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فهرست مطالب:
• ن کات مقدماتی
نجم
ه
م
ا
• معرفی کار ن ا ن رد سال 1400
نجم
• گزارش فعالیت اهی ا ن رد سال 1400
نجم
• ربانمه اهی ا ن رد سال جاری
• ن کات پایانی
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نکات مقدماتی
انجمن آموزش مهندسی ایران بستری فراهم کرده است تا اعضای آن بتوانند
با کار داوطلبانه و در تعامل و هم افزایی با همکاران و همفکران خود ،در
ارتقای کیفیت آموزش مهندسی و اعتالی کشور مشارکت کنند.
 اعضای حقیقی(پیوسته ،وابسته ،دانشجویی و افتخاری)
 اعضای حقوقی(سطح  ،1سطح  ،2سطح  3و سطح )4
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نکات مقدماتی

مستندات مهم باالدستی
 اساسنامه انجمن -برنامه راهبردی انجمن

تحوالت مهم در تاریخچه انجمن
 تدوین ضوابط و چارچوب ها توسعه تشکیالتی (کمیته ها ،شاخه ها ،کارگروه ها و ).... توسعه و تثبیت محیط ها و ابزارهای گفتمانی(کنفرانس ها ،نشریات ،سخنرانی ها ،کارگاه ها و )....
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نکات مقدماتی
اولویت های راهبردی انجمن (از برنامه راهبردی مصوب )1398
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نکات مقدماتی

تغییرات ساالنه تعداد اعضا
1400

1323
1156

1200
995

1000
790

800
687
573

600

511
431
355

400
209
200

102
46

0
1400

99

98

97

96

95

94

93

91

92

89

90

1400

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

سال

1323

1156

995

790

687

573

511

431

355

209

102

46

تعداد کل اعضا در پایان سال

167

161

205

103

114

62

80

76

146

107

56

تعداد اعضای پیوسته فعال  29تیرماه  337 :1401نفر

تعداد اعضای جدید
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نکات مقدماتی

اعضای حقوقی
اعضای حقوقی سطح 1

اعضای حقوقی با حمایت مالی

بیش از  40عضو حقوقی دانشگاهی و غیر دانشگاهی (بدون حمایت مالی)
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نکات مقدماتی

تقدیرنامه
اعالم کسب رتبه عالی توسط
انجمن بر اساس ارزیابی دبیرخانه
کمیسیون و شورای انجمن های
علمی ایران
(بهمن ماه )1400
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معرفی همکاران
مشاوران عالی انجمن

پرویز جبه دار ماراالنی

رضا فرجی دانا
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معرفی همکاران
هیأت مدیره (دوره پنجم)
اعضای اصلی
علی اشرفی زاده
(رئیس)

جعفر توفیقی
داریان
(نائب رئیس)

عباس بازرگان هرندی

رامتین خسروی

سعید سهراب پور

ملودی خادم ثامنی

حسین معماریان
(خزانه دار)

اعضای علی البدل

محمد شکرچی زاده

امیرنادر عسکرپور
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معرفی همکاران
هیأت بازرسان
اعضای اصلی

محمود موسوی مشهدی

محمود کمره ای

عضو علی البدل

مسعود یحیایی
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معرفی همکاران
دبیرخانه

حانیه خانعلی
(همکار سابق)

سوگند محمدجعفری

لیال شیربان

آزاده معماریان
(همکار سابق)
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معرفی همکاران
مدیران انجمن
فرشاد ترابی (مدیر امورآموزشی)

مسعود دهقانی (مدیر امور بین الملل)

لیال شیربان (مدیر اجرایی)

هدایت عزیزپور (مدیر ارتباط با صنعت)

افسانه مجری (مدیر امور شاخه های انجمن)
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معرفی همکاران
هیأت تحریریه خبرنامه انجمن

سمیه چمانی

علی اشرفی زاده (مدیرمسئول)

شروان عطایی

لیال شیربان (سردبیر)

نصرت ا ..گرانپایه
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معرفی همکاران
کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی
عباس بازرگان

محمد دادرس
(رئیس)

شهره فاطمی

اکرم حسینیان

هدی رودکی (نائب
رئیس)

حسین معماریان

مرتضی یوسف صنعتی

حمیدرضا حیدری
نوقابی

علی شفاعت
(دبیر)

محمود موسوی مشهدی
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معرفی همکاران
کمیته ارتباطات و انتشارات
محمود اژدری

علیرضا دولت آبادی

مجتبی محمدی

مجید بازارگان
(نائب رئیس)

