
 

 

 تحصيالت تكميلي 

Post-Graduate Studies 

های جامعه و  توسعه و ترویج فناوری،کارآفرینی و حل مسائل و چالش
بازار کار، نیازمند نیروی انسانی توانمند، متناسب  ببا نیازهبای وا عبی     

های  های فناوری و حوزه محیط کار و سطوح شغلی موردنظر در عرصه
های متفباوتی دارنبد.    و ویژگیطورکلی مشاغل، سطوح  شغلی است. به

برخی از مشاغل در حبوزه فنباوری، نیازمنبد نیبروی انسبانی فنباور و       
شبده، مسبتلزت تغییبر،     ریزی یابی به اهداف برنامه ساز است. دست مدل

بهبود و ارتقاء الگوها و فرایندهای آموزشی است. در این راستا فراینبد  
ادگیری اصبول و  ای طراحی شبود، کبه نبمن یب     گونه آموزشی باید به

مونوعات دانشی مورد نیاز بر مرزهای فناوری تأکیبد کنبد. بنبابراین    
های آموزشبی تحیبی ت تیمیلبی در دانشبگاه      آگاهی از الگوی دوره

کاربردی اهمیت دارد، به این دلیل که با روییبرد تربیبت   -جامع علمی
هببای فنبباوری و سببطوح بببا ی شببغلی  نیببروی انسببانی ویببژه حببوزه

 و اجرا شده است. طراحی،تدوین

 های، تقاضاا «بنیان ای دانش جامعه»به  ،جامعه در فرایند تبدیل
و  ، علام  داناش  کسا  و ارتقاا    برای و اقتصادی اجتماعی
و  اسا   گساتر  کمای و کی ای فراوانای دا اته     ها  مهارت

مؤسسات آممز  عالی در چنای  میایر رقاابتی در عر اه     
ی  و پاووهش  های ترب علم و مهارت ناگزیر  دند، در رو 

و  گم بامدن باه نیازهاای متقاضایان از منررکااربردی      و پاسخ
یااادگیری هااای  نرریااه»ظهاامر کااارآفرینی بااازنکری کننااد  

و  بعاد اجتمااعی  »و تأکیاد بار   « یادگیری فعاا  » ،«مشارکتی
آن، « بعاد  انایتی  »جاای   هآممز  ب و «زیسته زندگی و کار

و آمامز    ،هاای تادری    رو سب  بازنکری و بازساازی  
به همای  دلیال الکمهاای گمنااگمنی از      اس   ده  پووهش 

مؤسسااات آماامز  عااالی در ظاامزه نرااری و کاااربردی در 
زاده و  کشاامرهای گمناااگمن ظاااه ر ااده اساا   مهرعلاای   

 ( 1395همکاران، 
تامان دو نراا     های ایران می در بررسی وضعی  دانشکاه 

 مت اوت را مشخص کرد:

هااای نرااری دولتاای   هااای نرااری  دانشااکاه الاا ( دانشااکاه
های نرری یصم ی مانند،  های  نعتی  دانشکاه دانشکاه

-دانشااکاه آزاد، مؤسسااات آماامز  عااالی  یردولتاای   
  یرانت اعی و دانشکاه پیا  نمر(   

 ای    ظرفه -کاربردی و فنی - های علمی  ب( دانشکاه

های  لیاظ مأممری ، اهداف، رو  های نرری به دانشکاه 
مااه درساای، سااایتار ماادیریتی و  آماامز  و پااووهش، برنا
گاامیی بااه نیازهااای دانشاا میان از  سااازمانی و  اایمه پاسااخ

کنناد  اماا دانشاکاه جاام       رویکردهای مشاابهی پیاروی مای   
دلیال ماهیا  یامد، رویکارد مت ااوتی را       کاربردی به - علمی

های کاردانی، کار ناسی ناپیمسته و  درطراظی و اجرای دوره
 کار ناسی ار د دارد  همان( 

گیاری دانشاکاه تهاران،     های نرری از زمان  کل دانشکاه 
هاای   گیری دوره سا  دارد و سابقه  کل 85عمری به قدم  

گاردد و   تیصیالت تکمیلی در آنها به پیش از انقاالب برمای  
ای ازلیاااظ کماای و کی اای  طمرگسااترده  پاا  از انقااالب بااه

کااربردی، قادمتی    - گستر  یافتند  اما دانشکاه جام  علمای 
ساااله دارد و پاا  از انقااالب اسااالمی تأساای   ااده و  28
 91طامر رسامی از ساا      های تیصیالت تکمیلی آن به دوره

   آ از  ده اس   همان( 
 

كيربردي    سنيدري    -تحصيالت تكميلي  للمي    
 ررالينت  

 یهاا  افازون بار مهاارت    ،کااربردی  - نرا  علمی یدادها برون
ه و  الل، از  ظرفا  یعلما  یمباان  ابا  ییآ انا  دلیال  باه  دستی
  یا بریمردارناد و قابل  زیا ن یذهنا  یاها  ییها و تمانا مهارت
وجاه تشاابه هماه      مشا ل سطمح باالتر را دارند داری عهده

میامری آنهاا و وجاه تماایز      های کاربردی در  الل  آممز 
 ها اس    ها در سطح مهارت و تخصص  لل آممز 

 ،مشا ل مرتبر با  انع  گانه  بندی  ش با تمجه به دسته 
تیصایالت     1990در ساا    المللی کاار  بی  سازمانازسمی 

کاااربردی باار سااطح   -هااای علماای  تکمیلاای در آماامز 
متخصصان و نخبکان فناوری تأکید و تمرکاز بیشاتری دارد    

  اند از: سطمح مشا ل ممردتأکید عبارت
  ماهر ری  سطح -
  ماهر مهین سطح -
  ماهر سطح -
 ( ورز  کاردان ف  سطح -

  (س یاور  تکنملمژفن سطح -
 رهبران، پووهشکران،  نخبکان فناوری متخصصان و سطح -
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وا قانی فراهانی و   1383ی ،نینائدانشمندان و نخبکان(  
 ( 1383همکاران،

کاربردی نشان  - های علمی نامه آممز  بررسی اسناد و آیی  
( بار ای ااد و طراظای    3دهد، که بریای از بنادهای مااده      می

- یالت تکمیلای در دانشاکاه جاام  علمای    های تیصا  آممز 
طراظای   ه()بند »اناد از:   کاربردی تأکید دارد  ای  بندها عبارت 

التیصیالن هریك از مراظل و  ای که فارغ نرا  آممز ی به  یمه
بندد  مقاط  گمناگمن، کارایی الز  برای ا تلا  را دا ته با ند  

بندد    های علمی به تناس  سطمح تیصیلی ارتقا  آممز  ز()
ای کاه   ای اد تیم  در نرا  ا اتلا  و دساتمزد باه  ایمه     ح()

هاای   ارتقا   للی در مشا ل تخصصی مستلز  کس  آمامز  
همچنی  ایا  ممضام     « در مراظل باالتر با د کاربردی - علمی

رو نی مشخص  ده اس   در  ( سایتار آممز ی به4در ماده  
ای اسا  کاه    کااربردی، دوره  -های علمی  آممز (: » 4ماده  

پا  از پایاان دوره راهنمااایی تیصایلی، آ اااز و تاا باااالتری      
هاای علمای    نامه آممز   آئی « سطمح آممز  عالی ادامه دارد

 ( 1374کاربردی، -

مهاارت    نرا  آممز نامه  آیی ( »12( و  11براساس ماده   
نراا   هاا در   گماهیناماه و  مقااط ، ساطمح، مادار    « و فناوری

