
مشخصات ادوار چهارده گانه کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
مکان برگزاری زمان برگزاری برگزار کننده (گان) سطح                ساختار  کنفرانس

دوره کنفرانس

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دی ماه ۸۴ مرکز ارزیابی تضمین کیفیت 
دانشگاه تهران

- اولین همایش ارزیابی کیفیت در 
نظام دانشگاهی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران اردیبهشت ۸۵ مرکز ارزیابی تضمین کیفیت 
دانشگاه تهران

- دومین همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام دانشگاهی

دانشگاه تهران آبان ماه ۸۶ مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت 
دانشگاه تهران

- سومین همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام دانشگاهی

پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران اردیبهشت ۸۹ مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت 
دانشگاه تهران

- چهارمین همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام دانشگاهی

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران هفتم اردیبهشت ۹۰ مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت 
دانشگاه تهران

- پنجمین همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام دانشگاهی

دانشگاه تهران اردیبهشت ماه ۹۱ مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت 
دانشگاه تهران

- ششمین همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام دانشگاهی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اردیبهشت ماه ۹۲ مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 
تهران

- هفتیمن همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام دانشگاهی

دانشگاه شریف اردیبهشت ۹۳ دانشگاه شریف ملی هشتمین همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام های دانشگاهی

دانشگاه فرهنگیان ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۴ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تهران ملی نهمین همایش ارزیابی کیفیت در 
نظام های دانشگاهی

دانشگاه تربیت مدرس اردیبهشت ماه ۹۵ دانشگاه تربیت مدرس ملی دهمین همایش ارزیابی کیفیت 
در نظام های دانشگاهی



دانشگاه تبریز اردیبهشت ماه ۹۶ دانشگاه تبریز ملی یازدهمین  همایش ارزیابی 
کیفیت نظام های دانشگاهی

دانشگاه الزهرا اردیبهشت ماه ۹۷ دانشگاه الزهرا بین المللی دوازدهیمن  همایش ارزیابی 
کیفیت نظام های دانشگاهی

دانشگاه شیراز اردیبهشت ماه ۹۸ دانشگاه شیراز
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم 
و فناوری

بین المللی سیزدهمین  همایش ارزیابی 
کیفیت نظام های دانشگاهی

دانشگاه خوارزمی سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۹ دانشگاه خوارزمی - چهاردهمین کنفرانس ارزیابی 
کیفیت در نظام های دانشگاهی


