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 قابل توجه شرکت کنندگان در همایش:

 تمام برنامه های صبح روز اول همایش :

 موازیبرنامه های ، 03:78تا 00:88برگزار می شود. سپس  بعد ازظهراز ساعت  (Main Roomاصلی) دراتاق 00:88تا ساعت 0:88از ساعت 
 برگزار می شوند.  ((A,C,E,Gدر چهار اتاق    برای ارائه مقاالت بر اساس محورهای همایش،

در بعد از ظهر روز دوم، در اتاق ر می شوند. زابرگ( Main Roomاتاق اصلی)در 00:88تا  0:88دوم همایش از ساعت  برنامه های صبح روز
برگزار  خواهد  انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ایران )ایرسام(میزگرد تخصصی  00:88الی  00:88اصلی همایش از ساعت 

نی و حرفه ف( سه میز گرد تخصصی )دانشگاه فرهنگیان/ دانشگاه پیام نور/ دانشگاه 00: 88تا ساعت  00:88)از ساعت شد و در همان زمان
 Mainاتاق اصلی)میزگرد نهائی در 03:88-00:88. در ساعت گرددبرگزار می به صورت همزمان (  در سه اتاق موازی )به نام هر دانشگاه( ای

Room )برگزار می شود. )به مدت نیم ساعت(و به دنبال آن برنامه اختتامیه 

 آبانماه( 91 -اصلی )روز چهارشنبه نشستبرنامه های : (Main Roomاتاق اصلی)

 9011آبان ماه   91صبح روز چهار شنبه 

 موضوع مسئول عنوان برنامه ساعت
  قاری محترم قرآن تالوت آیات قرآن مجید  8:15 – 8

  مجری کنفرانس سرود جمهوری اسالمی ایران  8:20 – 8:15
 خوشامدگویی و مرور برنامه دکتر جمال سلیمی سخنرانی دبیر علمی کنفرانس  8:30 – 8:20
 خوشامدگویی دکتر رحمت صادقی سخنرانی ریاست محترم دانشگاه کردستان  8:45 – 8:30
  دکتر محمدعلی زلفی گل سخنرانی مقام محترم وزارت عتف  9:00 – 8:45
 https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 برنامه سخنرانی های کلیدی همایش :(Main Roomاتاق اصلی)

Key Speakers 
 موضوع سخنران ساعت

9:00 – 9:30  
 آقای دکتر عباس بازرگان

 استاد دانشگاه تهران
 نهادهای ارزیابی برونی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران:

 از آرمان تا واقعیت

9:30 – 10:00 

 آقای دکتر یداله مهرعلیزاده
  اهواز-چمراناستاد دانشگاه شهید

 آمایش آموزش عالی در ایران: تعامل و تقابل قدرت دولت، دانشگاه و جامعه "ناموفق -موفق"چهار دهه تجربه 

at   10:00 A.M. 
Tehran time 

 

Dr. Ayaka Noda, Ed. D.    Associate 
Professor 
National Institution for Academic 
Degrees and Quality 
Enhancement of Higher 
Education, Tokyo, Japan 

 
 

How Instructional Learning Outcomes Assessment (ILO) is related to Quality Assurance and 
Accreditation (QAA): The Case of Japan.  

 

11:00-11:45 
 میرزازادهآقای دکتر عظیم 

 روند تحوالت ساختاری و فرایندی برای ارزیابی کیفیت در آموزش علوم پزشکی در ایران تهراناستاد دانشگاه علوم پزشکی 

 پرسش و پاسخ 12:00 – 11:45
 استراحت 14:00 -12:00
 https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 اتاق های الکترونیکی موازی مقاالت به صورت شفاهی )ئه ارا نشست هایبرنامه 

A,C,E,G  همایشبر اساس محورهای) 

 (90:11-3191:)از ساعت  9011آبان ماه  91چهارشنبه  روز ظهر بعد از 

 Aاتاق الکترونیکی 
 مقصود فراستخواهدکتر : مدیر جلسه

 دکتر عباس خاکپور ؛یقادر ی؛ دکتر محمد پورداوود؛ دکتر مصطفمهدی صالحیدکتر  نشست: یاعضا
 کنندهارایه نویسندگان عنوان مقاالت  به صورت سخنرانی زمان ارائه عنوان محور

 
 
 

