مرور تجربیات اخیر شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران
(خالصه سخنرانی دکتر رضا کراچیان؛ استاد و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
در جلسه شورای راهبردی کرسی يونسکو در آموزش مهندسی)1397/7/25 ،

به نام خدا ،از وقتی که براي ارائه تجربيات اخير شوراي آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشكده مهندسی عمران به من
اختصاص دادید تشكر میکنم .در دانشكده مهندسی عمران یک دوره آموزشی کارشناسی و  10دوره آموزشی تحصيالت
تكميلی (کارشناسی ارشد و دکتري) وجود دارند .خوشبختانه دانشكده تمامی رشتههایی که وزارت علوم در دوره تحصيالت
تكميلی مهندسی عمران پيش بينی کرده است را پوشش میدهد .با  54عضو هيأت علمی که توزیع مناسبی از نظر مرتبه
علمی دارند ،دانشكده مهندسی عمران یكی از بزرگترین دانشكدههاي مهندسی عمران در دنيا است .در حال حاضر  19استاد
تمام 15 ،دانشيار و  21استادیار به آموزش و پژوهش در دانشكده مهندسی عمران مشغولند .مشخصات استادان در وبسایت
دانشكده مهندسی عمران وجود دارد .دانشكده مهندسی عمران دانشگاه تهران در رتبهبنديهاي بينالمللی عمدتاً رتبه اول
ایران و همواره رتبه جهانی مناسبی داشته است .به عنوان مثال ،در آخرین رتبهبندي شانگهاي در سال  ،2018در موضوع
مهندسی عمران؛ رتبه دانشكده در بازه  51-75قرار گرفته است و بهترین دانشكده مهندسی عمران در ایران بوده است .از نظر
تعداد دانشجو ،دانشكده مهندسی عمران در حدود  550دانشجوي کارشناسی 400 ،دانشجوي کارشناسی ارشد و نزدیک به
 180دانشجوي دکتري دارد .سایت اینترنتی دانشكده اخيراً بازنگري و به روز شده است .در بخش آموزش این سایت نيز
اطالعات جامع و کاملی وجود دارد .در ابتداي دوره کاري من به عنوان معاون آموزشی ،بررسی کردیم نقاط قوت و ضعف چه
هستند و چه فرصتها و تهدیدهایی ممكن است وجود داشته باشند .همچنين به دنبال یک الگوي فكري (پارادایم) میگشتيم
که بر اساس آن الگو کارها را پيش ببریم .آنچه در آن زمان به ذهن من رسيد این بود که شاید الگوي حكمرانی خوب
) (Good Governenceبتواند در معاونت آموزشی دانشكده هم استفاده شود .به همين خاطر تقریباً سعی کردیم که این
چهارچوب فكري استفاده کنيم .یكی از نقاط قوت دانشكده مهندسی عمران ،قدمت و اصالتش است .دانشكده مهندسی عمران
افراد بسيار شاخصی را در گذشته و امروز داشته و دارد .افرادي چون مرحوم مهندس حامی و مرحوم دکتر قاليبافيان در
گذشته و جناب آقاي دکتر رحيميان در حال حاضر از استوانههاي دانشكده بوده و هستند و تالش این افراد یک اصالت خاص
به دانشكده داده است و در مقایسه با دانشكدههاي عمران دیگر یک فضاي صميمانه و جو همكاري بسيار خوبی در دانشكده
وجود دارد که قطعاً کم نظير است .از نظر جذب دانشجو به خصوص در تحصيالت تكميلی ،دانشكده مهندسی عمران بسيار
موفق است .در مصاحبههاي دکتري ،بهترین دانشجوها انتخاب اولشان دانشكده مهندسی عمران است و استادان صاحب نظري
هم در دانشكده داریم .همچنين همكاري خوبی از طرف ارکان دانشگاه و پردیس با دانشكده وجود داشته است .اینها جزء
نقاط قوت هستند .از نظر نقاط ضعف ،متأسفانه کمبود فضاي دانشكده ،یک مشكل جدي است .در دانشكده مهندسی عمران،
در مواردي چهار استاد در یک اتاق کار مشترك دارند .از نظر بودجه دانشكده نيز نسبت به دانشكدههاي مهندسی عمران دیگر
در تهران ،محدودیتهاي بيشتري وجود دارد .در رویههاي آموزشی همواره مشكالت و چالشهایی وجود داشته است .در گذشته
فضا به خصوص از نظر اعتراضهاي دانشجویی چندان مناسب نبود .ما یک دورهاي حتی با شب نامهها و نشریاتی که معلوم نبود
چه کسی آنها را تهيه میکند مواجه بودیم .اگر چه تمامی مواردي که از سوي دانشجویان معترض مطرح میشد به حق نبود
ولی این اعتراضها نشان می داد که اشكاالتی در سيستم آموزشی وجود دارد و الزم است رویهها بازنگري شوند .همان طور که
اشاره شد نياز به یک الگوي فكري ضروري به نظر میرس يد و به این منظور الگوي حكمرانی خوب مد نظر قرار گرفت .شكل 1
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مؤلفههاي اصلی الگوي حكمرانی خوب را نشان میدهد .در بحث حكمرانی خوب ،قطعاً حاکميت قانون یک مؤلفه اصلی است و
ضرورت و اهميت آن هم واضح است .شفافيت ،مسئوليت پذیري ،کارایی و اثر بخشی ،تساوي حقوق و جامعيت ،مشارکت،
اجماع سازي و پاسخگویی نيز مؤلفههاي دیگر هستند که اولویت خاصی هم ندارند و به نظر میرسد همه آنها مهم باشند.
تقریباً بين پژوهشگران در حوزه حكمرانی در مورد این مؤلفه ها اتفاق نظر وجود دارد و مقاالت زیادي هم در این زمينه نوشته
شده است .در بخشه اي بعد به جزئيات بيشتري در مورد فعاليتهاي انجام شده مربوط به هر یک از این مؤلفهها پرداخته
میشود.

