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نحوه ثبت نام وهزینه ها:

http://www.fshei.irphe.ir  :مراجعه به سایت هامیش به آدرس

info@fshei.irphe.ir  :ایمیل

زمان برگزاری هامیش:   95/2/28 تا 95/2/30

برنامه جانبی هامیش در روز اول و سوم 

  روز اول: گردهامیی سیاستگذاران و مدیران آموزش عالی و دانشگاهی

    و امور بین امللل دانشگاه ها به همراه سایر ذینفعان اجتامعی 

  روز دوم: ارائه مقاالت وپنل ها 

  روز سوم: تور میراث فرهنگی

مکان برگزاری هامیش: دانشگاه بین املللی امام خمینی )ره(، قزوین

نشانی دبیرخانه:
تهران، دربند، نرسیده به میدان دربند، کوچه شهید 

وهابی دفتر تهران دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
تلفن: 22709968 - 021      فکس:22709967 - 021

صندوق پستی:  19737/161

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز مطالعات راهربدی نهاد ریاست جمهوری

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

انجمن آموزش عالی ایران

جمعیت توسعه علمی ایران 

انجمن اخالق در علوم و فناوری

پیش هامیش ها

              موضوع                                         مکان                                زمان

دانشگاه آزاد اسالمی                                 آذر ۹۴
بررسی تجربه های مدیریت  دانشگاهی:                    

از دانشگاه محلی  تا دانشگاه بین املللی

 دانشگاه بین املللی امام خمینی )ره(      دی ۹۴
تجربه های دانشگاه بین املللی در ایران:           

دستاوردها، مسایل و چشم اندازها

دانشگاه شهید بهشتی                              بهمن ۹۴
عوامل و موانع بین املللی دانشگاه ها                        

در ایران؛ پیش برنده ها وبازدارنده ها 

 دانشگاه عالمه طباطبائی                         اسفند ۹۴
مروری بر تجربه های ملی و جهانی                        

بین املللی شدن دانشگاه ها، نقش کنشگران 
فردی و نهادی و بررسی فرآیندها

94/11/10  94/10/20 دریافت چکیده مقاالت 
95/1/25  94/12/10 دریافت اصل مقاالت 

آغاز: 94/9/20       پایان: 95/2/5 ثبت نام در همایش 

مهلت ارسال    نتیجه پذیرش

 محمدحسینی، بابک           دبیر اجرایی همایش 
 مرجائی، سیدهادی             مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

 قاسمی، حاکم                    رییس مرکز پژوهشی آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(
 چناسی، ربابه                     مسئول دبیرخانه همایش

 سمیعی، حسین                 کارشناس پژوهشی موسسه
 جبلی، ایمان                     مسئول سایت همایش 

 ابیلی، خدایار                     عضو هیات علمی دانشگاه تهران – علوم تربیتی
 آخوندزاده، شاهین       قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اسناد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 ایمانی، مصطفی                  عضو هیات علمی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم
 بیات، روح اهلل                      معاون امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

 ترابی، تقی                         عضو هیات علمی و مدیر برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  
 تودار، رسول                      معاون دفترمطالعات آینده شناسی دانشگاه آزاد اسالمی

 تیشه یار، ماندانا                  مدیر دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه عالمه طباطبایی
 جعفری، غالمرضا                عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 حاتمی، داود                      عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 حمیدی فر، فاطمه              مشاور برنامه ریزی راهبردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 

 خراسانی، اباصلت                عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی 
  ذاکر صالحی، غالمرضا          عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 رصافی، امیر عباس              معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 فاضلی، نعمت اله                  عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 

 فتحی واجارگاه، کوروش       عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – علوم تربیتی
 قاسمی، حاکم                    رئیس مرکز پژوهشی آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 قاضی طباطبایی، محمود      عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 کوهساری، عباس               معاونت آموزشی وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی ایران 

 ماحوزی، رضا                     مدیرگروه مطالعات آینده نگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 مرجائی، سید هادی             مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

 مضطر زاده ، فتح اله            عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 مکنون، رضا                       عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 منیعی، رضا                       معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
 نجات، امیر                        عضو هیات علمی دانشکده فنی تهران 

 ودادهیر، ابوعلی                  عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

اعضای شورای علمی

 ابویی اردکان، محمد            رئیس مرکز سیاست علمی کشور 
 احمدی، محمد تقی            رئیس دانشگاه تربیت مدرس 

 بازرگان، عباس                   عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 برزگر کلیشمی، ولی اله         معاون آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 تهرانچی، محمد مهدی        رئیس دانشگاه شهید بهشتی
 توفیقی، جعفر                    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 حکیم زاده، رضوان              مدیرکل برنامه و بودجه و تحول سازمانی دانشگاه تهران
 دشتی جواهر                     معاون مرکز توانمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 شریعتی نیاسر، مجتبی        معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 ساالرآملی، حسین              قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم 

