جدول زمان بندی ارائه مقاالت شفاهی چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت ،فناوری و اشتغال
دانشگاه جامع علمی کاربردی
ردیف

1

نویسنده مقاله
دکتر عبدالرضا رکن الدین
افتخاری

عنوان مقاله

محل ارائه

روز -تاریخ ارائه

زمان ارائه

کاربست علم (آموزش ،پژوهش و فناوری) در توسعه کارآفرینی اشتغال زا

وضعیت ضعف ها و تهدیدها در حوزه های آموزش تا اشتغال در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

2

دکتر غالمرضا شمس مورکانی

3

دکتر ماشااله واشقانی فراهانی

4

امید جمشیدی

طرح های کارآفرینی و کارحین تحصیل؛ تحولی خالقانه در برنامه های آموزش علمی کاربردی کشاورزی

5

محمدرضا اخوت

مدلی کارا جهت آموزش های مهارتی مشاغل دانش بنیان روستایی (مطالعه موردی استان گلستان)

6

دکتر اباصلت خراسانی

طراحی مدل صالحیت حرفه ای برای مدیران و کارشناسان اموزش در سازمان های تولیدی و خدماتی

7

دکتر داوود توکلی

جایگاه توانمندسازی نیروی انسانی در نظام صالحیت حرفه ای

8

دکتر مهدی اسمعیلی

اصول سنجش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ضرورت استقرار نظام صالحیت حرفهای ملی

9

دکتر علی ضیایی مهر

آموزشهای مبتنی بر صالحیت حرفهای در نظام آموزش عالی مهارتی

10

دکتر آرین قلی پور

بکارگیری مدل  34000تعالی منابع انسانی برای استاندارد سازی صالحیت حرفه ای

11

ابراهیم آزاد

استانداردهای صالحیت حرفه ای و بازار کسب و کار

12

حبیب کمری

سنتزپژوهی در مطالعات صالحیت حرفه ای مدرسان مراکز آموزش علمی کاربردی

کشور
کیفیت اجرای دوره های آموزشی و توازن پذیرش دانشجو در موسسات و مراکز آموزش عالی علمی
کاربردی

سالن آمفی تئاتر

سالن یک

سه شنبه  24 -بهمن

سه شنبه  24 -بهمن

 13:30لغایت 17:30

 13:30لغایت 17:30

جدول زمان بندی ارائه مقاالت شفاهی چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت ،فناوری و اشتغال
دانشگاه جامع علمی کاربردی
ردیف

عنوان مقاله

نویسنده مقاله

13

دکتر عباس صدری

14

دکتر یداله مهرعلیزاده

15

دکتر ماشااله واشقانی فراهانی

16

امیر محمدیان

17

محمدعلی گودرزی

پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی

18

مهرداد تیموری

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اشتغال دانش آموختگان کشاورزی

19

سیدحسین سیف اله پورلداری

20

نفیسه جاویدان

21

دکتر نادر مهرگان

راهکارهای مؤثر برای جذب منابع درآمدی و دانشجو در دانشگاه جامع علمی -کاربردی

22

دکتر غالمرضا شمس مورکانی

چارچوبی برای ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی دانشگاه جامع علمی کاربردی

محل ارائه

آینده پژوهی در آموزش های مهارتی

تعامل یا تقابل آموزش های عالی مهارتی و فنی و حرفه ای با سیاست های اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی و
اشتغال کشور

ابعاد نظام صالحیت ملی واعتباردهی به آموزش های رسمی ،غیررسمی و تکمیلی

سالن آمفی تئاتر

سه شنبه  24 -بهمن

 13:30لغایت 17:30

بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اردبیل در گروه
مدیریت و خدمات اجتماعی
سالن دو

 23دکتر ماشااله واشقانی فراهانی

روز -تاریخ ارائه

زمان ارائه

سه شنبه  24 -بهمن

 13:30لغایت 17:30

تحلیل شکاف بعد شناختی از ابعاد شایستگی های کلیدی دانش آموختگان آموزش عالی و نیازهای
بازارکار و الویت بندی مؤلفه های آن از منظر کارفرمایان
تاثیر آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای برتوسعه اشتغال زنان روستایی (مطالعه موردی شهرستان
جیرفت)

فرصت ها و تهدیدهای آموزش عالی با رویکرد آموزش های عالی علمی کاربردی

سالن آمفی تئاتر

چهارشنبه  25 -بهمن

 8:00لغایت 10:00

جدول زمان بندی ارائه مقاالت شفاهی چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت ،فناوری و اشتغال
دانشگاه جامع علمی کاربردی
ردیف

نویسنده مقاله

 24مصطفی یوسفی طزرجان

 25سلمان کمالی زاده

 26سیده وجیهه میکائیلی

 27سعید شوشتری صحنه

 28دکتر ابراهیم صالحی عمران

29

دکتر حاجی میررحیمی سید داود

 30محسن دری

عنوان مقاله

محل ارائه

اولویت بندی استراتژی های آموزش علمی کاربردی در راستای اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی و اشتغال با
 QSPMفازی
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان بر اساس شاخص های
مدل تعالی سازمانی EFQM

بررسی موانع تأثیر آموزش های کاربردی دانشگاهی بر تولید ملی و اشتغال در ایران و سایر کشورها

سالن آمفی تئاتر

چهارشنبه  25 -بهمن

 8:00لغایت 10:00

سالن آمفی تئاتر

سه شنبه  24 -بهمن

 13:30لغایت 17:30

اثر بخشی برنامه های درسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی از لحاظ شایستگی های حرفه¬ای ،از نظر
فارغ التحصیالن و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی

انعطاف پذیری آموزشهای مهارتی :مبانی نظری و ضرورت ها

راهکارهای توسعه آموزش کارآفرینی و بهبود روش های تدریس کارآفرینی در مراکز آموزش عالی علمی
کاربردی کشاورزی

ارزشیابی برنامه های درسی علمی کاربردی با رویکرد بهبود کیفیت آموزش های مهارتی
سالن یک

31

پوریا عطائی

 32مرجان بابایی

 33سیدحسین سیف اله پورلداری

روز -تاریخ ارائه

زمان ارائه

تبیین شاخص های مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کارآفرین

نهادینه سازی آینده پژوهی در دانشگاه جامع علمی -کاربردی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند
معیاره (دیمتل فازی)
تحریک و پرورش انگیزه ها ،فرهنگ کارآفرینانه؛ تبیین رابطه مولفه تحریک و پرورش انگیزه¬ها با دیگر
مولفه های فرهنگ کارآفرینانه (مورد مطالعه :دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان «مازندران)

چهارشنبه  25 -بهمن

 8:00لغایت 10:00