شكل  .1مؤلفههاي اصلی حكمرانی خوب )(Good Governance


حاکمیت قانون

در معاونت آموزشی اگر قرار است نظمی ایجاد شود ،ضروري است که قوانين به دقت رعایت شوند .در حال حاضر نيز هماهنگی
بسيار خوبی با معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی پردیس دانشكده هاي فنی وجود دارد و اگر هم در بحث قوانين یا روش
اجراي آن مشكلی وجود داشته ،سعی شده است به صورت کتبی یا در جلسات شوراهاي آموزشی و تحصيالت تكميلی پردیس
موارد به مسئولين پردیس منتقل شوند.


شفافیت

در بحث شفافيت امروزه ابزارهاي بهتري نسبت به گذشته داریم که میتوانند در این زمينه کمک کنند .یكی از آنها فضاي
مجازي و گروهها و کانالهاي مختلفی است که ما می توانيم از آنها استفاده کنيم .در دو سال گذشته در دانشكده مهندسی
عمران به طور مؤثري از این ابزار براي اطالع رسانی و دریافت نظرات استفاده شده است .ما گروههاي مجازي مربوط به
دانشكده ،استادان دانشكده و شوراي آموزشی و تحصيالت تكميلی را داریم .این گروهها مخصوص فعاليتهاي دانشكده است و
اطالعات غيرمرتبط در آنها منتشر نمیشود .به عنوان مثال ،در کانال استادان دانشكده مهندسی عمران در طی یک سال و نيم
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گذشته حدود  1000مطلب منتشر شده است که اغلب پيشنهادها یا انتقادهایی در مورد فرایندهاي آموزشی یا اطالعرسانی و
شفافسازي در این زمنيه بوده است .به طور کلی اگر شفافيت وجود نداشته باشد ،شایعات می تواند در بين همكاران گسترش
پيدا کنند و این موضوع میتواند براي فضاي همكاري و صميميتی که در دانشكده وجود دارد مخرب باشد .به عنوان مثال ما
بانک هاي اطالعاتيمان در مورد دانشجویان تحصيالت تكميلی فعلی و تعداد دروس هر استاد را به روز کردهایم و این بانكهاي
اطالعاتی را در اختيار همه استادان گذاشتهایم تا این احساس ایجاد نشود که تفاوتی وجود دارد یا برخی بيش از ظرفيتشان
دانشجو میگيرند .همچنين مشخصات آماري نمرات تمامی دروس در هر ترم را ما به همه استادان اطالعرسانی میکنيم .این
موضوع باعث میشود بين متوسط نمرات دروس مشابهی که توسط استادان متفاوتی ارائه میشوند یا بين متوسط نمرات
دروس اختياري تعادل بهتري برقرار شود.


