و  یمؤثرد نقش توانمیکه  باشدمی یبانیپشتو 

 هایرویه یارتقاو اثربخشی تدریس، ضمن  کاراییارتقاء سطح  منظوربهدانشگاه  شودمیاین اساس پیشنهاد 
ی، ارتقاء کمی و کیفی ادار یموانع و بروکراس گریو د هادستورالعمل، هانامهنییآی همچون آموزش یتیریمد

 خود در نظر بگیرد.  هایریزیبرنامهارائه تدریس موفق را در  منظوربهی و پژوهش یآموزش و تجهیزات فضاها
 

 شتریب دگاهیاز د طورکلیبه. باشدمیی اطالعات هایزیرساختپنجم: طرح و توسعه  یاستراتژ
 تیریمد و یزیربرنامه یاصل هیپا عنوانبه ،یاطالعات یهاگاهیپاامروز که اطالعات و  اییدر دن ،نظرانصاحب

در  دتوانمیاست که  ییهاشرطشیپ ازجملهی و استقرار نظام اطالعات جادیا ،شودمیمحسوب  یدانشگاه
با  ستهیبه اطالعات مناسب و شا قیدق یو دسترس کارایی ،یعوامل مؤثر بر اثربخش موقعبهمستمر و  یابیارز

اساتید و دیگر  رسانیاریمناسب،  یریگمیتصم تاًیکشور و نها یعال آموزش یهاتیموقعو  طیتوجه به شرا
و  است درس یهاکالسدر  رییاز عوامل تغ یکیاطالعات و ارتباطات  یآورفنویژه،  طوربه. باشد دانشگاهیان

 ریدر عصر حاضر امری انکارناپذ رییادگیدر امر  عیو تسر لیتسه جادیو ا در توسعه دانش آن ریو تأث نقش
 افزاریسختو  افزارینرم، برای ارائه تدریس نیاز به مبانی اطالعاتی کنندگانمشارکتبنا بر نظر  است.

یادگیری دانشجویان کمک خواهد کرد، بر این اساس نیاز است  درنهایتکه به کیفیت تدریس و  باشدمی
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انشگاهی مبانی اطالعاتی الزم برای ارائه تدریس موفق را در نظر داشته و برای حصول به آن مدیران د
 الزم را داشته باشند. هایریزیبرنامه

بر این اعتقاد بودند که، ممکن  کنندگانمشارکتاست.  آموزش آزاد هایبرنامههفتم: توسعه  یاستراتژ
برنامه  هایسرفصلاست ارائه برخی از مطالب در فرایند تدریس در محیط کالس درس، به دلیل نبودن در 

توسعه و را در  یمؤثرد نقش توانمینباشد. این مطالب  ریپذامکانزمانی، مکانی و مالی،  یهاتیمحدوددرسی، 
آزاد در  هایآموزشکه مرکز  شودمیباشد. بر این اساس، پیشنهاد ی دانشگاه داشته آموزش تیفیک یارتقا

دانشگاه تشکیل داده تا در کنار تدریس در کالس درس، به ارتقاء کمیت و کیفیت فرایند آموزشی و درسی 
موجود در  هایظرفیت تیبه محدود تیآموزش آزاد با عنا هایبرنامهدانشجویان سرآمد، کمک کند. بنابراین، 

 صورتبه یو تخصص یعموم هایآموزشمتنوع  یهاانیجرو توسعه و تنوع  جادیا ،یآموزش یرسم ستمیس
 .گرددمیپیشنهاد « آزاد هایآموزش»مهم در قالب  نیاست که ا یضرور یدر دانشگاه امر یررسمیغ

 نیمجرب و همچن یروهاین مشاوران و د،یاسات برهیتکبا  یهایآموزش نیچن گرددمیهمچنین، پیشنهاد 
 هایآموزشارائه  ی، برادانشجویان یواقع یازهایمناسب و با در نظر گرفتن ن یآموزش زاتیامکانات و تجه

 یان در نظر گرفته شود.دانشگاه یتخصص ازیو رفع ن ایحرفهو  یتخصص
دانشگاه کارآفرین با  ،کهبر این باور بودند  کنندگانمشارکت. باشدمی کارآفرینیهشتم: توسعه  یاستراتژ

جدید و با از میان برداشتن موانع و مشکالت  یهاطرحو  هاروشخلق و پرورش افراد کارآفرین و با ابداع 
اقتصادی را به همراه  لتحو تیدرنهاو  شدهکوچکصنایع  یاندازراه ارتباط خود با صنعت، منجر به تأسیس و

