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فهرست مطالب:

ا طل تشکی نج
م
• کار د و باهن رد الت ا ن
عملک نج
م
• رد ا ن رد سال 1399
ع
ل
م
ل
ک
ب
ت
ش
• رد ما ی سال گذ ه و ودجه سال جاری
نج
م
• ربانمه اهی ا ن رد سال جاری

• گزارش ربگزاری انتخابات الکترونیکی هیأت مدریه و هیأت بازرسان دوره پن مج

هیأت مدیره
اعضای اصلی
علی اشرفی زاده
(نایب رئیس)

ملودی خادم ثامنی

محمود کمره ای

سعید سهراب پور

علی مقداری

رضا فرجی دانا
(رئیس)

حسین معماریان
(خزانه دار)

اعضای علی البدل

حسین ساسانی

محمود موسوی مشهدی

هیأت بازرسان
اعضای اصلی

عباس بازرگان

جعفر توفیقی

عضو علی البدل

مسعود یحیایی

دبیرخانه

• حانیه خانعلی
• لیال شیربان
• آزاده معماریان

مدیران انجمن
محمد ایزدی (مدیر امورآموزشی)

مسعود دهقانی (مدیر امور بین الملل)

لیال شیربان (مدیر اجرایی)

هدایت عزیزپور (مدیر ارتباط با صنعت)

هیأت تحریریه

سمیه چمانی

شروان عطایی

رضا فرجی دانا (مدیرمسئول)

لیال شیربان (سردبیر)

نصرت ا ..گرانپایه

کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی
عباس بازرگان
(رئیس)

هدی رودکی
(دبیر)

هاجر قنبری

اکرم حسینیان

سید هادی طبائیان

حسین معماریان

محمد دادرس

شهره فاطمی

محمود موسوی مشهدی
(نایب رئیس)

کمیته ارتباطات و انتشارات
سمیه چمانی

محمد اعظم خسروی

رحیم علی عباسپور
(دبیر)

هاجر قنبری

آزاده معماریان

حمید مهدیقلی

لیال شیربان
(نایب رئیس)

نصرت ا ...گرانپایه
(رئیس)

سارا نظیف

کمیته ارکان و منابع انسانی
پرویز جبه دار ماراالنی
(نایب رئیس)

محمدحسن سعیدی

حسن طاهری

محمود کمره ای
(دبیر)

سعید سهراب پور

رضا فرجی دانا
(رئیس)

کیوان نارویی

کمیته برنامه ریزی و پایش دستاوردها

محمود احمدیان
(رئیس)

حمیدرضا احدی

مسعود حجت
(نایب رئیس)

علی اشرفی زاده

حسین ساسانی

جعفر توفیقی

لیال شیربان
(دبیر)

کمیته توسعه عضویت و شاخه های انجمن
امین جعفری رامیانی
(دبیر)

مهدی ایران نژاد

مهدی اسکروچی

ملودی خادم ثامنی
(رئیس)

هادی علی اکبریان

امیرنادر عسکرپور
(نایب رئیس)

علیرضا طاهری

مسعود یحیایی

کمیته جوایز

رحمت ستوده قره باغ
(نایب رئیس)

امیرنادر عسکرپور
(رئیس)

طه گودرزی

ابراهیم واشقانی فراهانی

کمیته دانشجویی

محمد رضا بشارتی
دانشگاه صنعتی شریف

ابراهیم دالیی میالن
دانشگاه علم و صنعت ایران

سمیه کاویانی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمیرا جعفرزاده
دانشگاه تربیت مدرس

عرفان رئوفی (نایب رئیس)
داشگاه شیراز

جمال کزازی(رئیس)
دانشگاه تهران

مرضیه خواجه علی
دانشگاه صنعتی اصفهان

احسان شاغولی
دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی

سارا موسوی صدر(دبیر)
دانشگاه تهران

کمیته فعالیت های آموزشی و تخصصی
جالل اکبری

رامتین خسروی
(رئیس)

هدایت عزیزپور

محمد ایزدی

فرزانه دادرس جوان

نصرت اله گرانپایه

گلناز جوزانی کهن
(دبیر)

محمدجواد عابدینی

اسماعیل مسگرپور طوسی
(نایب رئیس)

کمیته همکاری های بین الملل

علی اشرفی زاده
(رئیس)

رضا حسینی ابرده

رحمت ستوده قره باغ

محمدحسن پنجه شاهی

سید محسن حائری

مسعود دهقانی صوفی

محمودرضا دالور

محمد کارآموز
(نایب رئیس)

علی مقداری

عباس ملکی

تعداد اعضای شاخه دانشگاه تهران 72 :عضو
شورای شاخه

رامتین خسروی
(خزانه دار)

سیروس زمانی
( دبیر)

محمود شاه آبادی
(نایب رئیس)

حسین معماریان
(رئیس)

تعداد اعضای شاخه دانشگاه شهید بهشتی 18 :عضو
شورای شاخه

سید ابراهیم افجه ای
(رئیس)

عباس پیرهادی
(نایب رئیس)

علیرضا قلی پور
(دبیر)

شکرا...کریمیان
(خزانه دار)

تعداد اعضای شاخه شهید چمران اهواز 15 :عضو
شورای شاخه

اسماعیل حجازی
(خزانه دار)

کوروش حیدری شیرازی
(نایب رئیس)

محسن صنیعی
(رئیس)

شهرزاد عجبی
(دبیر)

تعداد اعضای شاخه دانشگاه شیراز 25 :عضو
شورای شاخه

احمد انوار
(نایب رئیس دوم)

علیرضا خیاطیان
(دبیر)

محمود کریمی
(خزانه دار)

مجتبی محزون
(نایب رئیس اول)

محمود یعقوبی
(رئیس)

تعداد اعضای شاخه دانشگاه صنعتی اصفهان 24 :عضو
شورای شاخه

غالمعلی رئیسی اردلی
(نایب رئیس)

حمیدرضا صفوی
(رئیس)

سید مهران نحوی
(خزانه دار)

تعداد اعضای شاخه دانشگاه صنعتی امیرکبیر 54 :عضو
شورای شاخه

بابک بنکدار پور
(نایب رئیس اول)

مهدی رفیع زاده
(رئیس)

منصوره سلیمانی
(نایب رئیس دوم)

ناهید شیخان
(دبیر)
امیر هاشمی
(دبیر)
طه گودرزی
(خزانه دار)

تعداد اعضای شاخه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 53 :عضو

شورای شاخه

محمود احمدیان
(رئیس)

محسن سلطان پور
(نایب رئیس)

اصغر اکبری ازیرانی
(دبیر)

افسانه مجری
(خزانه دار)

تعداد اعضای شاخه دانشگاه صنعتی شریف 51 :عضو
شورای شاخه

محمد ایزدی

محمد صالح تواضعی

محمد حسن سعیدی
(رئیس)

مهرداد تقی زاده منظری

تعداد اعضای شاخه دانشگاه فردوسی مشهد 35 :عضو
شورای شاخه

تعداد اعضای شاخه دانشگاه علم و صنعت ایران 35 :عضو
شورای شاخه

مهدی پناهی
(دبیر)

محبوبه تقی زاده

حبیب رجبی مشهدی
(رئیس)

رضا خیرالدین

مجید علومی
(خزانه دار)

عابدین واحدیان مظلوم
(نایب رئیس)

شروان عطایی
(رئیس)

هاجر قنبری

تعداد اعضای شاخه دانشگاه تربیت مدرس 15 :عضو

ابراهیم واشقانی فراهانی

مسئول پیگیری راه اندازی شاخه

تعداد کل اعضاء در پایان هر سال()99-88
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تعداد اعضای پیوسته فعال تیرماه  288 :1400نفر

تعداد اعضای جدید

وضعیت کار داوطلبانه در انجمن در سال 1399
نوع فعالیت

ردیف

نفرساعت فعالیت

1319

1

سخنرانی ها

2

کارگاه ها

38

3

کمیته ها

987

4

هیأت مدیره

396

5

سایر جلسات

100

تربیت مدرس

6

-

تهران

900

شهید بهشتی

50

شهید چمران اهواز

70

شیراز

100

شاخه ها صنعتی اصفهان

250

صنعتی امیرکبیر

590

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

650

صنعتی شریف

150

علم و صنعت ایران

900

فردوسی مشهد

500

جمع کل

7000

نفرساعت(آماده سازی) نفرساعت کل

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399

ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا

1-1-1

عضویت افتخاری افراد آشنا با
چالشهای آموزش مهندسی در ایران و
جهان

تمام کمیتهها

2-1-1

تقویت انگیزه اعضا برای ایجاد تحول و
نقش آفرینی در بهبود کیفیت آموزش
مهندسی

3-1-1

ایجاد ارزش افزوده برای تشویق
اعضای هیأت علمی و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی برای عضویت در
انجمن

ارتباطات /عضویت
ارتباطات
ارتباطات
جوایز
دبیرخانه
دبیرخانه
عضویت
عضویت
دبیرخانه/ارتباطات
عضویت/فعالیتهای آموزشی

اقدامات اجرایی سال99

فعالیتهای انجام گرفته در اجرای
این برنامه چه مواردی است؟

معرفی حداقل  2نفرازچهرههای نامآور
بهعنوان عضو افتخاری (ملی و معرفی افراد توسط چند کمیته
بینالمللی)
وابستگی
از
استفاده
ترویج
( )Affiliationانجمن توسط اعضاء (در
کارت ویزیت و )...
تدوین نظام پیشنهادات در انجمن
راه اندازی نظام پیشنهادات در انجمن
پیشنهاد دبیر برای جایزه استاد
تقدیر از افراد تأثیرگذار در کیفیت برگزیده
پیشنهاد معرفی استاد برگزیده در
آموزش مهندسی
کنفرانس هفتم
جمع آوری و انتشار آمار کار داوطلبانه
تدوین و انتشار آماردر مجمع
انجمن
تدوین فرم جدید نظرسنجی و
مشارکت دادن اعضای حقیقی و حقوقی
برگزاری نظرسنجی در خصوص
در ارزیابی فعالیت های انجمن
فعالیت های انجمن از اعضا
تدوین نمودار جریان کار ارتباط با
پیادهسازی رویه ارتباط با اعضای انجمن
اعضا
تدوین فهرست موارد ارزش افزوده تدوین فهرست و جدول ارزش افزوده،
و خدمات انجمن برای اعضا
عضویت در انجمن

شاخص اندازهگیری پیشرفت
برنامه
تعداد افراد معرفی شده

1رنگ درصد میزان تحقق برنامه :بدون اقدام شیری ؛ تا  :%20قرمز؛ تا  :%50زرد؛ بیشتر از  :%50سبز
2عناوین برنامه راهبردی انجمن که در سال 1399فاقد اقدام بودهاند در جداول آورده نشدهاند.