  مد: تعیی  می زیر  رح به ت و فناوریآممز  عالی مهار
 اامل:  نرا   ای در  فناوریمهارت و  عالیهای  دوره عناوی  -

ار ااد و  مهندساای فنااوری ، کااردانی فنای، مهندساای فنااوری   
راز ساطمح  طا  هام  ترتیا   باه  اس ، که یبره مهندسی فناوری

در نرااا   دکتااریار ااد و  کاااردانی، کار ناساای، کار ناساای
 (  1دو  جاس   نرریآممز  

 کااردانی  امل  ماهی   یر فنیبا  آممز یهای  دوره عناوی  -
ای ار اد و   ظرفاه  ، کار ناسای ای ظرفاه  ، کار ناسای ای ظرفه

 ( 1اس   جدو ای یبره  ظرفه کار ناسی

سطمح گمنااگمن تیصایلی نراا      های عالی دوره دانش میان -
از نراا  آمامز  نراری     دانشا میان همانند  فناوریمهارت و 

بریامردار   همچمن معافی  تیصایلی قانمنی  تسهیالتو  مزایا
 هستند 

سطمح تیصیلی در هر دو نرا  آممز  عالی نرری و نراا    -
طاراز بامده و    آممز  عالی مهارت و فناوری از نرر ارز  هم

التیصیالن هر یك از ساطمح تیصایلی در ایا  دو نراا       فارغ
در تمانند، براساس  رایر عماممی و ایتصا ای پاشیر ،     می

ساطمح باااالتر در هار یااك از دو نراا  ادامااه تیصایل دهنااد     
 ( 1390،مهارت و فناوری  نرا  آممز نامه   آیی 
 

 رویکردهای آممز ی در تیصیالت تکمیلی
در دنیا سه سطح از تیصیالت تکمیلی  سه رویکارد آممز ای   

 اند از:  ها( وجمد دارد که عبارت  ظاضر دردانشکاه
یامر، کاه براسااس آمامز  و     م   تیصیالت تکمیلی داناش 1

 ( 1گشارندن دروس نرری قرار دارد   کل 

هااا تاادری  را وظی ااه ا االی یاامد    در آ اااز دانشااکاه  
میمری باا هادف تمساعه نیاروی      دانستند، بنابرای  آممز  می

 رفا    مار می به هاای نسال او  اولیاه دانشاکاهانسانی، هدف 
هاای مامرد  هتری  جنب فعالی  آممز ی از ضروریاز ای  رو و 

کاافم  و  بامد   هااای دانشااکاه نساال او      انتراار در میایر
 (  1396پمر و عنایتی،  از عالی نقل   به1996هارم  ،

میمر که بر مبنای ظل مسالله     تیصیالت تکمیلی پووهش2
گیارد  در   ای جدید  مرت مای  یا ان ا  پووهش درزمینه

یقیق هم ای  سطح  افزون بر دانش به مقمله پووهش و ت
هاای ممجامد در کشامر در     بیشتر دانشکاه  مد  تأکید می

ای  دو بخش، ت ربه اجرایی بسیار یمبی دارند،   اکل  
 (   1395زاده و همکاران،  (  مهرعلی2

جماماا ، دراوایاار سااده     با تلییار اوضاا  و نیازهاای    
  نقاااش پاااووهش نیاااز باااه وظاااای   ماایالدی نااامزدهم
 «نخسا  الب انقا » نا  پدیده با ای    ازها افزوده  د دانشکاه
افزون بر وظی ه سنتی  ،کاه طای آن ، امد مای ها یاد دانشکاه
کارکردهاای دانشاکاه افازوده  ااد      به پووهش نیز آممز ،

در (  1396پامر و عناایتی،    از عاالی  نقال    به2003اتزکمییز ، 
 میامر  هاای پاووهش   هاای نسال دو  کاه دانشاکاه    دانشاکاه

دسا    باه پاووهش   بار د و تمسعه علمی  ،روند  مار می به
تمساعه ت کار پووهشای، کشامرها      ساایه در  آید  بنابرای  می
هاای دیکاران، باه تملیاد علام و  اندیشاه فجاای مصار باه

اسااتید   تشامیق هاا،   ورزی پردایتند  در ای  دانشاکاه  اند یه
منزلاه   باه  ،هاای پووهشای برای درگیر  دن بیشتر با فعالیا 
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 رفا    امار مای   باه  های آممز ی رجسته از سیاس ب یبخش
پامر و عناایتی،    از عاالی  نقال    باه 2002، اولسامن و تااون  

1396 )  
میامر کاه هادف ا الی آن      تیصیالت تکمیلی فنااوری  

 ناسایی مسالله و تأکیاد بار فنااوری در ظامزه عملیااتی و       
و   ها و تیقیقات را عملیااتی  آممز ی اس  که نتایج پووهش

سازی و کااربرد آنهاا را در میایر واقعای فاراهم       یادهزمینه پ
 (   1395زاده و همکاران،  کند   مهرعلی می

های عمممی پووهش، پ  از پایاان جنا     کاهش بمدجه 
هاا دا ا      سرد تأثیری چشمکیر بر نقش و کارکرد دانشاکاه 

 رف اتکا به بمدجه دولتای   تمانستند، به ها دیکر نمی دانشکاه
سائل اقتصادی و بازگش  سرمایه به ان ا  و بدون تمجه به م

 نسال سام   هاای   دانشاکاه دادن پووهش بپردازند  از ای  رو 
کساا   باارای یصم اای هااای بخااش یااابی بااه دساا  باارای
کاار،   و ت اری و کس ی هاا هاای بیشاتر، باه فعالیا  سرمایه

پامر و عناایتی،    از عاالی  نقال    باه 2005مم  ،   روی آورناد
هاایی  دانشاکاه  های نسال چهاار  نشکاهداسران ا    ( 1396
 برپایااهممریااا  آممز ااای، پووهشاای، کااارآفرینی و أباااا م

 امد کاه در آیناده     بینای مای   پایش   ظهمر یافتندفناوری نر  
 مزهظااجدیاد در   یمنزلاه پاارادایم   فنااوری نار  باه   نزدیاك  
نکر  همکان را نسب  به  نع ، تملید، پاووهش،   ،فناوری

کاار و ظتی امنی  و دفا  تلییار   و کسا  آممز ، بازاریاابی،
پامر و عناایتی،    از عاالی  نقال    باه 2005 جای ،  زوئین   دهد
متکاای بااه   ، نار   های از فناوری بسیاربزرگی بخش(  1396

و اجتمااعی   انسانی علم  ظمزهیافته در  گستر  هاای داناش
 فتمجاه  ار کشمرهای پیشارفته ازهای اییر در دهه  اس 

هاای   تملیاد اناما  فنااوری    به ،مرزهاای دانشباه گساتر  
کاه در ظامزه    ،اناد  انسانی، فرهنکای و آممز ای روی آورده  

، متامازن  امتیاز کارتها مانند:  انما  مد  تامان به مدیری  می
ماادیری  کی یاا    ، مااد   مدیری  پاروژه برنساکات  مد  
 ا ااره  دیکاری  متعادد  و ممارد تلییر بمر  مد ، اروپا بنیااد
 اس هاای مادیری   ه برگرفتاه از داناش و پاووهشکا کرد
و ازجملاه   گمناگمن های در سازمان  ده  مرت ت اری به که

  1391پمر و همکاران، میمد  اند از آنها بهره گرفتهها  دانشکاه
نادرت در   (  ای  بخاش باه  1396پمر و عنایتی،  از عالی نقل به

-   علمای های کشمر مهیا اس   ورود دانشکاه جاام  دانشکاه
های تیصیالت تکمیلی در ای  فاز تأکید  کاربردی به آممز  

