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 -1تألیف و ترجمه کتاب:
نوع

سال چاپ

ناشر

1

ارزشيابي ،اعتبارسنجي و تضمين کيفيت در آموزش عالي کشور هند

تأليف

1387

البرز فردانش

عنوان

رديف

2

ارزشيابي کيفيت در مؤسسات آموزش عالي اروپا :اشاعه ،روشها و رويهها .تأليف چيارا
اورسينگر

ترجمه

1390

سازمان سنجش آموزش
کشور

3

آسيبشناسي ارزيابي کالن عملکرد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ()1387

تدوين

1390

سازمان سنجش آموزش
کشور

4

اصول رفتاري مورد انتظار در پست هاي سازماني

گردآوري(گزارش)

1397

سازمان سنجش آموزش
کشور

5

مباني ،رويکردها و نظريهپردازان تغيير )با تأکيد بر تغيير سازماني(

گردآوري و
تدوين

در دست چاپ

 -2مقاالت:
عنوان

رديف

نويسنده (گان)

نوع

سال چاپ

محل چاپ

شهروز فرجاد ،فرانک مختاريان

علمی -ترويجی

1385

ماهنامه تدبير .سال هفدهم .شماره .176
ديماه 1385

دکتر سيدمحمد ميرکمالی ،فرانک
مختاريان

علمی -پژوهشی

1386

مجله روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه
تهران .سال  .37شماره .2

فرانک مختاريان

علمی -ترويجی

1387

فصلنامه فرهنگ آموزش .شماره نهم .سال
سوم

علمی -پژوهشی

1387

فصلنامه آموزش مهندسی ايران .شماره .39
سال دهم.

1387

فصلنامه نامه آموزش عالی .دوره جديد .سال
اول .شماره .1
چهارمين همايش ساالنه ارزيابی درونی کيفيت
در نظام دانشگاهی

1

نقش نظريه در مديريت

2

بررسی مقابلهاي فشارهاي شغلی مديران و روشهاي
مقابله با آن در بين مديران زن و مرد مدارس متوسطه
دولتی شهر تهران.

3

فشار شغلی مديران

4

ارزيابی عملکرد بخش آموزش عالی در سال :1385
فرايند ،نتايج و دستاوردها.

فرانک مختاريان ،رضا محمدي،
کورش پرند ،عبدالرسول پورعباس

5

سير تحول و تکامل استقرار نظام ارزيابی عملکرد وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري.

رضا محمدي ،صديقه شريعتی،
فرانک مختاريان ،سميه کرمزاده

علمی -ترويجی

6

نقش ارزيابی درونی کيفيت درآموزش از راه دور .مورد
:دانشگاه پيام نور.

فاطمه صادقیمندي ،مريم
زمانیفر ،فرانک مختاريان

همايش

1389

7

ارزيابی عملکرد دانشگاهها با توجه به مفاد قانون برنامه
چهارم توسعه

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1389

همايش دانشگاه ،دانشجو و نيازهاي جامعه.
انجمن آموزش عالی ايران 29 .ارديبهشت 89

8

« چالشهاي استقرار ساختار ارزيابی کيفيت در
آموزش عالی ايران»

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

علمی ـ ترويجی

1389

فصلنامه نامه آموزش عالی ،دوه جديد .سال سوم.
شماره  .10تابستان

9

آسيبشناسی نظام ارزيابی کالن عملکرد وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري

رضا محمدي ،فرانک مختاريان

علمی -پژوهشی

1389

فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشی .سال
چهارم .شماره يازدهم .زمستان

10

نقش عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاري دانش سازمانی
در مؤسسه مطالعات بينالمللی انرژي

خدايار ابيلی ،فاطمه نارنجی ثانی،
محمد مهدي رشيدي ،فرانک

علمی -پژوهشی

1390

مديريت و منابع انسانی در صنعت نفت ،سال
چهارم .شماره  .14بهار

 1عنوان رساله« :طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي کارشناسي ارشد و دکتري مديريت آموزشي بر مبناي دستاوردهاي يادگيري مورد انتظار»

1

رديف

عنوان

نويسنده (گان)

نوع

سال چاپ

محل چاپ

مختاريان
11

ضرورت تفکر ناب در نظامهاي تضمين کيفيت آموزش
عالی

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1390

ارانه به صورت پوستر در پنجمين همايش
"ارزيابی کيفيت در نظام داشگاهی" و انتخاب
به عنوان پوستر برگزيده همايش