مریم قصاب زاده

حمید مهدیقلی

نورمحمد یحیایی

صادق جاللی
(دبیر)

نصرت ا ...گرانپایه
(رئیس)

سارا نظیف
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معرفی همکاران
کمیته ارکان و منابع انسانی

علی اشرفی زاده

محمد حسن پنجه شاهی

محمدحسن سعیدی
(دبیر)

سعید سهراب پور

رضا فرجی دانا
(رئیس)

محمود کمره ای

پرویز جبه دار ماراالنی
(نایب رئیس)

حسن طاهری

کیوان نارویی

محمود یعقوبی

17/66

معرفی همکاران
کمیته برنامه ریزی و پایش دستاوردها

حمیدرضا احدی
(نائب رئیس)

جعفر توفیقی داریان

حسین ساسانی
(رئیس)

محمود احمدیان

مریم بیطرف

مسعود حجت

حسینعلی
پاکروان

محمد امین حجتی کرمانی

جالل نظرزاده
ناصر صادقیان (دبیر)

18/66

معرفی همکاران
کمیته توسعه عضویت و شاخه های انجمن

عباس ابراهیمی
(رئیس)

فهیمه حوری آباد صبور (دبیر)

ملیحه مقدسی (نایب رئیس)

غالمرضا پازوکی

خسرو جعفرپور

محسن صنیعی

افسانه مجری

امین جعفری رامیانی

هادی علی اکبریان

بهرام ودودی مفید
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معرفی همکاران
کمیته جوایز

سید نظام الدین اشرفی زاده
(نائب رئیس)

یونس فرزین فرد

محمد ملک پور (دبیر)

محمدعلی رستم پور

علیرضا قلی پور

ابراهیم واشقانی فراهانی (رئیس)

امیرنادر عسکرپور

سینا کشاورز

طه گودرزی

محمد هاشم زاده
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معرفی همکاران
کمیته دانشجویی
محمد رضا بشارتی
صنعتی شریف

سید محمدمهدی احمدپناه
چالمرز سوئد

مرضیه خواجه علی
صنعتی اصفهان

محمد مهدی محب علی
خواجه نصیرالدین طوسی

سمیرا جعفرزاده
تربیت مدرس

عرفان رئوفی
(نایب رئیس)
شیراز

نیلوفر دینی
علم و صنعت ایران

جمال کزازی
(رئیس)
تهران

محمد فراهانی
(دبیر)
آزاد قزوین

علی مه آبادی
صنعتی امیرکبیر
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معرفی همکاران
کمیته فعالیت های آموزشی و تخصصی

جالل اکبری

بابک سیف
(نائب رئیس)

امیررضا مسعودی

مهرداد تقی زاده منظری
(دبیر)

فرشاد ترابی

محمدجواد عابدینی
(رئیس)

فرزان قالیچی

اسماعیل مسگرپور طوسی

سونا قلی زاده

زهرا نصراللهی
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معرفی همکاران
کمیته مشاوران صنعتی انجمن
روزبه باقری

مهدی اسکروچی

آرین زرگامی

هدایت عزیزپور
(دبیر)

حسین ساسانی

جبار علی ذاکری

رحمت ستوده قره باغ

جالل کاوندی
(نایب رئیس)

محسن سلطانپور
(رئیس)

مسعود یحیایی
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معرفی همکاران
کمیته همکاری های بین الملل
فیروز بختیاری نژاد

محمودرضا دالور

رضا حسینی ابرده

افسانه سادات الریمی

سید محسن حائری

محمد کارآموز
(رئیس)

زانیار میرزایی

مسعود دهقانی صوفی

علیرضا شیرازی نژاد
(دبیر)

معصومه نصیری کناری
(نایب رئیس)
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معرفی همکاران
کارگروه جذب منابع
رحمت ستوده قره باغ
علی اشرفی زاده
(رئیس)

مسعود حجت

رضا فرجی دانا

کارگروه های ایجاد شده در سال 1401
 کارگروه آموزش ترکیبی کارگروه ارتقای سواد آبی25/66

معرفی همکاران
شورای شاخه دانشگاه تهران

رامتین خسروی
(خزانه دار)

سیروس زمانی
( دبیر)

محمود شاه آبادی
(نایب رئیس)

حسین معماریان
(رئیس)

شورای شاخه دانشگاه شهید بهشتی

سید ابراهیم افجه ای
(رئیس)

عباس پیرهادی
(نایب رئیس)

علیرضا قلی پور
(دبیر)

شکرا...کریمیان
(خزانه دار)
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معرفی همکاران
شورای شاخه دانشگاه شهید چمران اهواز