ساز براساس  ارایر واقعای    بر تربی  نیروهای فناور و مد 
 ( 3مییر کار اس    کل 

 
 كاربردي –ي در دانشگاه جامع علمي . اسامي مقاطع و سطوح تحصيل1 جدول

 (1390،ناوريف مهارت و  نظام آموزش نامه )برگرفته از: آیين

 مهندسی فناوری کاردانی فنی فني
مهندسی 
 ار د فناوری

 یبره مهندسی فناوری

 ای کاردانی ظرفه غيرفني
کار ناسی 

 ای ظرفه

کار ناسی 
 ار د ای ظرفه

 ای یبره کار ناسی ظرفه
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  :نظریتحصیالت تکمیلی در نظام 

 (1 ب یكدي

 

 

 (1395زاده و همكاران، تحصيالت تكميلي دانش محور)برگرفته از: مهرعلي .1شكل 

 (2 ب یكدي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1395زاده و همکاران، محور)برگرفته از: مهرعلی تحصیالت تکمیلی پژوهش .2شکل                   

 

 (1395زاده و همكاران،  تحصيالت تكميلي پژوهش محور )برگرفته از: مهرعلي .2شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

         

 

 

 
 (1395زاده و همكاران،  صيالت تكميلي فناورمحور )برگرفته از: مهرعليتح .3شكل 

 

 دروس نظری

 .ر نگره فدع(  جوي يسبيهر  نظد  موجوي، رستد)یر سصل( آموزش سنت   سمكرن توجه ره فدر ب  )ر يب نظرمیعد : 

 خد ج  لرم

 ( لرم ب ي  )تقدیبرً      

 كربردي  - يسنشگره للم  يب نظرم فدر ب 

 

 +آز+ دروس نظری

 ...كارگاه + 

كسرن  كه قدسب سنت یك ستفرق )توليد، 
 سنتقرل مستددنرز ( يب 

 .كدددفدر ب  سیجري 

 

 ( متخصصخد ج  )تقدیبرً

 فناوری

  ب ي  خرص

 فدر ب 

 آموزش

 :فناوریتحصيالت تكميلي در 

 كالن پروژه +درس نظری

 فدر ب

 خد ج  خرص

 فدسیدد فدر ب 

 فدر ب سبشد

 فدر ب  سصل:

 فدع: آموزش

 آموزش
 هر  نظد  موجوي يب نظرم

 سصل: آموزش

 فدع: فدر ب 

 محصول + فدي

 هر  نظد  موجوي، رستد )یر سصل( فدر ب  سنت   سمكرن توجه ره آموزش )رر نگره فدع(  جوي يسبي. مظريب نیعد : 

 

 لرم  ب ي 

 شفدسیدد آموز
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- سلگو  طدسح  نظرم تحصييالت تكميلي  للمي    
 كربردي  

 میامر  پاروژه کااربردی   - علمی های تیصیالت تکمیلی دوره
پروژه  اس   دوره تیصیلی در ای  نرا  آممز ی با یك کالن

هاا افازون بار     ژه مد  ایا  پارو   پروژه آ از می و تعدادی ریز
جن  عملیااتی و اجرایای    ای، از ماهی  مطالعاتی و کتابخانه

واظااد   اساا  کااه ظا اال آن سااب  رساامب فناااوری درآن
یااابی بااه   اامد و رساامب فناااوری دساا   بااردار ماای بهااره

 کند:  های زیررا ممک  می تمانمندی
 سبزیرر  فدر ب . 1

نتخاب تعیی  استانداردها و ابزارهای الز  برای مقایسه، ا  
 گشاری فناوری و ارز 

 سنتقرل فدر ب . 2

لیاااظ ظقاامقی و مااالی  ت ااامی ،   بررساای فناااوری بااه  -
 قراردادها، نقش بیمه و    (

 نرز  فدر ب  رد سنرس نيرزهر  موجوي روم . 3

  نای  ظمزه ممردنیاز   -

 یابی سن ی و ظرفی  امکان -

 سازی  به رو  مهندسی معکمس( مستندسازی، پیاده -

 نرز    سبتقرء فدر ب  هيدهر. 4

 بهبمد فناوری و افزایش کارایی و اثربخشی آن -

های مادرن و   های سنتی و تبدیل آن به فناوری ارتقا  فناوری
 پیشرفته

 تمسعه فناوری -

 هر  جدید توليد فدر ب . 5

 نمآوری و یلق فناوری -

 مدیدیت   ررزسبیرر  فدر ب . 6

وری و اقتصادی کردن سازی تیقیقات در ظمزه فنا ت اری -
 آن

راه باارای تملیااد کاااال و یاادمات در ظاامزه  تاادوی  نقشااه -
 فناوری

 کارگیری از فناوری برداری و چکمنکی به بهره -

 تمسعه فناوری -
 
 

 هر تعدیف پد ژه

پروژه جامعی اس  کاه بار پایاه تقاضاا و نیااز       پروژه: كالن
یااابی بااه  مسااائل کنامنی، یااا دسا    ظال دساتکاه متقاضاای   

اس   درای  تعری ،  ده  تمسعه در آینده( تعری  های مهبرنا
زمان آ از، نیروی انسانی مشامم  پاروژه، بارآورد هزیناه و     

بندی  گانا  چاارت( اجارا، مادیر یاا م اری پاروژه         زمان
ساان ی و   اامد و پاا  از نیازساان ی، امکااان مشااخص ماای

مطالعات اولیه، کل فرایند اجرایای، ماالی و مادیریتی پاروژه     
- دانشاکاه جاام  علمای    امد    مای   اضی ت می ازسمی متق

ای  کاربردی برای پاسخ به ای  نیااز، دوره کار ناسای ظرفاه    
طراظی، تصامی  و اجارا    ار د یا مهندسی فناوری ار د را

پاروژه باا ان اا  دادن پاروژه گروهای،       کند  اهداف کالن می
  مد  های تخصصی و سمینار میقق می پروژه ریز

هاای   پاروژه  هدای  و انتخااب ریاز   سازوکار پروژه گروهي:
گروهی م اری(،   راهنماای پاروژه   تخصصی، وظای  اساتاد 

هاا و دانشا میان، همچنای   ایمه      پروژه راهنمای ریز اساتید
هااای  پااروژه برقااراری ارتباااا و انتقااا  اطالعااات میااان ریااز

یابی به اهداف کالن پروژه  تخصصی را در طم  فرایند دس 
 کند  تعیی  می

 ه،پاروژ  باا  کسا  کاالن    ي )ریزپدروژه(: پروژه تخصصد 
 امند  از   طمر مستقل تعری  مای  های تخصصی به پروژه ریز
های تخصصی اهداف کالن  پروژه بندی دستاوردهای ریز جم 

  مد  پروژه میقق می
پایه ناظر بر دانش نراری ظامزه فنااوری و     دروس دانش 
گروهای   پروژه  ازجمله: دروس پروژه تخصصی، پاروژه  کالن
های تخصصی و عمممی  گروهی( مربما به تمانمندی رسو د

 20دلیل فلس ه و اهمی  نرا  مهاارتی، تاا ساق      اس  و به
زاده  واظد درسی برای آن در نرر گرفته  ده اس   مهرعلای 

 ( 1395و همکاران،

کااربردی ایاران، تیصایالت    -در دانشکاه جاام  علمای   
یروهاای  و هدف ا لی آن تربیا  ن  بنیان اس  تکمیلی، فناور
ساز براساس  رایر واقعی میایر کاار اسا  و     فناور و مد 

  ده اس : ای تعری   در دو بخش فناوری و ظرفه

 فناوری ار د   های مهندسی  دوره -
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 ای ار د  ظرفه های کار ناسی  دوره -