برنامه . گرددمی جدید و نوظهور یهایفنّاور انسانی و تولّد یهاهیسرماباعث افزایش توان ، دارد. همچنین
 علومی دگیچیقواعد پ دیبرنامه با نیباشد. ا یاچند رشته کردیبر رو یمبتن دیبا تیماه ازنظر کارآفرینی یدرس

 ازهایین دیبرنامه با نیا انددهیچیپ یهاتیهو و هاانگیزهکه افراد دارای استعدادها،  گونههمانرا نشان دهد و 
. بر این اساس، با توجه به مالحظات ماهیت صنعتی و فنی دانشگاه صنعتی شریف و دیرا مرتفع نما هاآنمتنوع 

که، مدیران دانشگاه تدابیر الزم  شودمی، پیشنهاد کارآفرینیاز طرف دیگر نقش و جایگاه تدریس در ترویج 
و  افزارینرم آموزشی و درسی و فراهم کردن ملزوماتدر برنامه  یدانشگاه کارآفرینی یتوجه به مقولهبرای 
برنامه  نیا، افزاریسختنمایند. بعد  ریزیبرنامهدر دانشگاه را اندیشیده و  کارآفرینیتوسعه برای  افزاریسخت

 تیتقو را کارآفرینی هایمهارتاست که  دانشگاه طیمحمحیط و یا فضاهای غنی  نیتأم بر یمبتن رییادگی
انجام دادن است و  برنامه نیدر ا رییادگیاجرا در سطح مدارس و دانشگاه را دارد و مبنای  تیو قابل نمایدمی

در  ایحرفهو افراد  کارآفرینانبا  یسازشبکهو  فرصت خلق قیاز طر این کار است. دانشگاهبرنامه  نیشالوده ا
که  باشدمی هاییمشیخطراهبردها و  ،هاسیاست، منظور تمامی افزارینرم. در بعد گیردمیدانشگاه صورت 

بر  ایویژه تأکیدکمک کند. در این بعد  کارآفرینی، به توسعه کامل افزارینرمدر کنار بعد انسانی و  توانمی
 هایبرنامه دیچگونه با نکهیدر مورد ا یمتفاوت دیعقا ،کارآفرینیآموزش . در فرایند شودمی کارآفرینیآموزش 

 ازهایین بر اساس دیبا هابرنامهمدح نظر است. این  یآموزش هایهدفارائه و  یچگونگ و، سیتدر کارآفرینی
را برای  ییاز تجربه، مهارت، دانش و توانا یقیتلف دیبرنامه با نی. ابومی یهامدلبر  یافراد و مبتن یآموزش

 .آورد دانشجو به ارمغان
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عناصر عوامل  ترینکلیدییکی از  دیاسات است. دانشگاه دیاسات یمنابع انسان ریزیبرنامهنهم: توسعه  یاستراتژ
باعث کارآمدی محتوای آموزشی و درسی  هاآنهستند. لذا عملکرد مثبت  هادانشگاهپیشرفت در رشد علمی 

 بنابراین،خواهد شد. افت کیفیت آموزشی و درسی دانشجویان منجر  هاآنو بالعکس، عملکرد منفی  شودمی
برای  کنندگانمشارکت. با توجه به اهمیت باشدمیاستاد در فرایند تدریس از اهمیت زیاد برخوردار شناخت 

 هایصالحیتتوسعه و  دیاسات یعلم یتوسعه همکار، دو مقوله طورکلیبهنقش استاد در فرایند تدریس، 
 هایمؤلفهه، با توجه به ک شودمیپژوهش، پیشنهاد  هاییافته. بر اساس انددادهپیشنهاد  دیاسات ایحرفه

در مراحل جذب و توانمندی دانشگاه در نظر گرفته شود. همچنین،  اساتید ایحرفه هایصالحیتتدریس، 
علمی اساتید در سطوح مختلف گروه، دانشکده، دانشگاه، بین  هایهمکاری هایزمینه شودمیپیشنهاد 

اعضای که،  رسدمی به نظر، آمدهعملبه هایبررسیدانشگاهی و سراسر دنیا طرح و توسعه یابد. با توجه به 
در  ییباال یو در مراتب علم لیتحص ایی دنهادانشگاه نیدر بهترممکن است  باوجودآنکهدانشگاه  علمیهیئت

در  یتخصص به طریقکه  یتیو ترب یآموزشفنون  مورددر  ولی مشغول به تدریس باشد، خود یرشته تخصص
آن از امکان  تبعبهو  ندارند یو کاف قیدق اطالع ،شودمیدنبال  یو روانشناس یتیعلوم ترب رینظ یهایرشته

، یکالس سیتدر هایموقعیتدر  ویژهبه ری،یادگی –یاددهی هایموقعیتدر  هاآن یدرست و علم کارگیریبه
 کارگیریبهو  هاآن قیفهم جامع و دق موضوعات، نیضرورت توجه به ابر این اساس، محروم بمانند. 