اسماعیل حجازی
(خزانه دار)

کوروش حیدری شیرازی
(نایب رئیس)

محسن صنیعی
(رئیس)

شهرزاد عجبی
(دبیر)

شورای شاخه دانشگاه شیراز

احمد انوار
(نایب رئیس دوم)

علیرضا خیاطیان
(دبیر)

محمود کریمی
(خزانه دار)

مجتبی محزون
(نایب رئیس اول)

محمود یعقوبی
(رئیس)
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معرفی همکاران
شورای شاخه دانشگاه صنعتی اصفهان

شورای شاخه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

غالمعلی رئیسی اردلی
(نایب رئیس)

بابک بنکدار پور
(رئیس)

حمیدرضا صفوی
(رئیس)

سید هادی طبائیان
(نایب رئیس)

سید مهران نحوی
(خزانه دار)

امیر هاشمی
(دبیر)

منصوره سلیمانی
(خزانه دار)

ناهید شیخان
(دبیر)
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معرفی همکاران
شورای شاخه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید خالوزاده (دبیر)

شورای شاخه دانشگاه صنعتی شریف

محمد ایزدی
(نایب رئیس اول)

محمدعلی بیجارچی (دبیر)
محمد راوندی (رئیس)

علیرضا جهان تیغ (خزانه دار)

حسام زندی (نایب رئیس)
محمد حسن سعیدی (رئیس)

محمدحسین سیادتی (خزانه دار)

مهرداد تقی زاده منظری
(نایب رئیس دوم)
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معرفی همکاران
شورای شاخه دانشگاه فردوسی مشهد

شورای شاخه دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی پناهی
(دبیر)

جبارعلی ذاکری (رئیس)

حبیب رجبی مشهدی
(رئیس)

مجید طیرانی (نایب رئیس)

مجید علومی
(خزانه دار)

عابدین واحدیان مظلوم
(نایب رئیس)

هاجر قنبری (دبیر)

فاطمه مهدی زاده (خزانه دار)
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معرفی همکاران
شورای شاخه دانشگاه بوعلی سینا

شاخه دانشگاه تربیت مدرس

جالل اکبری (رئیس)
ابراهیم واشقانی فراهانی

مسئول پیگیری راه اندازی شاخه

عباس رمضانی (خزانه دار)

مهدی سخائی نیا (نایب رئیس)

هاشم مظاهری (دبیر)

شاخه دانشگاه فنی و حرفه ای
(سال -1401جدید)