 یبره  دکتری فناوری(  دوره مهندسی فناوری  -

  ای( یبره  دکتری ظرفه ای  کار ناسی ظرفهدوره  -
طامر   مهندسی فناوری ار اد و دکتاری فنااوری باه     نرا   

هااای  هااای  اانع  و کشاااورزی و دوره عمااده، در بخااش
یبااره  ای  ای ار ااد و کار ناساای ظرفااه  مهندساای ظرفااه 

های مدیری  و یدمات اجتماعی  ای( در بخش ظرفه  دکتری
زاده و همکااران،    امد  مهرعلای   و فرهن  و هنر ارائاه مای  

1395 ) 
 

هر  مهددن  فدر ب  سبشد   كربشدرن  سبشد  سلف( ي به
 س  حدفه

(، 2براسااس مااده    تعریف دوره مهندسي فناوري ارشدد:  
هااا و  ای از قابلیا   دوره مهندسای فنااوری ار اد، م ممعاه    

یاافت  باه آنهاا، دا ات       هایی اس  که الزمه دس   تمانمندی
هاای نراری، عملای و کلینیکای در ساطمح       ت ربه در ظمزه

صصی و کاربردی اس  و دانش م را بارای ای اا    پیچیده، تخ
ساازی،   سازی، مساتند  های انتقا ، پیاده نقشی کارآمد درظمزه

اندازی،  سن ی، نص ، راه فناوری و همچنی  امکان سازی بهینه
 نراا    کناد  وری درظامزه اجارا آمااده مای     مدیری  و بهاره 

 ( 1390آممز  مهندسی فناوری ار د، 
 (،3براسااس مااده    ري ارشدد:  اهداف دوره مهندسي فناو

یابی به اهداف ذیل  دنبا  دس  به ار د، نرا  مهندسی فناوری
 اس :  

هاای   های ویوه افاراد در ظامزه     ناسایی و پرور  قابلی  -
 ای و مهارتی    ظرفه

های  للی پیچیده در  گمیی به نیازهای فناوری ظمزه پاسخ -
 سطمح عالی 

هاای   رتقا  فنااوری ظامزه  سازی نیروی انسانی و ا تمانمند -
  للی 

هاای مهاارتی    نهادینه کردن اجرای آممز  عالی در ظامزه  -
 با میمری  مییر کار 

هااای  برقاراری ارتبااا سااایتاریافته میاان اجاازا  و مؤل اه     -
 کار  و آممز ، فناوری و کس 

 های  للی با تربی  نیروی انسانی فناور  سازی ظمزه  نی -

فناای، بااالینی و تخصصاای در  بخشاای بااه ت ربیاات  اعتباار  -
 های  للی  ظمزه

 .هماهن  و سازگار کردن ارتقا   للی و تیصیلی  همان( -
ها و  ار د قابلی  (، نرا  مهندسی فناوری4براساس ماده   

هاای   ها و تمانمنادی  التیصیالن به قابلی  های فارغ تمانمندی
های نسل ساه و چهاار(    مشتر   براساس مختصات دانشکاه

های فناوری  و تخصصای در ارتبااا    ه تمامی ظمزهمربما ب
 با یك ظمزه فناوری ویوه تقسیم  ده اس  

 
 هاي مشترک ها و توانمندي قابليت -1

 انتقا  اطالعات و تدری   -
 های پووهشی و تیقیقاتی  ان ا  فعالی  -
 ها   ریزی کالن و نرارت و کنتر  اجرای برنامه برنامه -
 کارها  ها و راه دها، دستمرالعملتهیه و تدوی  استاندار -
 کار  و های جدید کس  اندازی عر ه کارآفرینی، یلق و راه -
 ظل مسلله و ارائه رو   -
 هدای  کار گروهی  -

 
 هاي تخصصي ها و توانمندي قابليت -2

تعیی  استانداردها و ابزارهای الز  برای مقایسه، انتخاب و  -
 گشاری فناوری ممردنرر  ارز 

 ا  فناوری با تمجه به  رایر و ضمابر ممجمد انتق -
ها با  رایر مییطی، اقتصادی  سازی و تطبیق فناوری بممی -

 و فرهنکی کشمر 
 های گمناگمن  سازی فناوری از رو  مستندسازی و پیاده -
سازی فنااوری باا افازایش کاارایی و اثربخشای آن و       بهینه -

هاای   وریهای سنتی باا تبادیل آن باه فناا     ارتقا  فناوری
 نمی  

کاردن   سازی تیقیقات در ظمزه فناوری و اقتصادی ت اری -
 آن 

ریازی و ارائااه راهباارد در ظاامزه   گااشاری، برنامااه سیاسا   -
 مدیری  فناوری 

وکاار   برداری از فناوری درف ای کسا   کارگیری و بهره به -
  همان( 
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 سبشد ردنرمه يبن  ي به مهددن  فدر ب  

ار اد   درسی دوره مهندسی فناوری  (، برنامه5براساس ماده  
پایه نرا  واظدی اس   م مم  واظادهای هار دوره بای      بر
سا  و مشاتمل بار    5/2واظد و طم  دوره ظداکثر  32تا  30
هااا و  نیمسااا  تیصاایلی اساا   بااا تمجااه بااه قابلیاا     5

هااای مشااتر  و تخصصاای، دروس بااه م ممعااه  تمانمناادی
تقساایم دروس نرااری پیشاارفته و م ممعااه دروس عملاای  

 مند  م ممعه دروس نرری پیشرفته مشتمل بر دروسای   می
 امد و   های مشتر  و تخصصی می اس  که سب  تمانمندی

گروهاای و  م ممعااه دروس عملاای را نیااز ساامینار، پااروژه 
دهاد  سااهم هار یاك از ایاا      تخصصای تشااکیل مای   پاروژه 
( مشخص  اده  2ها براساس واظد، مطابق جدو    م ممعه

 اس   همان(   
 

نامه  . ریزساختار برنامه درسي مهندسي فناوري ارشد )آیين2 جدول
 (1391ارشد، اي ارشد و كارشناسي حرفه هاي مهندسي فناوري دوره

 عنوان درس ردیف
استاندارد 

 تعداد واحدها

 12-14 دروس نرری پیشرفته  مشتر  و تخصصی( 1

 2 سمینار 2

 4 – 6 پروژه گروهی 3

 10 - 12 پروژه تخصصی 4

 30 – 32 مم م  5

 
 هر   شدسیط مدبنرن ي به مهددن  فدر ب  سبشد  شرخص

مدرس م ممعه دروس نرری پیشرفته باید مدر  دکترای  -
مرتبر باا دوره مامرد نرار  مامرد تأییاد هیلا  ممیازه        
دانشکاه( را دا ته با د   رایر ویوه مادرس بارای هار    

  مد  درس در برنامه درسی تعیی  می
وژه تخصصی افزون بر دارا بمدن ظاداقل  استاد راهنمای پر -

ساا  ت رباه و ساابقه کاار      5مدر  کار ناسی ار د و 
تخصصی مرتبر  ممرد تأیید هیل  ممیزه دانشکاه(، بایاد  
ظداقل یکی از  رایر یبرگای ذیال در ظامزه فنااوری     

 ممرد نرر را دا ته با د:

 سابقه ان ا   م ری( یك پروژه  نعتی   -

 دو پروژه نیمه  نعتی  سابقه ان ا   م ری( -
 اندازی کس  و کار متمسر و بزرگ  سابقه ای اد و راه -

