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 بسمه تعالی 
 حورهای هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهیم

 8931هیجدهم اردیبهشت ماه : زمان برگزاری 

 دانشکده کارآفرینی-دانشگاه تهران: مکان برگزاری     

  ارزیابی سیاستهای پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی-1

 ی کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو برای دوره ها-

 پذیرش دانشجو برای دوره های تحصیالت تکمیلی -

 پذیرش دانشجو برای دوره های آموزش عالی آزاد-

 ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی و درسی در آموزش عالی -2

 ارزیابی رشته ها و گرایش های تحصیلی -

 ارزیابی دوره های میان رشته ای -

 کاربردی و فنی و حرفه ای -ارزیابی دوره های علمی-

 یادگیری در آموزش عالی -ارزیابی اثربخشی محیط و فرایندهای یاددهی -9

 اثربخشی محیط یادگیری -

 یادگیری-اثربخشی راهبردهای تدریس-

 اثربخشی فناوریهای اطالعات و ارتباطات در یادگیری -

 ای آموزش عالی ارزیابی کیفیت دانشگاه ها و موسسه ه-4

 تجربه های ارزیابی و بهبود کیفیت در آموزش عالی در سطح منطقه ای و بین المللی  -
 غیردلتی و غیرانتفاعی(/الکترونیکی)ارزیابی مراکزآموزش عالی حضوری،نیمه حضوری وغیرحضوری-

 ارزیابی آموزش عالی فراملی و بین المللی-

 یفیت آموزش عالی نقش ارزیابی درونی و برونی در بهبود ک-5

 تجربه های دهه گذشته در ارزیابی درونی و برونی کیفیت-

 عوامل موثر در موفقیت ارزیابی درونی و برونی کیفیت-

 از تدوین گزارشهای ارزیابی درونی تا ارزیابی برونی و اقدام برای بهبودی -

 Program Learning)ارزیابی دستاوردهای یادگیری در آموزش عالی -8

Outcomes) 

 ابزار مورد استفاده در سنجش دستاوردهای یادگیری-



 رویکردهای ارزیابی دستاوردهای یادگیری-

 ارزیابی دستاوردهای کارآفرینی دانش آموختگان-
نقش ساختارسازمانی و مدیریت دانشگاهی در ارزیابی و ارتقاء کیفیت آموزش -7

 عالی 

 عالی در ارتقاء کیفیتنقش حکمرانی آموزش عالی، رهبری و مدیریت آموزش -

 نقش ذینفعان در ارتقاء کیفیت-

 نقش مدیریت در اشاعه فرهنگ کیفیت-
 

 

 راهنمای تهیه و ارسال مقالهتقویم زمانی و 

 1031دیماه  03:مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله*

 1031اسفندماه 13:عالم نتایج داوری مقاالتا*

 1032اردیبهشت  11:برگزاری همایش*
 

ی ارسالی نباید قبال در نشریه دیگری چاپ یا در همایش دیگری عرضه شده مقاله ها -

 .باشد

 .باشد( نویسندگان)مقاله ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده -

 .مقاله ها را می توان به زبان فارسی یا انگلیسی عرضه کرد-

 .استفاده شود  APAبرای تهیه مقاله ها از شیوه نامه -

تایپ و به نشانی پست الکترونیکی ارسال   A4در قطع wordیط مقاله ها باید در مح-

 .شود
 


