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  برنامه درسي با رويكرد اشتغال پذيري (تجربه دانشگاه فردوسي مشهد) بازنگري
  دكتر  مرتضي كرمي

  رييس برنامه ريزي درسي و آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد
  

ئت عضو محترم هي در شب سوم از دهه سرآمدي،  دانشگاه سيستان و بلوچستان ميزبان آقاي دكتر مرتضي كرمي
ن اين برنامه با هدف بيا گروه برنامه ريزي درسي و آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد بود. فرهيختهعلمي و رييس 

ضرورت بازنگري برنامه هاي درسي و با تكيه بر ارتقاء توان اشتغال پذيري دانشجويان و انتقال تجربيات دانشگاه 
ت ه هاي كشور در آن شركفردوسي برگزار گرديد كه اساتيدي از دانشگاه سيستان و بلوچستان و ساير دانشگا

  داشتند.
ايشان مهمترين مسئله را  "مهم ترين مساله نظام آموزش عالي كشور چيست؟"ايشان سخنراني خود را با طرح اين سوال آغاز نمود كه 

يادگيري  ت. انتقالانتقال يادگيري عنوان نمودند و افزودند كه انتقال يادگيري به بيان ساده انتقال دانش از دانشگاه به عرصه جامعه اس
همان چيزي است كه امروز ما از آن به عنوان ارتقا توان اشتغال پذيري دانشجويان ياد مي كنيم. به عبارت ديگر، در بحث ارتقا توان 

اشته د اشتغال پذيري ما به دنبال آن هستيم كه دانشجويي تربيت كنيم كه كفايت الزم براي ورود به بازار كار و ماندن در اين بازار را
آدم ها به خاطر دانش شان در سازمان ها استخدام مي شوند و به خاطر عملكردشان از سازمان ها "باشد. جمله اي است كه مي گويد: 

اين جمله بدان معنا است كه آموزش غير از دانش صرف مي بايست توانمندي ها و شايستگي هاي ديگري را نيز در  "اخراج مي شوند!
مسئوليت دانشگاه در قبال جامعه، فقط پاسخ به نيازهاي فني و تخصصي و حرفه اي نيست بلكه مهم ترين مسئوليت  دانشجو پرورش دهد.

دانشگاه آموزش دادن افراد جهت ورود به جامعه است. دانشگاه بايد نقش ضابطه گذاران بازار كار را در آموزش دانشجويان موثر بداند و 
ال كند. براي اين كه دانشجو بتواند از توانمندي اشتغال پذيري خوبي برخوردار باشد، بايد تمام يا آن را در برنامه هاي درسي خود اعم

بخشي از برنامه هاي درسي غير ضروري كنار گذاشته و دور ريخته شوند و برنامه هاي درسي جديد تعريف شود. در اين برنامه هاي 
لوم، طي يك برنامه از طرف وزارت ع ١٣٩٤اختيار بازنگري دروس از سال درسي جديد، دروس محوري تغيير چنداني نخواهد داشت. 

به دانشگاه ها واگذار شد. در دانشگاه فردوسي مشهد، رويه بازنگري دروس به اين صورت است كه ابتدا مطالعات  تحقيقات و فناوري
پشتيبان در گروه هاي درسي انجام مي شود. اسناد فرادست، برنامه هاي درسي دانشگاه هاي برتر دنيا، تجربه دانشگاه هاي داخلي، پايش 

همه مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس سند برنامه درسي تنظيم مي شود و الزم است دو نوع دانش آموختگان و كارفرمايان همه و 
شايستگي در برنامه درسي ديده شود: شايستگي هاي تخصصي و شايستگي هاي عمومي. ايشان سلسله مراتب الزم براي تعريف اين 

در پايان برنامه، چند تن از اساتيد شركت ازنگري نمايش دادند. شايستگي ها و اعمال آنها در برنامه درسي را همراه با جزييات فرآيند ب
و چالش هاي پيش رو، نحوه آشنا كردن  عتف كننده در وبينار به طرح مشكالت و نحوه اقدام براي كسب مجوز بازنگري دروس از وزارت

الش هاي اجراي برنامه درسي به صورت اساتيد با الگوي مفهومي آموزش، مدت زمان متوسط براي بازنگري كامل يك برنامه درسي، چ
Co-Op .سواالتي را مطرح نمودند كه سخنران محترم به اين پرسش ها پاسخ گفتند  

  
   