 
شدسیط پذیدش يسنشجو   سنتخرب  ب ي  ي به مهددن  فدير ب   

 سبشد 

 دا ت  مدر  کار ناسی مرتبر  -

سا  ت ربه و سابقه کار فنی   انعتی( و   3دا ت  ظداقل  -
 تخصصی مرتبر 

و لیااظ اولمیا ، ظسا     پشیر  متناس  با میازان نیااز    -
هااای دانشااکاه بااا تمافااق دسااتکاه   چااارچمب سیاساا 

 بردار  بهره

 ان ا  مصاظبه ظ مری  -

 
 شدسیط محيط آموزش  ي به مهددن  فدر ب  سبشد

دروس نراری پیشارفته( براسااس     بخش نراری  م ممعاه  
ها در مرکز آممز   استانداردها و ا م  ظاکم بر ای  آممز 

به دستکاه متقاضی  منرامر ارگاان،   کاربردی وابسته  -علمی 
سازمان یا واظدی  نعتی اس  کاه نیازمناد تربیا  نیاروی     

سااازی،  سااازی، پیاااده انسااانی باارای انتقااا ، ارتقااا  و بهینااه
ساازی یاا مادیری  فنااوری در ظامزه       مستندسازی، ت اری

 للی یا مییر کار یمد اس ( یا مرکز م ری مامرد تمافاق   
  امد و بخاش عملای    ن ا  مای دانشکاه و دستکاه متقاضی، ا

 -دوره که من ر به تملید میصم   منرامر دساتاورد علمای    
گمیی به نیاز دستکاه  عملی فرایند آممز ی اس  که در پاسخ

 امد    مد، در مییر کار ان ا  می  مد( می متقاضی تملید می
 (  1390 نرا  مهندسی فناوری ار د،

نراا   ار اد و   ای ت اوت اساسی نراا  کار ناسای ظرفاه    
هااای  ار ااد در تعریاا ، اهااداف، قابلیاا  مهندساای فناااوری
التیصیالن اس  کاه در   های تخصصی فارغ مشتر  و قابلی 

ای ار ااد، مصاامب  نرااا  کار ناساای ظرفااه 4و  3، 2مااماد 
کااربردی   -ریازی آممز ای و درسای علمای      مرای برناماه 

  رح زیرآمده اس : ( به1391 
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 تعدیف ي به

هاای   ای از آمامز   ار د م ممعاه  ای دوره کار ناسی ظرفه
هاا و   دانش پایه و مهارتی اس  که من ار باه ای ااد قابلیا     

یاافت  باه آنهاا،      امد کاه الزماه دسا      هاایی مای   تمانمندی
های نرری، عملی و مهارتی  بریمرداری از ت ربیات و آممزه

در سطمح پیشرفته، تخصصی و کاربردی اس  و دانشا م را  
هاای طراظای و تمساعه     برای ای ای نقش کارآماد در زمیناه  

ساازی،   هاای پشاتیبان و پیااده    ها، الکمها، نرا  فرایندها، مد 
هاای فرهنکای و هناری،     یابی آنها در ظمزهسازی و ارز بهینه

، نراا   2کناد  مااده    مدیری  و یدمات اجتماعی آمااده مای  
 ( 1391ای ار د،  کار ناسی ظرفه

 
 سهدسف ي به 

هاای   های ویوه افاراد در ظامزه    ناسایی و پرور  قابلی  -
 ای و مهارتی  ظرفه

هاای   تمانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای فرایندها و نرا  -
 پشتیبان 

 های  للی  نهادینه کردن ت کر سیستمی در ظمزه -
 المللی   های ملی و بی  برداری از ظرفی  بهره  ای اد زمینه -
هاای مهاارتی    عالی در ظامزه   نهادینه کردن اجرای آممز  -

 با میمری  مییر کار 
هااای  برقااراری ارتباااا سااایتاریافته میااان اجاازا و مؤل ااه  -

 ار ک و آممز ، ظرفه و کس 
ای، مهارتی و تخصصای در   اعتباربخشی به ت ربیات ظرفه -

 های  للی  ظمزه
 هماهن  و سازگار کردن ارتقا   للی و ارتقا  تیصیلی  -
هاای   های الز  برای بالندگی  اللی در ظامزه    ای اد زمینه -

 ( 1391ای ار د،    نرا  کار ناسی ظرفه3 للی  ماده 
 

 النهر  فربغ سلتحصي  نقش   توسنری 

 هاي مشترک ها و توانمندي . قابليت1

 ها   ریزی کالن و نرارت و کنتر  اجرای برنامه برنامه -
 کارها  ها و راه تهیه و تدوی  استانداردها، دستمرالعمل -
 کار  و های جدید کس   اندازی عر ه کارآفرینی، یلق و راه -

 ظل مسلله و ارائه رو   -
 هدای  کار گروهی  -
 العات و تدری  انتقا  اط -
 های پووهشی و تیقیقاتی  ان ا  فعالی  -
 
 هاي تخصصي ها و توانمندي . قابليت2
 های پشتیبان  سازی نرا  طراظی و پیاده -
هاا و   ها، الکمهاا و رو   ها، مد  سازی نرا  تمسعه و بممی -

 فرایندها 
ها و فرایندهای  سازی سایتارها، الکمها و بهبمد رو  بهینه -

 اجرایی 
 سازی میصمالت و یدمات  ت اری -
 ها و فرایندها  مستندسازی ت ارب، رو  -
هاای  اللی    ها و فرایندها در ظامزه  سازی رو  استاندارد -

 مرتبر 
 ها  ارتقا  اثربخشی و کارایی نرا  -
هااای  ریازی در ظاامزه  کارهاا و برنامااه  ارائاه راهبردهااا، راه  -

کار ناسای    نراا   4گمناگمن مدیریتی و اجرایای  مااده   
 ( 1391 ای ار د، ظرفه

 
 هر  مهددن  فدر ب  خبده )يكتد  فدير ب (     ب( ي به

 س ( س  خبده )يكتد  حدفه كربشدرن  حدفه

 تعدیف ي به

هاا و   دوره مهندسی فناوری یبره  دکتاری فنااوری( قابلیا    
هاای   کاارگیری نرریاه   کند که با به هایی را ارائه می تمانمندی

ای از م اهیم کاربردی و با  ادیق تمسعهبنیادی و استخراج مص
یاابی   تأکید بر نمآوری در مرزهای فناوری با رویکارد دسا   

به تمسعه پایدار، دانش م را بارای ای اای نقشای کارآماد در     
هااای ماادیری  و راهبااری فناااوری، تملیااد فناااوری،   زمینااه
ساازی و اساتقرار    هاای روز دنیاا، بهیناه    سازی فنااوری  بممی
  مهندسای  2 مااده  کند  ید و یدمات آماده میهای تمل سامانه

 .(1391فناوری یبره یا دکتری فناوری، 
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 ي بهسهدسف 

تربی  نیروی انساانی راهبار و پیشارو در ظامزه فنااوری       -
  المللی برای افزایش تمان رقاب  در عر هِ ملی و بی 

کاار باا    گمیی به نیازهای رو به ر د فنااوری میایر   پاسخ -
  ، نمآوری و یمدباوریتأکید بر یالقی 

هاای   های انسانی و قابلیا   افزایی میان ساظ  تعامل و هم -
  یابی به تمسعه پایدار فناوری با رویکرد دس 

سازی، مادیری  و راهباری    ای اد بستر مناس  برای بممی -
  های برتر فناوری

گامیی   میمر در پاسخ نهادینه کردن رویکرد تل یقی و مسلله -
  ریبه نیازهای فناو

  های تملید و یدمات ارتقا  فناوری سامانه -
 های مدیری  دانش در ظمزه فناوری  بسر زمینه -

  ای اد بستر مناس  مدیری  کارآمد ایده تا بازار -
ای اد بستر مناس  برای تملید ثروت، ای اد ا تلا  و رفا    -

