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مقدمه
بر اساس پژوهش��ی که در سال 2015 توسط مجمع جهانی اقتصاد 
صورت گرفته اس��ت، کش��ور ایران از لحاظ تع��داد فارغ التحصیالن 
مهندس��ی، بعد از روسیه و ایاالت متحده امریکا جایگاه سوم در دنیا 
را به خود اختصاص داده اس��ت]1[. جدول 1، کش��ورها با بیشترین 

تعداد فارغ التحصیل مهندسی را نشان می دهد. 

چکیده
گس�ترشبیرویهرشتههابدونتوجهبهمیزانتقاضایموجود
برایآنهامنجربهازدس�ترفتنهزینهوس�رمایهبس�یاری
میگ�ردد.باتوجهبهروندكاهشجمعیتكش�وروبهدنبالآن
كاه�شمتقاضیانورودبهدانش�گاه،اهمیتبررس�یوتحلیل
رش�تههاجهتتخصیصبهینهسرمایهبهرشتههایپرمتقاضی
بیش�ترمیگردد.درای�نپژوهشچارچوبیجه�ترتبهبندی
رش�تههاازلحاظجذابیت،براس�اسروشه�ايتصمیمگیري
چندشاخصه،ارایهمیگردد.سپسدریكمطالعهموردیجهت
توسعهرشتههایكارشناسیارشدبرقدانشگاهصنعتیسجاد،

بهرتبهبندیرشتههابراساسجذابیتپرداختهمیشود.

کلمات کلیدی: اولویت بندي رش��ته هاي دانش��گاهي، تصمیم گیري 
چند شاخصه، مهندسي برق 

بنابراین اهمیت بررس��ی این موضوع که آیا ظرفیت و بازار کار کافی 
در کش��ور ایران برای جذب و استفاده از این حجم نیروی متخصص 
وج��ود دارد یا خیر، بیش��تر می گردد. چنانچه ظرفی��ت کافی برای 
جذب آن ها وجود نداشته باشد، جذابیت رشته های مهندسی کاهش 
یافته و متقاضیان ورود به این رش��ته کم می ش��ود. از نتایج این امر 
ظرفیت خالی دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی در آینده و هدر 

رفتن سرمایه های کشور می باشد. 

جدول 1: کشورها با بیشترین تعداد فارغ التحصیل مهندسی]1[

تعدادفارغالتحصیلرشتههاینامكشور
مهندسی

454436روسیه

237٨26ایالت متحده امریکا

233695ایران

16٨214ژاپن

147٨5٨کره جنوبی

140169اندونزی

130391اوکراین

113944مکزیک

104746فرانسه

100390ویتنام
در برنامه ریزی برای توس��عه رشته ها، عالوه بر جذابیت آن ها، توجه 
به روند کلی جمعیت علی الخصوص جمعیت 1٨ س��اله و 22 س��اله 
کش��ور که متقاضیان بالقوه رشته های دانش��گاهی هستند، اهمیت 
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زیادی دارد. توجه به این موضوع می تواند در برنامه ریزی برای کنترل 
تعداد دانش��گاه هایی که در کشور تأس��یس می گردد و ظرفیت خالی 
آن ه��ا در آین��ده و به دنب��ال آن تعداد نیروی متخصص��ی که در هر 
رش��ته تربیت می گردد، مؤثر و مفید واقع ش��ود. بر اس��اس مطالعات 
صورت گرفته در مرکز آمار ایران روند جمعیت کش��ور از سال 1370 

تا 1390، در جدول 2 نشان داده شده است ]2[.
روند جمعتی 1٨ و 22 س��اله های کشور، که به ترتیب متقاضی بالقوه 
مقطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد محسوب می شوند به ترتیب در 

جداول 3 و 4، درج شده است ]2[.
همانطور که در جدول 3 مش��اهده می شود، در سال1395 با افزایش 
نس��بی جمعیت نسبت به سال گذشته روبرو هس��تیم، با وجود رشد 
پیش بینی ش��ده در س��ال 1397 و 1402، میزان جمعیت 1٨ ساله 

کشور به تعداد جمعیت در سال 13٨9 نخواهد رسید.