مشارکت

از مؤلفه هاي مهم دیگر حكمرانی خوب ،مشارکت است .سعی شده است مشارکت دانشجویان و استادان با معاونت آموزشی
دانشكده مهندسی عمران افزایش یابد .براي دانشجویان ورودي در مقطع کارشناسی وگرایش هاي تحصيالت تكميلی جلسات
مجزاي آشنایی با دانشكده و مقررات دانشجویی و آموزشی برگزار میشود .همچنين در طول سال تحصيلی هم جلسات
متعددي شامل جلسه پرسش و پاسخ آزاد با دانشجویان برگزار میشود .این امر باعث شده است دانشجویان حس کنند که
دانشكده متعلق به خودشان است و بيشتر با اهداف و محدودیتهاي موجود در دانشكده آشنا میشوند .این حس نزدیكی
میتواند مبنایی براي مشارکت بيشتر باشد .ما در تدوین برنامههاي کالسی نيز به طور مؤثري از مشارکت دانشجویان استفاده
میکنيم چون آنها بيش از ما از مشكالت موجود در برنامههاي هفتگی کالسها اطالع دارند .در تنظيم برنامه هاي امتحانی نيز
دانشجوها به معاونت آموزشی کمک میکنند .مشارکت استادان نيز در فعاليتهاي معاونت آموزشی قابل توجه بوده است .به
عنوان مثال ،با مشارکت استادان دانشكده مهندسی عمران ،در سال گذشته بازنگري تمامی برنامههاي آموزشی دانشكده در
مقاطع کارشناسی و تحصيالت تكميلی انجام گردید.


پاسخگویي

پاسخگویی از مؤلفه هاي دیگر یک حمكرانی خوب است .در دانشكده مهندسی عمران دانشجویان شماره تلفن همراه رئيس
محترم دانشكده را دارند و اگر کسی مشكلی یا انتقادي داشته باشد می تواند با ایشان تماس بگيرد .همچنين عالوه بر استفاده
از امكانات فضاي مجازي براي پاسخگویی به دانشجویان و استادان ،برگزاري نشست با دانشجویان و حضور مستمر در دانشكده
مورد توجه مسئولين دانشكده مهندسی عمران بوده است و سعی شده است به سؤاالت و ابهامات دانشجویان به صورت صحيح
و شفاف پاسخ داده شود.


تساوی حقوق

بحث تساوي حقوق و عدالت در امر آموزش بسيار مهم است .این موضوع ضروري است که دانشجویان حس کنند تبعيضی
وجود ندارد و قوانين آموزشی براي همه به صورت یكسان اجرا میشود .رعایت عدالت ،در مورد استادان دانشكده نيز ضروري
است .به عنوان مثال ،در یک سال گذشته سعی شده است توزیع دانشجویان دکتري در دانشكده اصالح شود .مثالً استادي
وجود داشت که  8دانشجوي دکتري به صورت همزمان داشت ولی استاد جوان دیگر هيچ دانشجوي دکترياي در دانشكده
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نداشت .چنين مشكالتی با اصالح رویهها کاهش یافته اند .عدالت در توزیع دروس و تعداد ساعات تدریس استادان نيز بهبود
یافته است.