  مهندسی فناوری یبره یا دکتاری  3ماده   نیازهای جامعه
 .(1391 فناوری،

 
 سلتحصيالن هر  فربغ  نقش   توسنری 

 در ظمزه فناوری    ریزی راهبردی برنامه -
 های کالن فناوری     راهبری پروژه -

 یلق و تملید فناوری    -

 های روز دنیا   سازی فناوری بممی -

هاا و فراینادهای    ساازی ساامانه   طراظی، اساتقرار و بهیناه   -
 سای  و تملید 

بر مستندسازی و تدوی  در ظامزه   مدیری  دانش با تأکید -
 فناوری   

 کردن آنها  سازی دستاوردهای فناوری و اقتصادی ت اری -

 های بنیادی  استخراج م امی  کاربردی از نرریه -

 ای از م اهیم کاربردی  استخراج مصادیق تمسعه -

 ای  های کاربردی و تمسعه مدیری  و ان ا  پووهش -

 ای   تمسعه های کاربردی و ارائه نرریه -
 پووهی در ظمزه فناوری  آینده -
 ده  های تعری  طراظی مد  م هممی برای ان ا  ماممری  -

 در ظمزه فناوری 

 سازی میصم   سن ی تملید و بممی امکان -
 گشاری فناوری   ناسایی، ارزیابی و ارز  -
  4های مهاارتی  مااده    تربی  و راهنمایی فناوران در ظمزه -

 ( 1391 یبره یا دکتری فناوری، مهندسی فناوری
 

 ردنرمه يبن  ي به

بار نراا     دوره مهندسی فناوری یبره  دکتری فناوری( مبتنی
واظد و طام    36واظدی اس   م مم  واظدهای ای  دوره 

سا  اس   با تمجه به اهاداف   5و ظداکثر  5/3دوره ظداقل 
ه های ممرد انتراار، ایا  دوره با    ها و تمانمندی نرا  و قابلی 

 امند   م ممعه دروس تخصصی و پروژه فناوری تقسیم می
هاا براسااس واظاد مطاابق      که سهم هر یك از ای  م ممعاه 

 ( اس  3جدو   
 

 درسي دكتري فناوري  . ساختار برنامه3جدول
 (1391 )مهندسي فناوري خبره یا دكتري فناوري،

 تعداد واظد ها م ممعه ردی 

 واظد 8 -12 دروس تخصصی 1
 واظد 24 – 28 ناوریپروژه ف 2

 
 مشتمل بار دروسای اسا  کاه بارای     دروس تخصصي: .1

تقمی  بنیان دانشای نااظر بار ظامزه فنااوری و پاروژه       
  مد    تعری  و ارائه می

هاای   پاروژه و پاروژه   مشتمل بر یك کالن پروژه فناوري:. 2
  مد:  مرت ذیل تعری  می تخصصی اس  که به

ناا باه تقاضاا و نیااز     پروژه جامعی اس  که ب پروژه: كالن -
دستکاه متقاضی تعری   ده و دانشکاه بارای پاساخ باه    
ای  نیاز، دوره دکترای فناوری مرتبر با ای  کالن پاروژه  

کناد  اهاداف    را طراظی، تصمی  و برای اجرا ابالغ مای 
هاای تخصصای میقاق     پروژه با ان اا  دادن پاروژه   کالن
  مد  می

تعاادادی  : بااا  کساات  کااالن پااروژه،پددروژه تخصصددي -
 مد  ماده  طمر مستقل تعری  می های تخصصی به پروژه
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 ( 1391   مهندسی فناوری یبره یا دکتری فناوری،6
هاا و    رایر پشیر  دانش م و انتخاب ورودی،  ایص 

های مهندسی فناوری یبره  دکتاری    رایر مدرسان در دوره
 های مهندسی فناوری ار اد اسا    فناوری( تقریباً مانند دوره

  مدرسااان  مهندساای فناااوری یبااره یااا دکتااری    8ده  مااا
   مرت کنسرسیممی اس  (و اجرای آن به1391فناوری،
-جانبه دانشکاه جام  علمای  اجرای دوره با همکاری سه 

های دولتی یا مؤسساات پووهشای    کاربردی، یکی از دانشکاه
مامرد تأییاد وزارت علام ، تیقیقاات و فنااوری و دساتکاه       

د  دروس تخصصاای براساااس پااشیر متقاضاای  اامرت ماای
ها در مرکز آممز   استانداردها و ا م  ظاکم بر ای  آممز 

کاربردی وابسته به دستکاه متقاضی یاا مرکاز م اری     - علمی
ممرد تمافق دانشکاه و دستکاه متقاضی اجرا و پروژه فنااوری  

  9 اامد  ماااده  در میایر کااار دسااتکاه متقاضاای ان ااا  ماای 
 ( 1391 ی فناوری،مهندسی فناوری یبره یا دکتر

 
 ه   يسنشجوسبزیرر  ي ب

گزار  پایان پروژه  رساله(: به معنی مستندساازی فرایناد    -
ان ا  پروژه تخصصی اسا  کاه  اامل اثباات  ای       
عملکرد میصم  و فرایندهاس  و ازسمی هیل  داوری 

  مد  ارزیابی می

در مقیاس  نممنه اولیهبه معنی طراظی و سای  محصول:  -
،  نعتی یا پایلمت اس  که  ی  عملکرد آزمایشکاهی

 آن ازطریق تس  در  رایر واقعی باید به اثبات برسد 

باه معنای مستندساازی ارتبااا منطقای میاان        دانش فني: -
ها، اطالعات و اجزای فناوری ممرد نرار اسا  کاه     داده
  مد  سمی هیل  داوری ارزیابی می از

ملای و    اده در مراجا    باه معنای ایتارا  ثبا     اختدرا::   -
ساامی هیلاا  داوری ارزیااابی  المللاای اساا  کااه از باای 
  مد  می

 -باه معنای مقااالت علمای      پژوهشدي:  -مقاالت علمدي  -
 ااده در رابطااه بااا ممضاام  پااروژه در  پووهشاای چااا 

پووهشی دایلای یاا دارای نمایاه     -م الت معتبر علمی 
 مد  سمی هیل  داوری ارزیابی می المللی اس  که از بی 

ندسااای فنااااوری یباااره یاااا دکتاااری     مه12 مااااده 
 ( 1391فناوری،

ای یباره  دکتاری    ت اوت اساسی نرا  کار ناسی ظرفاه  
ای( و نرا  مهندسی فناوری یبره  دکتری فنااوری( در   ظرفه

های تخصصای   های مشتر  و قابلی  تعری  اهداف، قابلی 
، نراا  کار ناسای   4و 3، 2التیصیالن اس  که در مماد  فارغ
ریزی  ای(، مصمب  مرای برنامه دکتری ظرفهای یبره   ظرفه

  رح زیرآمده اس   کاربردی به - آممز ی و درسی علمی
 

 تعدیف ي به

ها و  ای( قابلی  ای یبره  دکتری ظرفه دوره کار ناسی ظرفه
هاای   کاارگیری نرریاه   کند که با به هایی را ارائه می تمانمندی

اربردی و با ای از م اهیم ک بنیادی و استخراج مصادیق تمسعه
آفرینی وتأکید بر  یابی به تمسعه پایدار و ثروت رویکرد دس 

آفرینااای و  مااادیری  داناااایی، ابااادا ، نااامآوری، ارز   
آفرینای، دانشا م را بارای ای اای نقشای کارآماد در        بصیرت
هااای ماادیری  و راهبااری، الکمسااازی، ارزیااابی،     زمینااه
ه اجارا  ها و فراینادها در ظامز   سازی نرا  سازی و بهینه بممی