16

100
تعداد فعالیتهای انجام شده به کل
فعالیتهای مورد نیاز

10
100
100

پیادهسازی رویه اصالح شده ارتباط با
اعضا

70

میزان تحقق ارزش افزوده

20

میزان عضویت در انجمن در 30/12/99
( 1156عضو حقیقی شامل  656عضو
اطالع رسانی مناسب درمورد ارزش
اطالع رسانی در سایت و کانال انجمن پیوسته 444 ،عضو دانشجویی 52 ،عضو
افزوده عضویت در انجمن
وابسته و  4عضو افتخاری و  48عضو
حقوقی)

راه اندازی سیستم ارائه مشاوره تدریس تدوین آییننامه برنامه منتورینگ و
انتصاب دبیر برنامه
برای اعضای هیأت علمی جوان

درصد
پیشر
فت

سامانه مشاوره تدریس

50
80

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 2-1ظرفیت سازی ،توسعه نهادی و توانمندسازی تشکیالتی انجمن
ردیف

عناوین برنامهها

افزایش شاخهها و هستههای انجمن
 1-2-1در دانشگاهها و بخشهای مرتبط
صنعت کشور
تقویت دبیرخانه و تشکیالت
2-2-1
اجرایی انجمن

مسئول اجرا
عضویت

اقدامات اجرایی سال99
ایجاد شاخههای انجمن حداقل در 3
دانشگاه

تمام کمیتهها

دعوت از اعضاء برای همکاری در کمیتههای
انجمن

تمام کمیتهها

برگزاری منظم جلسات ماهانه کمیتهها (8
کمیته)

فعالیتهای انجام گرفته در
اجرای این برنامه چه مواردی
است؟
تأسیس شاخه در دانشگاه
شهید بهشتی و شهید چمران

شاخص اندازهگیری
پیشرفت برنامه

درصد
پیشرفت

تعداد شاخه تقسیم بر 3

70
56

برگزاری جمعاً  76جلسه

تعداد جلسات برگزار
شده به جلسات برنامه
ریزی شده

تشکیل جلسات منظم هیأت مدیره
3-2-1
برگزاری منظم جلسات ماهانه هیأت مدیره برگزاری  12جلسه
دبیرخانه
و سایر تشکیالت انجمن
برگزاری الکترونیکی مجمع
برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن
دبیرخانه
26/4/1399
تدوین آییننامه و تصویب آن در
نسبت تعداد جلسات
جوایز/عضویت تدوین آییننامه انتخاب شاخه برگزیده
هیأت مدیره
تدوین آییننامه و تصویب آن در
نسبت تعداد جلسات
جوایز/عضویت تدوین آییننامه مراتب عضویت
هیأت مدیره
تدوین آیین نامه و تصویب آن
نسبت تعداد جلسات
جوایز/عضویت تدوین آییننامه عضویت افتخاری
در هیأت مدیره
تدوین آییننامه و تصویب آن در
نسبت تعداد جلسات
فعالیتهای آموزشی تدوین آیین نامه برنامه منتورینگ
هیأت مدیره
تدوین آییننامه پژوهشگر برگزیده آموزش تدوین آییننامه و تصویب آن در
اصالح و تدوین اسناد و آییننامهها
نسبت تعداد جلسات
جوایز
هیأت مدیره
مهندسی
و دستورالعملهای الزم برای نظم و
4-2-1
تدوین شیوه نامه انتخاب پایاننامه/رساله تدوین آییننامه و تصویب آن در
انسجام بخشی به فعالیتهای
نسبت تعداد جلسات
جوایز
هیأت مدیره
(پارسا) برگزیده آموزش مهندسی
انجمن
تدوین آییننامه برگزاری مسابقات علمی تدوین آییننامه و تصویب آن در
نسبت تعداد جلسات
جوایز
هیأت مدیره
مرتبط با آموزش مهندسی
تدوین آییننامه تأسیس جایزه به نام افراد تدوین آییننامه و تصویب آن
نسبت تعداد جلسات
جوایز
در هیأت مدیره
(حقیقی – حقوقی)
تدوین آییننامه و تصویب آن در
تدوین شیوه نامه ارائه گواهی شرکت یا
نسبت تعداد جلسات
عضویت
ارائه کارگاه ،وبینار و سمینار توسط شاخهها هیأت مدیره
تدوین آیین نامه و تصویب آن
نسبت تعداد جلسات
تدوین آییننامه انتشارات انجمن
ارتباطات
در هیأت مدیره

100
100
100

100
100
100
100
80
100
100
100
100
100

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 2-1ظرفیت سازی ،توسعه نهادی و توانمندسازی تشکیالتی انجمن
ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا

ارتباطات
توسعه زیرساختهای فناوری
 5-2-1اطالعات و ارتباطات انجمن برای
بهره برداری از دانش موجود

ارتباطات
بینالملل /مدیر امور بین
الملل
ایجاد کمیتهها و کارگروههای
 6-2-1کاری با عضویت حداکثری اعضا
در جهت تحقق اهداف انجمن
تدوین برنامه راهبردی انجمن و
 7-2-1تهیه برنامههای اقدام ساالنه
متناسب با منابع مالی انجمن
تحلیل گزارش و
ارزیابی پیشرفت برنامه
 8-2-1راهبردی و برنامههای اقدام
ساالنه انجمن و ارائه
سیاستهای بهبود

ارزشیابی
برنامهریزی
برنامهریزی

برنامهریزی

اقدامات اجرایی سال99

راهاندازی وبگاه جدید انجمن

فعالیتهای انجام گرفته در
شاخص اندازهگیری
اجرای این برنامه چه مواردی
پیشرفت برنامه
است؟

بررسی شرکتهای مختلف
طراح سایت و پرداختن به
موضوع در تمام جلسات

راه اندازی سرویسهای مبتنی
بر محتوا در سایت انجمن
ی
ها
ساخت
تقویت و توسعه زیر
توسعه ،اصالح ،تکمیل و به روز
انجمن برای تسهیل تعامالت
رسانی سایت انگلیسی انجمن
بینالمللی
همکاری در تشکیل گروههای
هادی برای اشاعه روشهای اقدامات انجام شده در دانشگاه
ارزیابی کیفیت در دانشگاههای علم وصنعت
صنعتی و دانشکدههای فنی
طراحی و اجرای داشبورد تشکیل کارگروهی برای انجام
این کار در درون کمیته
تصمیمگیری استراتژیک
دریافت برنامههای اقدام سایر تدوین برنامه اجرایی انجمن در
کمیتهها و تلفیق برنامهها برای سال  1400بر اساس برنامه
راهبردی مصوب
ارائه به هیأت مدیره
دریافت گزارش از اقدامات
سایرکمیتهها و ارائه نقد و گزارش سایر کمیتهها دریافت
بررسی گزارش به هیأت مدیره شده و بررسی آنها در دستور
و ارائه یک گزارش سالیانه در کار این کمیته است.
پایان سال 99

شرح
تدوین
خدمات و تعیین
شرکت طراح سایت

درصد
پیشرفت

50

تغییر کیفی و کمی
محتوای سایت
نسبت به سال 98

60

تدوین الگوریتمی
برای تعامل با
دانشگاهها

20
100
100

50

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 3-1ارتقای منابع مالی و سرمایه ای انجمن

ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال99

2-3-1

الگو برداری از نحوه جذب
منابع مالی در انجمنهای مشابه
در سطح ملی و بینالمللی

بینالملل/
مدیراموربینالملل

مطالعه و بررسی به منظور الگوبرداری از
نحوه جذب منابع مالی در انجمنهای
مشابه در سطح بینالمللی

برنامه ریزی برای دریافت به
 3-3-1موقع حق عضویت اعضای
حقیقی و حقوقی انجمن

عضویت
عضویت
عضویت

فروش محصوالت و خدمات
4-3-1
انجمن

جذب هدایا و کمکهای افراد
5-3-1
حقیقی و نهادهای حقوقی

ارتباطات
هیأت مدیره

تمام کمیتهها

فعالیتهای انجام گرفته
در اجرای این برنامه چه
مواردی است؟

تدوین نمودار جریان
برنامهریزی و اجرای تمدید عضویت اعضاء
کار ارتباط با اعضا،
پیش از انقضای آنها
پیگیری عضویت
برنامه ریزی و اجرای یکسانسازی زمان تدوین نمودار جریان
کار ارتباط با اعضا
تمدید عضویت
تدوین نظام دریافت امتیاز توسط اعضای تدوین نظام امتیازدهی
به اعضا
انجمن
پرداختن به موضوع در
چند جلسه و دعوت
راه اندازی E-Shop
از مجری راه اندازی در
جلسه
تشکیل کارگروه جمع آوری هدایا و
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی
معرفی فرد مناسب برای عضویت در
کارگروه جمع آوری هدایا و کمکهای
حقیقی و حقوقی

شاخص اندازهگیری
پیشرفت برنامه

نسبت تعداد عضو فعال به
تعداد کل اعضا
یکسانسازی زمان تمدید
عضویت
تدوین نظام امتیازدهی به
اعضا
استفاده از پیشنهادها از
سوی مجری

درصد
پیشرفت

30
80
80

40
10

7

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
راهبرد :2فعال شدن در ارتباطات و تعامالت محیطی و شبکه سازی
 1-2افزایش رویت پذیری انجمن در محیط های مختلف واقعی و مجازی
ردیف

عناوین برنامهها

1-1-2

افزایش تعامالت انجمن با
دانشگاهها ،انجمنها و صنایع
کشور

2-1-2

برگزاری همایشها ،سمینارها،
نشستها و کارگاههای محلی،
ملی و بینالمللی و مسابقات

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال99

فعالیتهای انجام
گرفته در اجرای این شاخص اندازهگیری درصد
برنامه چه مواردی
پیشرفت برنامه پیشرفت
است؟

حضور فعال در جلسات مربوط به شوراهای
موارد تماس با
موارد تماس با
دانشکدههای صنعتی و دانشکده مهندسی
دانشکدهها و دانشکدهها و
ارزشیابی
به منظور ترغیب آنان جهت ارزیابی
شوراهای مرتبط شوراهای مرتبط
آموزش مهندسی (حداقل سه مورد)
تنها با مرکز کارآفرینی
برنامه ریزی اقدامات مشترک با مراکز
دانشگاه تهران تعاملی یک مرکز
برنامه ریزی
کارآفرینی دانشگاهها
انجام شده است.
برگزاری یک نشست سالیانه با روسای
انجمنهای مادر مهندسی
برگزاری یک نشست سالیانه با روسای
دبیرخانه
دانشکدههای مهندسی برگزیده
برگزاری یک نشست سالیانه با معاونین
آموزش و تحقیقات وزارتخانههای مرتبط
با آموزش مهندسی
تعداد جلسات
برگزار شده به
برگزاری جلسات و گردهماییهای مختلف
جدول 1
دبیرخانه
تعداد برنامه ریزی
با ذینفعان انجمن
شده
تعداد رویدادهای
برگزار شده به
برگزاری سخنرانیها ،وبینارها و کارگاه های
جدول 4
فعالیتهای آموزشی
تعداد برنامه ریزی
آموزشی
شده
برگزاری دو نشست تخصصی برای بحث در
فعالیتهای آموزشی مورد چالشها و پیشرفتهای آموزش
مهندسی در یک حوزه خاص

1

10

100

100

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
راهبرد :2فعال شدن در ارتباطات و تعامالت محیطی و شبکه سازی
 1-2افزایش رویت پذیری انجمن در محیط های مختلف واقعی و مجازی
ردیف

