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 کمندیعلی دکتر قای آجناب 

 آینده پژوهی آموزش مهندسی با تکیه بر متاورس  -1

های مجازی سه بعدی آنالین غیرمتمرکز و پایدار ای از نسل بعدی اینترنت است که از محیط متاورس یا فراجهان فرضیه 

های  های هوشمند، رایانه های واقعیت افزوده، گوشی های واقعیت مجازی، عینک هدست و با ابزارهایی نظیر    شودتشکیل می 

هایی که در این فرضیه تحت تاثیر جدی قرار می  های بازی قابل دسترسی خواهد بود. یکی از زمینهشخصی و کنسول 

ایان نامه دانشجو به بررسی  گیرد، آموزش است. انتظار می رود در فراجهان قالب و مسیر آموزش دگرگون شود. در این پ

آثار فراجهان در آموزش مهندسی خواهد پرداخت و با تکیه بر فرایندهای شناخته شده آینده پژوهی و تحلیل آمادگی  

 .کند سیستماتیک می ۀ پذیرش تکنولوژی، فرصت های به کارگیری فراجهان را در آموزش مهندسی مطالع

 جهت بررسی فرایند یادگیری برنامه نویسی برای دانشجویان مهندسی . انجام مطالعه تجربی )آزمایش های تجربی( 2

در این مطالعه دانشجو با انجام پژوهش در طول یک ترم و در فرایند آموزش برنامه نویسی به جمع آوری داده می پردازد  

شجویان در هر یک از  و با دریافت بازخوردهای لحظه ای دانشجویان در حین فرایند آموزش، به تحلیل میزان دریافت دان

مطالب درسی می پردازد. همچنین تاثیر تصمیم گیری های مختلف در خصوص نحوه ارائه درس، پیچیدگی تمرین ها،  

 تعداد تمرین ها، ... را در کیفیت یادگیری دانشجویان مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

 . طراحی بسته آموزش تلفیقی برنامه نویسی 3

روش های موجود و تجربیات سایت های موفق در زمینه آموزش برنامه نویسی و لحاظ  جو با مطالعه بهدر این پژوهش دانش

نمودن تجربیات چندین ترم آموزش مجازی این درس، به طراحی یک سامانه آموزش تلفیقی برنامه نویسی می پردازد.  

املی، آزمون های کوتاه و .. را شامل خواهد شد این سامانه مجموعه ای از محتواهای آموزشی، تمرینات آنالین، محتوای تع

 به طوری که دانشجویان بتوانند به سادگی به آن دسترسی داشته و مسیر آموزش این درس را دنبال کنند.

 ********* 

 



 ی هادی امیرآقای دکتر جناب 

 ای جدید. اندازی یک رشته مهندسی بین رشتهبررسی و تدوین الگو برای طراحی و راه - 1 

ی جدید متناسب با نیازهای مطرح در جامعه  باشد، ایجاد یک رشته یکی از مواردی که در حوزه آموزش مهندسی مطرح می

باشد. ای، نیازمند تعریف مراحل و گامهایی میرشتهاندازی هر رشته در حوزه مهندسی و بینرسد طراحی و راهاست. به نظر می

یازها، شرایط و محدودیتهای اجرا و همچنین منابع موجود برای هر رشته جدید، به ارائه الگو و  در این پژوهش، با توجه به ن

ها برای تدوین  پردازد که بر پایه آن، بتوان طراحی یک رشته جدید را مطرح و به سرانجام رساند. ارائه شاخصفلوچارتی می

 های جدید بسیار مطلوب خواهد بود.  رشته

 التحصیل مهندسی در یک رشته نمونه. دروس مختلف پایه، اصلی و تخصصی در اثرگذاری شغل فارغبررسی تجربی سهم  -2

التحصیل  یکی از مهمترین مواردی که برای طراحی دروس مختلف مهندسی مطرح است، میزان نقش آنها در شغل افراد فارغ

ها در سطوح مختلف پایه، اصلی و تخصصی، به  باشد. در این پژوهش با بررسی الگوی یادگیری مفاهیم و مهارتآن رشته می

توان بررسی را برای  شود. به عنوان یک مطالعه پژوهشی، میالتحصیل پرداخته میبررسی نقش و ارتباط آنها در شغل افراد فارغ

وین  های مختلف مرتبط با آن رشته را تد یک رشته تخصصی خاص مطرح و سهم دروس مختلف را در کارایی و اثرگذاری شغل

 و ارزیابی نمود.    

ها و صنایع  های شغلی در سازمانهای دانشگاهی برای انجام فعالیتآموزی در مقایسه با دوره بررسی رویکرد جدید مهارت  -3  

 مختلف. 

های مرتبط  نامهها و گواهیالمللی مطرح است، جذب افراد بر اساس مهارتهای مطرح بینیکی از مسائلی که اخیرا در شرکت

آموزی و  های مرسوم دانشگاهی به علمپذیران و مهندسین مطابق با روال باشد. از سوی دیگر، بخش عظیمی از دانشا آنها میب

 شود. پردازند. در این پژوهش به مقایسه و بررسی این دو رویکرد و اثرات آنها پرداخته میهای الزم می یادگیری مهارت

 مهندسی در تکمیل مفاهیم ریاضی مورد نیاز برای یک رشته مهندسی نمونه.     بررسی و ارزیابی نقش درس ریاضی  -4

های  کننده سایر دروس ریاضی در جهت انتقال و یاددهی مفاهیم و مهارتتکمیل و  ریاضی مهندسی آخرین درس ریاضیات پایه  

ش، ارائه الگوی بررسی سهم دانش  . هدف از این پژوهستهای مهندسی اجویان بسیاری از رشتهریاضی مورد نیاز برای دانش

باشد.  های مختلف میها و دانشگاهریاضیات در یک رشته مهندسی و ارزیابی نقش درس ریاضی مهندسی در تکمیل آن در رشته

 در همین راستا، پیشنهاد بازبینی، تکمیل مطالب و یا ارائه دروس جدید، بسیار مطلوب خواهد بود.    

