برنامه نشستهای چهارمین همایش ملی آموزش عالی
دوشنبه  9اردیبهشت 1398
دانشگاه صنعتی شریف

رئیس نشست
عنوان نشست

نماینده دانشگاه

موضوع

سخنرانان نشست

در نشست
ساعت برگزاری نشست11-13 :

مدیریت سرمایه انسانی در

دانشگاهها

مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانش

آموختگان

اقتصاد آموزش عالی در

دانشگاه جامعه محور

مکان :سالن دانشکده شیمی (سالن جابرابن حیان)
دکتر علیاکبر آقاکوچک

تحلیل آئیننامه ارتقا وزارت علوم با رویکرد پاسخگویی به رسالت اجتماعی
دانشگاه

دکتر سید علی حسینی

تحلیل آئیننامه ارتقا وزارت بهداشت با رویکرد پاسخگویی به رسالت اجتماعی
دانشگاه

دکتر محمدمهدی نائبی

مدیریت دانشجو به منظور توسعه شایستگیهای الزم دانشآموختگان در
جهت ایفای رسالت اجتماعی

دکتر نسرین نورشاهی

مدیریت هیات علمی با رویکرد تحقق رسالت اجتماعی دانشگاه

رئیس :دکتر جعفر
توفیقی
نماینده دانشگاه:
دکتر حمید
ضرابیزاده

ساعت برگزاری نشست11-13 :
مکان :سالن دانشکده مهندسی کامپیوتر (سالن خوارزمی)
دکتر علیرضا فیضبخش
رئیس :دکتر
علیرضا فیض-
بخش
نماینده دانشگاه:
دکتر محمدرضا
اکبریجوکار

مهندس مجید دهبیدیپور

اهمیت و ابعاد کارآفرینی و اشتغالپذیری
تجربیات موفق در زمینه اشتغالپذیری

دکتر حسن طائی

اقتصاد اشتغالپذیری

دکتر مهدی کشمیری

اکوسیستم کارآفرینی

دکتر مالک نادری
ساعت برگزاری نشست11-13 :
مکان :سالن دانشکده مهندسی انرژی

رئیس :دکتر

دکتر علینقی مشایخی

توسعه شدید کمی تحصیالت تکمیلی و آثار بلند مدت آن بر کیفیت آموزش
عالی

دکتر مصطفی عمادزاده

اقتصاد آموزش عالی از منظر اقتصاد ملی و سرمایه گذاری ملی در آموزش
عالی و منافع و بازده

دکتر غالمعلی فرجادی

بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی

دکتر ابوالقاسم نادری

مسایل و مشکالت مالی مبتال به آموزش عالی :علل و راهحل

علینقی مشایخی
نماینده دانشگاه:
دکتر محمد
ایزدی

دکتر محمد وصال

تاملی در اصالحات مورد نیاز نظام آموزش عالی باتوجه به نقش دانشگاه،
نهادهای مهارت آموزی و بنگاهها در بازار کار

ساعت برگزاری نشست14-16 :
مکان :سالن دانشکده شیمی (سالن جابرابن حیان)

مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و تنوع بخشی

به ماموریت آنها

دکتر علی مقداری

رئیس :دکتر علی
مقداری

دکتر غالمحسین رحیمی

بررسی روشهای تقویت عوامل افزایش قابلیت اشتغالپذیری دانشجویان
مهندسی

دکتر محمدمهدی طهرانچی

نقش دانشگاههای آزاد اسالمی در رفع ناتوانیهای اجتماعی و آمادهسازی
شهروندان در روبرو شدن با حوادث غیرمترقبه و کمک به حل مشکالت
مربوط

دکتر سید سعیدرضا عاملی

تاثیرات اجتماعی دانشگاهها در هوشمندسازی شهر با بهرهگیری از فضای
مجازی

نماینده دانشگاه:
دکتر غالمرضا

حال و آینده آموزش عالی در گرو تأثیرگذاری اجتماعی است!

وثوقی
دکتر حسین غریبی

اثربخشی قدرت پژوهش و فناوری دانشگاههای تهران و انجمنهای علمی در
توانمندسازی اجتماعی شهروندان تهرانی

دکتر محمد فاضلی

نقش دانشگاه های تهران جهت ساماندهی ساختارهای اجتماعی و رفتار
اجتماعی شهروندان تهران در کاهش چالشهای زیست محیطی شهر تهران
به همکاری شهرداری تهران

ساعت برگزاری نشست14-16 :

الگوی حکمرانی و نظام مدیریتی

دکتر عباس بازرگان

تجربه دانشگاه همدان  -الگوی آموزش نیاز/مسئله محور

رئیس :دکتر

تقاضا محور

مراکز آموزشی  -پژوهشی

سالن دانشکده مهندسی انرژی

محمدرضا آراستی

دکتر مقصود فراستخواه

نماینده دانشگاه:
دکتر مرتضی
امینی

حکمروایی آموزش عالی در ایران و مسألۀ تقاضا محوری؛ چند مالحظه وتأمل

دکتر رضا فرجی دانا

ضرورت انعطاف پذیری دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در قبال
نیازها و تحوالت جامعه و نقش دستگاههای سیاستگذار و نظارتی

دکتر رضا منصوری

مدل اداره دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی  -پارادوکس آزادی عمل
و پاسخ به نیازها و تحوالت جامعه

ساعت برگزاری نشست14-16 :
مکان :سالن دانشکده مهندسی کامپیوتر (سالن خوارزمی)
دکتر شاهین آخوندزاده
عباس شجاع-

دانشگاه جامعه محور

هم افزایی آموزش و پژوهش در

رئیس :دکتر سید
دکتر محمد توکل

الساداتی
دکتر سعید سمنانیان
دکتر محسن قرنفلی
نماینده دانشگاه:
دکتر رامین

دکتر سید احمد معتمدی

بزرگمهری
دکتر محمدرضا موحدی

میزگرد با عنوان همافزایی آموزش و پژوهش در دانشگاه جامعهمحور
موضوعات محوری:


کارآفرینی



نیاز جامعه



تربیت نیروی خالق و پژوهشگر



خلق نوآوری و پویایی



اقتدار ملی