ای یباره یاا      نراا  کار ناسای ظرفاه   2کند  مااده   آماده می
 .(1392ای، دکتری ظرفه

 
 سهدسف ي به

های مدیری   تربی  نیروی انسانی راهبر و پیشرو در ظمزه -
و یدمات و فرهن  و هنر برای افزایش تمان رقابا  در  

 المللی  عر ه ملی و بی 
ار باا تأکیاد بار    گمیی به نیازهای رو به ر د مییر ک پاسخ -

 ای  یالقی ، نمآوری، یمدباوری وتعالی ظرفه

هاای   های انسانی و قابلیا   افزایی میان ساظ  تعامل و هم -
 یابی به تمسعه پایدار  ای با رویکرد دس  ظرفه

پااردازی و  هااای نرریااه افزایاای میااان ظاامزه تعاماال وهاام -
 های عملیاتی و اجرایی  ظمزه

هاای گمنااگمن    انی در ظامزه تعالی نرا  مدیریتی و ساازم  -
 اجرایی 

 ایرانی  –سازی الکمهای اسالمی  طراظی و پیاده -
هاای انساانی، اجتمااعی، فرهنکای و      افزایش سهم سرمایه -
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 معنمی در تملید ثروت و تمسعه پایدار 

ساازی نراا  نامآوری در مادیری       طراظی، تدوی  و پیاده -
ا  در ساطح  ایده تا بازار برای تملید ثروت و ای اد ا اتل 

  نراا  کار ناسای   3المللای  مااده    ای و بای   ملی، منطقه
 ( 1392 ای، ای یبره یا دکتری ظرفه ظرفه

 
 هر  فربغ سلتحصيالن  نقش   توسنری 

 ها در ظمزه اجرا  سازی نرا  سن ی ،طراظی و پیاده امکان -
  ریزی راهبردی  برنامه -
  های راهبردی  استقرار برنامه -

 های پشتیبان  طراظی نرا  -

 ا الح، بهبمد و ای اد تلییرات اساسی در فرایندها  -

 طراظی مد  م هممی در ظمزه مأممری   -

ها و فرایندهای جام   سازی سامانه طراظی، استقرار و بهینه -
 کاال و یدمات 

 یلق و تملید آثار بدی  و میصمالت  -

 های مأممریتی  نامه(در ظمزه تدوی  دکتری   ره -

 های راهبردی  های فرارو و تبیی  ممقعی  یل چالشتیل -

ساازی   مدیری  دانش با تأکید بر مستندساازی و یکپارچاه   -
 دستاوردها 

 ربر  های ذی پووهی در ظمزه آینده -
 مدیری  سرمایه فکری  -

 ها و فرایندها  استانداردسازی رو  -

 گشاری و داوری آثار و میصمالت  تیلیل،ارزیابی، ارز  -

آفریناای برندسااازی یاادمات و   ناساای و بصاایرت انجریاا -
 میصمالت مدیری  بازار کاال و یدمات   

 ها و فرایندها  ارتقا  کارایی و اثربخشی مد  -

 های بنیادی  استخراج م امی  کاربردی از نرریه -

  4مااده  ای ازم ااهیم کااربردی     استخراج مصادیق تمسعه -
 ای، ظرفااهای یبااره یااا دکتااری  نرااا  کار ناساای ظرفااه

1392 ) 
 

هر  پيشد   تحصيالت تكميلي  يب   فدسیدد سجدس   چرلش
 كربردي  -يسنشگره جرمع للم  

، 93تاا   91هاای   کاربردی طای ساا    -دانشکاه جام  علمی 

پشیر  دانش م در مقط  ار د در دانشکاه  93 پ  از سا  
درسای کار ناسای ار اد، باا      برناماه  79جام  متمق   اد(  

 اده را در مراجا  باالدساتی     و تعریا   پروژه مشخص کالن
مصمب کرده و برای پشیر  دانش م اقدا  کرده اس   طای  

میال  دوره( و   –ر اته   107سه سا  مشکمر در م مم  در 
ن ر دانش م جشب کارده اسا   ایا  تعاداد باا       1159تعداد 

مشمم  تقریباً یك  د  در اد   1393تمجه به آمارهای سا 
 ه اس  جمعی  دانش میی ای  دانشکا

(  رح پشیر  دانش میان را به ت کیك ساا ،  4جدو    
هااای آممز اای نشااان  میاال  دوره( وگااروه –تعااداد ر ااته 

 دهد  می
با تمجه به ماهی  و مبانی نرری تیصیالت تکمیلای در   

تمان  کاربردی، می  - های نرری و دانشکاه جام  علمی دانشکاه
- ماایبیاان دا اا  کاه نرااا  ممجامد در دانشااکاه جاام  عل    

 اده   گیری از ت ارب دیکر کشمرها طراظای  کاربردی با بهره 
آنچاه در  »و «  امد  آنچه طراظی مای »اس   باوجمدای  میان 

هاایی وجامد دارد  تاال      همماره  کاف«  مد اجرا پیاده می
های مهاارتی باه    ریزان آممز  گشاران و برنامه جدی سیاس 
ا االح در  های ممجمد، با بازمهندسی، باازبینی و   رف  چالش

تعاری ، طراظی، اجرا و ارز یابی، زمینه ارتقاا  کی ای ایا     
نرا  آممز ی جدید در آممز  عالی کشمر را در تعامال باا   

های تیصایالت تکمیلای در نراا  نراری فاراهم       سایر دوره
 اند از: ها عبارت کند  بیشتر ایتالفات، ممان  وچالش می
یلای  هاای مصامب تیصایالت تکم    طراظی و اجرای نرا  -

کاااربردی د اامار اساا  و ایاا   - دانشااکاه جااام  علماای
های د مار با تمجاه باه    ممضم  و اجرای درس  فعالی 

های مدیران آممز ای، بسایار مشاکل     روظیات و ویوگی
 اس  

دلیال ساایتار آن    هاای فنااوری باه    هاا در ظامزه   ای  قال  -
ساازی اسا ، ولای در     هاا، ملمامس و قابال پیااده     ظمزه
ملممس و  فرهن  و هنر، معممالً  یر های یدمات، ظمزه
سازی آن بسیار مشاکل اسا   طراظای تیصایالت      پیاده

هااای یاادمات و فرهناا  و هناار بااه  تکمیلاای درظاامزه
  ده نیاز دارد  الکمهای جایکزی  و ا الح
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 اللی  هاای   ه اده از ظامز   های معرفای  پروژه اجرای کالن -
ای  دلیل طم  عمر کمتاه مدیریتی در  ان  بر اس   به زمان

جایی مادیران پاروژه و بمدجاه     های  للی، جابه و ظمزه
 کند   ده، را با مشکالت زیادی مماجه می تعری 

واظدهای  ن ی و یادماتی، دارای برناماه کااری مادون      -
های اجرایی آنهاا در ظاا  تلییار     نبمده و همیشه سیاس 

هاا و تبا  آن    اس   ای  تلییرات  امل ظا  ایا  پاروژه  
  ناسی ار د اس  دوره آممز ی کار

هاای  اللی،     ده از ظمزه های معرفی پروژه بریی از کالن -
آلی اس ، بنابرای  دانشکاه و متقاضای در   از آ از راه ایده

هاا بایاد تاال      پاروژه  تعری ، بررسی و تصمی  کاالن 
 بیشتری کنند 

طراظی و اجرای ای  نرا  در ایران تقریباً جدیاد اسا  و    -
د، با مشاکالتی مماجاه اسا  و    مانند دیکر کارهای جدی

برای کامل  دن به تکرار، تمری  و ا االح م ادد نیااز    
 اادر  دارد  اجاارای مطلاامب نیازمنااد  ااکیبایی و سااعه 