مسئولیت پذیری

دانشكده مهندسی عمران سعی کرده است نسبت به مشكالت و چالشهایی که وجود دارند مسئول باشد .در ارتباط با مشكالت
آموزشی و چالشهاي موجود در قوانين و شيوهنامهها ،مكاتبات زیادي با مسئولين محترم معاونت آموزشی پردیس صورت گرفته
است .به عنوان مثال ،در مورد اشكاالت موجود در فرایند ارزشيابی دروس استادان ،معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی
دانشكده مهندسی عمران به سرعت نظرات همكاران در دانشكده را جمعآوري و به معاونت آموزشی پردیس منتقل کرد.
همچنين در مورد مشكل عدم تعادل بين تعداد دانشجویان ورودي و خروجی در مقطع دکتري ،استادان دانشكده با
مسئوليت پذیري مناسب با اصالح ظرفيت پذیرش دانشجوي دکتري موافقت نمودند و امسال براي نخستين بار تعداد دانشجوي
دکتري فارغالتحصيل شده بيش از تعداد دانشجویان ورودي بود.


اجماع سازی

یک معاونت آموزشی زمانی می تواند موفق باشد که تمام نيروهایش را بسيج کند و همه در مسير رسيدن به اهداف بلند مدت
و کوتاه مدتی که وجود دارند تالش کنند .براي اینكه این اجماع حاصل شود ،وجود دیگر مؤلفههاي حكمرانی خوب مؤثراند.
محور بودن قانون ،شفافيت رویهها ،دسترسی به اطالعات و وجود عدالت میتوانند حس همكاري و ایجاد نگرش مشترك را
تقویت کنند .ایجاد اجماع بين استادان دانشكده مهندسی عمران در اصالح رویه تعيين ظرفيت پذیرش دانشجوي تحصيالت
تكميلی ،یكی از نمونههاي موفق در این زمينه است .در این مورد ،اکثر استادان منفعت دانشكده را به منفعت شخصی ترجيح
دادند تا با ایجاد یک دیدگاه مشترك ،مشكالت قبلی کاهش یابند.


کارایي و اثربخشي

در زمينه این مؤلفه مهم حكمرانی خوب نيز تالشهایی صورت گرفته است .بازنگري رویهها در آموزش براي کاهش زمان انجام
و بهبود کيفيت فرایندهاي اداري مد نظر قرار گرفت .براي برنامهریزي بهتر فعاليتهاي آموزشی ،براي نخستين بار تقویم
فعاليتهاي معاونت آموزشی تدوین شد .دستورکار جلسات منظم شوراي آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشكده نيز اصالح شد و
در حال حاضر بيشتر وقت جلسات به سياستگذاري و بازنگري رویهها اختصاص مییابد .به عنوان مثال ،براي بهبود درصد
تشكيل کالسها در ابتداي ترم ،در چند ترم اخير درصد کالسهایی که تشكيل نشدهاند به صورت کلی به استادان دانشكده
اطالع رسانی میشود .با این کار تقریباً تمامی کالسهاي دانشكده در جلسه اول ترم تشكيل میشوند.
در پایان الزم به ذکر است با این که به نظر می رسد بهبودي در عملكرد معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشكده
مهندسی عمران وجود داشته است و اعتراضهاي دانشجویی و برخی مشكالت ظاهري کمتر شدهاند ،ارزیابی واقعی عملكرد این
معاونت الزم است بر اساس نتایج ارزیابی درونی دانشكده و همچنين نتایج ارزیابی دانشگاه تهران سنجدیده شود .در این زمينه
دانشكده مهندسی عمران مجموعه اي از معيارهاي سنجش علمكرد معاونت آموزشی را تدوین و به دانشگاه تهران پيشنهاد
کرده است .نتایج این ارزیابی ها در صورتی که در اختيار معاونت آموزشی دانشكده قرار گيرند میتوانند در برنامهریزي
فعاليتهاي آتی ،مبناي کار قرار گيرند.
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