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 سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش

 

پروفسور علی اکبر جاللی  یآقاسخنران:   

 استاد تمام بازنشسته دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس کرسی یونسکو در آموزش

  و یادگیری الکترونیکی یونسکو

 

های نسل آیندهمهندسی برق در دانشگاه  عنوان سخنرانی:  

به صورت مجازی 71آذرماه ساعت  02 شنبهسخنرانی:زمان   

https://meetingvc.iust.ac.ir/bme-seminar/:آدرس جلسه 

 

 چکیده سخنرانی:

ها دیگر پاسخگوی نیازهای آینده جوامع در این حوزه های سنتی آموزش مهندسی برق در دانشگاهروش •

بسترهای موثر در توسعه جوامع بوده و پیشران تحول در باشد. با وجودی که مهندسی برق همواره یکی از نمی

گیری در حوزه آموزش مهندسی برق اتفاق نیفتاده است. های گذشته تحول چشمباشد، در سالصنعت می

های های نوین در مسیر تحولی عظیم قرار گرفته و دانشگاهاینک که جهان، با گسترش کمی و کیفی فناوری

باشند، باید در حوزه های آموزشی متناسب با نیازهای روز میسازی سیستمو پیادهنسل آینده در حال طراحی 

 آموزش مهندسی برق نیز شاهد تحولی قابل توجه و متناسب با نیاز آینده باشیم. 

های دانشگاه نسل سوم و چهارم و اخیرا دانشگاه نسل پنجم به دنبال های نسل آینده تحت عنواندانشگاه •

های نسل باشند. دانشگاههای بزرگ در حوزه آموزش و یادگیری میی مناسب برای حل چالشیافتن راهکارها

کلیدی خود را به عنوان موتور توسعه علمی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی در نقش سوم و چهارم باید 

مانند سرمایه  های غیر مستقیمهای جهانی در نظر داشته باشند، عالوه بر آن در حوزه داراییهای پژوهشرقابت

العمر در جوامع پویای آینده برنامه مشخصی ارائه مادمنوآوری، فن آوری و یادگیری اجتماعی، دانش، خالقیت، 

 ،های نسل بعدی نیاز داردفناوری زیرساخت هبهای نسل آینده در دانشگاهآموزش پیشرفته  دهند.

جانبه، تجربیات اجتماعی قدرتمند، و مدل های مهای بسیار تعاملی هتواند از چند رسانههایی که میزیرساخت

  .آموزشی با سرعت متغیر و بدون مدت پشتیبانی کند

شود. های نسل آینده به جایگاه مهندسی برق در آنها پرداخته میدر این سمینار ضمن معرفی دانشگاه  •

های های نوین آموزشی بر بستر فناوریموضوعات مختلف مرتبط با گرایش مهندسی برق در آینده، شامل روش

های برق و پژوهشالتحصیالن مهندسی نوین، گرایشهای جدید مهندسی برق، مشاغل نوین برای فارغ

 باشد. ای در مهندسی برق از دیگر موضوعات مورد بررسی در این سمینار میرشتهبین