ها و معیارها، مالک
نشانگرهای ارزیابی کیفیت 

آموزشی و پژوهشی در مراکز 
 علمی و دانشگاهی کشور

 
 
 

 
 91 دیکوو یپاندم یامدهایپ

آن  راتیو تأث یدر آموزش عال
 یابیارز یهاهیرو یبر بازنگر

 یهادر نظام تیفیک نیو تضم
 یدانشگاه

00:91- 03:91  مجید بدخشان های مجازهای اعضای هیئت علمی در تدریس اثربخش آموزششایستگی 
 فهیمه کشاورزی

 فهیمه کشاورزی

90:00- 91:30 
های ابزار ارزیابی عناصر پداگوژی پایدار در نظام آموزش عالی: مقایسۀ رویکردهای دانشگاهاعتبارسنجی 

 دولتی و غیر دولتی

 سلمان دارابی
 نعمت اله عزیزی

 جمال سلیمی
 ناصر شیربگی

 سلمان دارابی

 صمد ایزدی ارزیابی عوامل مؤثر در کیفیت یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی 90:00 -90:30
 مریم رضایی

 مریم رضایی

 معیارهای ارگونومیک برای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی 90:30 -90:00
 فرشاد ارغوانی

 محمد میالد جعفری
 شهرام شریفی

 فرشاد ارغوانی

تضمین های ارزیابی و در آموزش عالی و تأثیرات آن بر بازنگری در رویه 91پیامدهای پاندمی کووید  90:00 -90:30
 های دانشگاهیکیفیت در نظام

 مرضیه شهریاری
 مرضیه شهریاری کبری رخشان

بررسی نقش واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان در بهبود کیفیت امور آموزشی و برگزاری  90:30 -90:00
 های مجازی در دوره پاندمی کروناکالس

 الهه ناموری
 الهه ناموری عبدالخالق فالحی

روایت پژوهی تجارب زیسته دانشجویان رشته مشاوره از آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا و  90:00 -90:30
 های آن )مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل(چالش

 امیررضا کوهی
 امیررضا کوهی محمد عظیمی

 a-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 Cاتاق الکترونیکی 
 نعمت اله عزیزیدکتر : مدیر جلسه

 دکتر سیروس اسدیان؛ دکتر یداهلل زارع زاده؛ دکتر الهام پورمهابادیان؛ دکتر حسن اسدزاده نشست: یاعضا
 کنندهارایه نویسندگان عنوان مقاالت  به صورت سخنرانی زمان ارائه عنوان محور

 
 
 
 

تحلیل ساختار و سازوکارهای 
گذاری در نظام سیاست

آموزش عالی کشور و رابطه 
ها با ارزیابی و بهبود آن

 کیفیت
 
 
 

چالش های ارزیابی و بهبود 
 در آموزش الکترونیکی

91:30- 91:00  ارزیابی تضمین کیفیت کارآفرینی دانشجویانواکاوی تمایالت انتقادی در  

 جمال سلیمی
 سلمان دارابی

 اله عزیزینعمت
 نسرین پاکروان

 سلمان دارابی

 احمد رضا روشن احمد رضا روشن حکمرانی برنامه درسی و ارتقاء کیفیت آموزش عالی 91:30 -90:00

 نظام آموزش عالیگذاری آموزشی در تحلیل ساختار ساز و کار سیاست 90:00 -90:30
 پوریا فاتحی

 ناصر شیربگی
 مهدی صالحی

 پوریا فاتحی

 صمد ایزدی سناریوهای محتمل کیفیت آموزش عالی در ایران با عنایت به چالشهای ساختاری 90:30 -90:00
 شاپور مرادی فر

 شاپور مرادی فر

 فاطمه ذاکری نسب های الکترونیکهای ارزیابی اثر بخش آموزشبررسی چالش 90:00 -90:30
 فاطمه ذاکری نسب مریم حسین نیا

ر آوری تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان دبررسی رابطه اعتیاد اینترنتی با خودکارآمدی و تاب 90:30 -90:00
 شرایط کرونا: پردیس شهید رجایی کرمانشاه

 یاسر صیادی
 حبیب سلیمانی

 یاسر صیادی
 

 مرضیه ساالربوستانی مرضیه ساالربوستانی هاارزیابی و بهبود در آموزش الکترونیکی دانشگاههای چالش 90:00 -90:30
 c-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 Eاتاق الکترونیکی 
 کیوان بلندهمتاندکتر : مدیر جلسه