بر همچنین، .باشدمیضروری  یعلم قیبه طر رییادگی  یاددهی هایموقعیتدر  سیو تدر یموضوعات آموزش
 شناخت ازمندیدر دانشگاه ن سیتدر تیفیک نیبهبود و تضم منظوربهالزم  ریمباحث مذکور، اتخاذ تداب هیپا

 انیم شکاف و خأل نییدر سطح موجود و در سطح انتظار و تع سیتدر تیفیک کنندهتعیین هایشاخص
 .هاستآن

 اندداشتهاظهار  کنندگانمشارکتاست.  شدهگرفتهبه استراتژی نهایی در نظر  یمحور ندهیآ کردیاتخاذ رو
 ندهیآ یازهای، تقاضاها و نهاچالشدر برابر  انیدانشجو یتوانمندساز ،یمهم آموزش عال فیاز وظا یککه،  ی

 یکی ادعا نمود که توانمی نیبنابرا ابد،یآموزش بهبود  قیاز طر دتوانمی انیدانشجو پژوهیآیندهاست. توسعه 
 پژوهیآینده ییبر توسعه توانا دتوانمیاست که  یریادگیو  سیتدر هایروش تیفیمهم، ک یرهایاز متغ

در برنامه  پژوهیآیندهبر توسعه  یمبتن سیتدر یالگو یطراح ییبا توجه به مدل نها باشد. رگذاریتأث انیدانشجو
 در نظر یآموزش عال سیرا در تدر پژوهیآینده هایمؤلفه دیبا یطراحان برنامه درس ،یآموزش عالی درس
 ترینجزئی به دنیرس یبرا ،یریادگی یاددهی هایفعالیتدر  ویژهبه ریزیبرنامهضرورت  ،نی. بنابرارندیبگ

طراحان  یاساس ازین ،یعال آموزش ندهیآ طینسبت به شرا یاست. شناخت و آگاه ریانکارناپذ تیواقع کیاهداف 
آموزش  کهازآنجایی نی. بنابراشودمی پاسخ داده پژوهیآیندهمطالعات  قیاست، که از طر یدرس زانیر و برنامه

 هایبرنامهمداوم، تالش شود تا  یو بازنگر یبررس با بایستمی ،یابدمیمعنا و مفهوم  یبرنامه درس قیاز طر
 ندهیپرشتاب آ هایدگرگونیو  یکنون یازهایبه تمام ن بتوانند خود یکامل و عمل یبا غنا یآموزش عال یدرس

 نیرا تدو یبرنامه درس توانمیموجود  یامدهایو پ هااستراتژیموانع،  به با توجه توانمی ،نیپاسخ دهند. بنابرا
 رساند. یارینامتعادل  هایموقعیت برابر در انینمود تا به دانشجو
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مؤثر است؛  ارائه راهکارهایکمبودها و  دریافتن زیچ هر از شیدر دانشگاه، پ سیتدر هایمؤلفه دربارهژوهش پ
نقاط  رفع نقاط قوت و تیو منجر به تقو دهدمیدانشگاه ارائه  هایریزیبرنامهجامع از  نسبتاًی ریتصو چراکه

آموزش  هایدوره ریزیبرنامهدر  دیبا دانشگاه امر، نیخواهد شد. به دنبال ا سیتدر تیفیضعف موجود در ک
 یمطلوب گونهبه  نه،یزم نیرا در ا در فرایند تدریس یواقع یازهاین مؤثرتر عمل کند و زیضمن خدمت ن

اری اختیارات و مذاکره با دولت برای واگذ وسیلهبه. همچنین، ضرورت دارد دانشگاه و برآورده سازد بینیپیش
استقالل الزم برای طرح و توسعه برنامه درسی و آموزش متناسب با شرایط درونی و بیرونی و از طرفی ماهیت 

 و بافت ویژه صنعتی بودن دانشگاه، اقدام نماید. 
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