 قارون، معصومه                  معاون اجرائی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 قانعی راد ، محمد امین        رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

 گواهی، عبدالرحیم              رئیس گروه مطالعات آینده نگری فرهنگستان علوم
 محب حسینی، محدثه         رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو

 نائینی، سیدابوالحسن           رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(
 نوروزیان، مسعود                 مدیرکل دفترمطالعات آینده شناسی دانشگاه آزاد اسالمی

 نیلی احمدآبادی، احمد        رئیس دانشگاه تهران
 واعظ مهدوی، محمدرضا       معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 وطنی،  علی                      معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری 

اعضای شورای سیاستگذاری

اعضای کمیته اجرایی

۵



نظام علمی و دانشگاهی بنا به سرشت خود مرزناپذیر است. علم در عین حال که محلی 
است، جهانی هم هست. از محدوده های جغرافیایی فراتر می رود و ثروت مشترک همۀ 
بشریت است. تنها از طریق گفتگوی میان فرهنگ های متنوع است که می توان به جهانی 
عادالنه، چند فرهنگی و سرشار از گونه گونی، خالقیت، صلح، همزیستی و هم افزایی در 
جهت بهبود شرایط بشری امید بست و دانشگاه از جملۀ مؤثرترین نهادها برای برقراری این 
گفتگو وکنش ارتباطی است. بند ششم سیاست هاي کلي علم و فناوري بر گسترش همکاري 
و تعامل فعال، سازنده و الهـام بخش در حوزه ی علـم و فنـاوري با سایر کشورها و مراکز 
علمي و فني معتبر منطقه اي و جهاني به ویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور 
تصریح دارد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بر همین مبنا یکی از برنامه های محوری 
خود را بین المللی شدن آموزش عالی و دانشگاه ها قرار داده است. بین المللی شدن آموزش

عالی روندی در جهت درهم تنیدن کارکردهاي آموزشـی، پژوهشـی، خدمات تخصصی و 
دیگر کارکردهای دانشگاهی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی است.

  آینده پژوهی علم شناخت و آماده بودن برای وقایع و تغییرات آینده است و از آنجا 
که علـم یکی از مولفه های اساسی ساختن آینـده به شمار می رود، آینده پژوهی آموزش 
عالی به معنای برنامه ریزی حرکت علمی کشور و هدایت آن به سمت ایفای نقش هرچه 
بیشتر در توسعه کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است. با این چشم انداز 
است که » اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم انداز بین  المللی شدن 
دانشگاه ها و چالش های آن« فرصتی برای محققان، صاحبنظران، دانشگاهیان، مدیران 
وسیاست گذاران فراهم می آورد تا به امیـد حق افـق های تـازه ای در مسیـر بین المللی شدن 

دانشگاه های ایرانی گشوده بشود. 

سیدابوالحسن نایینی
رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

1 بررسی مسایل و چالش های بین المللی شدن دانشگاه ها با رویکرد آینده پژوهی
2 بهره گیری از دانش میان رشته ای آینده پژوهی برای شناخت مسایل نظام علم و فناوری و آموزش 

عالی با در نظرگرفتن ترازهای بین المللی
3. ترویج تفکر آینده نگر و آینده نگار در سیاستگذاری آموزش عالی ومدیریت دانشگاهی با تأکید بر 

آینده دانشگاه ایرانی در جهانی بین المللی شده
4. کمک به فراهم آمدن گفتگوهایی در میان اجتماع علمی ، سیاستگذاران آموزش عالی و مدیران 
دانشگاهی برای دستیابی به راهبردها وراهکارهای اجرایی مورد نیاز در جهت خلق آینده مطلوب 

دانشگاه ایرانی در جهانی بین المللی شده 
۵. ترویج فرهنگ بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علمی

موضوعات:
یک. بین المللی شدن دانشگاه ها: چالش ها، کالن روندها، پیشران ها و بازدارنده ها

1-1. بررسی و تحلیل انتقادی وضع موجود همکاری های علمی و تعامالت بین المللی دانشگاه های 
ایران

1-2. مطالعات موردی چالش های بین المللی شدن آموزش عالی ودانشگاه های ایران 
1-3. تحلیـل و برون یابـی کالن رونـدها به منظور پیش نگری آینده دانشگـاه ایرانی در جهانـی

بین المللی شده
1-4. بررسی پیشران ها و بازدارنده های آموزش عالی ایران در مسیر بین المللی شدن 
1-۵. بررسی نااطمینانی های آینده آموزش عالی ایران با تأکید بر محیط بین المللی

دو. ترسیم چشـم انداز و آینـده مطلوب بین المللی شدن نظام علـم و فنـاوری 
و آموزش عالی

2-1. چشم اندازسازی نظام علمی وآموزش عالی مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی
2-2 .چشم اندازسازی دانشگاه مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی

2-3. تجزیه و تحلیل بررسی اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر آینده نظام علم و 
فناوری آموزش عالی

2-4. نظام علم و فناوری و آموزش عالی بین المللی و بررسی گفتمان اسالمی – ایرانی
2-۵. نظام علم و فناوری و آموزش عالی مولد و مروج علم نافع و فرزانگی، کارآفرین و پاسخگوی 

نیازهای جامعه.