 بیان کریمی دکتر؛ دکتر رضا میرعربدکتر پروین صمدی؛ ؛ دکتر علی عسگری نشست: یاعضا
 کنندهارایه نویسندگان عنوان مقاالت  به صورت سخنرانی زمان ارائه عنوان محور

 
 
 
 

تجارب داخلی و جهانی در زمینۀ نظارت، ارزیابی و 
های آموزش ها و زیرنظامتضمین کیفیت نظام

 هابهبود کیفیت آنبندی در عالی و نقش رتبه
 
 
 
 
 

های ارزیابی و بهبود کیفیت در روندها و روش
 هاها و نقش مدیریت دانشگاه در آندانشگاه

91:30- 91:00  
الگوبرداری از موسسات اعتبارسنجی و تضمین کیفیت رشته مدیریت در جهان برای ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش 

 شیخ زادهمحمد  محمد شیخ زاده مدیریت در ایران

 محمدرضا یوسف زاده مقایسه ارزشیابی در تربیت معلمان کشورهای مختلف: با تاکید بر برنامه درسی 91:30 -90:00
 داود میرزایی فر

 داود میرزایی فر

 نعمت اله عزیزی های آموزش عالی جهانبررسی ساختارها و سازوکارهای ارزیابی کیفیت در نظام 90:00 -90:30
 عاطفه ریگی

 عاطفه ریگی

 یحیی اسعدی یحیی اسعدی هاسازی دانشگاهالمللیای گرایی و شایستگی اساتید و پژوهشگران در تقویت فرایند بیننقش و جایگاه حرفه 90:30 -90:00

 ها: رویکرد فراترکیبطراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه 90:00 -90:30

 مریم شفیعی سروستانی
 فاطمه کشت کار

 اله موسویسید روح 
 سیده وحیده علوی

 فاطمه کشت کار

 زهرا رشیدی زهرا رشیدی (TQM)مند کیفیتنگاهی به پیامدهای توسعۀ کمّی آموزش عالی؛ تاملی برنهادینه سازی نظام 90:30 -90:00
 ذکیا عباسی ذکیا عباسی های نوین در بهبود کیفیت آموزش عالیتاثیر فناوری 90:00 -90:30

 e-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 Gاتاق الکترونیکی 

 محمدیرضا دکتر : مدیر جلسه

 فاخته اسحاقی خانم؛ دکتر مریم حسینی؛ یزدان ابراهیمی؛ دکتر رضا منیعیدکتر  نشست: یاعضا

 کنندهارایه نویسندگان عنوان مقاالت  به صورت سخنرانی زمان ارائه عنوان محور

 

 

عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در 

 های نظارت استانی آموزش عالی کشورها و هیاتدانشگاه

91:30- 91:00  ارشناسانکهای اطالعات مدیریت: ارزیابی میزان کیفیت سیستم گلستان دانشگاه شهید بهشتی از نگاه سیستم 

 حامد عباسی کسانی

 سعید شریفی رهنمو

 فرهاد سراجی

 آیت فتحی

 حامد عباسی کسانی

 فرهادی رادحمید  حمید فرهادی راد ای دانشگاه: تجربه طراحی و اعتباریابی یک الگوی راهبردیارزیابی موسسه 91:30 -90:00

90:30- 90:00 
برنامه درسی تربیت معلمالمللی در زمینه ارزشیابی کیفیت تجربیات بین  

 

 یحیی معروفی

 داود میرزایی فر
 داود میرزایی فر

90:00- 90:30 
بررسی عملکرد هیأت های نظارت و ارزیابی استانی از نگاه مسئوالن نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه 

 فرهنگیان

 سلیمان آوری

 شهریار حیدری
 سلیمان آوری

 g-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 آبانماه( 01 -شنبهپنج اصلی )روز  نشست: برنامه های (Main Roomاتاق اصلی)  

 9011آبان ماه   01صبح روز پنج شنبه 

 کلیدی همایشبرنامه سخنرانی های   :(Main Roomاصلی ) اتاق 
Key Speakers 

 
 موضوع سخنران ساعت

9:00- 9:45 
 آقای دکتر مقصود فراستخواه

 ازها(اندهای مفقوده و تقالیی برای راههای دانشگاهی در ایران؛ طرحی ناتمام )تأملی در حلقهتضمین کیفیت نظام ریزی آموزش عالیاستاد مؤسسه پژوهش و برنامه

 پرسش و پاسخ 10:00 -9:45

at   10:00 A.M. Tehran 
time 

Dr. Michaela Martin;  
International Institute for 
Educational Planning (IIEP – 
UNESCO) Paris, France 

A new generation of external quality assurance and its implications for 
university management. 