عناوین برنامهها

3-1-2

حضور در همایشهای ملی و
بینالمللی برگزار شده به ویژه
همایشهای برگزار شده توسط
انجمنهای علمی

4-1-2

توسعه تبلیغات و معرفی
گسترده انجمن آموزش
مهندسی ایران

مسئول اجرا
فعالیتهای آموزشی

بینالملل

بینالملل
عضویت

ارتباطات/دبیرخانه

ارتباطات

اقدامات اجرایی سال99

شاخص
فعالیتهای انجام گرفته در
اندازهگیری
اجرای این برنامه چه مواردی
پیشرفت برنامه
است؟

برگزاری پنل مرتبط با آموزش مهندسی
در حداقل دو همایش تخصصی
برنامه ریزی برای حضور موثر در
همایشهای بینالمللی مرتبط در حد
امکان (از جمله از طریق اعضای انجمن
بینالمللی
همایشهای
که در
شرکت میکنند).
تدوین تقویم ساالنه از رویدادهای مهم
تهیه تقویم و ارائه آن به انجمن
بینالمللی مرتبط با آموزش مهندسی
طراحی نقشه شبکه ارتباطی،
دعوت مستقیم ،ایجاد بخش
پرسش و پاسخ ،ایده پردازی
برای برگزاری مسابقه
 اضافه کردن بخش پرسشهایافزودن فضای آموزشی به وبگاه انجمن ،متداول در سایت و خبرنامه
ایجاد صفحات انجمن در فضای مجازی - ،اطالع رسانی در لینکدین و
انعکاس فعالیتهای انجمن توسط رسانه کانال تلگرام
های جمعی و شبکه های اجتماعی(بویژه  -تهیه اولین تیزر انجمن و
صدا و سیما) ،تولید محتوا برای معرفی رونمایی آن در مجمع عمومی
 مصاحبه شبکه العالم بهانجمن
مناسبت روز مهندسی با
مهندس حسین ساسانی
 انتشار فعالیت های دهمینسال تأسیس انجمن در بولتن
IFEES
چاپ تمبر یادبود آموزش مهندسی به
مناسبت دهمین سالگرد تأسیس انجمن

درصد
پیشرفت

100
درصد افزایش
عضویت حقیقی
ساالنه

40

تعداد اقدامات
انجام شده به
تعداد برنامه
ریزی شده

70

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 2-2شبکه سازی در سطح ملی و بین المللی
ردیف

عناوین برنامهها

دعوت از دانشگاهها و
دانشکدههای فنی
 1-2-2مهندسی برای عضویت
در انجمن

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال99

عضویت

دعوت مستقیم از اعضای هیأت علمی دانشگاههای
جلسه با رابطهای
کشور برای عضویت در انجمن به ویژه اعضای هیأت
دانشگاهها
علمی جوان و اعضای هیأت علمی بازنشسته

درصد افزایش
عضویت ساالنه

20

عضویت

جلسه با رابطهای
دانشگاهها

شاخه تقریبا در
تمام
دانشگاههای
سطح 1

80

دعوت از بقیه دانشگاههای سطح 1برای عضویت
حقوقی در انجمن (ترجیحاً عضویت دائمی)

تشویق مهندسین ،محققین و استادان ایرانی مقیم
خارج برای عضویت مادام العمر (مکاتبه با
بینالملل
دعوت از استادان ایرانی
حداقل200نفر)
عالقه مند به آموزش بینالملل /مدیرامور بینالملل برنامهریزی درجهت تأمین امکانات برای دعوت از
استادان و برگزاری کارگاههای آموزشی بینالمللی
 2-2-2مهندسی در دانشگاهها و
(استفاده از ظرفیت بنیاد ملی نخبگان برای دعوت از
مراکز معتبر جهانی
فعالیتهای آموزشی
ایرانیان مقیم خارج از کشور برای کارگاههای
تخصصی) ،حداقل  2استاد داخلی یا خارجی
عضویت
فعالیتهای آموزشی

شبکهسازی و توسعه
همکاری با سایر
انجمنهای مرتبط در
 3-2-2سطح ملی و بینالمللی
(عقد تفاهمنامههای
همکاری)

شاخص
فعالیتهای انجام گرفته
اندازهگیری
در اجرای این برنامه چه
پیشرفت برنامه
مواردی است؟

درصد
پیشرفت

بینالملل

بینالملل

بینالملل

تفاهم نامه با دکتر فزونی ،اجرای طرح
اجرای طرح توسعه پوشش شبکه انجمن در سطح
توسعه شبکه
طراحی نقشه شبکه
ملی
انجمن
ارتباطی انجمن
امضای  3تفاهم نامه با  ،IEEEانجمن اپتیک و تفاهمنامه با هر سه انجمن
امضاء شده است
فوتونیک و انجمن مهندسی شیمی ایران
تمدید عضویت در این
تداوم مشارکت در فعالیتهای "اتحادیه بینالمللی اتحادیه و توسعه ارتباط با
انجمنهای آموزش مهندسی"IFEES ،
آن
تعامل و
ایجاد ارتباط با انجمنهای بینالمللی با مأموریت تالش برای ایجاد ارتباط با
دستیابی به
مشترک به خصوص در کشورهای همسایه (حداقل  2انجمن آسیایی آموزش
سطح ارتباط
مهندسی
مورد)
مورد انتظار
تعداد موارد
بررسی چالشهای بینالمللیسازی آموزش مهندسی استفاده از حضور افراد
دعوت از افراد
در کشور و ارائه راهکارها (دعوت از صاحبنظران در صاحبنظر در جلسات
صاحب نظر در
جلسات کمیته ،دعوت از صاحبنظران برای
کمیته
جلسات کمیته
مستندسازی نظرات و انتشار مستندات و ).....

20
100
100

20

50

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 2-2شبکه سازی در سطح ملی و بین المللی
ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا

عضویت

توسعه همکاری با انجمنها و
 4-2-2کسب و کارهای بخش
خصوصی و صنعتی

ایجاد پایگاه داده از
صاحبنظران آموزش
 5-2-2مهندسی به منظور بهره
برداری در رویدادهای
مختلف

اقدامات اجرایی سال99

شاخص
فعالیتهای انجام گرفته
در اجرای این برنامه چه اندازهگیری
پیشرفت برنامه
مواردی است؟

درصد افزایش
گفتگو با شرکت ناک
ساالنه اعضای
افزایش تعداد اعضای حقیقی و حقوقی همراه اول ،دعوت
مستقیم از مدیران صنعت صنعتی
از صنعت

درصد
پیشرفت

10

مدیر ارتباط با صنعت

مدیر ارتباط با صنعت

مذاکره با شرکتهای
حوزه پتروشیمی،
پاالیشگاههای ایالم و
انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکتهای پارسیان ،شرکتهای
حوزه نفت و گاز
سیمان توسط مدیر
محترم ارتباط با صنعت
در حال انجام است.

فعالیتهای آموزشی

فهرستی  15نفره از
تدوین و انتشار فهرست عرضه
صاحبنظران عرضهکننده
کنندگان کارگاهها و دورههای آموزشی
کارگاهها و دورههای
انجمن
آموزشی

بینالملل

تکمیل بانک اطالعاتی ایرانیان
صاحبنظر مقیم خارج و افراد
صاحبنظر خارجی در حوزه آموزش ایجاد بانک اطالعاتی
مهندسی

شاخص قابل
اندازهگیری به
طور دقیق
مشخص نشده

50

100

میزان اطالعات
گردآوری و
مرتب شده

80

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
راهبرد :3تولید و اشاعۀ گفتمان کیفیت در آموزش مهندسی ایران
 1-3ترویج پژوهش در آموزش مهندسی و انتشار محتوای تولیدی در این حوزه
ردیف

عناوین برنامهها

استمرار انتشار مجله علمی
 1-1-3آموزش مهندسی و همکاری با
سایر نشریات معتبر و مرتبط

توسعه روابط و همکاری با
پژوهشگران حوزه آموزش
 2-1-3مهندسی در سطح ملی و
بینالمللی
ارتباط با دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در سایر رشتهها و
 4-1-3تشویق آنها به انجام پژوهش
در زمینه آموزش مهندسی
راهنمایی مشترک پایان
نامههای دانشجویان
 5-1-3کارشناسی ارشد و رسالههای
دکتری توسط اعضای هیأت
علمی مهندسی و سایر رشتهها
تشویق اعضای هیأت علمی و
 6-1-3استادان برتر آموزش مهندسی
به پژوهش در آموزش مهندسی

مسئول اجرا

سردبیر مجله/دبیرخانه

اقدامات اجرایی سال99

ارتقای حضور انجمن در عرصه پژوهش در آموزش
مهندسی

بینالملل

همکاری در انجام امور مرتبط با مجله بینالمللی
انجمن

بینالملل

توسعه روابط و همکاری با پژوهشگران حوزه آموزش
مهندسی درسطح بینالمللی (حداقل 5نفر)

ارزشیابی

ارزشیابی

شاخص
فعالیتهای انجام گرفته در
اندازهگیری
اجرای این برنامه چه
پیشرفت برنامه
مواردی است؟
 استمرار همکاری بافصلنامه آموزش مهندسی
فرهنگستان علوم
 پیگیری انتشار مجلهپژوهش درآموزش مهندسی
انجمن با همکاری موسسه
Springer
پاسخگویی به درخواستها
در این زمینه

حد اقل سه عنوان در باره
استفاده از ظرفیت کمیته دانشجویی برای جذب
آموزش مهندسی برای
دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای انتخاب
رسالههای /پایان نامههای مرتبط با آموزش مهندسی پایان نامهها پیشنهاد شده سه عنوان
باشد
(حداقل 3رساله/پایان نامه)
دعوت از روسای دانشکدهها و گروههای علوم تربیتی حداقل دو مورد با تعداد دانشکده
برای تشویق دانشجویان به گذراندن رساله /پایان نامه دانشکدههای مرتبط تماس تماس گرفته شده
به کل دانشکدهها
حاصل شد.
در زمینه آموزش مهندسی

ارزشیابی

پیشنهاد حداقل  3موضوع مرتبط با کیفیت آموزش
مهندسی به دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش
مهندسی برای پایان نامه آنان

فعالیتهای آموزشی
ارزشیابی
بینالملل

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی درباره روشهای
پژوهش در آموزش مهندسی برای مدرسان عالقهمند
به پژوهش درآموزش مهندسی

موارد پیشنهاد شده

موارد پیشنهاد
شده

درصد
پیشرفت
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100
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100

100

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 2-3نقد و دامن زدن به مباحثات علمی ،اجتماعی و فرهنگی در زمینه آموزش مهندسی
ردیف

