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 نتیجه نهایی داوری مقاالت پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

 دانشگاه کردستان )20-19 آبان ماه(

 
 

 محور عنوان مقاله مقاله کد نوع پذیرش

مالک ارها،یع های اعضای هیات علمی در تدریس اثربخش آموزش های مجازیشایستگی A-1 سخنرانی
ها و 
 ینشانگرها

مورد استفاده 
 یابیدر ارز

 تیفیک
و  یآموزش
در  یپژوهش

و  یمراکز علم
 یدانشگاه
 کشور
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 A-5 سخنرانی
های اعتبارسنجی ابزار ارزیابی عناصر پداگوژی پایدار در نظام آموزش عالی: مقایسه رویکردهای دانشگاه

 دولتی و غیر دولتی

 ارزیابی عوامل موثر در کیفیت یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی A-9 سخنرانی

 هاهای فناورانه با عمکرد آموزشی آنت علمی از مهارتأه بین میزان برخورداری اعضای هیطراب A-39 پوستر

 معیارهای ارگونومیک برای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی A-55 سخنرانی

 B-2 سخنرانی
بررسی نقش واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان در بهبود کیفیت امور آموزشی و برگزاری 

 های مجازی در دوره پاندمی کروناکالس

 یامدهایپ
 دیکوو یپاندم

در آموزش  19
 راتیو تأث یعال

 یآن بر بازنگر
 یهاهیدر رو
و  یابیارز

 نیتضم
در  تیفیک

 یهانظام
 یدانشگاه
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 B-3 سخنرانی
 ایران های ارزیابی و بهبود در آموزش الکترونیک از دیدگاه کنشگران نظام آموزش عالیشناسایی چالش

 در شرایط کرونایی

 آموزش مجازی، احساس خستگی و کسالت، فرسودگی تحصیلی، دانشگاه فرهنگیان B-17 پوستر

 پیامد پاندمی کرونا بر آمورش عالی B-32 پوستر

 B-34 سخنرانی
های ارزیابی و تضمین در آموزش عالی و تأثیرات آن بر بازنگری در رویه 19پیامدهای پاندمی کووید 

 های دانشگاهیکیفیت در نظام

 B-44 سخنرانی
پژوهی تجارب زیسته دانشجویان رشته مشاوره از آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا و روایت
 های آن )مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل(چالش



 
 نی دانشجویانواکاوی تمایالت انتقادی در ارزیابی تضمین کیفیت کارآفری C-4 سخنرانی

ساختار  لیتحل
 یو سازوکارها

 یگذاراستیس
 ،ی)آموزش

و ...(  یپژوهش
در نظام 
 یآموزش عال

کشور و رابطه 
آن ها با 

و  یابیارز
 تیفیبهبود ک
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 گذاری بهبود کیفیت نظام آموزش عالی؛ الگوی حکمرانی خوبسازوکارهای سیاست C-8 پوستر

 های ساختارییت آموزش عالی در ایران با عنایت به چالشسناریوهای محتمل کیف C-10 سخنرانی

 حکمرانی برنامه درسی و ارتقاء کیفیت آموزش عالی C-12 پوستر

 C-25 سخنرانی
بررسی نقش واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان در بهبود کیفیت امور آموزشی و 

 های مجازی در دوره پاندمی کرونابرگزاری کالس

 های برابری جنسیتی در نظام آموزش عالی ایرانبررسی شاخص C-31 رپوست

 گذاری آموزشی در نظام آموزش عالیتحلیل ساختار ساز و کار سیاست C-33 سخنرانی

 مدیریت زمان در دانشگاه مجازی سازمان و C-47 پوستر

 ی دانشجویانواکاوی تمایالت انتقادی در ارزیابی تضمین کیفیت کارآفرین C-4 سخنرانی

 سازوکارهای سیاستگذاری بهبود کیفیت نظام آموزش عالی؛ الگوی حکمرانی خوب C-8 پوستر
 های ساختاریسناریوهای محتمل کیفیت آموزش عالی در ایران با عنایت به چالش C-10 سخنرانی

 حکمرانی برنامه درسی و ارتقاء کیفیت آموزش عالی C-12 پوستر
 های الکترونیکیهای ارزیابی اثر بخش آموزشی چالشبررس D-6 سخنرانی

 یهاچالش
و  یابیارز

بهبود در 
آموزش 

 یکیالکترون
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 D-11 پوستر
آوری تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان در بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی با خودکارآمدی و تاب

 شرایط کرونا: پردیس شهید رجایی کرمانشاه

 های آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایرانها و فرصتارزیابی نقاط قوت، ضعف، چالش D-16 سخنرانی

 D-20 سخنرانی
 پاورپوینت اثربخش پیش نیاز تدریس در کالس مجازی و تولید محتوای الکترونیکی: یک مطالعه کیفی