دکتر علیرضا معلم زاده

مسئول پیگیری راه اندازی شاخه
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
-1تقویت تشکیالت و ارتباطات داخلی انجمن
 -1-1برگزاری منظم جلسات ماهانه هیأت مدیره و کمیتههای انجمن
 -2-1برگزاری سه نشست الکترونیکی مشترک انجمن و دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه تهران به منظور برقراری ارتباط نزدیکتر (فروردین ،خرداد و مرداد )1400
 -3-1برگزاری جلسه الکترونیکی جهت مشورت در خصوص گامهای بعدی اجرای برنامه
منتورینگ در چند شاخه منتخب1400/01/28 ،
 -4-1امضای تفاهم نامه میان انجمن و دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه
تهران در  20اردیبهشت 1400
 -5-1امضای تفاهم نامه میان انجمن و دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در  21اردیبهشت
1400
 -6-1اجرای دوره نخست برنامه منتورینگ بصورت پایلوت ،اردیبهشت ماه 1400
 -7-1برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره پنجم هیأت مدیره و بازرسان انجمن
 -8-1برگزاری مجمع عمومی ( نوبت دوم) به صورت الکترونیکی1400/4/17 ،
 -9-1انتصاب مدیر امور آموزشی انجمن
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
-1تقویت تشکیالت و ارتباطات داخلی انجمن (ادامه)
 -10-1انتصاب دبیر برنامه رصد آموزش مهندسی
 -11-1تفاهم نامه انجمن با شرکت چیگل در راستای تعریف و عملیاتی کردن خدمات ویژه و ارزش افزوده به
اعضای فعال انجمن1400/05/11 ،
 -12-1برگزاری دومین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران،
1400/06/04
 -13-1تحلیل نتایج نظرسنجی از اعضای انجمن درخصوص عملکرد انجمن در سال  ،1399شهریور 1400
 -14-1برگزاری جلسه گردهمایی روسای شاخههای انجمن به صورت الکترونیکی1400/06/23 ،
 -15-1تدوین دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات انجمن ،مهر 1400
 -16-1تقدیر از اعضای هیأت مدیره و همکاران دوره قبل1400/07/19 ،
 -17-1تشکیل سه جلسه حضوری کارگروه جذب منابع پایدار به منظور تبادل نظر و برنامه ریزی برای تأمین
منابع مالی پایدار برای انجمن در نیمه دوم سال 1400
 -18-1انتشار مشروح سه میزگرد از هفتمین کنفرانس آموزش مهندسی در خبرنامه انجمن
 -19-1دریافت لوح تقدیر برای کسب رتبه  Aدر سال  1399در مراسم اختتامیه نهمین همایش
پیشرفت و توسعه علمی کشور با توسعه نوآورانه توسط شورای انجمنهای علمی کشور1400/11/23 ،
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
-2ارتقاء عضویت در انجمن و افزایش مشارکت اعضاء در فعالیتهای آن
 -1-2افزایش تعداد اعضای حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1400به شرح زیر:
تعداد اعضای حقیقی  1323نفر
تعداد اعضای حقوقی  58عضو
 -2-2انتشار گزارش وضعیت کار داوطلبانه در انجمن در سال 99
 -3-2فراخوان داوطلبی عضویت در کمیتههای انجمن به منظور جلب مشارکت اعضای انجمن در کمیتهها،
مرداد ماه 1400
 -4-2انعقاد تفاهم نامه انجمن با انجمن مهندسی گاز ایران و عضویت حقوقی طرفین1400/06/29 ،
 -5-2جلسه عمومی اعضای کمیتههای انجمن در دوره جدید1400/09/18 ،
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
-3افزایش اثرگذاری فعالیتهای انجمن و ارتقای ابعاد ترویجی و پژوهشی آن
 -1-3انتشار  12شماره خبرنامه الکترونیکی
 -2-3انتشار چندین یادداشت در وبگاه و خبرنامه انجمن به شرح جدول 1
 -3-3انتشار بیانیه انجمن در سال  1400در خصوص ضرورتها در بازتعریف آموزش مهندسی در دوران
پسا کرونا
 -4-3انتشار محتوای میزگردهای برگزار شده در ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
به صورت الکترونیکی
 -5-3تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه بوعلی سینا1400/3/24 ،
 -6-3انتشار  10پرسش متداول تدریس در وب سایت و خبرنامه انجمن
 -7-3فعالیت شاخههای انجمن به شرح جدول 2
 -8-3حمایت مالی انجمن از پایان نامه «تدوین الگوی ظرفیت اشتغال پذیری دانشجویان دانشگاه
شهید چمران اهواز»
 -9-3برگزاری مسابقه تجربیات دستیاران آموزشی ،مرداد ماه 1400
 -10-3معرفی مقاالت برگزیده هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران و تقدیر از
نویسندگان آنها ،اسفند 1400
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
-4برگزاری سخنرانی ،میزگرد ،دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی
 -1-4ارائه سخنرانیهای علمی ،کارگاه های آموزشی و وبینارها به شرح جدول 3
 -2-4برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران به شرح جدول  ( 4ارائه  17مقاله به
صورت شفاهی و  8مقاله به صورت پوستر از میان  43مقاله دریافتی ،برگزاری  2کارگاه آموزشی5 ،
سخنرانی کلیدی و  6نشست تخصصی)  3الی  6آبان ماه 1400

-5افزایش حضور و رؤیتپذیری انجمن در صحنه های مرتبط با آموزش مهندسی
 -1-5انتشار رویدادها در کانال تلگرام انجمن
 2-5به روزرسانی و سامان دهی وب سایت انگلیسی انجمن
 -3-5اطالع رسانی مقالههای فصلنامه آموزش مهندسی ایران
 -4-5همکاری با موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

36/66

گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
-6توسعه همکاریهای بین المللی انجمن
 -1-6دعوت به ارسال مقاله برای انتشار در مجله پژوهش در آموزش مهندسی (،)EER
(اولین مقاله در تاریخ  13جوالی  2020در این مجله به چاپ رسید).
 -2-6ارائه وبیناری با عنوان زیر در  IFEESتوسط دکتر حمیدرضا تقی راد1400/2/1 ،
Artificial Intelligence and Haptic Technology in Intraocular Surgery Training
 -3-6گزارشی از وبینار "بیشینه کردن تعامل و دستاوردهای یادگیری در دانشجویان چینی" توسط دکتر
مسعود دهقانی صوفی در جلسه کمیته همکاری های بین الملل.
 -4-6تمدید عضویت انجمن در IFEES
 -5-6همکاری با کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 -6-6اطالع رسانی در خصوص وبینارهای IFEES
 -7-6انعکاس اهم رویدادها و اخبار انجمن در LinkedIn

