
١ 
 

 
 

 
 

 بق و فعالیت علمی از سواۀ گزارشی خالص
  » مقصود فراستخواه«

 :پنجساله  دورة زمانی
١٣٨ -١٣٩٠۵  

 

 
 :آخرین مدرك دانشگاهی*  

 عالی ریزي توسعه آموزش برنامهدکتراي                                               
 )  هشتیدانشگاه شهید بدانشکده  علوم تربیتی و روان شناسی  از (

 
 :شغل ثابت* 

q  عالی ریزي آموزش مؤسسه پژوهش و برنامهعضو هیأت علمی 
q 20استادیار پایۀ 

 
 :فعالیت آموزشی* 

 
u دانشگاههاي محل تدریس: 

 دانشگاه تهران
 دانشگاه الزهراء

 دانشگاه عالمه طباطبایی
 دانشگاه شهید بهشتی 

 )  MBAدورة (ی مجازي فارابیمؤسسۀ آموزش عال
 واحد شمال دانشگاه آزاد اسالمی

  
u موضوعات تدریس: 

 آموزش عالی تطبیقی
 ارزشیابی آموزشی روشهاي
 ي علم و روشهاي تحقیق فلسفه

 وپرورش جامعه شناسی آموزش
 ي آموزش و پرورش فلسفه

 تاریخ تفکرات اجتماعی
 جامعه شناسی دین

 آموزشیریزي  برنامهمدیریت و 
 روشهاي آموزش از راه دورو انیمب

 ایران  مسائل آموزش وپرورش
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 ارزیابی آموزش عالی نظارت و
 برنامه ریزي آموزشی

 کاربرد نظریۀ سیستم ها در آموزش بزرگساالن
 ومداوم از راه دور برنامه ریزي آموزش بزرگساالن

 مجازي MBAمبانی سازمان ومدیریت براي دورة 

 
u شرح فعالیت آموزشی 
 

درس   1387-1388تا  نیمسال دوم   1385از سال  علوم اجتماعی  دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده .1
 مطالعات فرهنگی براي کارشناسی 

 1388-1389تا  نیمسال  دوم  1385واحد تهران از سال  دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه آزاد اسالمی .2
 درس جامعه شناسی دین 

-1389تا نیمسال  اول   1387 -1386از  نیمسال اول    بهشتیدانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید  .3
 ):براي نمونه تفصیل ترم اخیر به شرح زیر است(دروس  مختلف مدیریت  وبرنامه ریزي آموزشی  1388

واحد کارشناسی ارشد آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی   ، نیمسال   2اصول برنامه ریزي آموزشی،  •
 1389 -1388اول

واحد کارشناسی ارشد آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه  2طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزش بزرگساالن،  •
 1389 -1388شهید بهشتی   ، نیمسال  اول

شهید بهشتی   ،  واحد کارشناسی ارشد آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 2مبانی و روشهاي آموزش از راه دور ،   •
 1389 -1388نیمسال  اول

به صورت   MBA، مبانی سازمان ومدیریت براي دورة 1388-1387، دانشگاه فارابیمدیریت اجرایی،  .4
 مجازي 

دوره دکتري آموزش و  ، ارزشیابی برنامه هاي آموزش وترویج ،دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس .5
این درس به صورت مشترك با دکتر پزشکی عضو ( 1389 -1388واحد ، نیمسال دوم  2 ترویج کشاورزي

 )هیأت علمی آن دانشکده اجرا می شود

 1389-1390نیمسال اول 

    دانشگاه شهید بهشتیوروان شناسی  دانشکده علوم تربیتی  §

 واحد دوره دکتري آموزش عالی 2اعتبار بخشی آموزش عالی ،  −

 واحد کارشناسی ارشد آموزش عالی 2بزرگساالن، طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزش  −

 واحد کارشناسی ارشد آموزش عالی،  2مبانی و روشهاي آموزش از راه دور ،   −
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 تهران دانشگاه علوم تربیتی روان شناسی ودانشکده  §

  آموزش عالی مدیریت دوره دکتراي واحد،  2، آموزش عالی تطبیقیدرس  −

 1389-1390نیمسال دوم 

 واحد تهران اجتماعی  دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده علوم  §

 واحد  دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی 3تفکر اجتماعی در جهان اسالم   −

 تهران دانشگاه علوم تربیتی روان شناسی ودانشکده  §

 دوره دکتراي مدیریت آموزش عالی  واحد،  2، ارزشیابی آموزش عالی −

u ن تحصیالت تکمیلیراهنمایی  ومشاورة پایان نامه هاي دانشجویا 
 

در دانشکده :کارشناسی ارشد و دکترادانشجویان :راهنمایی ومشاوره در حال اجرا براي  پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتراي   (

شهید  دانشگاهعلوم تربیتی دانشکده  فارابی ، دانشگاه MBAتهران، و دانشکده  زبان وادبیات فارسی  دانشگاه  هاي کارافرینی 

 دانشگاه علوم اجتماعی دانشکده الزهرا،  دانشگاه علوم اجتماعی دانشکده شمال،واحد  آزاد  دانشگاهعلوم اجتماعی دانشکده تی، بهش

 :  )به شرح زیر عالمه طباطبایی

 استاد راهنما. الف

 دانشکده ، رشته جامعه شناسی،...مریم عالم زاده، بررسی ظرفیتها و محدودیتهاي گفتمانها .1
 1387دانشگاه عالمه طباطبایی،  اعیاجتم علوم

منصوره جاللیان، بررسی میزان شکاف ارزشی بین نسلی در میان جوانان دانشجوو والدین  .2
 شمال، رشته جامعه شناسی،-آنها مورد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران

واحد تهران دانشگاه آزاد اسالمی  اجتماعی علوم گروه ، اجتماعی علوم و مدیریت دانشکده
 1389شمال،

فاطمه حاجی محمدي، بررسی جامعه شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی بر دینداري جوانان  .3
 مدیریت دانشکدهشمال، رشته جامعه شناسی،  -دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

 1389دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، اجتماعی علوم گروه ، اجتماعی علوم و
محمدي  ، بررسی عوامل انگیزشی مدیران مراکز جهاد کشاورزي استان کرمانشاه و مهدي  .4

، غیر انتفاعی مجازي فارابی-موسسه آموزش عالی غیر دولتیرابطه ان با رضایت شغلی، 
 1389، دانشکده مدیریت

زینب ترکمان دهنوي، بررسی ابعاد  متحول دینداري جوانان دانشجو در جامعه کنونی ایران  .5
مورد دانشجویان شاغل به تحصیل علوم اجتماعی دانشگاه (مل اجتماعی مرتبط با آنو عوا
 اجتماعی علوم گروه ، اجتماعی علوم و مدیریت دانشکده، رشته جامعه شناسی، )تهران

 1389بهمن  30: دفاع 1389دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،
ان تحصیالت تکمیلی رشتۀ جامعه عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویشاکري، حمید  .6

اسالمی، رشته جامعه  شناسی دانشگاههاي تهران به گفتمان هاي دینی پس از انقالب
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دانشگاه آزاد اسالمی  اجتماعی علوم گروه ، اجتماعی علوم و مدیریت دانشکدهشناسی، 
 1389واحد تهران شمال،

پروژه طرح و  ،يلعه موردمطا(مترو  يمدیریت پروژه ها يتدوین متدولوژ، شکراله براتی .7
موسسه آموزش عالی غیر ، PMBOKبر اساس استاندارد ) تبریز يمترو 2ساخت خط

 1389، دانشکده مدیریت، غیر انتفاعی مجازي فارابی-دولتی
مورد :بین المللی شدن بر اموزش عالی باز و از راه دور-غالمحسین عزتی، تاثیر جهانی .8

 1389دانشگاه پیام نور تهران ، اجتماعی علوم گروهدانشگاه پیام نور،  .کاوي
فاطمه واعظی شکوه، سنجش میزان آمادگی سازمان براي پیاده سازي مدیریت دانش از  .9

: رشته تحصیلی). سینره(شرکت طبیعت زنده : نظر کارکنان و مدیران؛ مورد مطالعه 
لی ، مؤسسه آموزش عاسیستم هاي اطالعاتی: مدیریت فن آوري اطالعات،گرایش تحصیلی

 1389. مهر البرز
آثار برنامه هاي ماهواره اي بر هویت اجتماعی، فرهنگی و دینی بررسی ، علی محمود زاده .10

 و مدیریت دانشکدهرشته جامعه شناسی، . 1389-90شهروندان شهر کاشان در سال هاي 
 1389دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، اجتماعی علوم گروه ، اجتماعی علوم

 

 مشاور استاد. ب

 دورة دکتري
رضا منیعی ، رشته آموزش عالی، بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه علم،   .11

 1388دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، دفاع شده در  اسفند  
مهدي فیض، شایستگی هاي حرفه اي مهندسان مطلوب نظام آموزش عالی ایران، رشته  .12

 1389لوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، آموزش عالی، دانشکده ع
اکبر فرجی ، رشته آموزش عالی،ارائه الگویی یراي افزایش بهره وري پژوهشی اعضاي  .13

 1389هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، 
 ، تدوین الگوي توسعه اعضاي هیأت علمی،رشته آموزش عالییوسف محب زادگان،  .14

 1389انشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، د
دانشکده  رشته آموزش عالیروح اهللا مهدیون، الگوي تضمین کیفیت آموزش از راه دور ، .15

 1389علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ، نگاري خدمات ترویج کشاورزي ایرانسعید فعلی، آینده .16

 90-89، نیمسال دوم و آموزش کشاورزيگروه ترویج ، کشاورزي
 

 رشداارشناسی دورة ک
، اجتماعی علوم دانشکده شهره مجمع، بررسی سبک پوشش جوانان ، رشته جامعه شناسی، .17

 1387دانشگاه الزهرا، 
فاطمه هاشمی، تاثیر ارزیابی درونی درگروه هاي  آموزشی دانشگاه ها،  دانشجوي  .18

                                        1388نشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی   ، کارشناسی ارشد آموزش بزرگساالن، دا
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 و آموزان دانش میان در نسلها شکاف بر موثر اجتماعی عوامل بررسی، زاده باقر جواد .19
 و مدیریت دانشکده، رشته جامعه شناسی، زنجان شهر در پسرانه متوسطه مقطع دبیران
 ١٣٨٨دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال اجتماعی علوم هگرو ، اجتماعی علوم

حامد آینه ساز ، الگوي یادگیري غیررسمی کارآفرینان در صنایع با فناوري اطالعات و  .20
ارتباطات،  رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی ، دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران  

1389-1388 
اهاي فرهنگی و اجتماعی مدارس غیردولتی در باقر علیمحمد، بررسی محدودیتها و تنگن .21

دفاع  1389ایران،رشته مطالعات فرهنگی، دانشکده علو اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
 1389مهرماهشده در  

مهري اسدي ،     طراحی الگوي کارآفرینی اجتماعی در ساماندهی کودکان خیابانی ، رشته  .22
 1388-1389کارافرینی دانشگاه تهران  کارآفرینی گرایش بخش عمومی ، دانشکده 

