(رزومه)

 -1مشخصات فردی)(Personal Details
نام خانوادگی :نظرزاده زارع

نام :محسن
استادیار دانشگاه مالیر

سطح تحصیالت :دکترای مدیریت آموزش عالی

تلفن همراه07305180100 :

وضعیت نظام وظیفه :کارت پایان خدمت

آدرس محل کار :مالیر -کیلومتر  8جاده مالیر -اراک -دانشگاه مالیر -دانشکده

پست الکترونیکی:
Nazarzadehzareh@gmail.com

علوم انسانی -گروه علوم تربیتی

 -2سوابق تحصیلی)(Education and Qualifications
سال اخذ مدرک
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

کارشناسی

علم اطالعات و دانش شناسی

دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل

خوارزمی

معدل

سال شروع

سال اتمام

شهر محل تحصیل

31/77

3151

3158

تهران

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی -آموزش بزرگساالن

تهران

35/61

3151

3155

تهران

دکترا

علوم تربیتی -مدیریت آموزش عالی

تهران

35/30

3173

3178

تهران

عنوان رساله دکتری :طراحی و تبیین الگوی شایستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر تعامالت بینالمللی
 اساتید راهنما :دکتر جواد پورکریمی و دکتر خدایار ابیلی
 استاد مشاور :دکتر غالمرضا ذاکر صالحی

-3سوابق کاری )(Skills and Work Experiences
ردیف

نام دانشگاه یا مؤسسه

3

دانشگاه امام صادق(ع)

6

دانشگاه فردوسی مشهد

1

دانشگاه مالیر

عنوان فعالیت یا درسهایی که
تدریس نموده اید

تدریس و مشاوره
درس آمار در مدیریت

تاریخ
شروع

3178

خاتمه

نشانی

ادامه

تهران -بزرگراه چمران -پل مدیریت -دانشگاه

دارد

امام صادق(ع)

تلفن

06355106615

اصول و مبانی مدیریت
آموزشی /سازمان و قوانین
آموزش و پروش /آموزش

3170

3170

متوسطه پیش دبیتانی /متوسط

مشهد -میدان آزادی -پردیس دانشگاه
فردوسی -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

08315501000

اول و دوم
آمار استنباطی /نظارت و
رااهنمایی /اخالق حرفه ای/

مالیر -کیلومتر  8جاده اراک – مالیر -دانشگاه

3170

مالیر -دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیریت آموزشی
4

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم
تهران

هدایت و مشورت در اسالم
آمار/روش تحقیق /آموزش

8

دانشگاه تهران

1

پژوهشکده قوه قضائیه

پژوهش

0

موسسه فرهیختگان جوان

پژوهش

5

دانشگاه آزاد دزفول

7

دانشگاه پیام نور دزفول

30

دانشگاه پیام نور اندیمشک

بزرگساالن

3170

3170

3176

3178

3174

3174

3174

3174

آموزش بزرگساالن /تکنولوژی
آموزشی /برنامه ریزی

3157

3176

آموزشی /روش تحقیق

تهران -خیابان شیراز شماللی -خیابان حکیم اعظم-
دانشگاه خاتم
تهران -بزرگراه آل احمد -دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی دانشگاه تهران
تهران -اوین -دشت بهشت -پژوهشکده
قوه قضائیه
تهران -میدان حسن آباد -خیابان جامی

دزفول -کوی آزادگان -دانشگاه آزاد اسالمی
دزفول

-

06313330863
06366071151
06313705000

01341610103

آموزش بزرگساالن /تکنولوژی
آموزشی /برنامه ریزی
آموزشی /روش تحقیق/

3155

3173

دزفول -کیلومتر  1جاده صفی آباد -دانشگاه
پیام نور دزفول

01346618007

سنجش و اندازه گیری
ارزشیابی آموزشی

3173

3173

اندیمشک -کیلومتر  1جاده اندیمشک -شوش-
دانشگاه پیام نور اندیشمک

01644874403

 -4انتشارات ،مقاالت و طرحها )(Publications
-

تألیف و گردآوری ): (Compilations

ردیف

عنوان کتاب

3

مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد -برنامه ریزی آموزشی و درسی