عناوین برنامهها

1-2-3

توسعۀ گفتمان آموزش
مهندسی

مسئول اجرا
شاخه های انجمن

جوایز
هیأت تحریریه
عضویت
ارتباطات

ارزشیابی

ارتباطات

ارتباطات

دبیرخانه/ارزشیابی/
هیأت تحریریه
ارتباطات

فعالیتهای انجام گرفته در اجرای شاخص اندازهگیری
اقدامات اجرایی سال99
پیشرفت برنامه
این برنامه چه مواردی است؟
تعداد فعالیت های انجام
استمرار و توسعه فعالیت های انجمن در فعالیت های شاخه ها به شرح
شده به تعداد برنامه-
جدول 3
سطح کشور
ریزی شده
پیشنهاد دبیر برای جایزه استاد
تعداد فعالیتهای انجام
تقدیر از استاد برگزیده آموزش مهندسی برگزیده و
معرفی استاد برگزیده در کنفرانس شده به کل فعالیتها
بر اساس آییننامه مصوب
هفتم
تعداد منتشره به تعداد
انتشار  12خبرنامه ماهیانه
استمرار انتشار خبرنامه انجمن
برنامهریزی شده
راه اندازی بخش تاالر گفتگو در سایت انتشار  16پرسش متداول تدریس تعداد  FAQمنتشره به
در وب سایت ( )FAQو خبرنامه تعداد مورد انتظار
انجمن بر اساس برنامه مصوب
تدوین و انتشار کتاب «گزارش
وضعیت آموزش فنی و مهندسی
در ایران -سال تحصیلی  »96-95تعداد منتشره به تعداد
با همکاری انتشارات دانشگاه
برنامهریزی شده
انتشار گزارش رصد وضعیت آموزش تهران ،نویسنده :دکتر حسین
مهندسی
معماریان
تعداد منتشره به تعداد
انتشار کتب
برنامهریزی شده
انتشار روایت موفقیت دانشمند
زن ایرانی ،دکتر معصومه نصیری
کناری در کتاب منتشر شده
تعداد منتشره به تعداد
تولید محتوای مرتبط با آموزش مهندسی توسط آیفیز با عنوانRising :
برنامهریزی شده
to the Top: Volume II
Global Women
Engineering Leaders
انتشار  15یادداشت (جدول  )2و
تعداد منتشره به تعداد
انتشار یادداشتها و بیانیههای سالیانه صدور بیانیه پایان سال انجمن
(آموزش مهندسی در بحران کرونا برنامهریزی شده
انجمن
وپس از آن)
انتشار کتاب مجموعه مقاالت و پیادهسازی و تدوین و گرفتن نظر انتشار پنلها در
خبرنامههای انجمن
اعضای پنلها
میزگردهای همایش ششم

درصد
پیشرفت
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 2-3نقد و دامن زدن به مباحثات علمی ،اجتماعی و فرهنگی در زمینه آموزش مهندسی
ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا
ارزشیابی

دبیرخانه و کمیته ها

ترویج علم آموزش
مهندسی و
 4-2-3توسعه فرهنگ
ارتقاء کیفیت در
آموزش مهندسی

دبیرخانه

ارتباطات

برنامه ریزی

اقدامات اجرایی سال99

شاخص
فعالیتهای انجام گرفته در اجرای این برنامه
اندازهگیری
چه مواردی است؟
پیشرفت برنامه

همکاری در طراحی و اجرای
تهیه برنامه مسابقه و پیگیری نظر هیأت
برنامه مسابقه بهترین طرح
مدیره در باره اجرای آن
درس در آموزش مهندسی
 مسابقه "ایده های پس فردا" در دانشکدهمهندسی عمران دانشگاه تهران
تعداد
 همکاری با کرسی یونسکو در آموزشرویدادهای
در
مشارکت
برگزاری مهندسی در
مشترک برگزار
رویدادهای ترویجی مرتبط با * برگزاری فراخوان اشتراک تجربیات
شده به تعداد
یاددهی-یادگیری
آموزش مهندسی
* طرح بررسی نظرات دانشجویان برنامهریزی
مهندسی در مورد کارایی آموزش الکترونیکی شده
در بحران کرونا (نیمسال دوم (99-98

انتشار  8فایل آموزشی با عنوان مهارت های تعداد منتشره
ترویج آموزش مهارتهای نرم حرفه ای برای مهندسان جوان در خبرنامه به تعداد برنامه-
ریزی شده
های انجمن ،نویسنده :دکتر علی فاخر
تهیه پایگاه داده کتابهای
آموزشی در حوزه آموزش
مهندسی
تدوین پیشنهاد اصالح
آییننامه ارتقای اعضای
هیأت علمی برای لحاظ پیشنهادهای مناسب برای اعمال تغییرات در
کردن امتیازات مرتبط با آییننامه ارتقا به هیأت مدیره محترم انجمن
کیفیت در آموزش مهندسی /ارائه شده است.
شرکت در کارگاههای دانش
افزایی.../

درصد
پیشرفت
100

100

100

100

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
راهبرد :4نقش آفرینی در ارتقای کیفیت آموزش مهندسی و اثربخشی در نظام تصمیم گیری مرتبط با آن
 1-4ارائه پیشنهادهای راهبردی ،سیاستی و اجرایی به مراجع تصمیم گیر مرتبط با آموزش مهندسی

ردیف

عناوین برنامهها

تشویق مسئوالن آموزش
 3-1-4عالی و صنعت بهعضویت در
انجمن

مسئول اجرا

مدیر ارتباط با صنعت

دبیرخانه

مدیر ارتباط با صنعت
مشارکت مدیران ،متخصصان
و کارشناسان صنعت در
 5-1-4تدریس دروس و برگزاری
دورههای آموزش مهندسی
دردانشگاهها
معرفی فناوریهای ارتباطی
روز دنیا در جهت ایجاد
 6-1-4تحوالت ساختاری در نظام
آموزش عالی

مدیر امور آموزشی

ارتباطات
فعالیتهای آموزشی

شاخص
فعالیتهای انجام گرفته در
اندازهگیری
اجرای این برنامه چه
اقدامات اجرایی سال99
پیشرفت برنامه
مواردی است؟
برقراری ارتباط با صنایع
شاخص قابل
عضوگیری حداکثری و شبکهسازی از مختلف (عمدتاً حوزه نفت
اندازهگیری به
صنعت و دانشگاه بهمنظور ایجاد بستر و گاز) در قالب جلسات
طور دقیق
مشترک با آنها شروع شده
الزم جهت ارتباط موثر افراد
مشخص نشده
و در جریان است.
تدوین گزارش
ارائه مستمر گزارش عملکرد سالیانه تدوین گزارش عملکرد
عملکرد
انجمن به مسئولین وزارت و صنایع
تهیه گزارش در مراحل
مرتبط
اولیه قرار دارد.
با توجه به این که حضور
متخصصان در تدریس
دعوت از حداقل  2نفر از مدیران،
دروس دانشگاهها در حوزه
متخصصان و کارشناسان صنعت در
اختیارات دانشگاهها و نه
تدریس دروس و برگزاری دورههای
انجمن است ،این بند طی
آموزش مهندسی در دانشگاهها
سال از برنامه حذف
گردید.
انتشار در
طرح مطالب اندک در
ارائه گزارش در معرفی فناوریهای
خبرنامه
خبرنامه ماهانه
ارتباطی نوین
به دلیل کنارهگیری
ارائه حداقل یک کارگاه/دوره در این
مسئول این بند از عضویت حداقل یک
زمینه در قالب اجرای
درکمیته،اقدامات به نتیجه کارگاه/دوره
برنامه 1-2-4
نرسید.
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 2-4ارتباط با دانشکده های مهندسی به منظور تشویق به پیاده سازی برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی

ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا

1-2-4

برگزاری کارگاههای آموزش
روشهای یاد دهی-
یادگیری و روش پژوهش

مدیر امور آموزشی

2-2-4

تشویق اعضای هیأت علمی
به مطالعه مقاالت و
گزارشهای مرتبط با آخرین
تحوالت جهانی درآموزش
مهندسی

اقدامات اجرایی سال99

برگزاری حداقل  10کارگاه آموزشی

فعالیتهای انجام گرفته
در اجرای این برنامه چه
مواردی است؟

برگزاری دو کارگاه

بینالملل

باز نشر مطالب کارگاههای آموزشی و
وبینارهای اتحادیه بینالمللی انجمن -بازنشر مطالب از طریق
های آموزش مهندسی برای تسهیل و خبرنامه و ......
تشویق اعضا به استفاده از این مطالب

بینالملل

استمرار اجرای طرح Journal Club

شاخص
اندازهگیری
پیشرفت برنامه

درصد
پیشرفت

برگزاری دو
کارگاه

20

تعداد موارد
منتشر شده

50

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 3-4ارتقای کیفیت آموزش مهندسی
ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا

ارزشیابی
1-3-4

ارزیابی کیفیت نظام
آموزش مهندسی و ارائه
برنامههای بهبود

2-3-4

ارائه گزارش ساالنه از روند
کیفیت در آموزش
مهندسی

رصد تحوالت جهانی در
آموزش مهندسی و ترویج
 3-3-4دانش توسعه یافته در این
حوزه
دریافت مستمر بازخورد از
صنعت در خصوص کیفیت
 8-3-4آموزش مهندسی و
شایستگیهای دانش
آموختگان
توسعه فعالیتهای
 9-3-4بینالمللی انجمن آموزش
مهندسی ایران

برگزاری کارگاهها و
دورههای کوتاه مدت
 10-3-4آموزشی برای توانمندسازی
اعضای هیأت علمی

ارزشیابی

برنامهریزی

بینالملل
مدیر ارتباط با صنعت
برنامهریزی
ارزشیابی
بینالملل
ارزشیابی

اقدامات اجرایی سال99

فعالیتهای انجام گرفته
در اجرای این برنامه چه
مواردی است؟

شناسایی اندیشههای بدیع و تهیه گزارش بررسی
تجربههای موفق در ارزشیابی پیشینه تحقیق درباره
آموزش مهندسی در ایران و دیگر تجربههای ارزشیابی در
دیگر کشورها
کشورها و اشاعه آنها
اجرای طرح ترغیب موسسههای
طراحی واجرای پیمایش
مرتبط برای ارزیابی کیفیت آموزش
مواجهه دانشجویان
مهندسی از طریق شیوههای نوین
مهندسی با زندگی
مانند پیمایش مواجهه دانشجویان
دانشگاهی
مهندسی با زندگی دانشگاهی
دریافت و جمع بندی اطالعات تنها از  5دانشگاه پاسخ
پرسشنامه پایش کیفیت وضع دریافت شده است و
موجود آموزش مهندسی ارسالی به جمع بندی کاملی انجام
نشده است.
دانشگاههای منتخب
رصد فعالیتهای مهم در زمینه
ارتقای کیفیت آموزش مهندسی در
مقیاس بینالمللی از طریق برگزاری
جلسات Journal Club
صرفاً در حد
رصد عملکرد دانش آموختگان با برنامهریزیهای اولیه
استفاده از امکانات ساختارهای نظام
مهندسی موجود کشور
فراهم آوردن زمینه اجرای دوره تهیه گزارش و اطالع
بینالمللی کارشناسی ارشد آموزش رسانی
مهندسی
همکاری در برگزاری دوره توسعه
تدوین برنامه و پیشنهاد
حرفه ای مهارتهای یاددهی-
اجرایی برای برگزاری
یادگیری برای اعضای هیأت علمی
کارگاه آموزشی دانشوری
تازه استخدام در قالب اجرای برنامه
یاددهی-یادگیری
1-2-4