بررسی تطبیقی کیفیت آموزش عالی از دیدگاه جامعه علمی، بازار و دولت و معصومه زنگانه،  .23
  1389تا  1388، دانشگاه مازندران اسناد برنامه چهارم توسعه 

سولماز نورآبادي، ضرورت و امکان امکان سنجی برنامه درسی تلفیقی در رشته علوم تربیتی  .24
 )10/7/1389: دفاع(1389تا  1388، رشته برنامه ریزي درسی، دانشگاه  الزهرا، 

پروین قدیمی، تحلیل جامعه شناختی تاثیر قشربندي اجتماعی خانواده ها بر گونه هاي  .25
 اجتماعی علوم گروه ، اجتماعی علوم و مدیریت دانشکده، )دانشجویان(دینداري جوانان 

 1389ن شمالدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا
در فلسفه ابن سینا و مقایسه آن با این  "باید"و  "است"راضیه کاشانی،بررسی و نقد رابطه  .26

دانشکده  زبان وادبیات فارسی  دانشگاه ، ارتباط در فلسفه هیوم و داللتهاي آن در تربیت اخالقی
 1389، تهران

افرینی دانشگاه دانشکده کارشیما فرخ، بررسی   و مدل سازي کسب و کار کارآفرینی،  .27
 1388-1389تهران  

مطالعه (سیفی،زینب، بررسی تأثیر فرهنگ جهانی بر دینداري دانشجویان  .28
 علوم و مدیریت دانشکده، )دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران :موردي

 1389دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال اجتماعی علوم گروه ، اجتماعی
رشته مطالعات  .سی نقش برنامه ضمنی یا پنهان در زندگی دانش آموزانشریفی، حسین، برر .29

  1389اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی،  مفرهنگی، دانشکده علو
حسن علی آبادي، بررسی نقش تصمیم گیري گروهی در افزایش بهره وري تعاونیها و  .30

سسه آموزش ، مو    MBA -در شهرستان مشهد،  مدیریت اجرایی (راههاي تقویت آن 
    1389، دانشکده مدیریت عالی فارابی،

، مشخصه هاي خدمات در نظام آموزش عالی مجازي براساس  مهرنوش سمیعی اصفهانی   .31
مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعات : مطالعه موردي (؛ QFDخانه کیفیت 

: حصیلی گرایش ت، مدیریت فناوري اطاعات: رشته تحصیلی  .)دانشگاه مهرالبرز 
       .1389. ،  مؤسسه آموزش عالی مهر البرزسیستمهاي اطالعاتی مدیریت
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u دوره هاي آموزشی کوتاه مدت 
 1386پرورش مدیران و متخصصان آموزش   : سازمان مدیریت صنعتی .1
 1388و  1386اخالق حرفه اي، : ایران  توسعۀ مدیریت تحقیقات مرکز .2
 1386اخالق حرفه اي، : انجمن مهندسی صنایع ایران  .3
درس اخالق حرفه : مرکز آموزشی سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران  .4

 1389خرداد  25و  24اي مدیران  
 

 
u  فعالیت پژوهشی: 
 

 :تألیفی کتب
 
پژوهشـکده فرهنـگ ، هنـر    : تهـران  1386...........ابعاد و لوازم فرهنگی صنعت دانـش  .1

 وارتباطات
 رسا : تهران 1387..........دانشگاه در ایران سرگذشت وسوانح  .2
 :تهـران  GT..........1388ارزیابی کیفیت آموزش عالی ایران ؛ کاربردي از نظریۀ مبنایی .3

 مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي آموزش عالی
پژوهشکده :تهران 1388........)با دیگران(ش عالی  رویکردها وچشم اندازهاي نو درآموز .4

 مطالعات فرهنگی واجتماعی
 ،تهراندر حال انتشار...... علم وآموزش عالی ؛ آنچه باید باشد ونیست .5
 آگاه:تهران 1388 ...................................کیفیت دانشگاه ایرانی و مسألۀ  .6
 نشر نی:تهران، 1389، سأله هاي ایرانی دانشگاه وآموزش عالی ؛ منظرهاي جهانی و م .7
 )1388تجدید چاپ (انتشار: سرآغاز نواندیشی معاصر ، تهران .8
 )1389تجدید چاپ (انتشار: دین وجامعه ، تهران .9

مؤسسـه پـژوهش    :تهـران  1389،)نویسندة همکار(شصت سال آموزش عالی در ایران .10
 وبرنامه ریزي آموزش عالی
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 :ریات علمیتولید شده در نش  مقاالت
 

ــه  ــف ب ردی
ترتیـــــب 

 زمانی

 سال مجله عنوان

مجازي شدن   )1
محیطهاي 
یاددهی و 
 یادگیري
تحوالت 
پارادایمی 

وبایسته هاي 
 فزهنگی

 برگ فرهنگ
فصلنامه مطالعات فرهنگی 

 دانشگاه تهران
 102-86صص

1389 
 21شماره 

 بهار وتابستان

بررسی الگوي   )2
تعامالت آموزش 
عالی و دانشگاه  

نظامهاي با سایر 
 تولید وخدمات

فصلنامه پژوهش و 
 عالی ریزي آموزش برنامه

 

