برنامه زمانبندی نخستین همایش بینالمللی و دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
 91و  02اردیبهشت  -9911دانشگاه الزهرا

(س)

روز اول :چهارشنبه  91اردیبهشت 9911
برنامه

افتتاحیه
(تاالر اصلی -نور)

سخنران کلیدی()9
(تاالر اصلی -نور)

سخنران کلیدی()0
(تاالر اصلی -نور)

سخنران کلیدی()9
(تاالر اصلی -نور)
پرسش و پاسخ
(تاالر اصلی -نور)

موضوع

ساعت

01:7-51:8

ثبت نام و پذیرش

51:8-51:7

تالوت قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

51:7-51:8

سخنرانی و خیر مقدم خانم دکتر مهناز مالنظری ،رئیس دانشگاه الزهرا و رئیس همایش

51:8-51:8

سخنرانی آقای دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

51:8-51:8

سخنرانی آقای دکتر عباس بازرگان ،استاد دانشگاه تهران و دبیر کمیته دائمی همایش

51:8-5187

سخنرانی آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی ،رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا و
دبیر کمیته علمی همایش

5187-:7177

سخنرانی آقای دکتر سعدان زکایی ،رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم

:7177-:71:7

استراحت و پذیرایی

:71:7-::1:8

سخنرانی دکتر ژانگ رئیس شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه ()APQN
موضوع1

::1:8-::1:8

Seeking for quality assurance of HE internationalization in the Asia-Pacific
Region

سخنرانی میشال مارتین عضو موسسه بینالمللی برنامهریزیآموزشی–فرانسه ()IIEP
موضوعdevelopments and Quality management in higher education :
drivers

::1:8-:11:8

سخنرانی دکتر عظیم میرزازاده ،رئیس مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علومپزشکی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
موضوع 1ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش علوم پزشکی

:11:8-::177

پرسش و پاسخ

::177-::177

نماز و ناهار
موضوع :آسیبشناسی نظام نظارت و ارزیابی آموزشعالی و ترسیم وضعیت مطلوب
هیات رئیسه (بهترتیب الفبا) :
دکترعباس بازرگان ،دکتر پریچهر حناچی ،دکتر سعدان زکایی ،دکتر قاسم سلیمی ،دکتر سعید سمنانیان،
دکتر مقصود فراستخواه ،دکتر رضا محمدی
مقاالت:

میز گرد شماره 9
(تاالر اصلی -نور)

::177-:0177

 .:ارزشیابی شهودی ،ضرورت اجتنابناپذیر مدیریت در نظامآموزشعالیایران /آقابابا ،ابوالفضل؛ محمدی،
رضا
 .1آسیب شناسی استقرار نظام جامع نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت /نیستانی ،محمدرضا؛ مرادیپور،
حجت اله
 .:چالشهای پیش روی بینالمللی شدن دانشگاهها و سیاستگذاری مناسب در جهت رفع موانع آنها/
صدوقی ،زینب؛ حناچی ،پریچهر
 .:توسعه و تدوین عوامل شرایطی الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران (به شیوهی نظریهی
زمینهای)  /مجتبی زاده ،محمد؛ عباس پور ،عباس؛ ملکی ،حسن ؛ فراستخواه ،مقصود
.8تحلیل یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی /کریمی ،محمد؛ قرهباغی،
محمدمهدی
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(س)

روز اول :چهارشنبه  91اردیبهشت  -9911ادامه
برنامه

موضوع

ساعت

موضوع :نقش آموزشعالی (دانشگاه فرهنگیان) در توسعه حرفهای معلمان در نظام آموزشی قبل از
دانشگاه
هیات رئیسه (بهترتیب الفبا) :

مهندس اسفندیار چهاربند ،دکتر حسین خنیفر ،دکتر علی خاکی ،دکتر طاهر روشندل اربطانی ،استاد
احمد صافی
مقاالت:

میز گرد شماره 0

(تاالر موازی-
سپیده کاشانی)

::177-:0177

 .:تبیین مدل مفهومی محتوای برنامه درسی تربیت معلم شایسته به عنوان یکی از الزامات مناسب
ارزشیابی کیفیت نظام تربیت معلم /خروشی ،پوران؛ نصر اصفهانی ،احمدرضا ؛ میرشاه جعفری ،سید
ابراهیم؛ موسیپور ،نعمتاهلل
 .1الگوی نوین بهسازی اعضای هیأت علمی با تأکیدبرآموزههای دینی /حجازی ،اسد
 .:ارزیابی عملکرد استادان به روش  :07درجه 1مطالعه موردی استادان دانشگاه فرهنگیان استان
فارس /حیدری نقدعلی ،ژیال
 .:الگوی معیار صالحیت حرفهای معلمی در تراز جمهوریاسالمیایران /کیانی ،غالمرضا؛ عسکری-
متین ،سجاد

 :0177-:01:8استراحت و پذیرایی

موضوع :سیاستهای پذیرش دانشجو و تاثیر آن بر کیفیت آموزش عالی
میز گرد شماره 9
(تاالر اصلی -نور)

هیات رئیسه (بهترتیب الفبا) :
دکتر محمدرضا آهنچیان ،دکتر احسان جمالی ،دکتر فریده حقبین ،دکتر ابراهیم خدایی ،دکتر مهدی سیف
 :01:8-:5177برقی ،دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ،دکتر غالمرضا یادگار زاده
مقاالت:

 .:شناسایی راهکارهای کاهش فرسودگی تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان نظام آموزشعالی-
کشور  /حسینیلرگانی ،سیده مریم
موضوع :درسهایی از تجربه ارزشیابی آموزش مهندسی 1تاسیس موسسه ارزشیابیآموزش مهندسی
در ایران
میز گرد شماره 4
(تاالر موازی -پروین
اعتصامی)

هیات رئیسه (بهترتیب الفبا) :

دکتر فیروز بختیارینژاد ،دکتر پرویز جبهدار ،دکتر محمود شاهآبادی ،دکتر حسینمعماریان ،دکتر
:01:8-:5177
محمدرضا حائرییزدی
مقاله:
 .:تجربه ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی /معماریان ،حسین (رئیس کرسی یونسکو در آموزش
مهندسی و استاد پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران)
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(س)

روز دوم :پنجشنبه  02اردیبهشت 9911
برنامه

سخنران کلیدی ()9
(تاالر اصلی -نور)

سخنران کلیدی ()0
(تاالر اصلی -نور)

سخنران کلیدی ()9
(تاالر اصلی -نور)

پرسش وپاسخ
(تاالر اصلی -نور)

ساعت

موضوع

5::8-51:7

تالوت قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
سخنرانی دکتر مالوری شواب مدیر بخش توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه ژنو -سوئیس

51:7-51:8

موضوع:

Evaluating teaching at the universities and its impact on teaching
practices: the case of the University of Geneva

51:8-51:8

سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه ،دانشیار گروه برنامهریزیآموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامه
ریزی آموزش عالی
موضوع :نقش ارزشیابی دانشگاهی در بهبود کیفیت مدیریت دانشگاهی -مورد مطالعه؛ اچ ای
ایندکس و سبد عملکرد آموزشی

51:8-:71:8

سخنرانی دکتر جمال عابدی ،استاد روانشناسی و روانسنجی دانشگاه کالیفرنیا و دکتر حبیباله
قاسمزاده ،استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
موضوع:

The role of measurement in student learning and on the quality
of higher education programs and career readiness

:71:8-:71:7

پرسش و پاسخ

:71:7-::177

استراحت و پذیرایی
موضوع :بالندگی هیات علمی و نقش ارزیابی در توسعه حرفهای آنها
هیات رئیسه( :بهترتیب الفبا)

میز گرد شماره 5
(تاالر اصلی -نور)

::177-::177

دکتر یداهلل اردوخانی ،دکتر مالوری شواب ،دکتر جعفر کیوانی ،دکتر نسرین نورشاهی ،دکتر عبدالرحیم
نوهابراهیم
مقاله:
 .:مطالعه تجارب دانشجویان ارشد از روشهای ارزشیابیاساتید؛ ارائه مدلمفهومی /سلیمی ،جمال؛ امینی،
بهنام
موضوع 1صالحیتهای حرفهای دانشآموختگان و اشتغال آنانبا تاکید بر پیامدهای یاددهیویادگیری
هیات رئیسه( :بهترتیب الفبا)

دکتر صمد احمدی ،دکتر سوسن باستانی ،دکتر کوروش پرند ،دکتر جیانکسین ژانگ ،دکتر ابراهیم
صالحیعمران ،دکتر امیر غائبی ،دکتر فریده مشایخ ،دکتر گلنار مهران

میز گرد شماره 6
(تاالر موازی -پروین

::177-::177

اعتصامی)

.:

::177-::177
::177-:8177
اختتامیه
(تاالر اصلی -نور)

مقاالت:

:8177-:81:7
:81:7-:0177
:0177- :0177

سنجش بازدههای یادگیری در آموزش عالی با تاکید بر تفکر انتقادی /مرادی نجف آبادی ،زهرا،
محسن پور ،مریم

 .1تجربه و برداشت اعضای هیئتعلمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی از پتانسیل ،نقش و جایگاه
دانشآموختگان در دانشگاه  /شیربگی ،ناصر؛ بهرامی ،شبنم
نماز و ناهار
خانم دکتر ژانگ ،خانم دکتر مالوری شواب ،خانم میشال مارتین

موضوع1
سخنرانی خانم دکتر آزاده مداحی ،معاون مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا و دبیر اجرایی
همایش
گزارش دبیران میزگردها
مراسم اختتامیه ،قرائت قطعنامه و مراسم تحویل نماد همایش به دانشگاه شیراز (میزبان سیزدهمین
همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی

Sharing the views on quality assurance in H.E. in Iran

3

برنامه زمانبندی نخستین همایش بینالمللی و دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
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کارگاه های تخصصی همایش
برنامه

زمان

موضوع

مدرس

کارگاه تخصصی ()9

سهشنبه ()50/1/:5
5177-::177

استفاده از نتایج ارزیابی تدریس در توسعه حرفهای
اعضای هیات علمی

دکتر مالوری شواب
مدیر بخش توسعه حرفهای اعضای
هیاتعلمی دانشگاه ژنو -سوئیس

کارگاه تخصصی ()0

سهشنبه ()50/1/:5
::177-:0177

نحوه استفاده از پایگاههای استنادی  Scopusو
 ISIبرای ارزیابی پژوهش ”ویژه پژوهشگران"

دکتر علی گزنی
عضو هیات علمی مرکز منطقهای
اطالع رسانی علوم و فناوری

کارگاه تخصصی ()9

چهارشنبه()50/1/:5
:0177-:5177

ارزیابی درونیگروههای آموزشی

خانم میشال مارتین
عضو موسسه بینالمللی برنامهریزی
آموزشی در فرانسه ()IIEP

(تاالر بانو امین)

(سایت افق)

(تاالر دکتر صفارزاده)
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