6

مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد -سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

1

مجموعه سؤاالت آزمون های سراسری -رشته علوم تربیتی 3

4

مجموعه سؤاالت آزمون های دانشگاه آزاد اسالمی -رشته علوم تربیتی 3

ردیف

نام نویسندگان به ترتیب

سال انتشار

انتشارات پردازشگران

محسن نظرزاده زارع

()3157
انتشارات پردازشگران

محسن نظرزاده زارع

()3157
انتشارات پردازش

محسن نظرزاده زارع

()3155
انتشارات پردازش

)3رکسانا نصیری  )6احمدرضا
کیانی  )1اصغر حضرتی

()3157

 )4محسن نظرزاده زارع

مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی و داخلی ): (Articles
عنوان مقاله

3

Barriers and Challenges to International
Interactions of the Faculty Members in
Iran

نام مجله

نوع مجله

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر
شده در مقاله

 .3محسن نظرزاده زارع
International Journal of
Educational Management

Scopus/ISI/ERIC

6030

6

The Assessment of ICT Literacy of the
Iranian Teachers through the ISST Model

The International Journal
of Information and
Learning Technology

Scopus/ISI/ERIC

6031

1

In Search of a World-Class University in
Iran

Journal of Applied
Research in Higher
Education

Scopus/ISI/ERIC

6031

4

From
Change
to
Organizational
Transformation: a Survey of Tehran
Medical Science University’s Libraries

Journal of Library
Management

)مجله )Scopus

6038

8

Measuring service quality at Tehran
University of Medical Sciences' Libraries

Journal of Library
Philosophy and Practice

)مجله )Scopus

6034

 .6جواد پورکریمی
 .1صهبا رضائیان
)3جوادپورکریمی
)6محسن نظرزاده زارع
 )3محسن نظرزاده زارع
 )6جواد پورکریمی
 )1غالمرضا ذاکر صالحی
 )4صهبا رضائیان
)3محسن نظرزاده زارع
)6شهرام عبدی آذر
)1امیرحسین مردانی
)4محمد علی آرئین
 )3امیرحسین مردانی
)6سهیال علوی
 )1محسن نظرزاده زارع

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

نوع مجله

1

Why Qualitative Research is Unpopular in
the Field of Humanities in Iran: a
Phenomenological Research on Experts
and Key Informant's Views

Journal of Educational
Sciences and Psychology

علمی  -پژوهشی

0

Investigating the effect of literacy on
adults’ working
memory performance

Journal of Educational
Sciences and Psychology

5

Comparison of the Working Memory
Performance between Literate and
Illiterate Adults

International Journal of
Psychology

7

A comparison of the views of extension
agents and farmers regarding extension
education courses in Dezful, Iran

& Research in Science
Technological Education

(مجله غیر )ISI

علمی  -پژوهشی
(مجله غیر )ISI

علمی  -پژوهشی
(مجله )ISC

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر
شده در مقاله

)3شیرکوه محمدی
6034

 )6محسن نظرزاده زارع

 )3کمال درانی
6031

)6ایرج عزیزی
 )1محسن نظرزاده زارع

)3ایرج عزیزی
6031

)6کمال درانی
 )1محسن نظرزاده زارع
)3محسن نظرزاده زارع

Scopus/ISI/ERIC

6036

)6کمال درانی
)1مسعود

غالمعلی

لواسانی
شناسایی موانع تعامالت بین المللیی اعضیای هی یت
30

علمی :رویکردی کیفی

ارائییه الگییوی شایسییتگی اعضییای هی ییت علمییی در
33

تعامالت بین المللی :ییک مطالعیه پدیدارشناسیانه از
تجربه تعامالت بین المللی اعضای هی ت علمی