1389 
 57ش

عوامل و موانع   )3
توسعه علوم 
 انسانی در ایران

 فارابی
تحقیقات علوم انسانی  هویژ

 واسالمی
 دوماهنامه شماره سیزدهم

بهمن و اسفند  
1388 

مقایسه سه   )4
گذرگاه معرفتی 
درباره دانش 
 بومی در ایران

عات اجتماعی مجله مطال
 ایران

 1388بهار 
 1ش 

تحلیل فرصتها و   )5
تهدیدهاي محیط 

علمی با هدف 
تغییرات راهبردي 

در آموزش 
 وپرورش

فصلنامه پژوهش در مسائل 
 تعلیم وتربیت

 1387تابستان 
 34ش
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بررسی رابطه فاوا   )6
و توسعه علمی با 
استفاده از نقشه 

 شناختی

فصلنامه پژوهش و 
 عالی ریزي آموزش برنامه

 
همکاري با  رضا منیعی و 

 کارو لوکس

 1388بهار 
 51ش  

آینده اندیشی   )7
دربارة کیفیت 
آموزش عالی 
ایران ؛مدلی 

برامده از نظریۀ 
 )GT(مبنایی

فصلنامه پژوهش و 
 عالی ریزي آموزش برنامه

 1387زمستان 
 50ش

بررسی تطبیقی گفتمانهاي دین خصوصی   )8
 و دین عمومی 

 فصلنامه تحقیقت فرهنگی
وهشکده مطالعات پژ

 فرهنگی واجتماعی
وزارت علوم ، تحقیقت 

 وفناوري

اعالم پذیرش بر 
اساس نامه 

تاریخ  1075/99
معاون  3/4/1387

 پژوهشی پژوهشکده
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9(  QUALITY 
CHALLENGE 

IN IRAN’S 
HIGHER 

EDUCATION. 
STRUCTURAL 
OBSTACLES 
AND SOCIO-
CULTURAL 

AND 
POLITICAL 

CONTEXTS.  
A 

"COGNITIVE 
MAP" FOR 
CHANGE 

AGENTS IN 
DEVELOPING 
COUNTRIES  

 دکتر قاضی با همکاري

International 
Association of 
Technology, 

Education and 
Development 

Valencia (Spain) 

۹ ۱۰th, th and 
۱۱th of March, 

۲۰۰۹. 

بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر   )10
ه هاي برنامه ریزي براي بهبود کیفیت گرو

 آموزشی دانشگاهی؛تحلیلی مقایسه اي

فصلنامه پژوهش و 
 عالی ریزي آموزش برنامه

 49ش 
 1387پاییز 

بررسی چگونگی ارتقاي کمی وکیفی   )11
 دسترسی به آموزش عالی در ایران 

 2ش مجلۀ آموزش عالی ایران
1387 

وارائۀ  ارزیابی در نظام علمی کشور تحلیل   )12
 نالگویی براي اصالح وارتقاي آ

فصلنامۀ سیاست علم 
 وفناوري 

تابستان  2ش( 
1387( 

بررسی نقش انجمن هاي علمی در   )13
 سیاستگذاري وارزیابی نظام علمی کشور

  با همکاري دکتر قانعی راد

 41ش فصلنامۀ رهیافت
1386 

تحلیل مقایسه اي گفتمانهاي دین عمومی   )14
 وخصوصی

اعالم پذیرش مقاله  فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی
3/4/1387 

15(  -Quality Challenge in 

Iran’s Higher 

Education: 

 A Historical Review  

 :نویسندگان دوم وسوم

 عباس بازرگان  دکتر 

 قاضی  و دکترمحمود 

Iranian Studies 
Volume ۴١, number ٢ 

April ٢٠٠٨ 

نقشه اي شناختی در بارة   )16

چالشهاي اجتماعی کیفیت 

 31ش نامۀ علوم اجتماعینشریه 
 1386دیماه 
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 آموزش عالی  در ایران

 :دوم وسوم نویسندگان

 دکتر عباس بازرگان  

 لوکسکارو  دکتر 

عوامل مؤثر در رانش و کشش مغزهـا در    )17
 ایران

 1386بهمن  آییننشریه  

تحلیل مقایسه اي نظامهاي   )18

 تضمین کیفیت 

 :نویسندگان دوم تا چهارم

 دکتر عباس بازرگان  

 دکتر  کارو لوکس

 محمود  قاضیو دکتر

فصلنامۀ آموزش نشریه 
 عالی

 44ش 1385

 1386اسفند  آییننشریه  بررسی روحیات و خلق و خوي ایرانیان  )19

اطالعات حکمت و  اي اخالق رسانه  )20
معرفت،ماهنامۀ 

 ،4،شمارة 2پژوهشی،سال 

 1386تیر

اخالق علمی و تضـمین کیفیـت آمـوزش      )21
 عالی  

فصلنامۀ علمی و پژوهشی 
و فناوري اخالق در علوم 

 سال اول1شمارة 

 85زمستان 

  94و  93   کتاب ماه هنر سنت در هنر اسالمی  )22
 57تا  48 صص

1385  
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ارائه شده در اجتماعات علمی و چاپ شده در مجموعه مقـاالت منتشـر    مقاالت
 شده

 
ردیف 

ــه  بــ
ترتیب 
 زمانی

 مجموعه مقاالت منتشر شده عنوان
 

 سال

از  انگاره اي )1

برنامه درسی 

آینده با تأکید بر 

رهیافت نظریه 

 شبکه -کنشگر

اولین همایش ملی 
تحول بنیادین در نظام 

 برنامه درسی ایران
 دانشگاه فردوسی

اردیبهشت  28

90 

جایگاه علوم )2

اجتماعی در 

نظام برنامه 

ریزي آموزش 

 عالی

همایش وضعیت علوم 
اجتماعی در ایران و 
 چشم انداز آینده آن

 
 پژوهشگاه علوم انسانی

 