11:00-11:45 
منتظرآقای دکتر غالمعلی   

 عوامل موثر بر شایستگی روسای دانشگاه های کشور استاد دانشگاه تربیت مدرس

 پرسش و پاسخ 12:00 -11:45
 https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 (90:11الی  90:11ساعت  )–آبان  01پنج شنبه   روز بعد از ظهر (Main Roomاصلی ) اتاق 

 هاها در آموزش سایر رشتههای ارزیابی کیفیت در آموزش علوم پزشکی و کاربرد آنروش-: بهمیزگردعنوان 
 مجری: انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ایران )ایرسام(

ارزیابی کیفیت در آموزش علوم  هایروش-به
 هاها در آموزش سایر رشتهآنپزشکی و کاربرد 

 ارائه دهنده مدت عنوان برنامه
 دکتر عظیم میرزازاده دقیقه 90 خوشامدگویی و مرور برنامه میزگرد

 دکتر نیکو یمانی دقیقه 90 تجربه استقرار نظام اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 دکتر رقیه گندمکار دقیقه 90 کیتوسط فدراسیون جهانی آموزش پزشتجربه دریافت شناسایی نظام اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی کشور 

 دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی دقیقه 90 های آموزشیتجربه استقرار نظام اعتباربخشی آموزشی بیمارستان
 دکتر طاهره چنگیز دقیقه 90 های علوم پزشکیای دانشگاهتجربه استقرار نظام اعتباربخشی مؤسسه

 دکتر رقیه گندمکار دقیقه 90 استقرار نظام جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت در یک دانشگاه تجربه
 دکتر عظیم میرزازاده دقیقه 90 هاجمع بندی و درس آموخته

 دکتر سعید سمنانیان دقیقه90 های علوم پزشکی در سایر رشتهآموختهکاربردهای درس
 اعضای پانلکنندگان و شرکت دقیقه 30 پرسش و پاسخ

 https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
 

 

 
 «رانیا یدر نظام آموزش عال تیفیک یابیارز یمل ینهادها تیارتقاء موقع یچگونگ»: 5تخصصی  زگردیم

 اعضای میزگرد             زمان برنامه

 
:1119-9011  

                                      عباس بازرگان)استاد دانشگاه تهران( دکتر  ؛مدرس( تیمنتظر)استاد دانشگاه ترب یغالمعل کترد؛   محترم دانشگاه کردستان( استی) ریکتر رحمت صادقد
 (علوم پزشکی ایران )استاد دانشگاه میرزازادهعظیم دکتر  ؛  (یآموزش عال یزیدکتر مقصود فراستخوه) استاد موسسه پژوهش و برنامه ر

 
 https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت

  زمان برنامه
 اختتامیه همایش

91:91-91:11 
 

91:31-19:91 

 
 شانزدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی(سخنرانی نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی) میزبان 

 
 دکتر کیومرث کرمی)معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان( :و قرائت بیانیه همایش سخنرانی

 
 https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 دانشگاهیهای برنامۀ اجرایی پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام

 ( 9022آبان ماه 91 - 02دانشگاه کردستان ) 

 الکترونیکیصورت به
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 (همزمان در اتاق های الکترونیکی موازی  میزگرد 3) میزگردهای تخصصیبرنامه 
 آبان 01پنج شنبه   بعد ازظهر

 1109:الی   1190:

 

 (cfu-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021) اولمیزگرد تخصصی لینک شرکت در 

 تعالی سامانی و تضمین کیفیت در دانشگاه فرهنگیان کار(پوشه  ) پرتفولیوی:  تکوین و تحول میزگرد عنوان
 

 مجری: دانشگاه فرهنگیان کشور

 