37/66

گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :1یادداشت ها
ردیف

عنوان یادداشت

1
پیشگامان آموزش مهندسی :ریچارد کولوِر :یک زندگی حرفه ای همراه با نقاط
عطف و انعطاف پذیری

نویسنده

تاریخ

ترجمه :زین العابدین چمانی ،سمیه
چمانی

فروردین 1400

تیر 1400

2

ضرورت پژوهش و بازبینی مهندسان در نگرههای مالکیت معنوی

مهندس سید ابراهیم ابطحی

3

پیشگامان آموزش مهندسی :فیلیپ ونکات :تدریس چگونه تدریس کردن

ترجمه :زین العابدین چمانی ،سمیه
چمانی

مرداد 1400

4

نکوداشت سال روز تولد دکتر پرویز جبه دار ماراالنی

مهندس سید ابراهیم ابطحی

مرداد 1400

5

فنّاوری اطالعات  :درد یا درمان؟ :اقدامات محمد یونس در مواجهه با انگارههای
میشل اونفره

مهندس سید ابراهیم ابطحی

شهریور 1400

6

ده مهارت برتر مورد نیاز در سال  2025به اعتقاد مجمع جهانی اقتصاد ()WEF

دکتر رضا لطفی

شهریور 99
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :1یادداشت ها
ردیف

عنوان یادداشت

نویسنده

تاریخ

کوته پاسخی به یک پرسش تکراری" :دانشگاه ها دقیقا ً به چه
7

دردی می خورند ؟

مهندس سید ابراهیم ابطحی

8

سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از
نگاه مجمع جهانی اقتصاد  -یادداشت 1

دکتر رضا لطفی

9

میراث ادوارد دوبونو :آیا انگاره های آموزشی شیوه های کاربرد تفکر جانبی و
موازی ،برای مهندسان راهگشا است؟

مهندس سید ابراهیم ابطحی

آبان 1400

سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از
نگاه مجمع جهانی اقتصاد  -یادداشت  :2تفکر تحلیلی و تفکر نقاد
سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از
نگاه مجمع جهانی اقتصاد  -یادداشت  :3حل مسأله پیچیده

مهندس سید ابراهیم ابطحی

آبان 1400

دکتر رضا لطفی

آذر 1400

سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از
نگاه مجمع جهانی اقتصاد  -یادداشت :4

دکتر رضا لطفی

10
11

12

مهر 1400

مهر 1400

دی 1400

یادگیری فعال و راهبردهای یادگیری
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :1یادداشت ها
ردیف

13

14

15
16

عنوان یادداشت

نویسنده

به بهانه یادداشت " میراث ادوارد دوبونو :آیا انگاره های آموزشی شیوه های کاربرد
تفکر جانبی و موازی ،برای مهندسان راهگشا است؟" مهندس سید ابراهیم دکتر حسن بلورچی
ابطحی
ترجمه :زین العابدین چمانی ،سمیه
پیشگامان آموزش مهندسی :کارل اسمیت :آموزش مهندس از لِنز روانشناسی چمانی
آموزشی
سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از
نگاه مجمع جهانی اقتصاد  -یادداشت :5
دکتر رضا لطفی
خالقیت و ابتکار عمل
گفتار علوم انسانی به مثابه فناوری در مواجهه با گفتمان های رایج مهندسی

مهندس سید ابراهیم ابطحی

تاریخ

دی 1400

دی 1400

بهمن 1400
بهمن 1400

17

سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از
نگاه مجمع جهانی اقتصاد  -یادداشت  :6راهبری و اثرگذاری اجتماعی

دکتر رضا لطفی

18

نگاهی اجمالی به نقش دانشکده آموزش مهندسی دانشگاه پردو در نظام آموزش
عالی کشور آمریکا

دکتر علی شفاعت

اسفند 1400

19

تحقیق ،بررسی و بهینه کاوی انجمن آموزش مهندسی آمریکا

مهندس حسین ساسانی

اسفند 1400

اسفند 1400
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :2فعالیت شاخه ها
فعالیت ها

شاخه

سخنرانی الکترونیکی "ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ،با تأکید بر آموزش مهندسی" ،دکتر معصومه قارون

تاریخ
1400/01/25

وبینار "تأثیر کووید  19بر زنان ،در علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی" ،دکتر معصومه نصیری کناری