شاخص
اندازهگیری
پیشرفت
برنامه

درصد
پیشرفت
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
 4-4ترویج فرهنگ ارزیابی و کمک به ارتقای آن در سطح ملی

ردیف

عناوین برنامهها

مسئول اجرا

1-4-4

طراحی و ترویج روشهای مطلوب ارزیابی
کیفیت در آموزش مهندسی

برنامه ریزی

2-4-4

ترویج فرهنگ ارزیابی درونی و بیرونی در
بیناعضای هیأت علمی و دانشکدههای
مهندسی

ارزشیابی

4-4-4

یاری دادن به ایجاد شبکه ارزیابان آموزش
مهندسی

ارزشیابی

اقدامات اجرایی سال99

فعالیتهای انجام گرفته
در اجرای این برنامه چه
مواردی است؟

بازنگری و ارتقای پرسش نامه ارسالی
اقدام جدیدی انجام
برای ارسال به تعداد بیشتری از
نشده است.
دانشگاهها
برگزاری حداقل سه کارگاه ارزیابی
برنامه ریزی و برگزاری
درونی با تأکید بر تعاریف مفاهیم
کارگاه
کیفیت
همکاری فعال با موسسه ارزشیابی
آموزش مهندسی ایران با تشکیل
بانک اطالعاتی ارزیابان آموزش تهیه فهرست ارزیابان
مهندسی در رشتههای مختلف و بیرونی
معرفی ارزیابان مناسب به موسسه در
مأموریت های مختلف آن

تربیت ارزیابان بیرونی کیفیت با اجرای کارگاههای ارزیابی
عرضه دوره آموزشی مرتبط در قالب بیرونی و شناسایی افراد
بالقوه
اجرای برنامه 1-2-4

شاخص
اندازهگیری
پیشرفت برنامه
-

 3کارگاه

درصد
پیشرفت
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گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
پیوست ها
جدول  :1جلسات
ردیف

عنوان جلسه

مدعوین

تاریخ

1

جلسه الکترونیکی در خصوص دعوت به انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای
کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران

کمیته ارزشیابی انجمن و مسئولین
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی

99/5/8

2

جلسه الکترونیکی چگونگی همکاری انجمن با سازمان نظام مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی عمران،
جناب آقای مهندس خرم

99/5/19

3

گردهمایی الکترونیکی روسای کمیته ها و شاخه های انجمن

روسای کمیتهها و شاخهها

99/8/29

4

جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

اعضای کمیته راهبردی کنفرانس

99/9/20

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
پیوست ها
ردیف

عنوان یادداشت

جدول  :2یادداشت ها

1

تجربه ای در آزمون در کالس درس مجازی در زمانه کرونا
پیشنهادی برای مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از
بروز بالیای آتی
ادامه تجربه های آزمون مجازی در زمانۀ لرزان کرونایی
مقدمه ای برخودآزمایی بازی واره جمع سپارانه
چارلز یوکوموتو :از پژوهش مهندسی تا آموزش مهندسی

6

گزارش انجام نمونه ای و نتایج "خودآزمایی بازی واره جمع سپارانه"

2
3
4
5

7

8
9

10
11

12
13
14
15

پیش نویس گزارش  2020کمیته معتبر و مشترک انجمن ماشین های رایانشی

نویسنده

مهندس سید ابراهیم ابطحی

فروردین 99

دکتر مهدی بهادری نژاد

فروردین 99

مهندس سید ابراهیم ابطحی
مهندس سید ابراهیم ابطحی
ترجمه :زین العابدین چمانی ،سمیه
چمانی

اردیبهشت 99
خرداد 99

الیل فایزل :آموزش مهندسی بعنوان یک فرآیند مهندسی

با هم آموزی  :پیشنهادی برای آموزش دو زیستان معاصر
کنکاشی در شهر آنالوگ و شهر دیجیتال زیست گاه های انسان دوزیست معاصر
درنگی مهندسی بر تأمالت مارتین پارکر "مدرسه های کسب و کار را ببندید".
یادداشتی بر کتاب "تراوش های ذهنی  25 :شیوه نگرش به هوش مصنوعی"

خرداد 99

مهندس سید ابراهیم ابطحی

تیر 99

مهندس سید ابراهیم ابطحی

تیر 99

پیشگامان آموزش مهندسی -کالیو دایم :طراحی مهندسی ،خط مقدم آموزش ترجمه :زین العابدین چمانی ،سمیه
چمانی
مهندسی
چارچوبی پیشنهادی برای اجرای آزمون های مجازی یک ارزیابی تکوینی ،براساس
مهندس سید ابراهیم ابطحی
تجربه اجرای کالس مجازی در عصر کرونا
در حاشیه خبر کاهش نگران کننده داوطلبان رشته-های مهندسی کنکور

تاریخ

مهندس سید ابراهیم ابطحی
ترجمه :زین العابدین چمانی ،سمیه
چمانی
مهندس سید ابراهیم ابطحی

تیر 99
مرداد 99

مرداد 99
مرداد 99

شهریور 99

مهندس سید ابراهیم ابطحی

مهر 99

مهندس سید ابراهیم ابطحی

آبان 99

مهندس سید ابراهیم ابطحی

بهمن 99

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
پیوست ها
جدول  :3فعالیت شاخه ها
شاخه

فعالیت ها
گزارش :ویروس کرونا :آموزش عالی امریکا باید چه برنامه ای برای یک آینده نامطمئن داشته باشد؟ ،مترجم :دکتر سیروس زمانی
معرفی کتاب معیارهای آموزش از راه دور ،دکتر سیروس زمانی
سخنرانی الکترونیکی "ارزیابی اجرای دوره الکترونیکی" ،دکتر سید امید فاطمی
سخنرانی الکترونیکی "وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران" ،دکتر حسین معماریان

تاریخ
فروردین 99
خرداد 99
99/3/12
99/6/26

جلسه الکترونیکی"هم اندیشی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی" ،دکتر حسین معماریان

99/8/28

مصاحبه نشریه سیمرغ (نشریه دانشجویی دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران) با دکتر حسین معماریان

آذرماه 99

دانشگاه تهران

نوشتار "آموزش عالی :نیاز به بازتعریف مدل ها و شاخص ها جهت ارزیابی کیفیت" ،دکتر سیروس زمانی
گردهمایی الکترونیکی برای تشکیل کمیته دانشجویی شاخه دانشگاه تهران

آذر 99
99/9/23

سخنرانی "طراحی فراگیر برای یادگیری (")UDLدر جلسه الکترونیکی شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ،دکتر حسین
معماریان

99/10/24

سخنرانی " افزایش توانمندی ها و شایستگی های هیأت علمی و مدیران دانشگاه" در جلسه الکترونیکی شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش
مهندسی ،دکتر علی بزرگی امیری

99/11/29

آغاز به کار دفتر دادوری در پردیس دانشکده های فنی ( پیشنهاد و اقدامات اولیه آن از سوی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ،صورت گرفته بود).
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه تهران به مناسبت روز مهندسی با دکتر حسین معماریان

دانشگاه
شیراز

انتشار  8پیشنهاد آموزشی از سوی رئیس شاخه
برگزاری وبینار " بررسی نقاط قوت و ضعف پیش روی ارتقای اقتصاد دانش بنیان در کشور بر اساس معیارهای جهانی نوآوری (Index Innovation
) Globalو جایگاه آموزش مهندسی" ،دکتر اشکان سامی

اسفند 99
اسفند 99

در هفت خبرنامه
99/9/17

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
پیوست ها
جدول  :3فعالیت شاخه ها
شاخه

فعالیت ها

تاریخ

دانشگاه
صنعتی
خواجه
نصیرالدین
طوسی

انتشار کتـابچه الکترونیـکی "معرفی طرح هـای آموزشـی دانشـگاه صـنعتی خواجه نصـیرالدین طوسی"
خرداد 99

دانشگاه
صنعتی
شریف

برگزاری وبینار "شیوع کرونا و آموزش مهندسی :دروس تجربی و آزمایشگاهی ،پروژه های تجربی و ساخت ،ارائه راهکار" ،مهرداد
منظری

99/4/24

نوشتار "آموزش برخط مهارت های نرم افزاری در قالب مسئولیت اجتماعی؛ برگزاری دوره غیرحضوری آشنایی با کاربرد یادگیری
ماشین در علم ومهندسی مواد توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی" ،دکتر هاجر قنبری
99/2/3
نشست مجازی"تجارب افزایش اثربخشی آموزش الکترونیکی" ،دکتر ناصر مزینی
99/2/17
برگزاری وبینار " ارزشیابی فرایند -یاددهی-یادگیری در بستر الکترونیک" ،دکتر عباس بازرگان
99/2/24
برگزاری کارگاه "دانشافزایی مجازی :روش های ارزیابی مستمر دانشجویان و آزمونسازی در سامانه آموزش غیرحضوری" ،دکتر
ناصر مزینی و دکتر محمد علی رستمینژاد
اردیبهشت 99
ترجمه مقاله "نوآوری مهندسی سودمند" ،محدثه چگنی
99/3/17
برگزاری نخستین جلسه کارگاه دانش افزایی آنالین با موضوع "مالحظات ارزیابی دانشجویان و آزمون های غیرحضوری" ،دکتر
ناصر مزینی
99/3/21
ادامه برگزاری کارگاه های دانش افزایی غیرحضوری با موضوع "روش اجرای آزمون غیرحضوری و چـالش هـای آن دربستر
مودل" ،دکتر هاجر قنبری ،دکتر پریسا حجازی ،دکتر ناصر مزینی
99/3/25
ادامه برگزاری کارگاه های دانش افزایی غیرحضوری با موضوع "رویه برگزاری آزمـون مجـازی در بسـتر مودل و چـالش هـای
اجرایی" ،دکتر هاجر قنبری ،دکتر پریسا حجازی ،دکتر ناصر مزینی
خرداد 99
تهیه و تنظیم "شیوه نامه کار مقدماتی با ماژول آزمون سازی سامانه ،"LMSدکتر هاجر قنبری و دکتر پریسا حجازی
صدور بیانیه پیرامون "آینده آموزش"
مرداد 99
ارائه مقاله "ارزیابی نقاط ضعف و قوت آموزش الکترونیکی در دوران کرونا :تجربه دانشگاه علم و صنعت ایران" ،ارائه شده در
همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ،1نویسندگان :دکتر
مرداد 99
ملودی خادم ثامنی و دکتر هاجر قنبری
برگزاری  7سخنرانی
فروردین 99

دانشگاه علم و صنعت ایران

فردوسی مشهد

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
پیوست ها
جدول  :3فعالیت شاخه ها
شاخه

فعالیت ها

دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری کارگاه تخصصی "ارایه تجربیاتی پیرامون تدریس غیرحضوری"

تاریخ
شهریور 99
99/12/16

برگزاری جلسه الکترونیکی تشکیل کمیته دانشجویی شاخه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

99/4/11
تشکیل جلسه شورای شاخه برای مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید شاخه انجمن در دانشگاه امیرکبیر
تشکیل جلسه شورای شاخه با هدف بررسی و ارائه وبینار نحوه تدریس آموزش مجازی