 D-22 پوستر
لمان پسر دانشگاه فرهنگیان پذیری دانشجومعگیری هدف تحصیلی و مسئولیتبررسی رابطه جهت

 پردیس شهید رجایی کرمانشاه

 شیراز سسات آموزش عالی شهرؤآموزش الکترونیکی م های ارزشیابی درچالش D-27 پوستر

 D-30 پوستر
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران بر مبنای  ثیرأبررسی ت

 تحقیقات انجام شده

 هاهای ارزیابی و بهبود در آموزش الکترونیکی دانشگاهچالش D-35 خنرانیس

 های تدریس و ارزشیابی در بستر فضای مجازیبررسی چالش D-37 سخنرانی

 تحلیل یادگیری تدوین و تبیین پلتفرمی برای تجزیه و D-43 پوستر

 وزش عالیحکمرانی برنامه درسی راهکاری برای ارتقاء کیفیت آم E-7 پوستر

روندها و 
های روش

ارزیابی و 
بهبود کیفیت 

ها و در دانشگاه
نقش مدیریت 
دانشگاه در 

 هاآن
E 

 های پیش روها و چالششناسی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهآسیب E-15 پوستر

 E-19 پوستر
ت علمی در أعضای هیای و سالمت سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری اارزیابی اخالق حرفه

 دانشگاه فرهنگیان

 ها: رویکرد فراترکیبطراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه E-23 سخنرانی

 مطالعه تطبیقی روند انتصاب رئیس دانشگاه )آمریکا، انگلستان، ترکیه( E-28 پوستر

 گاه فرهنگیانیادگیری در دانش-های ارزشیابی و بهبود کیفیت فرایندهای یاددهیروش E-45 پوستر

 هاهای اموزشی در دانشگاهها و اهمیت ارزشیابی و کیفیت بخشی سیستمبررسی مدل E-46 پوستر

 (TQM)مند کیفیتسازی نظامنهادینه ملی برأنگاهی به پیامدهای توسعة کمّی آموزش عالی؛ ت E-48 سخنرانی

 عالیهای نوین در بهبود کیفیت آموزش تاثیر فناوری E-56 سخنرانی



 

 EHE  ارزیابی انطباق نظام آموزش عالی کشور با چارچوب تعالی F-13 سخنرانی

 یتجارب داخل
در  یو جهان

 ینهیزم
 یابینظارت، ارز

 نیو تضم
ها نظام تیفیک

 یهارنظامیو ز
و  یآموزش عال
نقش رتبه

در بهبود  یبند
 هاآن تیفیک
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 ی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتتجارب داخلی و جهانی در زمینه F-14 پوستر

 F-24 سخنرانی
الگوبرداری از موسسات اعتبارسنجی و تضمین کیفیت رشته مدیریت در جهان برای ارتقای کیفیت و 

 اثربخشی آموزش مدیریت در ایران

 مقایسه ارزشیابی در تربیت معلمان کشورهای مختلف: با تاکید بر برنامه درسی F-26 سخنرانی

 F-29 پوستر
های های علوم انسانی دانشگاههای درسی برخی رشتهبررسی نقش دانشجویان در فراینذ ارزشیابی برنامه

 برتر ایران و جهان و طراحی مقیاس مطلوب ارزشیای

 های دانشگاهی در ایران و جهانمروری بر مطالعات مربوط به ارزیابی کیفی نظام F-36 پوستر

 F-40 پوستر
های رتبهها و مؤسسات آموزش عالی در نظامهای پژوهشی در جایگاه ضعیف دانشگاهشتحلیل نقش چال

 بندی جهانی

 های آموزش عالی جهانبررسی ساختارها و سازوکارهای ارزیابی کیفیت در نظام F-41 سخنرانی

 F-42 پوستر
و مؤسسات آموزش عالی ها های چالش انگیز آموزشی و نقش آن در ضعف عملکرد دانشگاهمطالعه زمینه
 های جهانیبندیکشور در رتبه

 F-49 سخنرانی
ازی سالمللیگرایی و شایستگی اساتید و پژوهشگران در تقویت فرایند بیناینقش و جایگاه حرفه

 هادانشگاه

 G-18 سخنرانی
های نظارت و ارزیابی استانی از نگاه مسئوالن نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه بررسی عملکرد هیأت

 فرهنگیان
ملکرد مراکز ع

 یابینظارت، ارز
 نیو تضم

در  تیفیک
ها و دانشگاه

 یهااتیه
 ینظارت استان
 یآموزش عال
 کشور
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 های دانشگاه نسل چهارمشناسایی ویژگی G-21 پوستر

 G-38 سخنرانی
گاه نهای اطالعات مدیریت: ارزیابی میزان کیفیت سیستم گلستان دانشگاه شهید بهشتی از سیستم

 کارشناسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