1400/02/29

دوره "توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی مهندسی" ،دکتر حسین معماریان

 17مرداد الی 9
شهریور 1400
1400/05/20

وبینار "یاددهی و یادگیری پرسش محور -مسأله محور" ،دکتر محمد جواد عابدینی

1400/07/28

وبینار با موضوع "اصول تدریس موثر" ،دکتر حسین معماریان

دانشگاه تهران

کارگاه الکترونیکی "دستیاران آموزشی" ،دکتر حسین معماریان ،دکتر رامتین خسروی
ارائه گزارشی از برگزاری مسابقه تجربیات دستیاران آموزشی انجمن با حضور برگزیدگان مسابقه
انتشار  5پیشنهاد آموزشی از سوی رئیس شاخه

1400/08/10
1400/08/26
در پنج خبرنامه

وبینار "سنجش مشارکت فعال دانشجویان در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور :تحلیل نتایج یک پیمایش ملی" ،دکتر رضا منیعی

1400/10/29

وبینار "راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی" ،دکتر جعفر توفیقی داریان ،دکتر فرهاد ابراهیم آبادی ،دکتر سیده مریم
حسینی لرگانی

1400/11/27

وبینار تجربیاتی پیرامون دستیاری آموزشی ،دکتر رامتین خسروی
نشست تخصصی "سواد آبی" ،دکتر حسین معماریان ،دکتر بنفشه زهرایی ،دکتر محمدحسین صراف زاده ،مهندس امیررضا محرابی
برگزاری جلسات شورای شاخه

1400/12/04

1400/12/23
هرماه
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :2فعالیت شاخه ها
دانشگاه شیراز

کارگاه "روش تحقیق و مستند نمودن نتایج حاصل از پژوهش" ،دکتر محمد جواد عابدینی

مرداد 1400
1400/09/03

وبینار "تحوالت در آموزش های دانشگاهی :نگاهی به آینده" ،دکتر سید علی اکبر صفوی

دانشگاه
صنعتی خواجه
نصیرالدین
طوسی

-------

دانشگاه
صنعتی
شریف

--------

دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه گزارش در خصوص مقاله "تاریخچه استاندارد سازی در آموزش مهندسی" ،توسط دکتر هاجر قنبری

فروردین 1400

انتخابات دور دوم شورای شاخه انجمن به صورت الکترونیکی

1400/01/16

سخنرانی دکتر شروان عطایی در دومین همایش آموزش الکترونیکی "تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی :سیاستها،
ارزشیابیها و درسهای عملی"
سخنرانی دکتر محبوبه تقی زاده در دومین همایش ملی "مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری و فضای سایبر در ایران"

 26و 1400/02/27
اردیبهشت 1400

تیرماه 1400
همکاری مشترک دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علم و صنعت ایران با شاخه انجمن
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :2فعالیت شاخه ها
دانشگاه
صنعتی
اصفهان
دانشگاه
امیرکبیر

جلسه شورای شاخه
جلسه افتتاح کمیته دانشجویی به صورت حضوری و الکترونیکی
گزارش فعالیتهای انجام شده برای برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

صنعتی

برگزاری جلسات هفتگی برای برنامه ریزی برگزاری هفتمین کنفرانس
برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

دانشگاه شهید
چمران اهواز

برگزاری وبینار "اخالق در آموزش مهندسی" ،پروفسور مجتبی جعفرپور

1400/01/18
1400/02/12
تیر 1400
مرداد 1400
 3الی  6آبان 1400

دانشگاه بوعلی
سینا همدان
دانشگاه
تربیت
مدرس

برگزاری وبینار "آموزش مهندسی و انقالب صنعتی چهارم" ،دکتر یداله مهرعلیزاده
وبینار "چگونه برنامه پژوهشی پنج ساله تهیه کنیم؟" ،دکتر محمدجواد عابدینی
وبینار "علم و دانش در اکوسیستم فناوری و تولید ثروت" ،دکتر محمدحسن مرادی
وبینار "دیروز ،امروز و فردای آموزش مهندس" ،دکتر حسین معماریان
جلسه انتخابات شورای شاخه انجمن در دانشگاه بوعلی سینای همدان
وبینار "آموزش برای ارتقای سواد آبی ،دکتر بنفشه زهرایی"

1400/03/23
1400/04/27
1400/11/04
1400/11/11
1400/02/11
1400/06/30
1400/08/11

وبینار "توسعه مهارت های نرم برای دانشجویان،دانش آموختگان و فناوران" ،دکتر جالل اکبری