جدول 2: روند جمعیت کلی کشور از سال 1370 تا 1390 )جمعیت به هزار نفر( ]2[

جمعیتسالجمعیتسالجمعیتسالجمعیتسال

137055٨3713766107013٨26731513٨٨73233

13715665٨13776210313٨36٨34513٨9741٨0

137257491137٨6315213٨469390139075150

13735٨33613796221913٨570496

13745919313٨06530113٨671346

13756005513٨16630013٨772279

جدول 3: روند جمعیت 18 ساله کشور از سال های 1389 تا 1405 ]2[.

كشورسال ساله 18 جمعیت
كشورسالایران ساله 18 جمعیت

ایران

13٨91,433,243139٨1,110,٨36

13901,3٨٨,01713991,122,104

13911,426,7٨414001,171,573

13921,205,37214011,154,36٨

13931,1٨7,90314021,239,40٨

13941,179,26014031,253,912

13951,1٨6,65914041,2٨6,716

13961,174,27914051,300,166

13971,095,165
جدول 4: روند جمعیت 22 ساله کشورایران از سال های 1389 تا 1405 ]2[.

جمعیت22سالهسالجمعیت22سالهسال

13٨91,942,936139٨1,179,260

13901,7٨9,٨1713991,1٨6,659

13911,726,4٨٨14001,174,279

13921,592,٨9٨14011,095,165

13931,433,24314021,110,٨36

13941,3٨٨,01714031,122,104

13951,426,7٨414041,171,573

13961,205,37214051,154,36٨

13971,1٨7,903

نمودر 1، به طور کلی روند کاهش��ی جمعیت 22 س��اله های کشور را 
نشان می دهد.

پس از بررس��ی جمعیت متقاضیان کنکور، به بررسی روند متقاضیان 
کنکور سراس��ری به تفکیک رشته می پردازیم. جدول 5، آمار شرکت 
کنندگان در کنکور  سراسری سال های 13٨5 تا 1395 را به تفکیک 
رش��ته های ریاضی، تجربی و انس��انی، بر اساس آمار سازمان سنجش 

آموزش کشور، نشان می دهد.

جدول 5: آمار شرکت کنندگان در کنکور سراسری سال های 85 تا 95 به تفکیک 
رشته ]3[.

رشته
تحصیلی

سال

جمعكلرشتهانسانیرشتهتجربیرشتهریاضی

13٨53421٨542٨95451٨٨0712٨3٨42

13٨63110٨343451350234412٨9474

13٨73192594605٨٨51٨3361352167

13٨٨30٨٨754374264575921252000

13٨92777٨74092٨439217212٨6٨13

13902٨26٨44402703752291132٨77

13912600554499553253351066141

139225196550757529765510٨35٨2

13932234015240062633191034753

13941٨1٨4649٨٨221٨2239٨٨0756

1395162٨795194٨٨161500٨60109

ش��کل 2، روند کاهشی شرکت کنندگان در آزمون سراسری را نشان 
می دهد، که با توجه به روند کاهش جمعیت طی سال های ٨9 تا 95 

که در جدول 3، نشان داده شد، قابل توجیه است. 
ش��کل 3، نیر روند کاهشی ش��رکت کنندگان در رشته های ریاضی و 
انسانی و روند افزایشی شرکت کنندگان تجربی را در سال های 13٨5 

تا 1395 نشان می دهد. 

تاریخچه تأسیس رشته مهندسی برق
الکتریس��یته یکي از موضوعات جذاب علمی از اوایل قرن هفدهم بوده 
است. یکی از اولین مهندسین برق احتماالً ویلیام گیلبرت بوده است که 
اولین وس��یله اندازه گیری الکتریسیته یا الکتروسکوپ را طراحی کرد و 
آن را ورسوریومنامید. همچنین او نخستین کسی بود که به طور واضح 

مغناطیس و الکتریسیته ساکن را تمیز داد ]4[.
تا پیش از حدود دهه1٨٨0، مباحث مربوط به الکتریسیته و کاربردهای 
آن، زیرمجموعه ای از فیزیک تلقی مي شد. این رشته اولین بار در نیمه 
دوم ق��رن نوزده میالدی، بعد از تجاری س��ازی تلگراف، تلفن و توزیع 
برق و استفاده های آن به عنوان یک شغل شناخته شده، مطرح شد. از 
حدود س��ال 1٨٨5 برخی دانشگاه ها و موسسات فناوری مانند دانشگاه 
کرنل و یا موسسه فناوری ماساچوست، رشته کارشناسی مهندسی برق 
را ایجاد نمودند. دانشگاه فنی دارمشتات نخستین دانشگاهی بود که در 
س��ال 1٨٨2 دانشکده مهندسی برق را ایجاد کرد و پس از آن دانشگاه 

