هب انم خداوند جان و رخد

مح
استادان ترم:

یب
ی
ریپو ربزگاری همایش «دهه رسآدمی آموزش» رد اتر خ اهی  9و  01ارد هشت ماه 0991

تخ
نش
ص
تح
ن
ص
حض
م
ی
عن
ی ت وان «دورهاهی دا شازفا ی» هب رشح زری وراتن ارسال ی رگدد.
ربانهم ستاهی

زمان
یکشنبه

عنوان

محورهای نشست

برگزارکنندگان نشست

کارآفرینی -چگونه می توان حوزه آموزش را به  -آقای دکترزندحسامی
حوزه کارآفرینی ارتباط داد؟

7901/90/90

(مدیرتجاری سازی معاونت علمی و

نقاطضعف سیستم آموزشی فعلی فناوری ریاست جمهوری)درارتباط باترویج کارآفرینی

-خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی

مکان و ساعت
مرکز
همایش های
بین المللی
دانشگاه

چه موانعی در ارتباط با کارآفرینی (کارآفرین برتر)وجود دارد.آیا سیستم آموزشی می -خانم دکتر مینا مهرنوش
تواند این موانع را رفع کند؟

(فارغ التحصیل دانشگاه الزهراو

ساعت :
79:21 -70:21

کارآفرین)
 خانم دکتر حسین زاده(رئیس مرکزنوآوری و شکوفائی
دانشگاه)
یکشنبه

شیوه های

7901/90/90

نوین
آموزشی

-گردکان بر گنبد

-خانم دکتر مهناز اخوان تفتی

رمز گشایی ازوجوه تشابه عالم (مدیرگروهروانشناسیتربیتیدانشگاهتدریس و عالم هنر

الزهراء(س))

مرکز
همایش های

 -فنآوری و دگرگونی آموزش

بین المللی

آقای دکتر محمودمهرمحمدی(عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه

دانشگاه

تربیت مدرس)
ساعت :

خانم دکتر فریبا عدلی(عضو هیات علمی گروه مدیریت و

79:99 -71:99

برنامهریزیدرسیدانشگاه الزهرا(س))
دکتر سعید رضائی شریفآبادی(رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
دانشگاه الزهراء(س))
یکشنبه

بین

7901/90/90

المللی
سازی
آموزش

 گزارش فعالیت های بین الملل  -خانم دکتر پریچهر حناچیدانشگاه الزهراء(س) و راهکارها و (مدیرهمکاری

علمی

های

مرکز
و

بین المللی دانشگاه الزهراء(س))

چالش های پیش رو
Challenges
in
- -Facingآقای دکتر ارشادعبدالصمد(معاون
Internationalization
of
Public
سابق دانشکده علوم تربیتی و ریاست
Universities
 روابط دانشگاهی ایران و آلمان با مرکز آموزش زبان به دانشجویانرویکرد آموزشی و اداری جهت ایجاد بینالملل دانشگاه پوترا – مالزی)

همایش های
بین المللی
دانشگاه
ساعت :
72:21 -71

روابط بین الملل پایدار  ،چالش ها و  -آقای مصطفی مالکی (کارشناس
روابط بین الملل در وزارت امورخارجه
فرصت ها
 -بین المللی سازی دانشگاه ها – در کشورهای آلمانی زبان)

معرفی الگوهای موفق

-

آقای

دکتر

احمدکشاورزی

(مدیربرنامههای روابط بین دانشگاهی
دردفتر همکاریهایعلمی بینالمللی
آلمان در ایران )DAAD

دوشنبه

اخالق

7901/90/79

آموزشی

-آقای دکتر خسرو باقری

مرکز

 -شکاف نسلی و تفاوتهایارزشی در

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

همایش های

 -اقتدار و اخالق در آموزش

-خانم دکتر زهره خسروی

بین المللی

 -تعامل در اخالق آموزشی

(رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه

دانشگاه

فضای اخالق آموزشی

 -نقش اخالق در آموزش

الزهراء(س)
 -خانم دکتر افسانه نراقی زاده

ساعت :

(عضو هیات علمی گروه مدیریت

0:99 -79:99

وبرنامه ریزی درسی دانشگاه
الزهراء(س))
خانم دکترروشنک خدابخش(عضو هیات علمی گروه روان شناسی
دانشگاه الزهراء(س))