12

چالشهاي پيش روي ارزيابی بيرونی و ارائه راهحل
هاي پيشنهادي براي مواجهه و برون رفت از آنها

مجيد دارابی ،فرانک مختاريان،
دکتر محسن فرمهينی فراهانی

همايش

1390

اولين همايش بينالمللی "مديريت ،آينده
نگري ،کارآفرينی و صنعت در آموزش عالی"
(مقاله پوستر)

13

Effective factors on psychological
aspects of employee empowerment

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش
بينالمللي
ايندکس در ISI

2011

2th World Conference on Psychology,
)Counseling, and Guidance (AntalyaProcedia-Social
and
behavioral
Sciences 30 (2011) 786-790

14

Assessing quality gap of university
services

خدايار ابيلی ،فاطمه نارنجی ثانی،
فرانک مختاريان ،محمد مهدي
رشيدي

ISI

2011

The Asian Journal of Quality.
Vol.12, No2. Pp 167-175. Emerald
Group Publishing Limited

15

بررسی رويکردهاي ارزشيابی کيفيت آموزش عالی و
پيشنهادهايی براي نظام آموزش مهندسی

فرانک مختاريان ،رضا محمدي ،ندا
مقدسنژاد

همايش

1390

دومين کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به
آينده 10-11 ،آبان  1390دانشگاه صنعتی
اصفهان(مقاله پوستر)

16

ارزيابی درونی و نقش آن در بهبود کيفيت آموزشی
فنی و مهندسی ،مورد :گروههاي آموزشی دانشکده
فنی و مهندسی دانشگاه شاهد

مجيد دارابی ،فرانک مختاريان،
دکتر محسن فرمهينی فراهانی

همايش

1390

دومين کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به
آينده 10-11 ،آبان  1390دانشگاه صنعتی
اصفهان

17

بررسی عملکرد دانشگاههاي صنعتی در برنامه چهارم
توسعه

فرانک مختاريان ،رضا محمدي،
سميه کرمزاده

همايش

1390

دومين کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به
آينده 10-11 ،آبان  1390دانشگاه صنعتی اصفهان

18

The examination of effective factors of
knowledge sharing(case study: an
)research organization

خدايار ابيلی ،فاطمه نارنجی ثانی،
فرانک مختاريان ،محمد مهدي
رشيدي

همايش
بينالمللی
ايندکس در
ISI

2011

19

Solutions and challenges of Descriptive
Evaluation in the Primary Schools,
according to the view points of
Principals, Assistance and Teachers
)(case study: Iranian primary schools

نادر برزگر ،شهروز فرجاد ،فرانک
مختاريان

همايش
بينالمللی

2011

International
Conference
on
Measurement and Evaluation in
Education
)(ICMEE 09-12 October 2011

20

راهکارهاي افزايش گردشگري در شهر ماکو

رضا رياضی ،فرانک مختاريان

همايش

1390

اولين همايش فرصتهاي سرمايهگذاري در
شهر توريستی و مرزي ماکو (17و -)90/7/16
انتخاب به عنوان مقاله برگزيده همايش

21

جايگاه و نقش استانداردها در ارزشيابی کيفيت

دکتر جواد حاتمی ،رضا محمدي،
فرانک مختاريان

همايش

1390

همايش منطقهاي ارزشيابی و مهندسی مجدد
در مديريت آموزشی در هزاره سوم ( 24آذر
)1390

22

بررسی مفهوم قدرت در نظام ارزشيابی کيفيت آموزش
عالی

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1390

کنفرانس ارزشيابی و تضمين کيفيت در نظام
آموزش کشور 2 .آذر 1390

23

مقايسه جايگاه نظارت و ارزشيابی کيفيت در آموزش
عالی ايران بر مبناي آموزههاي اسالمی

رضا محمدي ،فرانک مختاريان

همايش

1390

نخستين همايش مديريت کيفيت در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
کشور 28 ،آبان 1390

24

جايگاه مديريت آموزشی در نظام آموزشی ايران

فرانک مختاريان

همايش

1390

همايش ملی جايگاه علوم انسانی در ايران 2 .آذر
( 1390دانشگاه کاشان)