اول اردیبهشت 

90 

بررسی فرایند )3

نهادینه شدن 

ساختار ارزیابی 

درونی وبیرونی 

در آموزش عالی 

 ایران؛ 

با تأکید بر 

نظریه اجتماعی 

 ساختاریابی

 

پنجمین همایش ارزیابی 
کیفیت در نظام 

 دانشگاهی
 دانشگاه تهران

 7چهارشنبه 

اردیبهشت ماه 

1390 

 

 متن به مثابۀ یک)4

مسأله ، و 

بخشی از راه 

 حل

همایش منطقه اي تفکر 
اجتماعی وجامعه شناسی 

 در خاور میانه معاصر
 

 دانشگاه تهران
مرکز اسناد کتابخانه ملی 

خرداد  8و 7

90 
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 ایران

ساخت گفتمانی )5

محیطهاي یاد 

 دهی ویادگیري

همایش اندیشه هاي 
نوین در پژوهش 

 وآموزش
 دانشگاه الزهرا

 
 

  5و 4

 90اردیبهشت

طراحی  وارائه )6

الگوي ساختاري 

مناسب براي 

یادگیري 

سازمانی 

 ومدیریت دانش 

 NPCمورد 

 نویسنده دوم

: نویسنده اول

 محمد عموزاد 

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )

مجموعه خالصه 

مقاالت همایش 

منابع انسانی صنعت 

 نفت

معاونت توسعه 

منابع انسانی 

 ومدیریت

.تهران  

46ص  

1389 

 بهمن ماه26

معرفت دینی )7

وارزشیابی 

 فرهنگ

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )

دانشگاه  همایش

وتوسعۀ فر هنگی، 

.راهبردها  

دانشگاه آزاد 

 اسالمی اراك

1389 

 بهمن ماه 25

 

بایسته هاي  )8

نهادي براي 

اثربخشی 

پژوهشهاي 

اجتماعی 

 وفرهنگی

 

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )

مجموعه چکیده 

ي قابل ارائه ها  

کنفرانس ملی «

پژوهش اجتماعی و 

فرهنگی در جامعه 

دیماه  5و4

1389 

انجمن جامعه 

 شناسی ایران

 دانشگاه تهران
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»ایران  
.تهران  

فرهنگ )9

دانشگاهی و 

زندگی 

 دانشجویی 

 در ایران

مجموعه سخنرانی 

 ها

انجمن ایرانی اخالق 

يدر علوم وفناور  

51-38صص  

.تهران  

 1389تابستان 

گسلهاي 10

اجتماعی به 

مثابه تهدیدي 

ملی ، بررسی 

نحوة مواجهه با 

آسیبهاي 

 اجتماعی

آسیبهاي اجتماعی 

 در جامعه امروز

مؤسسه رشد، 

 حمایت، اندیشه

82-71صص  

.تهران  

 3ش

 شهریور

1389 

 و کم بررسی11

 آمادگی کیف

 شرکتهاي

 براي پتروشیمی

 یادگیري

 سازمانی

 )ویسنده دومن(

 :نویسنده اول

 محمد عموزاد

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )

ششمین  کنفرانس  

توسعه منابع انسانی 

مرداد  12و  11.

1389.  

تهران   

مرداد  12و  11

1389 

ارزیابی گروه 12

هاي آموزشی 

دانشگاه ها 

 وارتقاي کیفیت

  )نویسنده سوم(

: 1نویسنده 

محمد 

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )
همایش منطقه اي 

راهکارهاي ارتقاي 

کیفیت در آموزش 

عالی با تأکید بر 

 کارافرینی

 دانشگاه آزاد اسالمی

1389 

 خرداد 5
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 خدابخشی،

: 2ویسنده ن 

عزیز اهللا 

 )معماریانی

واحد الیگودرز   

 

دانشگاه و 13

 توسعه اجتماعی

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )

همایش  ملی دانشگاه 

ودانشجو ونیازهاي 

.جامعه  

.تهران  

اردیبهشت  29

1389 

دانشگاه  

اصفهان و انجمن 

آموزش عالی 

 ایران

جامعه شناسی 14

آموزش علوم 

اجتماعی در 

بعد از ایران 

 انقالب اسالمی

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )

همایش علوم اجتماعی 

دستاوردها در ایران؛ 

 وچالشها 

انجمن جامعه شناسی 

 ایران 

دانشکده علوم 

اجتماعی دانشگاه 

 تهران 

29  

اردیبهشت 30وئ

دانشگاه  1389

 تهران 

انجمن جامعه 

 شناسی

طبقه بندي  در 15

آموزش عالی ، 

رویکردي براي 

کاربرد در 

 ارزیابی درونی 

: نویسنده دوم(

عباس دکتر 

 )بازرگان

 

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )
چهارمین همایش 

 ارزیابی درونی

مرکز ارزیابی کیفیت 

 دانشگاه تهران

اردیبهشت  6

1389 

 56-35صص

16Improving  

Higher 

Education 

Quality  

through 

classificatio

n 

(مقاله پذیرفته شده و  
 ارائه شده در سمینار )

Enhancing 

Quality of 

Higher 

Education in the 

Developing 

٣-۵ March 

٢٠١٠ 
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The Case of 

 Iranian 

Universities’ 

Mathematic

s 

Department

s 

M.Farasatk

hah, 

A.Bazargan, 

K.Parand 

World 

(Conference and 

Annual General 

Meeting [AGM]) 

٣-۵ March ٢٠١٠, 

Bangkok, 

Thailand 

Sessions, Paper 

presenters and 

Chairs 

 

17Investigatin

g the 

Relation 

Between 

ICT and 

Knowledge 

Production 

,The 

Lessons for 

Iran 

R.Maniee,M

. 

