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هاي كشور و تحوالت هاي نوين نظام آموزش مهندسي متناسب با نيازها و تدوين روشساختار، ضرورت بازنگري مستمر اهداف، مهندسيآموزش شدن با پيشرفت علم و فناوري و جهاني

هاي منطقه با هاي اخير در كشور در سالو يافته هاي توسعهباز در كشورشود. در حالي كه اين مهم از ديرمحسوب مي اوريفنعلم و  ي هاي توسعهيكي از اركان اصلي سياست، جهاني

بازبيني نظام دف با هنظران و متخصصان انديشي صاحب هم لذا لزوماست. نشده دوينت در حد مطلوب، اندازي روشن و الگويي مدوندر كشور ما چشم، شوداي به روز ميرشد شتابنده

آموزش مهندسي سومين كنفرانس  ،فرهنگستان علومو دانشگاه صنعتي شريف انجمن آموزش مهندسي ايران با همكاري  ،به همين منظور .رسدنظر ميضروري بهآموزش مهندسي كشور 

 شده را فراهم آورند.امكان تحقق اهداف ياد، كنفرانس شود با ارسال مقاالت علمي و شركت درنظران دعوت مي. از عالقمندان و صاحبكنند مي برگزاررا 

 : کنفرانس عناوين
 فناوري اطالعات در خدمت آموزش مهندسي حقوق فكري در آموزش مهندسي آموزش مهندسي و پايداري منابع طبيعي ارزيابي آموزش مهندسي

 هاي مهندسي كارآفريني و كارآموزي در آموزش ها در آموزش مهندسي اولويت ها و راهبردها، سياست هاي شغلي آموزش مهندسي و فرصت استانداردسازي آموزش

 هاي درسي آموزش مهندسي هاي تدوين برنامه مدل پايدار مداوم و هاي آموزش مهندسي روش آموزش مهندسي و پيشرفت اقتصادي هاي آموزش مهندسي اولويت

 مديريت و اقتصاد در آموزش مهندسي وين در آموزش و آموزش الكترونيكيهاي نروش آموزش مهندسي و صنعت آموزش الگوي مصرف انرژي

 افزايي در آموزش مهندسيمهارت گذاري علم و فناوري سياست آموزش مهندسي و محيط زيست آموزش آداب و اخالق مهندسي

 ادرات خدمات مهندسينقش آموزش مهندسي در ص ضرورت آموزش علوم انساني ها  ايرشتهآموزش ميان محورآموزش پژوهش

 هاي عمومي در آموزش مهندسينقش مهارت علم و هنر ياددهي و يادگيري تحوالت ملي و جهاني آموزش مهندسي اي ضمن خدمت آموزش حرفه

 فرهنگستان علومپيوسته دانشگاه صنعتي شريف و عضو ، دكتر حسن ظهور :ريیس انجمن آموزش مهندسي ايران و دانشگاه صنعتي شريف، فرهنگستان علوم :هدکننبرگزار

 دانشگاه صنعتي شريف، علي مقداريدكتر  :علمی دبیر دانشگاه صنعتي شريف، سيدقاسم ميرعماديدكتر  :اجرايی دبیر
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 دكتر حسين معماريان دكتر محمد شاهدي دكتر قاسم حبيب آگهي دكتر ابراهيم اصل سليماني

 دكتر علي مقداري زادهچيمحمد شكر دكتر دهاقانيدكتر جالل حجازي د اقتصاددكتر محم

 دكتر رضا مكنون دكتر ابراهيم شيراني دكتر پرويز دوامي عباس بازرگاندكتر 

 مشهديدكتر محمود موسوي رضا عارفدكتر محمد عليدكتر محمد دور نژاددكتر فيروز بختياري

 دكتر داريوش موال محمدباقر غفرانيدكتر  وستاآزاددكتر رضا ر دكتر مسعود تجريشي

 عماديقاسم ميردكتر سيد دانادكتر رضا فرجي حسن سعيديدكتر محمد دكتر ناصر توحيدي

 آبادياحمددكتر محمود نيلي دكتر فروهر فرزانه پورسعيد سهرابدكتر  دكتر جعفر توفيقي

 دكتر محمود يعقوبي ايدكتر محمود كمره دكتر مهدي سهرابي دارماراالنيدكتر پرويز جبه

 دااگشنه  صنعتی  شریف
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