1400/09/29

جلسه تشکیل کمیته دانشجویی شاخه انجمن در دانشگاه تربیت مدرس

1400/04/23
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :3سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

عنوان وبینار
سخنرانی "اصالح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا"
سخنرانی " تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر
آموزش مهندسی"
سخنرانی "آموزش ،هوش مصنوعی ،یادگیری و علوم شناختی :تغییر ناگزیر پارادایم"
کارگاه آموزشی الکترونیکی" :پژوهش در آموزش مهندسی"
سخنرانی اشتراک تجربیات مهندسان زن ،گزارشی از یکی از جلسات WFEO
سخنرانی ”آموزش برای ارتقای سواد آبی”
سخنرانی "واسط های مغز و ماشین :فرصت ها و چالش ها"
کارگاه آموزشی "دانش پژوهی تدریس-یادگیری"
کارگاه آموزشی "به کارگیری فکرها و تصویرها دربهینه سازی آموزش مهندسی"
کارگاه "کاربرد روش یادگیری فعال در آموزش مهندسی :چالش ها و فرصت ها"
سخنرانی "مطالعه تطبیقی ساختار تخصیص بودجه پژوهشی در داخل و خارج کشور"

سخنرانی "چگونه می توان در سیستم آموزش مهندسی تغییر ایجاد کرد؟"
سخنرانی "آموزش مهندسی در بستر زمان (از گذشته تا آینده)"

سخنران

تاریخ

دکتر رضا لطفی

1400/02/26

دکتر علی اکبر سیاری

1400/03/22

دکتر بابک نجار اعرابی

1400/04/17

دکتر عباس بازرگان

1400/06/31

دکتر سونا قلی زاده

1400/07/02

دکتر بنفشه زهرایی
دکتر علی قاضی زاده احسائی
دکتر محمد دادرس

1400/07/17
1400/08/25
1400/08/18

دکتر رقیه گوگ ساز قوچانی

1400/09/17

دکتر علی لیبر

1400/09/23

دکتر علیرضا فاتحی

1400/10/26

دکتر حسین ابراهیمی نژاد

1400/11/10

دکتر بابک سیف

1400/12/01
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :4کارگاههای آموزشی ،سخنرانیهای کلیدی و نشستهای تخصصی هفتمین کنفرانس
ردیف
1
2

عنوان

کارگاه "چالش های آموزش در محیط آنالین"
کارگاه "مقدمهای مختصر بر مالکیت فکری با نگاهی ویژه به سیستم ثبت اختراع"

3

Lecture:Taking the Scholarly Approach in Engineering Education:
Pathway to Uplift an Emerging Field

4

سخنرانی نقدی بر روند آموزش درسهای کارگاهی در رشتههای مهندسی در دهه های
اخیر

5

Lecture: Engineering Education for the Future: Contextual Education,
Stackable Credentials, and Micro Degrees

6

سخنرانی روایت یک امتحان پایان ترم در مقطع کارشناسی

7

سخنرانی آموزش مهندسی :چالش ها و مسیر پیش رو

8

نشست "زنان در آموزش مهندسی"

9

نشست "آموزش مهندسی از دید دانشجویان مهندسی"

ارائه دهنده

تاریخ

دکتر فرهاد مهدی پور

1400/08/03

مهندس محمد حسن کنعانی جزی

1400/08/03

Dr. Khairiyah Mohd Yusof

دکتر سید حسین امیرشاهی
Dr. Alaa K. Ashmawy

دکتر رحمت ستوده قره باغ
دکتر سید محمد حسین کریمیان

1400/08/04
1400/08/04
1400/08/05
1400/08/06
1400/08/06

دکتر اله الهی ،دکتر زهرا رهایی ،دکتر
طاهره کاغذچی ،دکتر فاطمه مهاجرانی،
دکتر معصومه نصیری کناری

1400/08/04

مهندس فائزه بابایی ،مهندس امین
بهروان ،مهندس رضا سیاسی راد،
مهندس سارا موسوی صدر

1400/08/04
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
پیوست ها – جدول  :4کارگاههای آموزشی ،سخنرانیهای کلیدی و نشستهای تخصصی هفتمین کنفرانس
ردیف

عنوان

10

نشست "هم آفرینی صنعت و دانشگاه"

11

نشست "جایگاه آموزش کارآفرینی در دوره های مهندسی"

12

نشست "چالشها و فرصتهای یادگیری الکترونیکی در حوزه آموزش مهندسی"

13

نشست "آسیب شناسی دانشجویان ورودی دوره های مهندسی"