25

درک مفهوم توانمندسازي و رفع تناقض آن:
درسهايی از ماري پارکر فالت

فرانک مختاريان

علمی-ترويجی

1390

ماهنامه علمی -آموزشی -اطالعرسانی توسعه
مديريت ،سال چهاردهم ،شماره  .91صص
38-44

26

نگاهی به آسيب شناسی عملکرد مراکز پژوهشی

رضا محمدي ،فرانک مختاريان

همايش

1390

دومين همايش ملی ْمديريت پژوهش و
فناوريّ  27آذر ( 1390مقاله پوستر)

27

مديريت دانش و بهبود روابط دانشمحور در نظام آموزش
عالی

حسينعلی جاهد ،امين حسينی
شاوون ،فرانک مختاريان

همايش

1390

اولين همايش ملی مديريت آموزشی در نظر و عمل.
 10بهمن 1390

28

From Internal Evaluation toward
Quality Assurance in Distance Higher
Education of Iran

رضا محمدي ،فرانک مختاريان

علمی-
پژوهشی

1390

فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشی ،سال
 ،5شماره  ، 11پائيز( ،شماره انگليسی)

2

The International Conference on
Education
and
Educational
Psychology. Istanbul Turkey. October
2011 . Procedia-Social and Behavioral
Sciences 29 (2011) 1701-1706.

نويسنده (گان)

نوع

سال چاپ

محل چاپ

رديف

عنوان

29

مدل انگيزشی /توانمندسازي دانشجويان

فرانک مختاريان ،فاطمه نارنجی
ثانی

علمی-ترويجی

1390

فصلنامه توسعه و بهبود مديريت ،سال سوم،
شماره يازدهم .پاييز و زمستان

30

تأثير بهبود کيفيت زندگی کاري منابع انسانی دانشگاه بر
توانمندسازي روانشناختی آنها

فرانک مختاريان ،رضا محمدي،
سيد صمد حسينی

همايش

1391

اولين همايش ملی الگوهاي آموزش منابع
انسانی دانشگاه ( 14ارديبهشت ماه )91

31

The evaluation of Intellectual Capital in
Organization

دکتر جواد حاتمی ،فرانک
مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1391

چهارمين همايش ملی آموزش (دانشگاه
تربيت دبير شهيد رجايی) 28،و 27
ارديبهشت ماه (مقاله پوستر)

32

از سنجش توانايی متقاضيان ورود به آموزش عالی تا
سنجش و ارزشيابی کيفيت دانشگاهی

محمدحسين سرورالدين ،فرانک مختاريان،
رضا محمدي ،جواد حاتمی

همايش

1391

ششمين همايش ارزشيابی کيفيت در نظام
دانشگاهی 13 ،ارديبهشت 1391

33

تأثير رويههاي ارزشيابی کيفيت بر ورود نظامهاي
آموزش عالی به عرصههاي جهانیشدن

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1391

همايش علمی -بينالمللی آموزش و
جهانیشدن 11 ،و  12مهر  .1391دانشگاه
شهيد بهشتی

34

ارزيابی درونی و نقش آن در بهبود کيفيت آموزشی
فنی و مهندسی ،مورد :گروههاي آموزشی دانشکده
فنی و مهندسی

مجيد دارابی ،فرانک مختاريان،
دکتر محسن فرمهينی فراهانی

علمی-
پژوهشی

1391

فصلنامه آموزش مهندسی ،سال چهاردهم،
شماره  ،54تابستان ،صص 77-96

35

کارگاههاي مجازي ارزشيابی کيفيت در آموزش عالی:
ضرورتها و راهکارها

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1391

کنفرانس ارزشيابی و تضمين کيفيت در نظام
آموزشی کشور 12 .اسفند .دانشکده زبانهاي
خارجی دانشگاه عالمه طباطبايی

36

با هم نگري ارزشيابی کيفيت و برنامهريزي راهبردي:
ضرورتی براي تحقق چشم انداز ملی

رضا محمدي ،ابراهيم خدايی،
فرانک مختاريان

همايش

1391

دومين کنفرانس ارزشيابی و تضمين کيفيت
در نظام آموزشی کشور 12 .اسفند .دانشکده
زبانهاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبايی

37

Effective Factors on Psychological
Empowerment. Case Study: Service
organization

فاطمه نارنجی ثانی ،فرانک مختاريان

همايش
بينالمللی
ايندکس در ISI

2012

38

ضرورت طراحي مدل ارزشيابي کيفيت در آموزش عالي
علمي -کاربردي

فرانک مختاريان ،ليال جاللی

همايش

1392

39

ارزشيابی کارگاه آموزشی (موردي ازکارگاههاي
ارزشيابی کيفيت در آموزش عالی)

