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عالم نتايج د وري مقاالت

ر ئه مقاالت

 سخنر نیهاي علمی

 21شهريير ماه 13۷۷

 11شهريير ماه 13۷۷

نام نييسی بدو تأنير

 21مهر ماه 13۷۷

نام نييسی با تأنير

يكم آبا ماه 13۷۷

زما برگز ري كنفر نس

 21و  21آبا ماه 13۷۷

 ميزگردهاي علمی
 كارگاههاي آميزشی و تخصصی

 نشستهاي تخصصی

 31مرد د ماه 13۷۷

 نمايشگاه
 .1مقاالت بايد دربرگيرنده يافتههاي نوييوپ رويور موي
محيرهاي كنفر نس بيده و قبالً منتشر نشده باشد.
 عالقمند

میتي نند جهت كسب طالعات تكميلوی

رير مي هر يك ز برنامههاي كنفر نس به دبويورنوانوه
كنفر نس مر جعه نمايند.


ز متخصصا و نديشمونود

دستير لعمل كامل نگارش مقاله باشد.
 .3مقاله ز طريق سايت كنفر نس رسال گردد.

دعويت موی شويد

ريشنهاد ت نيد ر در نصيص برنامه هاي كنفر نس بوه
دبيرنانه كنفر نس رسال نمايند.

 .2مقاالت در قالب  WORDبا حد كثر  11صفحه بر سوا
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آدر
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در نظامهاي د نشگاهی
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حامیان کنفرانس
رس ز صد سال ز تآسيس وليپ د نشگاه (ني رزمی) ،آميزش عوالوی
ير

به طير مؤثر قادر به راسخگيئی درمقابل چالشهاي موحويو وی

نبيده ست .يكی ز چالش هاي محي ی كه همي ره به عني

دغدغوه

دكتر حميد رضا آر سته
دكتر عبا

بازرگا

دبير علمی كنفر نس
د نشگاه تهر

دكتر جعفر تيفيقی

د نشگاه تربيت مدر

صلی ريش روي آميزش عالی بيده ميضيع شتغال د نش آمينتگا

دكتر مقصيد فر ستخي ه

مؤسسه رژوهش و برنامه ريزي آميزش عالی

ست .مسئله بيكاري د نش آمينتگا نشأت گرفته ز كيفيت د نشگاهها

دكتر جمشيد شنبه ز ده

د نشگاه ني رزمی

و تغيير ت زيادي ست كه در جامعه شكل گرفته ست .موتوأسوفوانوه

دكتر سيد حسيپ سر ج ز ده

د نشگاه ني رزمی

آميزش عالی به داليل مختلف سابقه درنشانی در روياروئی با محيط و

دكتر رضا محمدي

سازما سنجش آميزش كشير

دكتر رضا منيعی

مؤسسه رژوهش و برنامه ريزي آميزش عالی

ست.بر ي مثال ،در حالی كه محيط نارجی شديد ً تحت توأثويور ت

دكتر غالمعلی فرجادي

ميسسه آميزش و رژوهش مديريت و برنامه ريزي

تغيير ت و تحيالت آ

ز جمله قتصاد و شتغال ز نيد نشا

نود ده

تكنيليژيك قر ر گرفته ست ما د نشگاههاي كشير به داليل مختولوف

دكتر بر هيم صالحی عمر

د نشگاه فنی و حرفه ي

تمهيد ت چند نی در نيآوري روشهاي نييپ آميزشی و تحقيقاتوی و

دكتر نسريپ نيرشاهی

ميسسه آميزش و رژوهش مديريت و برنامه ريزي

قابليت هاي علمی بر ي راسخ گيئی به نيازهاي جاموعوه ،ز جوملوه

دكتر محسپ بر هيمی

د نشگاه ني رزمی

شتغال ،ز نيد نشا ند ده ند .سيزده كنفر نس برگز ر شده تويسوط

دكتر معصيمه قارو

ميسسه آميزش و رژوهش مديريت و برنامه ريزي

دكتر محمدرضا آهنچيا

د نشگاه فردوسی مشهد

دكتر عبد لرحيم نيه بر هيم

د نشگاه ني رزمی

دكتر بيژ عبد للهی

د نشگاه ني رزمی

دكتر حسپ رضا زيپ آبادي

د نشگاه ني رزمی

دكتر جعفر كيي نی

د نشگاه ني رزمی

دكتر حسيپ معماريا

د نشگاه تهر

دكتر قاسم سليمی

د نشگاه شير ز

حمد مبدري

ميسسه بازرگانا عالی تيسعه تجارت

دبيرنانه رزيابی و تضميپ كيفيت در نظام هاي د نشگاهی تا كونوي
دستاوردهاي نيبی بر ي رتقاء كيفيت آميزش عالی و جريا سازي
علمی به رمغا آورده ست .در يپ ميا  ،ميضيع شوتوغوال د نوش
آمينتگا و رزيابی روشها و عملكرد بخش هاي مختلف د نشگاهی و
تالش بر ي بهبيد كيفيت آميزش عالی تأثير بسز ئی روي تعهد علمی و
عالقه مندي به فعاليت هاي د نشگاهی و رضوايوت مونودي د نوش
آمينتگا

و در نهايت كيفيت ني هد د شت .ميد می رود كه يوپ

كنفر نس بتي ند چارچيبی منسجم بر ي رزيابی كيفيت د نشگاهوهوا و

دكتر يد هلل مهرعليز ده

د نشگاه شهيد چمر

دكتر نعمت هلل عزيزي

د نشگاه كردستا

دكتر سيدهادي مرجائی

ميسسه آميزش و رژوهش مديريت و برنامه ريزي

دكتر غالمرضا گر يی نژ د

د نشگاه آز د تهر

مركز

دكتر نسرو من قی

د نشگاه نسالمی و رزمی

باز ر كار د نش آمينتگا در ير

دكتر حميد رضا يزدبخش

د نشگاه ني رزمی

روشهاي رديابی وضعيت شتغال د نش آمينتگا

دكتر مسعيد شفيعی

د نشگاه مير كبير

روشهاي رتباط د نشگاهها با كارفرمايا

دكتر غالمعلی منتظر

د نشگاه تربيت مدر

دكتر سيدعلی كبر صفيي

د نشگاه شير ز

رتباط آ با شتغال د نش آمينتگا

ر ئه نمايد.

محورها ي کنفرانس
 شتغالرذيري د نش آمينتگا و شانصهاي آ
كيفيت د نشگاه و كارآفرينی

چگينگی تيسعه مهارتهاي حرفه ي و فردي در ميا د نشجييا

زكايی

هي ز

د نشگاه ني جه نصير

ويژگیهاي برنامههاي درسی سازگار با نيازهاي شغلی كارفرمايا

دكتر سعد

مسئيليت رذيري و راسخگييی د نشگاهها در بر بر شتغال د نش آمينتگا

دكتر سيد ستار هاشمی

د نشگاه شير ز

آميزش عالی ،كسب و كار لكترونيكی و شتغال

دكتر مير ناظمی

د نشگاه عالمه طباطبايی

كيفيت گروههاي آميزشی و مهارتهاي شتغال رذيري د نشجييا

دكتر حسيپ عباسيا

د نشگاه ني رزمی