 های مختلف فنی و مهندسی. ا تکیه بر آموزش مهندسی در رشتهارتقای برند دانشگاهی ب -5

تقویت برند و عنوان دانشگاه در یک سیستم رقابتی برای جذب دانشجویان با کیفیت باالتر، ارتقای نقش و اثرگذاری اجتماعی 

باشد. در این پژوهش، با  یاندرکاران دانشگاهی مالمللی بسیار مورد نظر و توجه مدیران و دستو همچنین بهبود جایگاه بین 

پرداخته   دانشگاه  برند  بهبود  و  ایجاد  در  مهندسی  آموزش  ارتباط  بررسی  به  دانشگاهی،  برند  ارتقای  مختلف  عوامل  بررسی 



شود. عواملی همچون سطح کیفیت ارائه دروس، سطح علمی و پژوهشی اساتید، کیفیت فضاها و تجهیزات آموزشی، ارتباط  می

 عتی خارج از دانشگاه و کشور و سایر موارد مشابه مورد توجه خواهد بود.          با جوامع علمی و صن

 ********* 

 سرکار خانم دکتر اکرم حسینیان 

 نده پژوهی در آموزش مهندسیآی .1

 نقش کیفیت آموزش مهندسی در آینده شغلی فارغ التحصیالن  .2

 نقش آموزش مهندسی در نانو تکنولوژی  .3

 کاریابی در آموزش مهندسی تأثیر روانشناسی کار و  .4

 بررسی نقش علوم پایه در آموزش مهندسی .5

 بررسی ارتباط آموزش مهندسی با محیط زیست  .6

 ارزیابی رابطه علوم و فنون نوین با آموزش مهندسی .7

 ای در اهداف راهبردی آموزش مهندسیای و فرا رشته ارزیابی ظهور نگرش رویکرد بین رشته  .8

 مهندسی  آموزش  در آزمایشگاهی – نقش دروس مهارتی  .9

 آموزش مهندسی با رویکرد کار آفرینی  .10

 ارزشیابی اثر بخشی آموزش مهندسی در سالمت روانی و جسمی افراد جامعه  .11

 ( و اینجانب: دانشكده مهندسی شیمیک خانم دکتر شهره فاطمی )موضوعات پیشنهادی مشتر

های بهبود  دستاوردهای آن و تدوین برنامه های مهندسی: وضعیت موجود،  ارزیابی کارآموزی در دوره کارشناسی رشته  .1

 کیفیت 

  ارتقا   هدف  اب  خارج،  و  داخل  هایدانشگاه  مقایسه  و مهندسی،  هایرشته   در  فرایند   طراحی  گرایش  ارزیابی بررسی و .2

 کیفیت 

 ها در حوزه آموزش، پژوهش و فن آوری توانمندیها و چالش بررسی: ایران نقش زنان در آموزش مهندسی .3

 راهکار  ارائه  و هاچالش های مهندسی: بررسیهای کارورزی در صنعت برای فارغ التحصیالن رشته ارزیابی دوره  .4

 ********* 

 جناب آقای دکتر احسان معانی  

 های معتبر دنیاای مهندسی در دانشگاههای بین رشته بررسی آماری حوزه  -1

 التحصیالن برای کارآفرینی تاثیر آموزش مهندسی در توانمندسازی فارغ  -2

 بررسی و آنالیز بازار کار رشته مهندسی ورزش  -3



 ********* 

   sm_taheri@ut.ac.ir) (ید محمود طاهری سجناب آقای دکتر 

  مهندسی آمار و احتمال آموزش  و سرفصل برای مطلوب الگوی طراحی .1

 با ایران  امریکا و اروپا معتبر هایدانشگاه در مهندسی آمار و احتمال آموزش  مقایسۀ و ارزیابی بررسی، .2

کووید   گیری همه  از پس تهران   دانشگاه  در  مهندسی آمار و احتمال دروس  الکترونیکی آموزش  آماری تحلیل و بررسی .3

19 

   مهندسی آمار و احتمال آموزش  در  شاهدگرا و بیزگرا فراوانی گرا، رویکرد  سه بررسی .4

 ( .را ببینید   https://www.aparat.com/v/CFfbI  با نشانی  سه دوگانه)سخنرانی با عنوان 

با تاکید بر  )  مهندسی هایدانشجویان رشته  برای  پایه دروس  آموزش  در تکثرگرا و تمرکزگرا رویکرد دو  مقایسۀ  و بررسی .5

 یک رشتۀ مهندسی خاص( 

 هر رشتۀ مهندسی دیگر( )یا   مرتبط  هایرشته  و  عمران مهندسی رشته برای مهندسی آمار و احتمال مطلوب  محتوای  .6

 مهندسی هایرشته  دانشجویان برای آمار و احتمال آموزش  ناسیش سیبآ .7

 آمار مهندسییا  مهندسی و/ای آموزش مهندسی با تاکید بر آموزش احتمال هپژوهی در زمینۀ شیوهآینده .8

های  در بررسی و تحلیل داده  های عصبی(منطق فازی و شبکه  :مانند ) کاوی  و داده های نوین محاسبات نرم  روش   کاربرد .9

مهندسی عنوان    آموزش  با  فازیمجموعه)سخنرانی  مبانی های  و  تاریخچه  انگیزه،    نشانی این  ا  ب  : 

https://www.aparat.com/v/MzRhe  ).را ببینید 

 


