برنامه زمانبندی دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
 22و  23خرداد ماه  -1398دانشگاه شیراز ،مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
روز اول :چهارشنبه  22خرداد 1398
برنامه

موضوع

ساعت
9:00-8:00

ثبت نام و پذیرش

9:10-9:00

تالوت قرآن کریم و سرود ملّی جمهوری اسالمی ایران

9:20-9:10

خیرمقدم آقای دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم )(ISC

افتتاحیه

9:30-9:20

سخنرانی آقای دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز و رئیس کنفرانس

(سالن همایشهای

9:45-9:30

سخنرانی آقای دکتر عبدالرضا قاسم پور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس

بینالمللی)

10:00-09:45

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

10:10-10:00

سخنرانی آقای دکتر محمدرضا نیستانی ،معاون مرکز نظارت ،ارزیابی و تنظیم کیفیت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

10:20-10:10

سخنرانی آقای دکتر یوسف ثبوتی« ،تجارب زیسته ارزیابی و بهبود کیفیّت در دانشگاه شیراز»

10:30-10:20

سخنرانی آقای دکتر بهرام جوکار دبیر کمیته علمی کنفرانس

11:00-10:30

عکس یادگاری ،استراحت و پذیرایی
سخنرانی ( Prof. Asma Ismailکشور مالزی)

سخنران کلیدی ()1
(سالن همایشهای

11:00 – 11:30

موضوع:

of Malaysia on the Quantity of scientific Research in this Country

بینالمللی)

سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه ،دانشیار گروه برنامهریزی آمووزش عوالی ،مسسسوه پو وهب و برناموهریوزی

سخنران کلیدی ()2
(سالن همایش های

11:30 – 12:00

آموزش عالی
موضوع :سیاست و شبه سیاست؛ پارادوکس ارزیابی کیفیت در دانشگاه

بینالمللی)

سخنرانی ( Dr. Azhar Ali Shahکشور پاکستان)

سخنران کلیدی ()3
(سالن همایش های

The Impact of Quality Assessment Methods in Universities

12:00 – 12:30

موضوع:

Status of Quality Assurance and Ranking System
in Pakistani Universities

بینالمللی)

پرسش و پاسخ و جمعبندی

12:30 – 13:00

نماز و ناهار

13:00 – 14:00
موضوع :ارتقاء کیفیت آموزش عالی کشور از طریق سطحبندی دانشگاهها (چالشها و نقدها)

هیات رئیسه:

میزگرد شماره 1
(سالن همایشهای

14:00 – 15:00

دکترعباس بازرگان (رئیس میزگرد) ،دکتر بهرام جوکار ،دکتر مقصود فراستخواه ،دکتر رضا محمّدی ،دکتر محمد خیّر
مقاالت:

 -1از ارزیابی درونی تا ممیّزی کیفیت در آموزش عالی ،دکتر رضا محمّدی ()14-14:00 :20

بینالمللی)

-2بررسی و تحلیل دو دهه تجربه ارزشیابی درونی در نظام آموزش عالی ،دکتر غالمرضا یادگارزاده ()14:40-14:20
-3رویکرد انتقادی به نظامهای رتبه بندی در ارزیابی کیفیت دانشگاهها ،احمد کیخا ()15:00-14:40
پرسش و پاسخ و جمعبندی

15:00 – 16:00
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برنامه

ساعت

میزگرد شماره 2

14:00 – 15:00

موضوع
موضوع :ارزیابی و ارتقاء کیفیّت دانشگاهی :تجربه ناتک
هیات رئیسه:
دکتر محمدرضا نیستانی(رئیس میزگرد) ،دکتر مهدی محمدی ،دکتور فریباخوشوبخت ،دکتور بابو

شمشویری و دکتور

جعفر ترکزاده

(سالن نور طبقه )9

مقاالت:
 -1تبیین نهاد ملّی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیّت (نات ) عتف از نگواه اسوناد باسدسوتی جمهووری اسوالمی ایوران،
مجتبی شرانجانی ()14:15-14:00
 -2از ارزیابی درونی تا بهبود کیفیت در آموزش عالی ایران ،فاخته اسحاقی ()14:30-14:15
-3دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در آینه تضمین کیفیوت :تجوارب کارشناسوان نظوارت و
ارزیابی ،دکترحسین جعفرثانی (.)14:45-14:30

پرسش و پاسخ و جمع بندی

15:00 – 16:00
موضوع :سیاستهای توسعه آموزشی وزارت عتف و تأثیر آن بر کیفیت آموزش عالی
هیات رئیسه:
دکتر نسرین نورشاهی (رئیس میزگرد) ،دکتر علیرضا افشاریفر ،دکتر مسعود حسینچاری؛ دکتر غالمرضا یادگوارزاده،
دکتر قاسم سلیمی و دکتر جعفر جهانی
مقاالت:
14:00 - 15:00

 -1مفهوم سازی برنامه درسی نوآورانه :راهبردی برای بهبود تضمین کیفیت در دانشوگاههوا ،دکتور سویده موریم حسوینی
لرگانی ()14:20-14:00

میزگرد شماره 3

 -2گذار از مفهوم سنتی کیفیت به نیازها و انتظارات ذینفعان :نگاهی به کاربرد دسوتاوردهای یوادگیری موورد انتظوار در