تکوین و تحول 

پرتفولیوی تعالی سامانی 

و تضمین کیفیت در 

 دانشگاه فرهنگیان

 ارائه دهنده مدت عنوان برنامه

 دکتر کچوئیان دقیقه 90 خوشامدگویی و مرور برنامه میزگرد

 دکتر کچوئیان و دکتر نادری دقیقه 00 تجارب زیسته برگزاری دوره مهارت آموزان و سنجش صالحیت حرفه ای آنان

رویکردهای نظارت و ارزیابی در دانشگاه و جاریسازی آنها )مدیریت عملکرد منابع انسانی و سازمانی، 
 عملکرد سامانهها )اتوماسیون اداری و ...(ارزیابی درونی، بازدیدهای دورهای دانشگاه فرهنگیان، بررسی 

 دکتر ابراهیمی و همکاران دقیقه 30

 دکتر ابراهیمی و همکاران دقیقه 90 مراقبت و ممیزی کیفیت آموزشهای الکترونیکی در دوران شیوع بیماری کرونا

 ابراهیمی و همکاران دکتر دقیقه 90 ماده ای( 10بررسی کیفیت خدمات مدیریت در دانشگاه فرهنگیان )رهنامه 

 دکتر کچوئیان دقیقه 90 هاجمع بندی و درس آموخته

 کنندگان و اعضای پانلشرکت دقیقه 30 پرسش و پاسخ

 cfu-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 (pnu-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021)دوممیزگرد تخصصی لینک شرکت در 

 آبان  01پنج شنبه   بعداز ظهر

 1109:الی   1190:ساعت 

 نور : بررسی کارکردی جایگاه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه پیاممیزگرد عنوان
 نور کشورمجری: دانشگاه پیام 

 

بررسی کارکردی جایگاه 
نظارت، ارزیابی و تضمین 

 کیفیت در دانشگاه پیام
 نور

 ارائه دهنده مدت عنوان برنامه

 دقیقه 90 خوشامدگویی و مرور برنامه میزگرد
 دکتر محمدرضا دارائی

 ر(نو )معاون دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام

 ها در دوره پسا کرونا ناتک دانشگاهبررسی و تحلیل اثربخشی 
 دقیقه 00

 دکتر مجید ضماهنی
 )مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیامنور(

 دقیقه 30 ها نقش نظارت و ارزیابی در رشد و تعالی دانشگاه
 دکتر احمد علیپور

 )مدیرکل اسبق دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیامنور(

ور ن )مورد مطالعه دانشگاه پیام ها ارائه سند نظام جامع ارزیابی دانشگاه
 استان اصفهان(

 دقیقه 00
 دکتر مجید جاوری

 )مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیامنور استان اصفهان(

 کنندگان و اعضای پانلشرکت دقیقه 30 پرسش و پاسخ

 pnu-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 لینک شرکت
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 (tvt-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021 سوم )میزگرد تخصصی لینک شرکت در 

   آبان 01پنج شنبه   بعد ازظهر

 1109:الی   11:90ساعت 

 

  :  ارزیابی آموزش های فنی و حرفه ای )مهارتی( به عنوان یک جهت گیری جدید0میزگرد تخصصی 

 مجری: دانشگاه فنی حرفه ای کشور

 

  
 

 

ارزیابی آموزش 

های فنی و حرفه 

ای )مهارتی( به 

عنوان یک جهت 

  گیری جدید

 ارائه دهنده مدت عنوان برنامه            

 دکتر فرناز عین خواه دقیقه 0 خوشامدگویی و مرور برنامه میزگرد

 زادهدکتر یداله مهرعلی دقیقه 00 های نوین انقالب صنعتی چهارمارزیابی اموزش های فنی و حرفه ای ایران در پرتو مهارت

 دکتر موسوی دقیقه 00 ارایه مدل نوین نظارت و ارزیابی در نظام اموزش عالی مهارتی با رویکرد بهبود کیفیت

 دکتر نعمت اله عزیزی دقیقه 00 هارتیهای عالی مای( با تاکید بر ارزیابی آموزشالمللی در حوزه آموزش عالی مهارتی )فنی و حرفهتحلیل تجارب بین

 دکتر مهدی دقیقه 00 ای( با رویکرد مدیریت کیفیت جامعهای عالی مهارتی  )فنی و حرفهارزیابی آموزش

 زادهدکتر یداله مهرعلی دقیقه90 هاجمع بندی و درس آموخته

  دقیقه 00 پرسش و پاسخ

 tvt-https://meet.uok.ac.ir/ch/qaus2021  لینک شرکت
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