36

بررسی مولفههای دانشگاه کالس جهیانی در اییران:
پیمایشی در دانشگاههای جامع کشور

فصلنامه علوم تربیتی اهواز

علمی  -پژوهشی
(مجله )ISC

3171

.3

محسن نظرزاده زارع

 .3محسن نظرزاده زارع
فصلنامه

علمی  -پژوهشی

سیاست علم و فناوری

(مجله )ISC

فصلنامه

علمی  -پژوهشی

سیاست علم و فناوری

(مجله )ISC

3178

 .6جواد پورکریمی
 .1خدایار ابیلی
 .4غالمرضا ذاکر صالحی
 .3محسن نظرزاده زارع

3178

 .6جواد پورکریمی
 .1غالمرضا ذاکر صالحی
 .3محسن نظرزاده زارع

31

شایسییتگیهییای اعضییای هی ییت علمییی در تعییامالت
بینالمللی

مجله رهیافت

علمی  -ترویجی
(مجله )ISC

3178

 .6جواد پورکریمی
 .1خدایار ابیلی
 .4غالمرضا ذاکر صالحی

34

دانشگاه تراز جهیانی بیه عنیوان بخشیی از پیارادایم
جدید آموزش عالی

مجله رهیافت

علمی  -ترویجی
(مجله )ISC

 .3محسن نظرزاده زارع
3174

 .6جواد پورکریمی
 .1خدایار ابیلی

عنوان مقاله

ردیف

نام مجله

نوع مجله

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر
شده در مقاله

 .4غالمرضا ذاکر صالحی

38

31

آموزش عالی با رویکیر اقتصیاد دانیایی در تربییت
سرمایه انسانی
مقایسه عملکرد تحصیلی پذیرفتهشدگان دورههای

فصلنامه علمی-پژوهشی

کارشناسییی ارشیید براسییاس نییوع ورود(اسییتعداد

مطالعات برنامه ریزی

درخشان و آزمون سراسری) در دانشگاه تهران
چالشییهای موجییود در ارزیییابی درونییی (مییورد:
30

مجله رهیافت

گروه های آموزشی علم اطالعات و دانیش شناسیی
دانشگاههای دولتی ایران)

آموزشی

35

کتابداری و اطالع رسانی

(مجله )ISC

60

خاورمیانه در حوزه تعلیم و تربیت
آسی

مجله علمی -پژوهشی مدیا

مجله علمی -پژوهشی مدیا

63

شهرستان دزفول

مجله علم سنجی کاسپین

66

آسییی

پژوهش در برنامه ریزی
درسی

61

مجازی علوم حدیث با توجه بیه معیارهیای کیفییت
در آموزش الکترونیکی

3171

 )6امیرحسین مردانی
 )1حبیبه عباسی

علمی  -پژوهشی
(مجله )ISC

علمی  -پژوهشی
(مجله )ISC

3171

3171

)3محسن نظرزاده زارع
)6خدایار ابیلی

)3محسن نظرزاده زارع
)6خدایار ابیلی

علمی – ترویجی

3171

 )6احسان جمالی

علمی  -پژوهشی

3176

)3اسماعیل صفری
)6محسن نظرزاده زارع

(مجله )ISC
)3شیرکوه محمدی

اندیشه های نوین تربیتی

دانشگاه کردستان
ارزیابی دورههیای آمیوزش الکترونیکیی دانشیکده

)1مظفرالدین واعظی

)1محمدعلی آرئین

تحقیق کیفی ،حلقه مفقودهای در تحصیالت تکمیلیی:
شناسییی آن در حییوزه علییوم انسییانی در

3174

)6احسان جمالی

)3محسن نظرزاده زارع

شناسی درس هنر در ابعاد طراحیی ،اجیرا و

ارزیابی از دییدگاه معلمیان هنیر مقطیع راهنمیایی

)3محسن نظرزاده زارع

)4زهرا عباسی

علوم پزشکی تهران :تاملی بر نظرات کتابداران
مقایسه تولیدات علمی ایران بیا کشیورهای رقیی