(تاالر اندیشه طبقه منفی )1

آموزش عالی ،فران

مختاریان ()14:40-14:20

 -3درک و تجربه دانشجویان از مشارکت در تدریس و سختگیری علمی و تاثیر آن بر ارزشیابی دانشوجویان از تودریس
اساتید :مطالعه موردی دانشگاه کردستان ،دکتر ناصر شیربگی ()15:00-14:40

پرسش و پاسخ و جمع بندی

15:00 – 16:00

میزگرد شماره 4

14:00 - 15:00

موضوع :درسهایی از تجربه ارزشیابی آموزش مهندسی در آموزش عالی ایران

(تاالر پژوهش طبقه )8

هیات رئیسه:
دکتر حسین معماریان (رئیس میزگرد) ،دکتر رامین ابراهیمی و دکتر محمد رضا صالحی
مقاالت:
 -1ساز و کار تشکیل دفتر دادوری در مراکز آموزش عالی ایرن ،دکتر حسین معماریان ()14:20-14:00

پرسش و پاسخ و جمعبندی

15:00 – 16:00

استراحت و پذیرایی

16:00 – 16:30

2

برنامه زمانبندی دومین کنفرانس بینالمللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
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برنامه

ساعت
8:45 – 9:00

سخنران کلیدی ()4

9:00 – 9:30

(سالن همایشهای بینالمللی)

سخنران کلیدی ()5
(سالن همایشهای بینالمللی)

موضوع
تالوت قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
سخنرانی دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درماان و مماشزپ پکشاوی و اساتاد
دانشگاه علشم پکشوی تهران
موضوع :کیفیت آموزش پزشکی پس از ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری قدیم

9:30 – 10:00

سخنرانی دکتر غالمعلی منتظر استاد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور "نات "
موضوع :دانشگاههای خوب ایران چقدر خوب هستند؟ تأملی بر وی گیهای دروندادی دانشگاههای برتر ایران
سخنرانی دکتر ( Eric Schoopدانشگاه درسدن آلمان)

سخنرانی کلیدی ()6
(سالن همایشهای بینالمللی)

استراحت و پذیرایی

10:00 – 10:30

موضوع:

The virtual world and new technologies and their role in higher education quality
evaluation and improvement
10:30 – 11:00
موضوع :فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی با تاکید بر پیامدهای یاددهی و یادگیری

هیات رئیسه:
دکتر سیدعلی اکبر صفوی (رئیس میزگرد) ،دکتر عباس بازرگان ،دکتر مریم شفیعی سروستانی ،دکتر اری
میزگرد شماره 5
(سالن نور طبقه )9

شوپ(آلمان)؛ دکتر رالف سونتاگ (آلمان)
11:00 – 11:40

مقاالت:

1. How to Design Case Studies to Foster Virtual Collaboration
(Alexander Clauss, Mattis Altmann, Eric Schoop )11:20-11:00
 -2ارزیابی و آمادگی استادان و دانشجویان دانشگاه های ایران ،ترکیه و آذربایجان برای تحقق نظام یادگیری
الکترونیکی ،دکتر غالمعلی منتظر و مهدیه فرازکیب(.)11:40-11:20

پرسش و پاسخ و جمع بندی

11:40 – 13:00
موضوع :ارزیابی کیفیت در حوزه علم و فناوری

هیات رئیسه:
دکتر محمدجواد دهقانی(رئیس میزگرد) ،دکتر غالمعلی منتظر ،دکتر سید مهدی نصیری ،دکتر غالمرضا ذاکر
میزگرد شماره 6
(سالن همایشهای بینالمللی)

صالحی و دکتر مسعود شفیعی
11:00 – 12:00

مقاالت:

 -1آسیبشناسی نظام ارزیابی علم و فنآوری در ایران ،دکتر غالمرضا ذاکر صالحی ()00:11-11:20
 -2ارزیابی عملکرد فناورانه در نهادهای توسعه فناوری ایران ،دکتر حجتاله مرادیپور ()11:40-11:20
 -3رویکردی نو در اعتبارسنجی در نظام پ وهشی :بکارگیری سنجبهای ترکیبی مبتنی بر وب در سنجب
کیفیت علمی ،دکتر سعیده ابراهیمی ()12:00-11:40

پرسش و پاسخ و جمعبندی

12:00 – 13:00
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برنامه

ساعت

نماز و ناهار

13:00 – 14:00

سخنرانی کلیدی ()7
(سالن همایشهای بینالمللی)

سخنرانی کلیدی ()8
(سالن همایشهای بینالمللی)

14:00 – 14:30

موضوع

سخنرانی دکتر محمدرضا سرکار آرانی (دانشگاه ناگویای ژاپن)
موضوع :ارزیابی شیوههای بهسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاههای ژاپن
سخنرانی دکتر محمدجواد دهقانی(رئیس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی

14:30 – 15:00

علوم جهان اسالم ()ISC
موضوع :شاخص های کمّی و کیفی ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

15:15-15:00

سخنرانی آقای دکتر محمدرضا صالحی معاون اداری و مالی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و
مدیر اجرایی کنفرانس

اختتامیه
(سالن همایشهای بینالمللی)

15:30-15:15
16:30-15:30

سخنرانی دکتر قاسم سلیمی مدیر دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی کنفرانس
گزارش دبیران میزگردها ،قرائت قطع نامه و مراسم تحویل نماد کنفرانس به دانشگاه (میزبان چهاردهمین
همایب ارزیابی کیفیّت در نظام های دانشگاهی)
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