99/6/19

تشکیل جلسه الکترونیکی مجمع شورای شاخه

99/9/3

تشکیل جلسه مجمع عمومی شاخه بصورت حضوری و مجازی

99/11/29

دانشگاه شهید چمران اهواز

99/11/16
تشکیل اولین جلسه شورای شاخه به صورت مجازی

گزارش عملکرد انجمن در سال 1399
پیوست ها

جدول  :4سخنرانی ها ،کارگاه های آموزشی و میزگردها
ردیف
1
2
3

عنوان وبینار
سخنرانی مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی
سخنرانی تحوالت دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی

سخنرانی در گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به منظور تشکیل شاخه

4

سخنرانی ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران :از آرمان تا واقعیت
میزگرد الکترونیک بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی

6
7

سخنرانی جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش
سخنرانی پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا
سخنرانی چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست ها و راهکارها

5

8
9

سخنرانی در میزگرد گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم در خصوص تحوالت آموزش عالی
در عصر کرونا :چالش ها و فرصت ها

سخنران
دکتر رحمت ستوده قره باغ

99/3/11

دکتر سیدعلی اکبر صفوی

99/4/26

دکتر حسین معماریان و دکتر رضا فرجی دانا

99/5/20

دکتر عباس بازرگان
دکتر پرویز جبه دار ،دکتر عباس بازرگان ،دکتر مگردیچ
تومانیان ،دکتر علی رجالی و دکتر حسین معماریان
دکتر حسین حجت
دکتر سید امید فاطمی

99/6/19

99/6/25
99/7/15

دکتر سونا قلی زاده

99/8/18

دکتر رضا فرجی دانا و دکتر حسین معماریان

99/9/10

دکتر بهرام جوکار
دکتر عباس بازرگان
دکتر حسین معماریان و دکتر رضا فرجی دانا

99/9/16
99/9/24
99/10/30

دکتر حمید سلطانیان زاده و دکتر ابراهیم اصل سلیمانی

99/11/20

10
11
12

سخنرانی تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا
کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی
سخنرانی در جلسه الکترونیکی تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز
میزگرد گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در
خصوص تحوالت آموزش عالی در عصر پساکرونا

14
15
16

سخنرانی در نشست فرهنگستان علوم در خصوص زنان و انجمن های علمی
دکتر شهره فاطمی
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی
دکتر عباس بازرگان
 Engineering Ethics and Sustainable Developmentدکتر عبدالرضا چینی
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تاریخ

99/6/23

99/12/6
99/12/6
99/12/10

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
راهبرد :1استقرار تشکیالتی و توسعه انجمن و گسترش منابع انسانی ،مادی و معنوی
 1-1ارتقای عضویت در انجمن با جذب اعضای جدید حقیقی و حقوقی و نگهداری آنان
ردیف

عنوان های برنامهها

1-1-1

عضویت افتخاری افراد آشنا با چالش های
آموزش مهندسی در ایران و جهان

2-1-1

تقویت انگیزه اعضا برای ایجاد تحول و نقش
آفرینی در بهبود کیفیت آموزش مهندسی

3-1-1

ایجاد ارزش افزوده برای تشویق اعضای
هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
برای عضویت در انجمن

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

تمام کمیته ها

معرفی حداقل 2نفر از چهرههای نامآور به عنوان
عضو افتخاری (ملی و بین المللی) توسط هر یک از
کمیته ها

ارتباطات/عضویت

ترویج استفاده از وابستگی ( )Affiliationانجمن
توسط اعضاء (در کارت ویزیت و )...

ارتباطات

پیاده سازی نظام پیشنهادات در انجمن

دبیرخانه

جمع آوری و انتشار آمار کار داوطلبانه انجمن

عضویت /ارتباطات

پیاده سازی رویه ارتباط با اعضای انجمن

دبیرخانه /بین الملل

طراحی و صدور کارت های عضویت بین المللی

عضویت /ارتباطات

تدوین فهرست موارد ارزش افزوده عضویت در
انجمن و اطالع رسانی مناسب در مورد آنها

دانشجویی

-1اخذ مجوز فعالیت کمیته دانشجویی در دانشگاه
جهت بهرهمندی از مزایای انجمنهای علمی
دانشجویی به طور همزمان
-2تدوین پیشنهادهای حمایتی از دانشجویان عضو
در انجمن

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 2-1ظرفیت سازی ،توسعه نهادی و توانمندسازی تشکیالتی انجمن
ردیف

عنوان های برنامهها

مسئول اجرا

عضویت

1-2-1

افزایش شاخه ها و هسته های انجمن در دانشگاه ها و بخش
های مرتبط صنعت کشور

2-2-1

تقویت دبیرخانه و تشکیالت اجرایی انجمن

3-2-1

تشکیل جلسات منظم هیأت مدیره و سایر تشکیالت انجمن

4-2-1

اصالح و تدوین اسناد و آئین نامه ها و دستورالعمل های الزم
برای نظم و انسجام بخشی به فعالیت های انجمن

دانشجویی

اقدامات اجرایی سال 1400

ایجاد شاخههای انجمن حداقل در  3دانشگاه
راه اندازی کمیته دانشجویی در دانشگاه های دارای شاخه

مدیر ارتباط با
صنعت

عقد تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان

تمام کمیته ها

دعوت از اعضاء برای همکاری در کمیته های انجمن

عضویت
تمام کمیته ها

دبیرخانه

ارتباط با شاخه ها برای تقویت دبیرخانه
برگزاری جلسات ماهانه

 -1تهیه جلد دوم صورتجلسات هیأت مدیره
 -2تهیه مجلد صورتجلسات کمیته ها
 -3تهیه کتابچه آیین نامه های انجمن
 -4تهیه کتابچه مشخصات اعضای هیأت مدیره و کمیته های
انجمن

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 2-1ظرفیت سازی ،توسعه نهادی و توانمندسازی تشکیالتی انجمن
ردیف

عنوان های برنامهها

5-2-1

توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات انجمن
برای بهره برداری از دانش موجود

6-2-1

ایجاد کمیته ها و کارگروه های کاری با عضویت حداکثری
اعضا در جهت تحقق اهداف انجمن

7-2-1

تدوین برنامه راهبردی انجمن و تهیه برنامه های اقدام
ساالنه متناسب با منابع مالی انجمن

8-2-1

تحلیل گزارش و ارزیابی پیشرفت برنامه راهبردی و
برنامههای اقدام ساالنه انجمن و ارائه سیاست های بهبود

مسئول اجرا

ارتباطات

بین الملل
دانشجویی

ارزشیابی
برنامه ریزی
بین الملل
تمام کمیته ها

اقدامات اجرایی سال 1400

 -1پیگیری راه اندازی وبگاه جدید انجمن
 -2راه اندازی سرویسهای مبتنی بر محتوا در سایت
انجمن
تقویت و توسعه زیر ساختهای انجمن برای تسهیل
تعامالت بین المللی (مواردی نظیر افزایش محتوای سایت
انگلیسی انجمن)
-1ایجاد بانک سخنرانیها و مقاالت مفید برای دانشجویان
در سایت جدید انجمن
-2همکاری با کمیته ارتباطات در فرآیند طراحی سایت
جدید
ادامه همکاری در تشکیل گروههای هادی برای اشاعه
روش های ارزیابی کیفیت در دانشگاه های صنعتی و
دانشکده های فنی
تکمیل طراحی و اجرای داشبورد تصمیم گیری استراتژیک
تشکیل کارگروه متشکل از رابطین شاخه ها با کمیته بین
الملل
مشارکت در بازنگری برنامه راهبردی و تدوین برنامه های
سالیانه کمیته

برنامه ریزی

دریافت برنامههای اقدام سایر کمیتهها و تلفیق برنامهها
برای ارائه به هیأت مدیره

تمام کمیته ها

مشارکت در ارزیابی پیشرفت برنامه های سالیانه کمیته ها

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 3-1ارتقای منابع مالی و سرمایه ای انجمن
ردیف

عنوان های برنامه ها

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

2-3-1

الگو برداری از نحوه جذب منابع مالی در انجمن های مشابه
در سطح ملی و بین المللی

بین الملل/
مدیراموربین الملل

مطالعه و بررسی به منظور الگو برداری از نحوه جذب منابع مالی در
انجمن های مشابه در سطح بین المللی

3-3-1

برنامه ریزی برای دریافت به موقع حق عضویت اعضای
حقیقی و حقوقی انجمن

دبیرخانه /عضویت

برنامهریزی و اجرای تمدید عضویت اعضاء پیش از انقضای آنها و
یکسان سازی زمان تمدید

4-3-1

فروش محصوالت و خدمات انجمن

5-3-1

جذب هدایا و کمک های افراد حقیقی و نهاد های حقوقی

عضویت
کمیته ها /هیأت
مدیره

تدوین نظام دریافت امتیاز توسط اعضای انجمن
تشکیل کارگروهی از افراد معرفی شده از جانب کمیته ها برای جمع
آوری هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
راهبرد :2فعال شدن در ارتباطات و تعامالت محیطی و شبکه سازی
 1-2افزایش رویت پذیری انجمن در محیط های مختلف واقعی و مجازی
ردیف

1-1-2

عنوان های برنامهها

افزایش تعامالت انجمن با دانشگاه ها،
انجمن ها و صنایع کشور

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

ارتباطات

-1برقراری ارتباط با مجریان آموزش مهندسی
کشور برای قراردادن لینک وبگاه انجمن در وبگاه
هایشان
 -2عقد تفاهم نامه با انجمن ها و موسسات دارای
مأموریت مشترک (حداقل  3تفاهم نامه)

ارزشیابی

حضور فعال در جلسات مربوط به شوراهای
دانشکدههای صنعتی و دانشکده مهندسی به
منظور ترغیب آنان جهت ارزیابی آموزش
مهندسی (حداقل سه مورد) (پیگیری موضوع از
طریق شاخه ها)

برنامه ریزی

برنامه ریزی اقدامات مشترک با مراکز کارآفرینی
دانشگاهها

دبیرخانه

برگزاری یک نشست سالیانه با روسای انجمنهای
مادر مهندسی /روسای دانشکده های مهندسی و
معاونین آموزش و تحقیقات وزارت خانههای
مختلف

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
راهبرد :2فعال شدن در ارتباطات و تعامالت محیطی و شبکه سازی
 1-2افزایش رویت پذیری انجمن در محیط های مختلف واقعی و مجازی
ردیف

عنوان های برنامهها

2-1-2

برگزاری همایش ها ،سمینارها ،نشست ها و
کارگاه های محلی ،ملی و بین المللی و
مسابقات

مسئول اجرا

فعالیت های آموزشی

اقدامات اجرایی سال 1400
 -1برگزاری سخنرانیهای فصلی
-2برگزاری دو نشست تخصصی برای بحث در مورد چالشها و پیشرفتهای
آموزش مهندسی در یک حوزه خاص (نیاز به تعامل با انجمنهای علمی و/یا
شاخههای انجمن)

دبیرخانه /تمام کمیته ها همکاری در برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی

دبیرخانه

برگزاری مجمع سالیانه به همراه انتخابات هیأت مدیره

بین الملل

-1برگزاری وبینارهای بین المللی به صورت مستقل یا با همکاری نهاد های
بین المللی
 -2رصد مسابقات بین المللی مرتبط با مهندسی و آموزش مهندسی ،اطالع
رسانی به اعضا و حمایت از مشارکت آنان در حد امکانات انجمن

دانشجویی

 -1برنامهریزی برای تشویق دانشجویان به شرکت فعال در برنامههای
کنفرانس هفتم
 -2همکاری در برگزاری کنفرانس هفتم
 -3برنامهریزی جهت برگزاری نشستهای دانشجویی در کنفرانس هفتم
 -4همکاری با کمیته فعالیتهای آموزشی جهت برگزاری سمینارهای ادواری
و دورههای آموزشی مورد نیاز دانشجویان و همچنین معرفی مدرسان آنها

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
راهبرد :2فعال شدن در ارتباطات و تعامالت محیطی و شبکه سازی
 1-2افزایش رویت پذیری انجمن در محیط های مختلف واقعی و مجازی
ردیف

عنوان های برنامهها

3-1-2

حضور در همایش های ملی و بین
المللی برگزار شده به ویژه همایش های
برگزار شده توسط انجمن های علمی

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

فعالیت های آموزشی

برگزاری پنل مرتبط با آموزش مهندسی در حداقل دو همایش
تخصصی

بین الملل

-1برنامه ریزی برای حضور موثر در همایشهای بین المللی
مرتبط در حد امکان (از جمله از طریق اعضای انجمن که در
همایشهای بین المللی شرکت می کنند).
-2تدوین تقویم ساالنه از رویدادهای مهم بین المللی مرتبط با
آموزش مهندسی

دانشجویی

شرکت فعال در کنفرانسهای تخصصی و معرفی انجمن

عضویت /ارتباطات

4-1-2

توسعه تبلیغات و معرفی گسترده انجمن
آموزش مهندسی ایران

بین الملل

دانشجویی

 -1افزودن فضای آموزشی به وبگاه انجمن
 -2بازتاب فعالیت های انجمن توسط رسانه های جمعی (بویژه
صداو سیما)
 -3اطالع رسانی در لینکدین انجمن
 -4ایجاد صفحه انجمن در اینستاگرام
 -5تدوین بروشور انگلیسی انجمن
 -6زیرنویس انگلیسی کلیپ یا تدوین کلیپ انگلیسی
معرفی انجمن در رسانه های بین المللی از طریق انتشار اخبار و
گزارش های مرتبط
-1همکاری به تولید محتوای معرفی انجمن به صورت
اینفوگرافیک ،عکس و کلیپ جهت انتشار در بولتنها ،سایت
خبری و کنفرانسها و کانال تلگرام
-2پشتیبانی خبری به صورت غیررسمی در کانالهای متفرقه
دانشجویی جهت بازتاب فعالیتهای انجمن

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 2-2شبکه سازی در سطح ملی و بین المللی
ردیف

عنوان های برنامهها

مسئول اجرا

دعوت از دانشگاه ها و دانشکده های فنی
مهندسی برای عضویت در انجمن
عضویت

1-2-2

بین الملل

2-2-2

دعوت از استادان ایرانی عالقه مند به آموزش
مهندسی در دانشگاه ها و مراکز معتبر
جهانی

بین الملل/مدیرامور بین
الملل/فعالیت های آموزشی

دانشجویی

اقدامات اجرایی سال 1400
-1دعوت مستقیم از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور برای
عضویت در انجمن به ویژه اعضای هیأت علمی جوان و اعضای هیأت
علمی بازنشسته
 -2دعوت از بقیه دانشگاه های سطح 1برای عضویت حقوقی در
انجمن (ترجیحاً عضویت دائمی)

-1تشویق مهندسین ،محققین و استادان ایرانی مقیم خارج برای
عضویت مادام العمر (مکاتبه با حداقل20نفر)
 -2استفاده از حضور و همکاری زنان فعال در حوزه آموزش مهندسی
و دارای تجارب فعالیت های بین المللی در کمیته بین الملل

برنامهریزی درجهت تأمین امکانات برای دعوت از استادان و برگزاری
کارگاه های آموزشی بین المللی (استفاده از ظرفیت بنیاد ملی نخبگان
برای دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای کارگاههای
تخصصی) ،حداقل  2استاد داخلی یا خارجی

همکاری با کمیته فعالیتهای آموزشی جهت شناسایی استادان و
عالقمندان به این حوزه

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 2-2شبکه سازی در سطح ملی و بین المللی
ردیف

عنوان های برنامهها

3-2-2

شبکه سازی و توسعه همکاری با سایر انجمن
های مرتبط در سطح ملی و بین المللی (عقد
تفاهم نامه های همکاری)

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

عضویت

اجرای طرح توسعه شبکه پوششی انجمن در سطح ملی
امضای حداقل  3تفاهم نامه با انجمن های مرتبط با حوزه کاری
انجمن آموزش مهندسی و برنامه ریزی جهت استفاده موثر از تفاهم
نامه منعقد شده و شبکه سازی مرتبط

فعالیت های آموزشی

بین الملل

دانشجویی
توسعه همکاری با انجمن ها و کسب و
کارهای بخش خصوصی و صنعتی

4-2-2

عضویت /مدیر ارتباط با صنعت

مدیر ارتباط با صنعت

فعالیت های آموزشی
5-2-2

ایجاد پایگاه داده از صاحبنظران آموزش
مهندسی به منظور بهره برداری در رویداد
های مختلف

بین الملل
دانشجویی

-1تداوم مشارکت در فعالیتهای "اتحادیه بین المللی انجمنهای
آموزش مهندسی"IFEES ،
 -2ایجاد ارتباط با انجمنهای بین المللی با مأموریت مشترک به
خصوص در کشورهای همسایه (حداقل  2مورد)
 -3بررسی چالشهای بین المللی سازی آموزش مهندسی در کشور و
ارائه راهکارها (دعوت از صاحبنظران در جلسات کمیته ،دعوت از
صاحبنظران برای مستند سازی نظرات و انتشار مستندات و ).....
تعریف فعالیت های مشترک با کمیته دانشجویی انجمنهای علمی
تخصصی دیگر
افزایش تعداد اعضای حقیقی و حقوقی از صنعت

انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکتهای حوزه های مهندسی ،جامعه
مهندسان مشاور ایران و کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی و
استفاده عملیاتی از ظرفیت های جدید حاصل از این تفاهم نامه ها

به روز رسانی فهرست عرضه کنندگان کارگاهها و دورههای آموزشی
انجمن و ایجاد ساز و کاری برای استفاده از همکاری موثر افراد
صاحب نظر در حوزه آموزش مهندسی
تکمیل بانک اطالعاتی ایرانیان صاحبنظر مقیم خارج و افراد
صاحبنظر خارجی در حوزه آموزش مهندسی
همکاری با کمیته بینالملل جهت ارتقای پایگاه داده استادان حوزه
آموزش مهندسی

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
راهبرد :3تولید و اشاعۀ گفتمان کیفیت در آموزش مهندسی ایران
 1-3ترویج پژوهش در آموزش مهندسی و انتشار محتوای تولیدی در این حوزه
ردیف

عنوان های برنامه ها

1-1-3

استمرار انتشار مجله علمی آموزش
مهندسی و همکاری با سایر نشریات
معتبر و مرتبط

2-1-3

توسعه روابط و همکاری با پژوهشگران
حوزه آموزش مهندسی در سطح ملی
و بین المللی

4-1-3

ارتباط با دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در سایر رشته ها و تشویق آن
ها به انجام پژوهش در زمینه آموزش
مهندسی

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

سردبیر مجله

پیگیری استمرار انتشار مجله پژوهش در آموزش
مهندسی انجمن با همکاری موسسه Springer

بین الملل

همکاری در انجام امور مرتبط با مجله بین المللی
انجمن

ارتباطات

ادامه انتشار فراخوان مجله پژوهش در آموزش
مهندسی و استمرار تالش برای جذب و انتشار
مقاالت در این مجله

بین الملل

توسعه روابط و همکاری با پژوهشگران حوزه آموزش
مهندسی درسطح بین المللی (حداقل 5نفر)

ارزشیابی

-1تشکیل کالس های روش تحقیق در آموزش
مهندسی
 -2نهادسازی در دانشکده های مهندسی برای
مشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در بهبود
کیفیت آموزش مهندسی (اجرا به صورت پایلوت در
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران)

دانشجویی

همکاری جهت برگزاری نشستها و دورههای مرتبط
با ترویج پژوهش در آموزش مهندسی

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
راهبرد :3تولید و اشاعۀ گفتمان کیفیت در آموزش مهندسی ایران
 1-3ترویج پژوهش در آموزش مهندسی و انتشار محتوای تولیدی در این حوزه
ردیف

عنوان های برنامه ها

مسئول اجرا

5-1-3

راهنمایی مشترک پایان نامه های
دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های
دکتری توسط اعضای هیأت علمی
مهندسی و سایر رشته ها

ارزشیابی

پیشنهاد حداقل  3موضوع مرتبط با کیفیت آموزش مهندسی به
دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مهندسی برای پایان نامه آنان

فعالیت های آموزشی/
ارزشیابی/
بین الملل

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی درباره روشهای پژوهش در
آموزش مهندسی برای مدرسان عالقهمند به پژوهش درآموزش
مهندسی

6-1-3

تشویق اعضای هیأت علمی و استادان
برتر آموزش مهندسی به پژوهش در
آموزش مهندسی
بین الملل

اقدامات اجرایی سال 1400

-1شناسایی و ارائه دستاوردهای بین المللی در زمینه بهبود
فرآیندهای یادگیری در آموزش مهندسی
 -2پیگیری یافته ها ،پیشنهادات و برنامه های مهم بین المللی در
ارتباط با آموزش مهندسی پسا کرونا
 -3پیگیری انتشار کتابی در زمینه تاریخچه و دستاوردهای آموزش
مهندسی در ایران (تالیف گروهی)
 -4پیگیری انتشار مقاله ای در زمینه تاریخچه مهندسی در ایران در
مجله بین المللی انجمن (تالیف گروهی)

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 2-3نقد و دامن زدن به مباحثات علمی ،اجتماعی و فرهنگی در زمینه آموزش مهندسی
ردیف

عنوان های برنامهها

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

جوایز

 -1تقدیر از استاد برگزیده آموزش مهندسی بر اساس آیین نامه مصوب
-2تعریف جوایز به نام استادان برجسته و موفق دانشگاه در حوزه مهندسی

برنامه ریزی/
عضویت /جوایز

ارتباطات /هیأت تحریریه
1-2-3

توسعۀ گفتمان آموزش
مهندسی

عضویت /ارتباطات
ارتباطات /دانشجویی
فعالیت های آموزشی /عضویت

ارتباطات

پیاده سازی و پیگیری اجرای آئین نامه های
 -1استاد برجسته
 -2شاخه برگزیده
 -3مقاله برگزیده در کنفرانس
 -4رده بندی اعضا
 -1استمرار انتشار خبرنامه انجمن
 -2تهیه سالنامه الکترونیکی سال ( 1398ویژه برنامه های دهمین سال
تأسیس انجمن)
-3تهیه سالنامه الکترونیکی سال 1399
 -4عرضه وبینارهای انجمن در وبگاه انجمن بصورت دسته بندی موضوعی
 -5انتشار یادداشت ها و بیانیه های سالیانه انجمن
 -6انتشار کتاب الکترونیکی مجموعه مقاالت و میزگردهای همایش ششم
 -7تدوین تاریخ شفاهی بزرگان آموزش مهندسی کشور
 -8پیاده سازی آیین نامه انتشارات انجمن

