
 

 

 هدف همایش:

ارتقای پیوند و همبستگی متقابل  بین نظام آموزش عالی  

و فرآیند توسعه پایدار با در نظر گرفتن نیازها و مصالح 

 نسل های آینده

  محورهای همایش

راصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش -1   عالی و توسعه پایدا

 عالی، پایداری و های آموزشدیدگاهها و نظریه

 توسعه پایدار 

  اصول و مبانی توسعه پایدار و مفهوم پایداری 

 ،فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، مبانی فلسفی 

 عالی و توسعه پایدارسیاسی آموزش اقتصادی،

 انسانی و علوم پایه و توسعه پایدار )پایداری علوم 

 عنوان یک  میان رشته ای در آموزش عالی(به

 دانشگاه اسالمی و فرهنگ، اخالق دانشگاهی ،

 توسعه پایدار 

 های جدید  عالی و مفهوم پایداری در نظریهآموزش

  توسعه

 عالی  و راهبردهای ملی توسعه پایدار  آموزش 

 یادگیری اجتماعی، مستمر، آموزش پایدار، آموزش 

  توسعه پایداریادگیری مشارکتی برای 

 

 

 :ی)به ترتیب الفبا(اعضای کمیته علم
 

  

 عامری رضا  دکتر رضا آراسته حمید دکتر

  

  غفرانی محمد باقر  دکتر آرامیآقای حسین 

  

ابراهیمی)دبیر کمیته یزدان دکتر

 )اجرایی

  فراستخواه مقصود   دکتر

  

 فرجادی  غالمعلی  دکتر محمود ابوالقاسمی  دکتر

  

 نژاد گرایی غالمرضا  دکتر  مقدم  مجتبی بذرافشان دکتر

  

 مظفری دکتر  گشتاسب  جاودانیحمید   دکتر

 

 حاتمیجواد دکتر

 

 منیعی  رضا  دکتر

 حیدری عبدیآقای احمد  

 

  نادری ابوالقاسم  دکتر

 غالمرضا ذاکرصالحی دکتر

 

نورشاهی )دبیر  نسرین دکتر

 کمیته علمی(

 

 مظفر شریفی  دکتر

 

 زاده  نوروز رضا   دکتر

  محبوبه عارفی   دکتر
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رتجارب جهانی -3  آموزش عالی و توسعه پایدا
 عالی و توسعه پایدارجهانی شدن آموزش 

 ای ملی، منطقه عالی بر اساس نیازهای محلی،آموزش

 و جهانی توسعه پایدار 

 عالی بر توسعه پایدار در ثیر متقابل آموزشأت

 کشورهای در حال پیشرفت و  پیشرفته  

 عالی و توسعه پایدار در کشورهای تجارب آموزش

 سند چشم اندازهدف 

ر-4   ری و توسعه پایدا  عملکرد و آسیب شناسی آموزش عالی اریان از منظر پایدا

 عالی ارزیابی رسالتها، اهداف و سیاستهای آموزش 

 نظام  کالن مدیریت شناسیآسیب و عملکرد

 عالی آموزش

 عالی و عملکرد و آسیب شناسی رابطه آموزش

 بازارکار 

 عالی با رویکرد آموزشانسانی در مدیریت منابع

 توسعه پایدار 

 عالی و التزام اجتماعی از منظر توسعه پایدار  آموزش 

 و ارزیابی در  عملکرد و آسیب شناسی نظارت

 عالی آموزش

 شناسی نظام پژوهش و عملکرد و آسیب ارزیابی

 فناوری  کشور

  

ر-2   رویکرداه ،الگواه و شاخصهای آموزش عالی و توسعه پایدا
 ریزی برنامه و گذاریرویکردها و نظام سیاست

 عالی برای توسعه پایدار آموزش

 عالی برای توسعه پایدار رهبری و مدیریت آموزش 

 رویکردهای  و هاایمیان رشته ،درسی برنامه

 یادگیری برای توسعه پایدار

   تربیت آموزشگران برای توسعه پایدار 

 صنعت و توسعه پایدار  ،دانشگاه 

 برای توسعه پایدار  عالیدر آموزش نوآوری و پژوهش 

 آموزشی و  عدالت های دسترسی،برابری فرصت

 توسعه پایدار

 عالی  و و کارایی آموزش اثر بخشی اطالعات، فناوری

  توسعه پایدار

 های سبز برای توسعه پایدار و مهارت آموزش عالی 

 الگوهای تضمین کیفیت آموزش عالی  رویکردها و

 برای  توسعه پایدار 

 عالی و توسعه ی و کیفی  آموزشکمّ هایشاخص

 پایدار

 تولید ملی و توسعه پایدار  عالیآموزش 

  رویکردها و الگوهای پژوهش  و فناوری در توسعه

   پایدار
 

ری و  -5 ز و وضعیت مطلوب آموزش عالی اریان از منظر پایدا چشم اندا

ر   توسعه پایدا

 عالی و توسعه اندیشی  آموزشپژوهی و آیندهآینده

 پایدار

 پژوهی علم و فناوری برای توسعه پایدار سیاست 

 عالی برای توسعه ها در آموزشتحوالت و نوآوری

 پایدار 

 عالی در پاسخ به نیازهای آتی جامعه توسعه آموزش 

  یادگیری توسعه و توسعه یادگیری  در توسعه پایدار 

 عالی  و توسعه پایدار آمایش آموزش 

 های شرکت رشد، پارکها و مراکز های علمی،انجمن

 تکنولوژیهای پاک  و توسعه پایدار دانش بنیان،

 مقاالت :دریافت شرایط 

مقاالت حاصل پژوهش در زمینه رابطه آموزش عالی و توسعه  ◙

 پایدار در حوزه محورهای همایش باشد. 

 ارسال چکیده انگلیسی الزامی است . ◙

به باال  word 9770صفحه با نرم افزار  51مقاالت حداکثر در  ◙

 شود  فقط از طریق وبگاه همایش بارگذاری و ارسالو  تهیه

 