کرنل و دیگر دانشگاه ها این رشته را ارایه نمودند ]4[.
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مهندس��ی ب��رق در ایران برای اولین بار در دانش��گاه تهران در س��ال 
1320، تأسیس شد. دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، همزمان 
با تاس��یس دانشکده فني در سال 1313 ایجاد شده و در سال 1320 
از مح��ل اولیه آن ک��ه دارالفنون ب��ود به محل فعلي دانش��کده فني 
انتقال یافت. مهندس��ان الکترومکانیک تربیت ش��ده در آن دوران، در 
رشته   هاي صنایع، تأسیسات و برق فارغ التحصیل مي شدند که مجموعاً 
»الکترومکانیک« نامیده مي شد. در دهه 1340 شعبه الکترومکانیک، 
به رش��ته   هاي مهندسي برق و مهندسي مکانیک تقسیم شد. در سال 
1344 تعداد اعضاي هیأت علمي مهندسی برق مجموعاً در دو گرایش  
»جریان قوي« و »جریان ضعیف« 13 نفر بود. از س��ال 1349 دروس 

این دانشکده به صورت سیستم واحدي تغییر شکل یافت]5[.
دانش��گاه صنعتی ش��ریف نیز در س��ال 1344با نام دانشگاه صنعتی 
آریامهر در تهران بنیانگذاری گش��ت]6[. دانشگاه صنعتی آریامهر در 
س��ال 1344 با ه��دف تربیت و تأمین بخش��ی از نیروهای متخصص 
مورد نیاز ایران، در سطوح باالی علمی، به فرمان سلطنتی محمدرضا 
پهلوی]7[ که تا سال 1357 ریاست آن را بر عهده داشت، و به دست 
دکتر محمد علی مجتهدی تأس��یس گردید. این دانشگاه با استخدام 
حدود 50 عضو هیئت علمی، در اولین دوره پذیرش دانش��جو در مهر 
1345، حدود 400 دانش��جو دررش��ته های مهندسی برق، مهندسی 
مکانیک، مهندسی شیمي و مهندس��ی متالورژی پذیرفته شدند]٨[. 
ن��ام دانش��گاه صنعتی ته��ران در همان س��ال های نخس��تین پس از 
انق��الب به احترام مجید ش��ریف واقفی که از ف��ارغ التحصیالن دوره 
اول مهندس��ی برق این دانشگاه بود و پیش از انقالب کشته شده بود، 

دانشگاه صنعتی شریف نام گذاری شد]6[.

ارایه چارچوبی جهت توسعه رشته های مهندسی برق
با توجه به ظرفیت خالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و فضای 
رقابتی حاکم در میان دانش��گاه های غیردولت��ی، اهمیت برنامه ریزی 
و تخصی��ص بهینه س��رمایه، افزایش می یابد. جذابیت رش��ته ها تأثیر 
بسزایی در انتخاب آن ها دارد. لذا با مرور ادبیات و بررسی شاخص های 
رتبه بندی دانشگاه ها، برگزاری جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان، 
شاخصهای مؤثر بر  اولویت بندی رشته ها به شرح زیر شناسایی  گردید:

- میزان استقبال )تقاضا( از رشته در سطح ملی /استانی
- پذیرش بدون آزمون در رشته مربوطه

- پذیرش در تکمیل ظرفیت
- وضعیت پذیرش در سایر دانشگاه های غیردولتی کشور

- اولویت رشته  در اسناد ملی 
- قدمت ایجاد رشته 

- امکان جذب دانشجوی خارجی در رشته درخواستی
- قابلیت اشتغال در محیط های شغلی مرتبط با رشته

جذابیت رشته ها تأثیر بسزایی در توسعه رشته ها در دانشگاه ها دارد، با 
این وجود از دیگر عوامل مهم در انتخاب رشته، توانمندی هر دانشگاه 
در تأس��یس رشته مي باشد. به عبارت دیگر هرچه رشته های جدیدی 
که در دانش��گاه تأس��یس می ش��وند، به اهداف و امکانات آن دانشگاه 
نزدیک تر باش��ند، منجر به افزایش تقاضا و کیفیت خروجی دانش��گاه 
در آن رش��ته تحصیلی می گردد. لذا در ادامه، برخي از  ش��اخص های 