Farasatkhah 

,C. Lucas 

(مقالــه پذیرفتــه شــده و  
 ارائه شده در سمینار )
Proceedigs of 

Educationa٠٩ 

conference  

Barcelona, Spain 

۶th-٨th July 

٢٠٠٩ 

 

رزیابی آموزش بررسی جایگاه نظام ا18
 عالی در توسعۀ کارافرینی

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار (
کنفرانس تحوالت دانشگاه هاي ایران و 

 چشم اندازي به سوي کارافرینی
دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران با 

 .همکاري یونسکو 
 

 .تهران

 1387اسفند 

19Structural 

Obstacles 

and Socio- 

Cultural  

and Political 

Contexts  of 

Quality in 

Iran’s 

Higher 

Education 

A Historical Review and A 

 (مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار )
International Association 
of Technology, Education 
and Development 
 
the International Technology, 
Education and Development 

۲۰۰۹Conference (INTED ) in 
۹Valencia (Spain), on the th, 

۱۰ ۱۱ ۲۰۰۹th and th of March, . 

۹ ۱۰ ۱۱th, th and th of 
۲۰۰۹March, . 
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"Cognitive Map" Emphasizing 

on the Case of Iran 

 دکتر قاضی با همکاري
 پذیرش مقاله اعیپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتم آموزش عالی ایران وتوسعه اجتماعی20

 1387آبان

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار ( مطالعه فرهنگی علم وآموزش عالی ایران 21
 همایش  تخصصی  مطالعات فرهنگی

 دانشگاه عالمه طباطبایی
 دانشکده علوم اجتماعی

 

 1387آذر 

تأثیر پس افتادگیهاي ساختاري بر 22
 نفروکاسته شدن علوم انسانی در ایرا

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار (
نخستین همایش ملی علوم انسانی و چالش 

 اشتغال 
 تاالر فردوسی دانشگاه تهران

 1387خرداد  1اردیبهشت تا  31

استقالل دانشگاهی و چالشهاي آن در 23
 ایران

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار (
 20انـداز   همایش دانشگاه سرامد در چشم

 ساله
ü  مجمــع صــنفی اعضــاي هیــأت

 علمی دانشگاه ها
ü دانشگاه الزهرا 

 

24/7/1386 

تحلیل عملکرد  برنامه هاي توسعه در 24
ارتباط با تضمین کیفیت آموزش عالی تا 

ئۀ  طرح پیشنهادي برنامۀ چهارم  وارا
براي برنامۀ پنجم توسعه به همراه احکام 

 برنامه

 )ه شده در سمینار مقاله پذیرفته شده و  ارائ(
ســمینار بررســی بخــش علــوم تحقیقــات  

ــنجم توســعه  ــاوري برنامــه پ مؤسســه  وفن
 عالی ریزي آموزش پژوهش و برنامه

12/4/1387 

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار ( چالشهاي علوم انسانی در ایران25
مجموعۀ مقاالت کارگاه پیش همایش علوم 

هشکده مطالعات انسانی و چالش اشتغال پژو
 فرهنگی و اجتماعی

 .تهران

 
 1386شهریور 

مجموعه مقاالت نشست علمی انجمن جامعه  بررسی دین خصوصی و عمومی26
 .شناسی
 .تهران

 1386پاییز

ارائه مدلی براي سنجش اثربخشی 27
 آموزش

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار (
مجموعه مقاالت کنفرانس تخصصی 

 اي آموزشیاستاندارده
 انجمن مدیریت ایران

 .تهران

 زمستان1386
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چالشهاي ایرانی  بومی شدن در 28
 علم

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار (
مجموعه مقاالت همایش علم جهانی و علم 

انجمن جامعه شناسی (امکان یا امتناع : بومی
 )ایران

 
 .تهران

 باز منتشر شده به صورت کتاب
 

 1386خرداد
 از منتشر شده به صورت کتابب

توسط واحد تربیت معلم جهاد  1389در 
دانشگاهی و انجمن جامعه شناسی 

 ایران
 

ارزیابی درونی و بیرونی طرحی 29
 ناتمام

 دکتر عباس بازرگان: نویسنده دوم

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار (
مجموعه مقاالت سومین همایش ارزیابی 

 زیابی کیفیت دانشگاه تهراندرونی، مرکز ار

 آبان 1386

 آیندة تفکر در ایران30
 

 )مقاله پذیرفته شده و  ارائه شده در سمینار (
   1400  مجموعه مقاالت همایش ایران    

 مؤسسۀ پژوهش و  توسعۀ  علوم انسانی
 .تهران

 1386آذر 

نقش انجمن هاي علمی در 31
 سیاستگذاري علم

 

 )ئه شده در سمینار مقاله پذیرفته شده و  ارا(
مجموعه مقاالت دومین همایش انجمن 

 صنفی اعضاي هیات علمی
در دانشگاه (از توسعه علمی تا توسعه ملی

 الزهرا

 1386خرداد
 

 
 
 

 طرحهاي پژوهشی
q هاي تحقیقاتی مجري پروژه: 

 
مؤسسه  ،دانشگاهها گروه هاي آموزشی  بررسی تاثیر ارزیابی بر برنامه ریزي در - .1

 . 1386عالی، ریزي آموزش نامهپژوهش و بر
ریزي  مؤسسه پژوهش و برنامه طراحی سیستم ارزیابی در دانشگاه،- .2