(مجله )ISC

فصلنامه علمی-پژوهشی

میییزان انطبییاق مولفییههییای سییازمان یادگیرنییده
37

علمی  -پژوهشی

علمی  -پژوهشی

دانایی محور :تاملی بر دیدگاه کارکنان

براساس مدل مارکوآرت در کتابخانههای دانشیگاه

(مجله )ISC

 )6ابوالقاسم نادری

 )3محسن نظرزاده زارع

بررسییی امکییان تبییدیل معاونییت آموزشییی وزارت
بهداشت ،درمان و آمیوزش پزشیکی بیه سیازمان

علمی  -ترویجی

3174

 )3محسن نظرزاده زارع

علمی  -پژوهشی
(مجله )ISC

3176

 )6محسن نظرزاده زارع
)1آیدا زرانی نژاد شیرازی
)4حبیبه عباسی
)3سعید نورالهی

مجله علمی -پژوهشی

علمی  -پژوهشی

مدیا()Media

(مجله )ISC

3176

)6رضوان حکیم زاده
)1فرهاد سراجی
 )4محسن نظرزاده زارع

ردیف

عنوان مقاله

بررسییی میییزان اسییتفاده دانشییجویان تحصیییالت
64

تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصید
آموزشی و عمومی

مییورد مشییکل هییای دوره هییای آموزشییی تییروی
کشاورزی شهرستان دزفول
نقییش متغیرهییای اسییترس و رضییایت شییغلی در

61

سییالمت روان معلمییان و تیین یر آن بییر پیشییرفت
تحصیلی دانش آموزان
بررسییی موانییع و مشییکالت دوره هییای آموزشییی

60

فصلنامه فنآوری اطالعات و

علمی  -پژوهشی

ارتباطات در علوم تربیتی

(مجله )ISC

پژوهش مدیریت آموزش

علمی  -پژوهشی

کشاورزی

(مجله )ISC

مجله پژوهش های کاربردی

علمی  -پژوهشی

روان شناختی

(مجله )ISC

پژوهش در برنامه ریزی

علمی  -پژوهشی

درسی

(مجله )ISC

تییروی کشییاورزی از دیییدگاه کشییاورزان شییرکت

)3سارم ظفری
3176

)6نوروزعلی کرمدوست
)1کمال درانی
)3محسن نظرزاده زارع

3173

 )6کمال درانی
 )1مسییییعود غالمعلییییی
لواسانی
)3محمد جوادی پور

3170

)6رضوان حکیم زاده
)1هادی احمدی
)4محسن نظرزاده زارع

کننده در دوره های تروی شهرستان دزفول

-

شده در مقاله

)4محسن نظرزاده زارع

مقایسییه دیییدگاه هییای مروجییان و کشییاورزان در
68

نام مجله

نوع مجله

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر

3170

)3محسن نظرزاده زارع
 )6کمال درانی
 )1مسییییعود غالمعلییییی
لواسانی

مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی): (Articles
عنوان مقاله

ردیف

نام مجله یا کنفرانس

نوع کنفرانس

سال برگزاری

نام نویسندگان به ترتیب ذکر
شده در مقاله

ضییرورتهییا و راهبردهییای ایجییاد دانشییگاه کییالس
3

جهییانی :تیینملی بییر تجییاری کشییورهای اروپییایی و
آسیایی

6

اولیییین همیییایش ملیییی آینیییده
پژوهییی آمییوزش عییالی ایییران:
چشم انیداز بیینالمللیی شیدن و

3178

ارزیییابی درونییی ،رویکییردی چییالش برانگیییز در نظییام
شناسییی آن در نظییام آمییوزش

کیفیییییت دانشگاهی(دانشییییگاه

عالی ایران

ملی

 )3محسن نظرزاده زارع
3171

 )6امیرحسین مردانی

صنعتی شریف)