اولویت بندی رشته ها از لحاظ توانمندی معرفی می گردد.
- هم پوشانی دروس با دروس سایر رشته های موجود در دانشگاه

- نیاز به جذب هیئت علمي جدید
- ایجاد کارگاه جدید

- ایجاد آزمایشگاه جدید

- ایجاد سایت جدید
پس از تعیین ش��اخص ها با تهیه پرسش��نامه می توان اهمیت آن ها را 
تعیین کرد. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه 
به رتبه بندی رشته های کاندید بر اساس جذابیت و توانمندی پرداخته 
می ش��ود. در این پژوهش روش های تاپس��یس و مجموع وزین ساده 

مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعه موردی: اولویت بندی رش�ته های کارشناس�ی ارشد 
برق در دانشگاه صنعتی سجاد بر اساس جذابیت 

دانش��گاه صنعتي س��جاد فعالیت آموزشي خود را از س��ال 1374 با 
عنوان موسس��ه آموزش عالي سجاد با کسب مجوز از شوراي گسترش 
آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با پذیرش 75 دانش��جو 
در رش��ته  هاي مهندسي برق گرایش الکترونیک و مهندسي کامپیوتر 
گرایش نرم افزار و س��خت افزار در مشهد آغاز کرد. در سال تحصیلی 
95- 94، رش��ته های موجود در دانش��کده برق و مهندس��ی پزشکی 
شامل رش��ته مهندس��ی برق در مقطع کارشناسی،مهندسی پزشکی 
در گرای��ش بیوالکتری��ک، کاردانی فن��ی برق- الکترونی��ک، کاردانی 
علم��ی کارب��ردی مخابرات - ارتباط داده ها، کارشناس��ي ناپیوس��ته 
مهندس��ي تکنولوژي الکترونیک، کارشناس��ي ناپیوس��ته مهندس��ي 
تکنولوژي مخابرات-سوئیچ، کارشناسي ناپیوسته مهندسي تکنولوژي 
برق-قدرت، کارشناس��ی ارش��د برق در گرایش های قدرت، مخابرات، 

الکترونیک می باشد.
در مرحل��ه اول جه��ت تعیی��ن اهمیت ش��اخص های معرفی ش��ده 
پرسش��نامه هایی طراحی گردید. س��پس پرسش��نامه ها در جلس��ات 
مختل��ف ارائه و معرف��ی گردیدند. جدول 6، خالص��ه نتایج حاصل از 
تکمیل پرسش��نامه ها توسط اس��اتید و متخصصان گروه های مختلف 

آموزشی دانشگاه صنعتی سجاد را نشان می دهد.
در مرحله بعد باید لیس��تی از رش��ته های کاندید تهیه گردد. با توجه 
به سیاس��ت های تجمیع رشته ها در مقطع کارشناسی از طرف وزارت 
علوم، در این تحقیق فقط لیس��تی از رش��ته ها در مقطع کارشناس��ی 

ارشد مهندسي برق به شرح زیر تهیه گردید. 
- برق- مخابرات امن و رمزنگاری

- برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي
- برق-الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکي

- برق-سیستم هاي الکترونیک دیجیتال
- مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی

- مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
- مهندسی پزشکی- بیومتریال

رش�ته های  بن�دی  اولوی�ت  ش�اخص های  مق�دار  تعیی�ن 
کارشناسی بر اساس جذابیت

در بخ��ش هاي  قبل ش��اخص های جذابیت رش��ته ها معرفی گردید. 
برای شاخص امکان جذب دانشجوی خارجی، شرایط خاصی از طرف 
وزارت علوم تعیین نش��ده اس��ت، که بتوان با اس��تناد به آن، در ازای 
رش��ته های مختلف، مقادیر متفاوتی به این شاخص اختصاص داد. در 
مورد قابلیت اشتغال در محیط های شغلی مرتبط با رشته نیز گزارش 
یا اطالعات مس��تندی منتش��ر نشده است. از س��وی دیگر با توجه به 
اینکه در آزمون کارشناس��ی ارش��د س��ال 94، پذیرش بدون آزمون 
رش��ته ها،  صورت نمی گیرد، این معیار نیز از لیست شاخص های مورد 