ارائه دهنده

تاریخ

مهندس ایوب اسماعیلی ،مهندس محمد
علی چمنیان ،مهندس سیامک خلج
و مهندس حسین ریاضی

1400/08/05

مهندس سید حامد قنادپور ،دکتر سید
محمدحسین کریمیان ،دکتر سید هادی
مرجائی و دکتر علی نیکبخت

1400/08/05

دکتر علی اکبر دکتر محمد رحمانی،
صفوی ،دکتر هاجر عطریان فر ،دکتر
دکتر معصومه نصیری و محسن کاهانی
کناری

1400/08/05

دکتر مهدی رفیع زاده ،دکتر فرهنگ
عباسی ،دکتر مجید غیاث ،دکتر ابوالقاسم
راعی ،دکتر بابک بنکدار پور ،دکتر هادی
دبیریان

1400/08/06
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برنامه اجرایی انجمن در سال 1401
راهبرد  :1استقرار تشکیالتی و توسعه انجمن و گسترش منابع انسانی ،مادی و معنوی

شماره راهبرد

راهبرد کالن راهبرد عملیاتی

1

ارتقای
-1-1
استقرار
تشکیالتی و عضویت در انجمن
توسعه انجمن و با جذب اعضای
گسترش منابع جدید حقیقی و
انسانی ،مادی و حقوقی و نگهداری
ایشان
معنوی

برنامه

اقدام اجرایی

مسئول اجرا

شاخص اندازهگیری
پیشرفت برنامه

درصد
پیشرفت
برنامه

معرفی اعضای افتخاری به هیأت مدیره از
فهرست دریافتی از کمیتههای انجمن در سال جوایز
1400
 -1ترغیب اعضا ،بخصوص اعضای شاخص و با
سابقه انجمن ،برای اعالم «عضویت خود در
انجمن» در رزومه ،فضای مجازی و صفحههای
شخصی
 -2ترغیب اعضا از طریق ایمیل برای عضویت در
صفحات و فضای مجازی مربوط به انجمن در
 -1-1-2تقویت انگیزه اعضا برای ایجاد تحول و لینکدین و  ...و ارزیابی این اقدام از طریق ارسال
عضویت
نقشآفرینی در بهبود کیفیت آموزش مهندسی پرسشنامه به اعضا
 -3انتخاب و تقدیر از اعضای فعال انجمن در
حوزههای مختلف مانند تولید محتوا ،معرفی
اعضا ،برگزاری دوره و  ....که میتواند در قالب
رویدادهای فصلی یا ساالنه صورت گیرد.
 -4دعوت از رییسان و معاونان دانشگاهها برای
عضویت در انجمن آموزش مهندسی
پیادهسازی نظام پیشنهادات در انجمن

ارتباطات

جمعآوری و انتشار آمار کار داوطلبانه انجمن

دبیرخانه

تحلیل بیشتر درخصوص «فهرست موارد ارزش
 -1-1-3ایجاد ارزش افزوده برای تشویق اعضای افزوده عضویت در انجمن» تدوین شده در سال عضویت  /ارتباطات
هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1400و اطالعرسانی مناسب در مورد آنها
برای عضویت در انجمن

نظرسنجی از اعضا و تحلیل آن

دبیرخانه  /برنامهریزی
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نکات پایانی

چالش های فعلی انجمن
 توسعه و تعمیق فعالیت ها در دانشگاه ها(ارتقای کمی و کیفی شاخه های دانشگاهی)
 توسعه و تعمیق فعالیت ها در سطح جامعه و صنایع(افزایش اعضای حقوقی و احیانا شاخه های غیر دانشگاهی)
 تامین منابع پایدار برای تداوم فعالیت های انجمن ایفای نقش موثر در جذب ،آموزش و بازآموزی عالقمندان بهرشته های فنی و مهندسی
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نکات پایانی

پیشرفت فعالیت ها
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نکات پایانی

Fund Raising

صندوق حمایت های مالی ،با هدف ایجاد منابع
مالی پایدار برای انجمن تشکیل شده است و
منابع آن عمدت ًا صرف سرمایه گذاری های بلند
مدت و ماندگار برای انجمن می شود .حامیان
انجمن که در این امر خیر مشارکت می کنند
تأثیری ماندگار بر ارتقای کیفیت آموزش
مهندسی کشور و اعتالی ایران عزیز داشته و
حسنه ای پایدار را در امری زیر بنایی در کارنامه
خود ثبت خواهند کرد.
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نکات پایانی

آمار کاهش اقبال دانش آموزان به رشته ریاضی
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با تشکر از توجه شما

66/66

