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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
 : مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه اپیداراصول و -1

 و توسعه پایدار  یپایدار ،دیدگاهها و نظریه های آموزش عالی 

  اصول و مبانی توسعه پایدار و مفهوم پایداری 

 آموزش عالی و توسعه پایدار مبانی فلسفی،تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی 

  رشته ای در آموزش عالی (میان  )پایداری به عنوان یک پایدار توسعه  و و علوم پایهعلوم انسانی 

 ،دانشگاه اسالمی و توسعه پایدار  اخالق دانشگاهی ، فرهنگ 

 توسعه  های جدید  آموزش عالی و مفهوم پایداری در نظریه 

  راهبرد های ملی توسعه پایدار و  آموزش عالی 

 ،آموزش پایدار ،یادگیری اجتماعی ،یادگیری مشارکتی برای توسعه پایدار  آموزش مستمر 

 رویکرداه ،الگواه و شاخصهای آموزش عالی و توسعه اپیدار -2
  برای توسعه پایدار  برنامه ریزی آموزش عالی سیاست گذاری و  نظامرویکردها و 

  رهبری و مدیریت آموزش عالی برای توسعه پایدار 

 رویکردهای یادگیری برای  توسعه پایدار-ن رشته ای هامیا -برنامه درسی 

   تربیت آموزشگران برای توسعه پایدار 

 



   ، صنعت و توسعه پایداردانشگاه  

  توسعه پایدار  آموزش عالی  برای  در پژوهش  و نوآوری 

  آموزشی و توسعه پایداربرابری فرصتهای دسترسی ،عدالت 

 خشی،و کارایی آموزش عالی  و توسعه پایدار فناوری اطالعات،اثر ب 

  آموزش عالی  و مهارتهای سبز برای توسعه پایدار 

 توسعه پایدار  برای الگوهای تضمین کیفیت آموزش عالی ا ورویکرده 

  آموزش عالی و توسعه پایدار کمی و کیفی  شاخصهای 

  تولید ملی و توسعه پایدار ،آموزش عالی 

  در توسعه پایدار و فناوری  پژوهش رویکردها و الگوهای  

 تجارب جهانی آموزش عالی و توسعه اپیدار:-3
 جهانی شدن آموزش عالی و توسعه پایدار 

  آموزش عالی بر اساس نیازهای محلی ،ملی ، منطقه ای و جهانی توسعه پایدار 

 پیشرفته  در حال پیشرفت و  آموزش عالی بر توسعه پایدار در کشور های متقابل تاثیر  

  تجارب آموزش عالی و توسعه پایدار در کشور های هدف سند چشم انداز 

 عملکرد و آسیب شناسی آموزش عالی اریان از منظر اپیداری و توسعه اپیدار:-4  
  رسالتها، اهداف و سیاستهای آموزش عالی ارزیابی 

  عملکرد و آسیب شناسی مدیریت کالن نظام آموزش عالی 

  عملکرد و آسیب شناسی رابطه آموزش عالی و بازار کار 

  با رویکرد توسعه پایدار مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی 

 از منظر توسعه پایدار  آموزش عالی و التزام اجتماعی  

  عملکرد و آسیب شناسی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی 

 کشور و فناوری  ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی نظام پژوهش 

 و وضعیت مطلوب آموزش عالی اریان از منظر اپیداری و توسعه اپیدار  چشم انداز -5



 آموزش عالی و توسعه پایدار و  آینده اندیشی  آینده پژوهی
  برای توسعه پایدار سیاست پژوهی علم و فناوری 

  برای توسعه پایدار در آموزش عالی تحوالت و نوآوری ها 

  جامعه آتی  توسعه آموزش عالی در پاسخ به نیازهای 

  یادگیری توسعه و توسعه یادگیری  در توسعه پایدار 

  و توسعه پایدار  آمایش آموزش عالی 

 انجمن های علمی ،پارکها و مراکز رشد ،شرکتهای دانش بنیان ،تکنولوژیهای پاک  و توسعه پایدار 
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