راه اندازی بخش تاالر گفتگو در سایت انجمن بر اساس برنامه مصوب
تولید پادکست یا ویدئو کست و کلیپ های با محتوای آموزش مهندسی
اجرای برنامه منتورینگ برای اعضای هیأت علمی جوان

تهیه کتابخانه الکترونیکی حوزه آموزش مهندسی

برنامه ریزی

پیگیری پیشنهاد اصالح آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی برای لحاظ
کردن امتیازات مرتبط با کیفیت در آموزش مهندسی /شرکت در کارگاه
های دانش افزایی... /

دانشجویی

جمعآوری تجربه دستیاران آموزشی در دوران کرونا

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
راهبرد :4نقش آفرینی در ارتقای کیفیت آموزش مهندسی و اثربخشی در نظام تصمیم گیری مرتبط با آن
 1-4ارائه پیشنهادهای راهبردی ،سیاستی و اجرایی به مراجع تصمیم گیر مرتبط با آموزش مهندسی
ردیف

عنوان های برنامهها

مسئول اجرا

مدیر ارتباط با صنعت
3-4-1

تشویق مسئوالن آموزش عالی و صنعت به
عضویت در انجمن

4-4-1

تقویت ارتباط انجمن با مراکز سیاست گذاری
و تصمیم گیری در حوزه آموزش مهندسی و
تالش برای عضویت در این مراکز

5-4-1

مشارکت مدیران ،متخصصان و کارشناسان
صنعت در تدریس دروس و برگزاری دوره
های آموزش مهندسی دردانشگاه ها

6-4-1

معرفی فناوریهای ارتباطی روز دنیا در جهت
ایجاد تحوالت ساختاری در نظام آموزش
عالی

دانشجویی

اقدامات اجرایی سال 1400
عضوگیری حداکثری و شبکه سازی از صنعت و
دانشگاه به منظور ایجاد بستر الزم جهت ارتباط
موثر افراد

برگزاری نشستها با عالقهمندان به آموزش مهندسی
در صنعت و دعوت از آنها برای عضویت در انجمن

دانشجویی

برقراری ارتباط با مرکز پژوهشهای مجلس و سایر
سازمانهای سیاستگذار

مدیر امور آموزشی

تالش برای فرهنگ سازی یا استقرار سازوکاری
جهت مشارکت مدیران و متخصصان صنعتی در
تدریس دروس دانشگاهی

دانشجویی

همکاری در تعریف و اجرای دورههای مشترک بین
صنعت و دانشگاه در حوزه های تخصصی با همکاری
انجمنهای علمی دانشجویی و کمیته دانشجویی
انجمنهای علمی تخصصی

ارتباطات

ارائه گزارش در معرفی فناوریهای ارتباطی نوین

فعالیت های آموزشی

ارائه حداقل یک کارگاه /دوره در این زمینه در قالب
اجرای برنامه 1-2-4

دانشجویی

بررسی روشهای جدید ارتباطی و معرفی به کمیتهها
جهت استفاده

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 2-4ارتباط با دانشکده های مهندسی به منظور تشویق به پیاده سازی برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی
ردیف

عنوان های برنامهها

مسئول اجرا
مدیر امور آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزش روش های یاد
1-2-4
دهی -یادگیری و روش پژوهش

تشویق اعضای هیأت علمی به مطالعه
 2-2-4مقاالت و گزارشهای مرتبط با آخرین
تحوالت جهانی درآموزش مهندسی

اقدامات اجرایی سال 1400
برگزاری حداقل  5کارگاه آموزشی

دانشجویی

همکاری در برگزاری کارگاه و دورههای آموزشی

بین الملل

-1باز نشر مطالب کارگاههای آموزشی و وبینارهای اتحادیه بین المللی
انجمنهای آموزش مهندسی ( )IFEESبرای تسهیل و تشویق اعضا به
استفاده از این مطالب

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 3-4ارتقای کیفیت آموزش مهندسی
ردیف

عنوان های برنامه ها

مسئول اجرا

1-3-4

ارزیابی کیفیت نظام آموزش مهندسی و ارائه برنامه
های بهبود

ارزشیابی

3-3-4

رصد تحوالت جهانی در آموزش مهندسی و ترویج
دانش توسعه یافته در این حوزه

بین الملل

4-3-4

انجام مطالعات تطبیقی در تحوالت آموزش
مهندسی در دانشگاه ها و دانشکده های معتبر
جهان

بین الملل

8-3-4

دریافت مستمر بازخورد از صنعت در خصوص
کیفیت آموزش مهندسی و شایستگی های دانش
آموختگان

9-3-4

توسعه فعالیت های بین المللی انجمن آموزش
مهندسی ایران

10-3-4

برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت
آموزشی برای توانمند سازی اعضای هیات علمی

دانشجویی

مدیر ارتباط با صنعت /برنامه ریزی

دانشجویی
ارزشیابی /بین الملل

ارزشیابی

اقدامات اجرایی سال 1400
-1شناسایی اندیشههای بدیع و تجربههای موفق در ارزشیابی
آموزش مهندسی در ایران و دیگر کشورها و اشاعه آنها
 -2طرح ترغیب موسسههای مرتبط برای ارزیابی کیفیت
آموزش مهندسی از طریق شیوههای نوین مانند پیمایش
مواجهه دانشجویان مهندسی با زندگی دانشگاهی
همکاری با کمیته ارزشیابی جهت ارزشیابی کیفیت
آموزشهای مهندسی ارائهشده در ایام بحران کووید19-
رصد فعالیتهای مهم در زمینه ارتقای کیفیت آموزش
مهندسی در مقیاس بین المللی از طریق برگزاری جلسات
Journal Club
فعال کردن شاخه های انجمن در زمینه انجام مطالعات
تطبیقی

رصد عملکرد دانش آموختگان با استفاده از امکانات
ساختارهای نظام مهندسی موجود کشور
ایجاد ارتباط با کمیته های تخصصی در کانونهای
دانشآموختگان و موسسات کاریابی دانشگاهی جهت دریافت
بازخورد از ایشان و اطالع به کمیتهها
پیگیری فراهم آوردن زمینه اجرای دوره بین المللی
کارشناسی ارشد آموزش مهندسی
 -1همکاری در برگزاری دوره توسعه حرفه ای مهارتهای
یاددهی -یادگیری برای اعضای هیأت علمی تازه استخدام در
قالب اجرای برنامه 1-2-4
 -2برگزاری حداقل دو کارگاه آموزشی دانشوری یاددهی-
یادگیری ()SOTL

برنامه اجرایی سال  1400برای تحقق برنامه راهبردی انجمن
 4-4ترویج فرهنگ ارزیابی و کمک به ارتقای آن در سطح ملی
ردیف

عنوان های برنامهها

1-4-4

طراحی و ترویج روش های مطلوب ارزیابی کیفیت در
آموزش مهندسی

2-4-4

ترویج فرهنگ ارزیابی درونی و بیرونی در بین اعضای
هیات علمی و دانشکده های مهندسی

4-4-4

یاری دادن به ایجاد شبکه ارزیابان آموزش مهندسی

مسئول اجرا

اقدامات اجرایی سال 1400

برنامه ریزی

-1رصد دستاوردهای انجمن
 -2تحلیل و جمع بندی اطالعات پاسخ های دریافت شده از
دانشگاه های منتخب در خصوص پرسش نامه های تکمیل شده
پایش کیفیت وضع موجود آموزش مهندسی
 -3بازنگری و ارتقای پرسش نامه ارسالی برای ارسال به تعداد
بیشتری از دانشگاه ها
 -4تدوین پرسش نامه ارزیابی وضعیت آموزش مهندسی برای
صنعت

ارزشیابی /مدیر امور
آموزشی

ارزشیابی

برگزاری حداقل سه کارگاه ارزیابی درونی با تأکید بر تعاریف
مفاهیم کیفیت در قالب اجرای برنامه 1-2-4

-1ادامه همکاری فعال با موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی
ایران با تشکیل بانک اطالعاتی ارزیابان آموزش مهندسی در
رشتههای مختلف و معرفی ارزیابان مناسب به موسسه در
مأموریت های مختلف آن
 -2تربیت ارزیابان بیرونی کیفیت با عرضه دوره آموزشی مرتبط
در قالب اجرای برنامه 1-2-4

گزارش برگزاری انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره و هیأت بازرسان دوره پنجم
گزارش اجمالی چگونگی برگزاری انتخابات (برنامه زمانبندی مصوب جلسه  23فروردین هیأت مدیره

•
•
•
•
•
•
•
•

اطالع رسانی در مورد نحوه برگزاری انتخابات و انتشار فراخوان برای اعالم کاندیداتوری :چهارشنبه اول
اردیبهشت
بازه زمانی اعالم کاندیداتوری :از شنبه  4اردیبهشت تا شنبه  25اردیبهشت
بررسی فرم های اعالم کاندیداتوری دریافتی در جلسه کمیته انتخابات :سه شنبه  28اردیبهشت
اعالم اسامی و بیوگرافی نامزدهای واجد شرایط در خبرنامه ویژه انتخابات :شنبه یکم خرداد
بازه زمانی اخذ رأی :ازشنبه  8خرداد ساعت  8صبح تا شنبه  15خرداد ساعت 22
اعالم نتایج آراء به کاندیداها :سه شنبه  18خرداد
مهلت اعتراض کاندیداها :پنج شنبه  20خرداد
اعالم نتایج آرای انتخابات :شنبه  22خرداد

گزارش برگزاری انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره و هیأت بازرسان دوره پنجم
نتیجه آراء :از مجموع  284عضو واجد شرایط رأی 222 ،رأی دریافتی یعنی مشارکت %78.17
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نام و نام خانوادگی

سمت

حسین معماریان

عضو اصلی هیأت مدیره

جعفر توفیقی

عضو اصلی هیأت مدیره

عباس بازرگان هرندی

عضو اصلی هیأت مدیره

سعید سهراب پور

عضو اصلی هیأت مدیره

علی اشرفی زاده

عضو اصلی هیأت مدیره

رامتین خسروی

عضو اصلی هیأت مدیره

ملودی خادم ثامنی

عضو اصلی هیأت مدیره

امیرنادر عسکرپور

عضو علی البدل هیأت مدیره

محمد شکرچی زاده

عضو علی البدل هیأت مدیره

محمود کمره ای

عضو اصلی بازرس

محمود موسوی مشهدی

عضو اصلی بازرس

مسعود یحیایی

عضو علی البدل بازرس

گزارش برگزاری انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره و هیأت بازرسان دوره پنجم
تصویر هیأت مدیره و هیأت بازرسان

با تشکر از توجه شما