 . 1386عالی، آموزش
 NPC  1387بررسی چگونگی گذار به یادگیري سازمانی،.3

ــابی در نظــام علمــی کشــور ، .4 ــه بررســی نظــام ارزی ــژوهش و برنام ــزي  مؤسســه پ ری
 . 1386عالی، آموزش
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از منظر  نظام سیاسـتگذاري و ارزیـابی آمـوزش    ،وم انسانی در ایرانبررسی آموزش عل .5
 1387عالی؛ پژوهشکدة مطالعات فرهنگی واجتماعی ؛

مؤسسـه پـژوهش و   حلقه هاي مفقوده در نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایـران ،  . 6
 . 1388عالی، ریزي آموزش برنامه

ریـزي   ؤسسه پـژوهش و برنامـه  مبررسی درجه بندي گروه هاي آموزشی دانشگاه ها ، . 7
 . 1388، عالی آموزش

بررسـی  ( طراحی الگوي مفهومی وعملیاتی براي رابطۀ نظام آموزش عـالی و صـنعت   . 8
 1388-89 ، ،در حال اجرا) موردي

 
 
q هاي تحقیقاتی پروژه همکار: 

 
 1387، براي شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس راهبردي  برنامه ریزي .1

 
اهبردي توسعه فضاهاي مذهبی ومساجد سازمان تبلیغـات  طرح جامع تدوین سند ر .2

 1387اسالمی
 

مجري؛دکتـر جـواد کاشـی    ، بررسی ذهنیت جوانان طبقه متوسط جدیـد در تهـران   .3
 1387دانشگاه عالمه طباطبایی گروه علوم سیاسی 

 
اعضـاء هیـأت علمـی    ) علمـی (بررسی ابعاد و عوامل موثر بر کیفیت زنـدگی کـاري    .4

تـا   1388 ن نورشـاهی یدکتـر نسـر  :، مجـري  آمـوزش عـالی    دانشگاهها و مؤسسات
1389 

q نظارت  علمی بر طرح هاي پژوهشی مصوب 
 1389تا   1388مؤسسه / استاندارد سازي شاخصهاي آموزش عالی غیر دولتی   .1
مرکز تحقیقات سیاست علمی / تطبیق وارزیابی عملکرد انجمنهاي ایران و شبه قاره هند .2

 1387کشور
مرکز / ی کارشناسی ارشد ودکتري مطالعات اجتماعی علم وفناوريتدوین دوره آموزش .3

 1387تحقیقات سیاست علمی کشور
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q داوري پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی 
 دانشگاه شهید بهشتی §

 متعدد −
 دانشگاه تهران §

 متعدد −
 

 دانشگاه الزهرا  §
دانشکده روان شناسی تربیتی  پایان نامه دکتراي خانم برندك با عنوان  −

ي  دبیر، چگونگی/هاي تربیت معلم هاي دوره ي برنامه ابیارزشی
هاي  اي براي دوره و پیشنهاد برنامه ها، آن و برون دادهاي   گیري کار به

 .1389گري،  کارآموزي در آموزشیاري از دیدگاه  سازایی
 دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال §

شد،  طرالن دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ار −
 . 1389فارسی ، تأثیر ناباروري زنان بر کیفیت زندگی، 

دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،  محمد  −
منصوري نور، بررسی نگرش کشاورزان به یکپارچه سازي اراضی در 

 .1389شهرستان رزن، 
 دانشگاه تربیت معلم §

رح تحقیق دکتري با عنوان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  ط  −
نقش تعامل بهینه آموزش وپرورش و نیروي انتظامی در ارتقاي فرهنگ 

 1389ترافیکی 
. ادبیات وعلوم انسانی، گروه علوم اجتماعی، پایان نامه ك ا دانشکده −

تحلیل گفتمان روشنفکران ایرانی درباره علوم جدید ،زهره خورسندي، 
 11/7/1389: دفاع

 تهران، دانشگاه  §
دانشکده کارافرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد سید غالمرضا موسوس  −

 1389بهمن  8با عنوان شناسایی موانع کارافرینی دانشگاه  دفاع 
  

q داوري پروژه هاي تحقیقاتی 
 ...)مؤسسه،پژوهشکده،(متعدد
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 :فعالیتهاي اجرایی علمی •

 
نشناسی دانشگاه شهید طراحی سؤاالت امتحان دکتري  دانشکده علوم تربیتی  و روا §

 1388تا  1386بهشتی  
 عضویت در هیأت تحریریه مجالت علمی §

 1387تا   1386فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزي در آموزش عالی؛   .1
 1389تا  1388فصلنامه مطالعات برنامه درسی در  آموزش عالی؛    .2
 1389تا  1386نامه آموزش عالی ؛   .3
اعی واحد شمال دانشگاه آزاد اسالمی  مجله علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتم .4

 1389؛ 
 عضویت در کمیته هاي علمی واجرایی همایشها §

 1387عضو کمیته علمی همایش ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی  .5
عضو کمیته اجرایی سومین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام  .6

 1388دانشگاهی، دانشگاه تهران 
ارزیابی درونی کیفیت در نظام  عضو کمیته علمی چهارمین همایش .7

   1389دانشگاهی، دانشگاه تهران 
مین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، پنجعضو کمیته علمی  .8

   1390 اردیبهشت  7 اردیبهشت دانشگاه تهراندانشکده فنی 
دانشگاه شهید بهشتی،  همایش ملی اشتغال وبیکاري، عضو کمیته علمی .9