ریزان و م ریان اس   تیصایالت   گشاران، برنامه سیاس 
ها اجارا و کسا     تکمیلی در نرا  نرری نیز پ  از سا 

 اس  ت ربه و ا الح اممر به مرور زمان میقق  ده 

متقاضی دوره، م ری، مدرس، استاد راهنماا، و     و ظتای    -
ها و واظدهای درون دانشکاه نسب  باه ماهیا     مدیری 
های تیصایالت تکمیلای از  انای  کاافی و الز       دوره

بریمردار نیستند  اجرای ممفق ای  فرایند نیازمناد زباان   
مشتر ، همراهی و مشاارک  تماامی عمامال درونای و     

 کاه اس  بیرونی دانش

نمسانات اقتصادی و مالی و رکمد تملید و تعدیل  نای  و  -
واظدهای تملیادی کشامر و مشاکالت فاراوان ماالی و      

هاای ار اد از    اعتباری  انای ، متقاضای و م اری دوره   
مشکالت اساسی نرا  آمامز  تیصایالت تکمیلای در    

زاده و  کااربردی اسا   مهرعلای    - دانشکاه جاام  علمای  
 ( 1395همکاران، 

 
 شدرن  كترب

هاای   نامه آمامز   (  آیی 1374کاربردی    -های علمی  نامه آممز  آیی 
کااربردی  در م ممعاه مصامبات  امرای عاالی انقاالب        –علمی 

( تهران:  مرای عالی انقالب فرهنکی  قابلیا   369فرهنکی  جلسه 
  https:// rc. majlis.ir/ fa/law/show/100200دسترسی در: 

 
  93سال  91كاربردي از سال  - ها و دانشجویان موجود تحصيالت تكميلي دانشگاه جامع علمي . تعداد دوره4جدول 

   (1398كاربردي، -آوا دانشگاه جامع علمي ه ازسامانه سجاد و هم)برگرفت

 جمع فرهنگ و هنر كشاورزي خدمات صنعت تعداد سال

1391 
 16 - 2 - 14 میل -تعداد ر ته 

 119 - 15  104 تعداد دانش م

1392 
 36 - 6 8 22 میل -تعداد ر ته 

 410 - 70 80 260 تعداد دانش م

1393 
 55 1 6 17 31 لمی -تعداد ر ته 

 630 10 60 190 370 تعداد دانش م

 جم 
 107 1 14 25 67 میل -تعداد ر ته 

 1159 10 145 270 734 تعداد دانش م
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ای  هااای مهندساای فناااوری ار ااد و کار ناساای ظرفااه  نامااه دوره آیاای 
( در م ممعاه مصامبات  امرای تیصایالت تکمیلای      1391ار د  

 تهاران:  13/10/1391کااربردی جلساه مامر     دانشکاه جاام  علمای  
 کاربردی  دانشکاه جام  علمی

  نرا  آمامز  نامه  (  آیی 1390   مهارت و فناوری  نرا  آممز نامه  آیی 
درم ممعاااه مصااامبات هیلااا  وزیاااران    مهاااارت و فنااااوری

 .https:// hoghoghi. uast(  قابلی  دسترسای در:  01/08/90 ممر 

ac.ir /file /download /page /1581320698-6.pdf 
 هاای  دانشکاه تیقیقات سازی (  ت اری1396پمر،   ر ، عنایتی، ت   عالی

   76-53(، 26 7  راهبردی دانش ای ر ته بی  مطالعاتچهار    نسل
(  1391     دالااامر،  ،  ،عبااسپاااامر ، رظیمیااااان، ح  ،میمااادپمر، ب

هاااای  سااازی پااووهش   هاای فااراروی ت ااری   باز ناساای چاالش  
فصلنامه رهیافتی نام در    ای مادیری  آممز ای باا ارائاه نرریاه زمیناه

   26-1(، 3 3 ،مدیری  آممز ی
(  1395ماالزاده،      نیاا، آ ، و ج    ، هماایمن  زاده، ی ،  ا یعی،  علای  مهر

هاای نراری و    مقایسه تطبیقی ماهی  تیصیالت تکمیلی در دانشکاه
، (1  8 ایاران،  عاالی  کاربردی: بررسی ت ربه ایران  آمامز    - علمی
36-53  
 یو راهبردهاااا کردهاااایرو هاااا، اسااا یس ( 1383        سی، نیناااائ

در  ینرار  ی هاا  با آممز  سهیکاربردی در مقا  -  علمی یها آممز 
 سممی  کنکره ملای م ممعه مقاالت ی  ارائه در لیتکم التیبخش تیص

 کاربردی، تهران   -   دانشکاه جام  علمیکاربردی های علمی آممز 

(  درم ممعاه مصامبات   1391ای ار اد    نرا  آممز  کار ناسی ظرفاه 
کاربردی دانشکاه جام    - ریزی آممز ی و درسی علمی  مرای برنامه

  تهااران: 19/06/91ماامر   204مصاامب جلسااه  کاااربردی  - علماای
 کاربردی  دانشکاه جام  علمی

(  1392ای(    ای یباره  دکتاری ظرفاه    نرا  آمامز  کار ناسای ظرفاه   
- ریزی آممز ی و درسی علمای  درم ممعه مصمبات  مرای برنامه

  تهااران: دانشااکاه جااام   12/8/92ماامر   231کاااربردی جلسااه    
  کاربردی  علمی

(  درم ممعاه مصاامبات  1390هندسای فناااوری ار اد    نراا  آمامز  م  
کاربردی دانشکاه جام    - ریزی آممز ی و درسی علمی  مرای برنامه

  تهاران: دانشاکاه جاام     4/2/90مامر    172کاربردی جلساه   علمی
 کاربردی  علمی

( درم ممعاه  1391نرا  آممز  مهندسی فناوری یبره دکتری فناوری(، 
کااربردی    - آممز ای و درسای علمای    ریازی  مصمبات  مرای برنامه
  تهاران:  20/12/91مامر    220کاربردی جلسه  دانشکاه جام  علمی
 کاربردی  دانشکاه جام  علمی

وا قانی فراهانی ،  ، ایزدی،   ، ساادات ظساینی، س  ، ،  ادری،  ،    
(  ضاارورت طراظاای و تاادوی  سااطمح و ماادارج 1383 ااادقی،   

مقااالت  ردی  ارائه در م ممعه کارب های علمی تیصیلی نرا  آممز 

  -   دانشاکاه جاام  علمای   کاربردی های علمی سممی  کنکره ملی آممز 

 کاربردی، تهران 

 کاربردی( -علیرضا جمالزاده  دانشکاه جام  علمی
 
 

 هر معريل

 Etzkowitz اتزکمییز

 Field-based project میمر پروژه

 Town تااون

 Zhouying Jin جی  زوئین 

 International Labour کار یالملل  یب سازمان
Organization(ILO) 

 Unskilled Level ماهرری  سطح

 Technologist Level (س یفناور  تکنملمژ سطح

 Technician Level ورز  کاردان( ف  سطح

 Skilled Level ماهر سطح

 Semi- skilled Level ماهر مهین سطح

 Shavelson  اولسامن

 break down  کس 

 Balance Score Card(B.S.C) متمازن  امتیاز کارت

 Caufman کافم 

 Gantt Chart گان  چارت

 Bourke Change Model مد  تلییر بمر 

 Brenscat Project Management مد  مدیری  پروژه برنسکات

 ماد  مادیری  کی یا  بنیااد
 اروپا

European Foundation for 
Quality Management (EFQM) 

 Mok مم 

 Prototype نممنه اولیه

 Herman هارم 

 
 