بررسی حذف می گردد.
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جدول 6: خالصه نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه های مربوط به شاخص های جذابیت رشته به تفکیک نظرات اساتید دانشکده ها در دانشگاه  صنعتی سجاد 

وزنشاخصدانشكدهعمراندانشكدهصنایعومواددانشكدهكامپیوتردانشكدهبرقومهندسیپزشكیشاخص

0,0760,0960,1270,1320,096پذیرشبدونآزموندررشتهمربوطه

0,0940,0960,1270,1320,104پذیرشدرتكمیلظرفیت

وضعیتپذیرشدرسایردانشگاههای
0,1190,1030,1340,1320,119غیردولتی

0,1670,1470,1590,1320,159میزاناستقبالازرشتهدرسطحملی

0,1430,1350,1150,1320,134اولویترشتهدراسنادملی

0,1160,1150,1020,0790,110قدمتایجادرشته

0,1250,1410,0٨90,1320,121امكانجذبدانشجویخارجی

قابلیتاشتغالدرمحیطهایشغلی
0,1610,1670,1460,1320,157مرتبطبارشته

11111جمع

میزان ش��رکت کنندگان آزمون ارشد س��ال 93 به تفکیک رشته های 
امتحانی، می تواند معیار مناسبی برای تخمین میزان استقبال رشته ها 
باش��د. ج��دول 7، اطالعات مربوطه در برخي از رش��ته ها  را نش��ان 
می دهد. اطالعات جدول 7 بر اس��اس گزارش آماری آزمون سال 93 
سازمان سنجش مي باش��د. همانطور که مشاهده می گردد، اطالعات 
بر اس��اس مجموعه رش��ته های امتحانی اعالم شده اس��ت. بنابراین با 
توجه به عدم دسترسی به اطالعات میزان شرکت کنندگان به تفکیک 
گرایش های امتحانی، از تعداد ش��رکت کنندگان هر مجموعه رش��ته 
امتحانی برای تخمین میزان اس��تقبال از رشته ها استفاده شده است. 
واضح است که در تحقیقات آتی چنانچه، اطالعات به تفکیک گرایش 

در دسترس باشد، نتایج دقیق تری به دست خواهد آمد. 
اولویت رش��ته ها در اسناد ملی بر اس��اس اولویت های معرفی شده در 

نقشه جامع علمی کشور تهیه گردیده است]10[. قدمت رشته های 

جدول 7: تعداد شرکت کنندگان آزمون ارشد سال 93 به تفکیک
 رشته های امتحانی]9[

تعدادشركتكنددگانرشتهردیف

539٨مهندسي مواد 1

9471مجموعه مهندسي صنایع2

9049مهندسي شیمي3

24541مجموعه مهندسي مکانیک4

414٨5مجموعه مهندسي عمران5

42575مجموعه مهندسي برق6

3443٨مجموعه مهندسي کامپیوتر7

جدول 8: میزان پذیرش در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 94

روزانه/پیامنورغیرانتفاعینامرشتهردیف
شبانه

مجازیدولتی،
پیامنورو
غیرانتفاعی

پردیس
خودگردان

میزانكلپذیرش
درتكمیلظرفیت

میزانپذیرشدر
انتخابرشتهاصلی)به
استثنایدانشگاهآزاد(

درصدتكمیل
ظرفیتاعالم

شده

000000290.00مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی1

590607723370.1٨مهندسی پزشکی- بیوالکتریک2

60200٨1160.07مهندسی پزشکی- بیومتریال3

0000001170.00برق- مخابرات امن و رمزنگاری4

150000151110.14برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي5

6901233261406710.21برق-الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکي6

5603025٨42570.33برق-سیستم هاي الکترونیک دیجیتال7

کاندید نیز از مصوبات وزارت علوم استخراج گردید. 
جدول ٨ اطالعات مربوط به تکمیل ظرفیت آزمون کارشناس��ی ارشد 

سال 94]11[، در سطح کشور را نشان می دهد. 
جدول 9، نیز میزان پذیرش در دانشگاه های استان خراسان در آزمون 
کارشناس��ی ارش��د 94]12[،را به تفکیک دوره های تحصیلی نش��ان 