سه. آینده نگاری و سناریوپردازی برای دستیابی به بین المللی شدن نظام علم و 
فناوری و آموزش عالی

3-1. مطالعه موردی در ابعاد مختلف همکاری های علمی و تعامالت بین المللی دانشگاه  ها به منظور  
آینده نگاری

  حقوقی و ساختار و قانونی
  زیرساختی

  اعتباری و مالی
  فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه ها

  پژوهش و فناوری
  توسعه دوره ها، برنامه های آموزشی و درسی

  فرآیندهای یاددهی و یادگیری
  دیپلماسی علم و فناوری

  اعضای هیأت علمی و کارکنان
  دانشجویان

  فناوری اطالعات و ارتباطات و محیط های چند رسانه ای
  اعتبارسنجی و شبکه ملی، منطقه ای و بین المللی تضمین کیفیت؛ الزامات  و استانداردهای آینده

3-2. نقشه راه بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم وفناوری ایران
3-3. بررسی عملکرد دولت در خلق آینـده مطلوب آموزش عالـی بین المللی و ارائه راه حل های 

عملیاتی
3-4. بررسی نقش دانشگاه در خلق آینده مطلوب بین المللی خود  و ارائه راه حل های عملیاتی

3-۵. بررسی نقش بخش های اقتصادی واجتماعی کشور در خلق آینده مطلوب در محیط تعامالت 
علمی و فناوری بین المللی و ارائه راه حل های عملیاتی

3-6. مدیریت نظام های تولید علم، رهبری علمی، مدیریت یادگیرنده و مشکل سیطره نهادهای 
اداری در پیش روی بین المللی شدن دانشگاه

چهار. کاربست روش های آینـده پژوهی در سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی و
 مدیریت دانشگاه ها در فرآیند بین المللی شدن 

4-1. کاربرد روش های آینده پژوهی در مدیریت دانشگاه بین المللی
4-2. کاربرد مدل سی.ال.ای)C.L.A( در آینده پژوهی نظام علم و فناوری و آموزش عالی ایران در 

محیط بین المللی و در آینده پژوهی بین المللی شدن دانشگاه  ایرانی
4-3. تکنیک دلفی در بررسی آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم و فناوری ایران

4-4. نگاشت سناریو برای دانشگاه بین المللی و زیرنظام های مختلف آموزش عالی ایران در محیط 
بین المللی

4-۵. مدل های ارزیابی سناریوهای آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی
4-6. پس نگری در مدیریت دانشگاه بین المللی

پنج. ارزیابی تجربیات ملی و جهانی بین المللی شدن دانشگاه ها
۵-1. مطالعات موردی و بررسـی های خاص درباره مسائل آینده بین المللـی شدن دانشگاه ایرانی 

ماننِد:
  تبادل استاد و دانشجو،

  پروژه ها و برنامه های مشترک آموزشی و پژوهشی،
  راهنمایی پایان نامه ها،

  سرمایه گذاری های مشترک 
  نسل های نوین دانشگاهی؛ نسل سوم دانشگاه کارآفرین، نسل چهارم دانشگاه جامعه ساز و...

  آینده پژوهی درباره، مهاجرت نخبگان فکری و علم و فناوری
  تحرک و جابه جایی در محیط بین المللی

  پردیس بین المللی
  آموزش چندزبانه

  اعتبار بخشی به مدارک در محیط بین المللی
  تضمین کیفیت آینده نسل های نوآوری در محیط بین المللی

  فناوری اطالعات و ارتباطات
  شبکه های مجازی

  اخالق آکادمیک و ارزش های دانشگاهی در محیط بین المللی
  امنیت فرهنگی و پروتکل های بین المللی برای مصونیت های مختلف

  کنسرسیوم های ملی و منطقه ای و بین المللی
  سرمایه  اجتماعی آموزش عالی در محیط بین المللی
  سبک زندگی در محیط چند فرهنگی آموزش عالی

  قابلیت ها و چالش های توریستی در دانشگاه بین المللی
  مقتضیات اقتصاد آموزش عالی در محیط بین المللی) تحول منابع ملی، مناطق آزاد، مبادالت 

ارزی و..(
۵-2.بررسی های تطبیقی آینده پژوهی آموزش عالی )تجربه های دانشگاهی در کشورهای درحال 

توسعه موفق برای بین المللی شدن(

هدف از برگزاری همایش
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رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

و رییس همایش

رئیس هامیش: نرسین نورشاهی

دبیر علمی هامیش : مقصود فراستخواه

دبیر اجرایی هامیش : بابک محمد حسینی