 )3محسن نظرزاده زارع

مقایسییییه عملکییییرد تحصیییییلی پذیرفتییییهشییییدگان
1

)6نیلوفر ربیعی منفرد
)1الهام مردانی

چالشهای آن
اولییین کنفییرانس ملییی ارزیییابی

اعتبارسیینجی :آسییی

ملی

)3محسن نظرزاده زارع

دورههییییای کارشناسییییی ارشیییید براسییییاس نییییوع

کنفیرانس بییین المللییی پییژوهش

ورود(اسیییتعداد درخشیییان و آزمیییون سراسیییری) در

در علوم رفتاری

بین المللی

3171

 )6دکتر احسان جمالی
)1محمد علی آرئین

دانشگاه تهران

 )3محسن نظرزاده زارع

نخسیییییتین همیییییایش ملیییییی
4

بررسیییی رابطیییه بیییین جوسیییازمانی و عیییزت نفیییس
سازمانی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران

کتابخانیییه هیییا و مراکیییزاطالع
رسیییانی دانشیییگاههای علیییوم
پزشکی(آسیییییی
آسیییییی

شناسیییییی و

زداییییییی جرییییییان

ملی

 )6امیرحسین مردانی
3171

)1محمد علی آرئین

اطالعات)
شناختی بیر دسیتاوردهای همکیاری هیای بیین المللیی:
8

تییاملی بییر انگیییزه هییا و عوامییل تسییهیل کننییده در
تولیییدات علمییی پژوهشییگران دانشییگاه علییوم پزشییکی
تهران

1

مییدیریت دانییش و علییوم اطالعییات :پیونییدها و بییرهم
کنشها

-

6

اولییین همییایش ملییی «سیینجش

ملی

علییییم :ارزشیییییابی و آسییییی

3171

شناسی»
اولین همایش سراسری

 )6محسن نظرزاده زارع
)1شیرکوه محمدی
 )3امیرحسین مردانی

ملی

پژوهشگاه اطالعات و مدارک

3155

 )6محسن نظرزاده زارع

علمی ایران

طرحها ): (Projects

ردیف

3

 )3امیرحسین مردانی

عنوان طرح

تییدوین برنامییه هییای سیاسییتی وزارت عتییف جهییت تحقییق سیاسییت هییای کلییی علییم و
فناوری -ارتقای  8دانشگاه کشور به سطح جهانی

سازمان سفارش دهنده

سال شروع

سال خاتمه

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

3178

3178

پژوهشکده قوه قضائیه

3174

3174

تدوین الگوی مدیریت استعداد در قوه قضائیه

 .5افتخارات
 پژوهشگر قابل تقدیر دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران /سال 3174
 دانشجوی برتر مقطع دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران/سال 3178

 .6عضویت در مجامع ،انجمن ها و مجالت
 عضو هی ت تحریریه مجله آمریکایی Science journal of education
 عضو هی ت تحریریه مجله آمریکایی SCIREA Journal of Education
 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران
 عضو انجمن آموزش عالی ایران
 عضو انجمن علوم و تکنولوژی آمریکا
 داور مجله  - Education + Training -ISIکشور انگلستان
 داور مجله علمی -پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی -دانشگاه الزهرا
 داور مجله علمی -پژوهشی مدیا -دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 داور مجله علمی -پژوهشی پژوهش در آموزش علوم پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 .7سایر اطالعات
 تسلط نسبی به نرم افزارهای Lisrel ،Spss ،Photoshop
 دارای مدرک تافل از دانشگاه تهران
 دارای گواهی نامه های ICDL1/2/3

 .8زمینه های پژوهشی مورد عالقه
 شایستگی و صالحیت منابع انسانی
 دانشگاه کالس جهانی(تراز جهان)
 ارزشیابی آموزشی
 آموزش و بهسازی نیروی انسانی