می دهد. الزم به توضیح اس��ت چنانچه اطالعات میزان ثبت نام شدگان 
نهایی در هر رش��ته/ محل موجود باشد، می تواند جایگزین سه معیار 
مذک��ور )میزان پذیرش با آزم��ون، بدون آزم��ون و تکمیل ظرفیت( 
گردد. به عبارت دیگر، اطالعات میزان تقاضای واقعی برای هر رش��ته، 

می تواند از مهم ترین معیارها در تعیین جذابیت رشته ها باشد.
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جدول 9: میزان پذیرش آزمون کارشناسی ارشد 94 در استان خراسان، به تفکیک دوره تحصیلی

میزان کل پذیرش غیر انتفاعی و پیام نور و آزاد استان خراسانپیام نورآزادغیرانتفاعینام رشته

0000مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی
015015مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
0000مهندسی پزشکی- بیومتریال

0000برق- مخابرات امن و رمزنگاری
0 000برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي

2075095برق-الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکي

جدول 10: رتبه بندی رشته های کاندید بر اساس جذابیت

عنوان رشتهردیف
رتبه نهایی رشته 
با استفاده از روش 
مجموع ساده وزین

رتبه نهایی رشته 
با استفاده از روش 

تاپسیس
رتبه نهاییرتبه میانگین

111.001مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی1

555.005مهندسی پزشکی- بیوالکتریک2

322.502مهندسی پزشکی- بیومتریال3

232.502برق- مخابرات امن و رمز نگاری4

444.004برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي5

777.007برق-الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکي6

666.006برق-سیستم هاي الکترونیک دیجیتال7

از آنجا که در این تحقیق، امکان جمع آوری اطالعات مربوط به میزان 
ثبت نام ش��دگان نهایی وجود نداشت، ناگزیر معیارهای میزان پذیرش 
با آزمون، بدون آزمون و تکمیل ظرفیت مورد بررس��ی قرار گرفت. لذا 
برای تحقیق های آتی، معیارهای مذکور می توانند بر اساس اطالعاتی 

که قابل دسترسی هستند، تغییر کنند.

در نهایت با اس��تفاده از روش تاپسیس و مجموع وزین ساده اقدام به 
اولویت بندی رش��ته های مورد بررس��ی  گردید. نتایج در جدول شماره 

10نمایش داده شده است.

نتیجه گیری
گسترش بی رویه دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی بدون توجه به 
روند کاهش جمعیت و الگوی تقاضا برای رش��ته ها منجر به از دس��ت 
رفتن س��رمایه بسیاری در کش��ور گردیده است. همانطور که قبال نیز 
ذکر ش��د، کش��ور ایران از لحاظ تعداد نیروی مهندس در رتبه س��وم 
دنی��ا قرار دارد.  موجود نبودن بازار کار کاف��ی برای فارغ التحصیالن 

رش��ته های مهندسی در ایران با توجه به رشد زیاد نیروی مهندس در 
کش��ور، منجر به از بین رفتن جذابیت رش��ته های مهندس��ی و خالی 
ش��دن ظرفیت دانشگاه ها گردیده است. لذا لزوم ایجاد رویه نظام مند 
برای گسترش رشته ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با این وجود، 
موانع زیادی برای ایجاد یک روش مناسب جهت توسعه رشته ها وجود 
دارد. از جمل��ه این موان��ع، می توان به فقدان اطالعات قابل اعتماد در 
زمینه ی ظرفیت واقعی دانش��گاه ها و موسس��ات آموزشی به تفکیک 
رشته ها، تغییر سیاست های وزارت علوم در زمینه رشته ها و غیر قابل 
پیش بینی بودن آن و عدم وجود پژوهش های گسترده در این زمینه، 

اشاره نمود. 
در این پژوهش بر اس��اس مطالعات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان، 
ش��اخص هایی جهت ارزیابی رش��ته ها از لحاظ جذابی��ت و توانمندی 
دانش��گاه برای تأسیس رشته جمع آوری گردید. سپس در یک مطالعه 
موردی، رش��ته های کاندید برای تأسیس در دانشکده برق و مهندسی 
پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد، بر اساس شاخص های جذابیت معرفی 

شده در تحقیق اولویت بندی گردید.
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