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1392

اولين همايش مجازي رهآوران آموزش28 -
ارديبهشت

40

جايگاه برنامهريزي و تصميمگيري استراتژيک در فرانک مختاريان ،فاطمه صادقيمندي،
مريم زمانيفر
تحقق سياستهاي کالن آموزش عالی

همايش

1392

همايش بين المللی مديريت ،کارآفرينی و
توسعه اقتصادي ،شهريور

41

The Role of Managers in Managing the
Organizational Knowledge

فرانک مختاريان ،دکتر شهروز فرجاد

همايش

1392

همايش بين المللی مديريت ،کارآفرينی و
توسعه اقتصادي ،شهريور

42

تبيين مديريت آموزشی به عنوان يک رشته علمی

فرانک مختاريان ،دکتر حسينعلي جاهد

همايش

1392

دومين همايش علوم مديريت نوين14 ،
شهريور  ،1392استان گلستان ،گرگان

43

نظريه اقتضايی در مديريت آموزشی

فرانک مختاريان

علمی -ترويجی

1392

ماهنامه رشد مديريت مدرسه ،دوره دوازدهم،
شماره  ،94مهر

44

نگاهی به يادگيري سيار در آموزش

فرانک مختاريان ،فريبا سلگی ،ليال
جاللی

همايش

1392

دومين همايش مجازي رهآوران آموزش با محوريت
آموزش در عصر ديجيتال 30 -شهريور

45

نظريه آشوب در مديريت آموزشی

فرانک مختاريان

علمی -ترويجی

1392

ماهنامه رشد مديريت مدرسه ،دوره دوازدهم،
شماره  ،95آبان

46

پيوستگی متقابل مديريت کيفيت فراگير و مديريت
استراتژيک ،چرا و چگونه؟

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1392

دهمين کنفرانس بين المللی مديريت
استراتژيک ،آذر 1392

47

نظريه عدالت اجتماعی در مديريت آموزشی

فرانک مختاريان

علمی -ترويجی

1392

ماهنامه رشد مديريت مدرسه ،دوره دوازدهم،
شماره  ،96آذر

48

رابطه ميان فرهنگ سازمانی و استقرار مديريت دانش
در دانشگاه تربيت مدرس

دکتر حسينعلی جاهد ،امين
حسينی شاوون ،فرانک مختاريان

علمی-
پژوهشی

1392

فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشی ،سال
 ،7شماره  ،21تابستان

49

نهاد ملی سنجش و ارزشيابی کيفيت در آموزش عالی:
از آرمان تا واقعيت

دکتر ابراهيم خدايی ،رضا
محمدي ،فرانک مختاريان

همايش

1392

همايش ملی مديريت کيفيت در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور -با رويکرد
الگوي اسالمی ايرانی کيفيت آموزشی

50

مبانی ارزشی ارزشيابی کيفيت در آموزش عالی

رضا محمدي ،فرانک مختاريان،
جواد حاتمی

همايش

1392

همايش ملی مديريت کيفيت در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور -با رويکرد
الگوي اسالمی ايرانی کيفيت آموزشی

3

2012 2nd International Conference
on Education, Research and
Innovation (ICERI) . Combodia
دومين همايش علوم مديريت نوين14 ،
شهريور  ،1392استان گلستان ،گرگان

نويسنده (گان)

نوع

سال چاپ

محل چاپ

عنوان

رديف
51

آسيبشناسی مراکز پژوهشی استان قم

مهدي پندار ،رضامحمدي ،فرانک
مختاريان

علمی -ترويجی

1392

فصلنامه نامه آموزش عالی ،سال ششم ،شماره
 ،21بهار

52

مديريت استعدادها و جانشين پروري در سازمان ها

فرانک مختاريان ،فريبا سلگی ،ليال
جاللی

همايش

1394

اولين همايش يافته هاي نوين علوم مديريت،
کارآفرينی و آموزش ايران 22و  23شهريور

53

زمينه هاي بين المللی ظهور کارکردهاي اقتصادي
دانشگاه در حوزه تجاري سازي

حسينعلی جاهد ،فرانک مختاريان

همايش

1394

کنفرانس بين المللی کارآفرينی ،خالقيت و
نوآوري  29مرداد -مؤسسه عالی علوم و
فناوري خوارزمی شيراز