   1390  اردیبهشت 11و 10، 1389
 عضویت در شوراهاي پژوهشی §

 1389دیماه تا  1386مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي  آموزش عالی  .10
 1388تا  1387مؤسسه آموزش عالی ماهان  .11
/ همکاري  مشاوره اي  علمی با معاونت علمی وفناوري ریاست جمهوري .12

 1387حوزة معاونت علمی و پژوهشی  
ژوهشکدة مطالعات فرهنگی عضو شوراي پژوهشی گروه مطالعات تطبیقی پ .13

 1389پاییز تا این  1386واجتماعی از سال 
عضو شوراي پژوهشی گروه علم وجامعه در مرکز تحقیقات سیاست علمی  .14

 1388تا  1386کشور از سال 
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عضو شوراي علمی گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهشهاي مجلس  .15
 1388-1387شوراي اسالمی 

 هاد هاي علمیداوري  براي نشریات علمی ون §
 نشریه پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی .16
 نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران .17
 نامه آموزش عالی  .18
 مجله آموزش عالی  .19
 مجله مدیریت و برنامه ریزي نظامهاي آموزشی .20
 فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزي  آموزش عالی  .21
 فصلنامه مطالعات برنامه درسی .22
 فصلنامه سیاست علم وفناوري .23
 نامه اخالق در علوم وفناوري فصل .24

.... 
 داوري  براي نهاد هاي علمی  §

 1388داور جشنواره بین المللی فارابی  .25
 1387- 1386داور کتاب سال جمهوري اسالمی ایران  .26
 1387بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   .27

تا  1387عضو کمیته راهبري سایت مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي  آموزش عالی  §
1388 

 1388تا  1386رفیع مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي  آموزش عالی عضو کمیته ت §
 1388تا  1385عضو کمیته انتشارات مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي  آموزش عالی  §
مشارکت در تدوین شاخصهاي سنجش علم ، فناوري و نوآوري  در مرکز تحقیقات  §

 1387سیاست علمی کشور 
وفناوري کشور، مرکز تحقیقات عضویت در تدوین برنامه طرح تحول راهبردي علم  §

 1387سیاست علمی کشور 
کنگره سراسري ، مدیر پنل  رویکردهاي عمده در برنامه ریزي  راهبردي علم وفناوري §

مرکز همایش هاي بین المللی ،  1387بهمن ماه سال  16، اقتدار ملی -اقتدار علمی 
 .،صدا و سیما

 1387و   1386یلی آن عضو تدوین گزارش ملی آموزش عالی و تهیه بخش تحل §
 1386عضو گروه نویسندگان دانشنامه اخالق در دانشنامه بزرگ فارسی  §
مسؤول گروه تخصصی مطالعات علم و آموزش عالی در انجمن مطالعات برنامه درسی  §

 1389تا   1388ایران  
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 ریزي مؤسسه پژوهش و برنامهمدیر گروه پژوهشی برنامه ریزي آموزش عالی در  §
 )1389دیماه تا  1386اول از (    عالی آموزش

 ریزي مؤسسه پژوهش و برنامهعضو شوراي راهبري گزارشهاي ملی آموزش عالی در  §
   1389تا  1386     عالی آموزش

 عضو شوراي علمی دانشنامه اخالق §
مسؤول هماهنگ کننده کرسی یونسکو در مدیریت ، برنامه ریزي و تضمین کیفیت  §

 1389تا  1387آموزش عالی از 
 1389ضو شوراي علمی وکمیتۀ مشورتی کرسی یونسکو ع §
 1389عضو وسرگروه دانشنامه ایرانی برنامه درسی از دیماه  §

 
 فعالیت وانتشارات فرهنگی اجتماعی     
 انجمن هاي علمیفرهنگستانها و سخنرانی در  §

o انجمن جامعه شناسی ایران: 
 1389اردیبهشت  20ساخت اجتماعی دین ورزي  §
 1388خرداد  11در باب زندگی علمی در ایران مطالعات فرهنگی  §
 1388دیماه  20تأملی ایرانی در جامعه شناسی دین  §
 21تحوالت گفتمانی ، امکان وصور دین اندیشی در دنیـاي کنـونی   §

 1387آبان 
خبرنامـه   1389اردیبهشت  45ارزیابی علوم اجتماعی در ایران  ش §

 انجمن جامعه شناسی ایران
 1389اسفند  9نده پژوهی دین در ایران،مقدمه اي بر مطالعات آی §

o انجمن اخالق در علوم وفناوري: 
فرهنگ دانشگاهی و زندگی دانشجویی در ایران با تأکید بر اخـالق   §

 1385علمی ،سوم اردیبهشت
o جمعیت توسعه علمی ایران: 

 1386استقالل دانشگاهی  و چالشهاي آن در ایران، تیرماه  §
o مؤسسه رشد ،حمایت ، اندیشه:   

هاي اجتماعی به مثابه تهدید ملی، بررسی چگونگی رویـارویی  گسل §
 )1388/  12/  3 (با آن

تحـوالت مفهـومی   جامعه معیشتی و جامعه فراغتی؛ بحثی دربـارة   §
 .1/9/1389. کار وفراغت

o فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی: 
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سخنرانی در میزگرد بررسی راه هاي تحقق توسعه علمی کشور بـا   §
؛ فرهنگسـتان   1389تیر  15» ربیت را چه کنیمتعلیم وت« : عنوان
 علوم 

 مصاحبه هاي صورت گرفته از سوي مطبوعات کشور   §
 ...مقاالت فرهنگی واجتماعی در مطبوعات مانند  آیین، مهر نامه و §
 1389دبیر علمی جشنواره جامعه سالم وتوانمند، تهران،  §

 