54

Application of the scenario building in
strategic planning

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1394

دومين کنفرانس بين المللی مديريت در قرن
 23 ،21شهريور

55

بررسی مقايسه اي رويکردهاي درجه بندي شده
ارزيابی عملکرد کارکنان

فرانک مختاريان ،ليال جاللی

همايش

1394

همايش بين المللی نوآوري و تحقيق در هنر و
علوم انسانی ،استانبول

56

تفکر ناب در مديريت آموزشی

فرانک مختاريان

همايش

1394

اولين کنگره علمی -پژوهشی سراسري توسعه
و ترويج علوم تربيتی و روانشناسی ،جامعه
شناسی و علوم فرهنگی ،اجتماعی ايران

57

تحليل مبانی نظري و پژوهشی توانمندسازي منابع
انسانی در سازمان ها

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1394

دومين کنفرانس بين المللی چالش هاي نوين
در مديريت -اردبيل

58

پست مدرنيسم در مديريت آموزشی :مروري بر
نظريات گابريله لکومسکی

فرانک مختاريان

همايش

1394

اولين کنفرانس بين المللی روانشناسی و علوم
تربيتی 20 ،مهر

59

مروري بر تاريخچه تجاري سازي يافته هاي پژوهشی
در ايران

حسينعلی جاهد ،فرانک مختاريان

همايش

1394

اولين کنفرانس ملی علوم مديريت نوين و
برنامه ريزي فرهنگی اجتماعی ايران

60

ابزارهاي به کارگيري تفکر ناب در سازمان ها

فرانک مختاريان

همايش

1394

اولين کنفرانس بين المللی حسابداري،
مديريت و نوآوري در کسب و کار 29 ،شهريور

61

ترسيم نقشه دانش ،گامی در جهت استقرار نظام
شايسته ساالري در سازمان

فرانک مختاريان ،فاطمه
صادقی مندي ،مريم زمانی فر

همايش

1394

کنفرانس بين المللی يافته هاي نوين پژوهشی
در مديريت ،حسابداري و اقتصاد ،شهريور

62

مروري بر پيش بايست هاي به کارگيري کارت
امتيازي متوازن در سازمان ها

فرانک مختاريان ،ليال جاللی

همايش

1394

سومين کنفرانس بين المللی حسابداري و
مديريت 30 ،مهر

63

مسائل مبتال به مديريت آموزشی در نظام آموزشی
ايران

فرانک مختاريان

همايش

1394

دومين همايش علمی پژوهشی علوم تربيتی و روانشناسی،
آسيب هاي اجتماعی و فرهنگی ايران 8 ،مهر

64

مروري بر عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعی آموزش
عالی

فرانک مختاريان

همايش

1394

اولين کنگره سراسري تحول و نوآوري در علوم
انسانی 30 ،مهر

65

عوامل فردي مؤثر بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشی

حسينعلی جاهد ،فرانک مختاريان

همايش

1394

کنگره بين المللی مديريت ،اقتصاد و توسعه
کسب و کار 6 ،و  7آبان

66

رهبري ناب در سازمان

فرانک مختاريان

همايش

1394

کنفرانس ملی آينده پژوهی ،علوم انسانی و
توسعه 24 ،مهر

67

کنش افتراقی سئوال  DIFو آزمون  DTFمرتبط با
جنسيت در آزمون هاي کنکور سراسري سازمان
سنجش آموزش کشور

مسعود گرامی پور ،اعظم رمضانی
صدر ،احمد رضايی ،ليال نوروزي،
فرانک مختاريان

علمی-پژوهشی

1396

فصلنامه مطالعات اندازه گيري و ارزشيابی،
سال هفتم .شماره  .19پاييز .صص 35-63

مهدي نجاري ،سيد حسام الدين
هدايت زاده ،حسن روشنی علی
بنه سی ،فرانک مختاريان

علمی -ترويجی

1396

مجله نامه آموزش عالی ،سال دهم .شماره .40
زمستان .صص 51-73

ضرورت ارزشيابی و تضمين کيفيت ابعاد انسانی در
نظام آموزش عالی

مريم زمانی فر ،فاطمه صادقی
مندي ،فرانک مختاريان

همايش

1396

يازدهمين همايش ملی ارزيابی کيفيت نظام
هاي دانشگاهی .دانشگاه تبريز .ارديبهشت

دستاوردهاي يادگيري مورد انتظار دانش آموختگان

سيدمحمد ميرکمالی ،محمدرضا
کرامتی ،محبوبه عارفی ،فرانک
مختاريان

علمی-پژوهشی

در نوبت
چاپ

71

مطالعه کيفی دستاوردهاي يادگيري مورد انتظار دوره
کارشناسی ارشد مديريت آموزشی از ديدگاه صاحبنظران
مديريت آموزشی و کارفرمايان

سيدمحمد ميرکمالی ،محمدرضا
کرامتی ،محبوبه عارفی ،فرانک
مختاريان

علمی-پژوهشی

1397

فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشی ،دوره
 .12شماره  .40بهار .صص 141-160

72

تبيين ضرورت بازنگري برنامه هاي درسي آموزش عالي
بر مبناي دستاوردهاي يادگيري مورد انتظار .مطالعه موردي:
برنامه درسي مديريت آموزشي

فرانک مختاريان

همايش

1397

همايش تأمين و مديريت منابع در آموزش و
پرورش

68

69

70

شناسایی

عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان تحصیالت

تکمیلی در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل کانو

دکتري مديريت آموزشی از نظر اعضاء هيأت علمی و
کارفرمايان :يک پژوهش کيفی

4

فصلنامه مطالعات اندازه گيري و ارزشيابی

رديف

عنوان
بازار کار ،کارآفريني و شايستگيهاي مورد نياز

73

نويسنده (گان)

نوع

سال چاپ

محل چاپ

فرانک مختاريان ،رضا محمدي

همايش

1397

دومين همايش تحليل مسائل و تأمين منابع
مالی در آموزش عالی،

-3پروژههاي پژوهشي:
رديف

عنوان

مسئولیت

1

سال انجام

توضیحات

بررسي مقايسه اي فشارهاي شغلي مديران زن و مرد مدارس متوسطه
دولتي شهر تهران و راههاي مقابله با آن .پژوهشکده تعليم و تربيت
( 1383کد )5678

مجري

1383

خاتمه يافته

2

ارزيابي عملکرد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در سالهاي  1387 ،1386 ،1385و
 1388مرکز مطالعات ،تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش کشور.

همکار اصلي

 1387 ،1386 ،1385و
1388

خاتمه يافته

3

آسيبشناسي مراکز پژوهشي استان قم.

همکار اصلي

1387-89

خاتمه يافته

4
5

ضرورت استقرار نظام ارزشيابي در آموزش عالي و ارائه مدل مناسب براي
دانشگاه آزاد اسالمي

همکار اصلي

1389-90

خاتمه يافته

بررسي کنش افتراقي سؤالهاي آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش
کشور از بعد مؤلفههاي اجتماعي

همکار اصلي

 1392الي 1394

خاتمه يافته

د -داوري مقاالت:
مجالت








فصلنامه نامه آموزش عالی
فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشی ،علمی -پژوهشی
فصلنامه مطالعات ،اندازهگيري و ارزشيابی آموزشی (علمی -پژوهشی)
مجله مديريت و برنامهريزي در نظامهاي آموزشی (علمی -پژوهشی)
فصلنامه پژوهشنامه تربيتي (علمي -پژوهشي)
فصلنامه روانشناسي تربيتي (علمي -پژوهشي)

همايش ها
















کنفرانس ارزشيابی و تضمين کيفيت در نظام آموزش کشور 2 .آذر 1390
کنفرانس ارزشيابی و تضمين کيفيت در نظام آموزش کشور 12 .اسفند 1391
نخستين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي (زمان برگزاري)1394/7/20 :
دومين کنفرانس ملي نگاهي نو به تحول و نوآوري در آموزش(زمان برگزاري)1394/10/24 :
سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مديريت و حسابداري(زمان برگزاري 27 :و )1394/11/26
دومين کنفرانس بين المللي مديريت ،حسابداري و اقتصاد (زمان برگزاري )1394/12/22
چهارم ين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و اولين کنفرانس کارآفرين و نوآوري هاي باز (زمان برگزاري )1394/12/10
کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي ،مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران (زمان برگزاري)94/12/14 :
اولين کنفرانس بين المللي علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران (زمان برگزاري)95/3/25 :
اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران (زمان برگزاري)95/4/6 :
دومين کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي ،مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران(زمان برگزاري)95/06/23 :
سومين کنفرانس بين المللي توانمندسازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات تربيتي (زمان برگزاري )1396/12/21
کنفرانس بين المللي علوم انساني و مطالعات تربيتي (زمان برگزاري )1397/2/29
اولين همايش تأمين و مديريت منابع در آموزش و پرورش (زمان برگزاري )97/8/3
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