
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1395تا  1390های برگزار شده توسط گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی )از سال پنل

 

 زیرساختی الزامات بررسی
 دیپلماسی ملی نظام تقویت

 فناوری و علم
 :علمی پنل دبیر

 مرجائی هادی سید دکتر
 :تاریخ برگزاری

 1393تیر 1 
 

 

 زیرساختی الزامات بررسی
 کارآفرین دانشگاه

 :علمی پنلدبیر 
 مرجائی هادی سید دکتر

 تاریخ برگزاری:
 1393 بهمن 27

 
 

 

 اندازی راه سنجی امکان
  در (IR) پژوهی دانشگاه

 کشور های دانشگاه
 دبیر علمی پنل:

 مرجائی هادی سید دکتر
 تاریخ برگزاری:

1392 دی 7   

 

بازنگری و اصالح قانون 
 هیأت امنا :

. پنل 2خبرگان . پنل 1
 حقوقدانان

 :علمی پنلدبیر 
 ذاکرصالحی غالمرضا دکتر

 :تاریخ برگزاری
 1393زمستان

 

بررسی مسائل و مشکالت 
مؤسسات آموزش عالی 

غیر انتفاعی در  -غیر دولتی
 شش استان کشور

 :علمی پنلدبیر 
 ذاکرصالحی غالمرضا دکتر

 تاریخ برگزاری:
 1394تابستان 

 

 

 جذب راهبردبررسی 
 در خارجی دانشجویان

1404 انداز چشم برای ایران  
:پنل علمی دبیر  

ذاکرصالحی غالمرضا دکتر  
: تاریخ برگزاری  

1393زمستان  
 

 

تدوین برنامه اقدام برای اصالح 
سیس أضوابط گسترش وت

ها ودوره ها و رشته موسسات
با مشارکت  درزیرنظام های مختلف

 عالیدفتر گسترش آموزش
:پنل علمی دبیر  

ذاکرصالحی غالمرضا دکتر  
  :تاریخ برگزاری

1395مرداد  24  
 

 

  خصوصی سازی
عالی آموزش  

 پنجم و چهارم برنامه در 
 توسعه

:پنل علمی دبیر  
ذاکرصالحی غالمرضا دکتر  

: تاریخ برگزاری  
1395خرداد   

 

بررسی رویکردها، مسائل و چالش 
های فرآیند و نظام جذب و 

استخدام و بهسازی اعضای هیئت 
با همکاری دانشگاه  هاعلمی دانشگاه

 نوبت( 3)در  مدرستربیت
 :پنل علمی دبیر

 مرجائی هادی سید دکتر
 : تاریخ برگزاری

1395 
 

 ( 1395تا  1390برگزار شده توسط گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی )از سال  هایکارگاه

پروپوزال    – روش تحقیق  
نویسی )ویژه علوم  

 انسانی( 
 دوره   4   تعداد دوره : 

   مخاطبان : 
اساتید و دانشجویان تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه ها 
   محل برگزاری: 

 ایران   دانشگاه های 
   مدرس: 

 هادی مرجائی دکتر سید 
 

 
 

 

اخالق حرفه ای در  
 پژوهش های دانشگاهی 

 دوره   10:   تعداد دوره  
 مخاطبان : 

اساتید و دانشجویان تحصیالت    
 تکمیلی دانشگاه ها 

   محل  برگزاری: 
دانشگاه میسور     - دانشگاه های ایران  

 هند 
   مدرس: 

 دکتر سید هادی مرجائی 
 

 

های  آشنایی با کارویژه 
 ( IRدانشگاه پژوهی) 

 دوره   10: تعداد دوره 
   مخاطبان: 

رؤسا، معاونان و کارشناسان   
 های کشور دانشگاه 

 :  محل برگزاری 
 مؤسسات و دانشگاه های  ایران 

   مدرس: 
 دکتر سید هادی مرجائی 

 تاریخ برگزاری:  
 1392 دی7

 

 

آشنائی با الگوهای مختلف  
 دانشگاهی جهان 

 دوره   2تعداد دوره :   
   مخاطبان : 

 رؤسا و مدیران دانشگاه ها 
   محل برگزاری: 

دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه  
 صنعتی اصفهان 

   مدرس: 
 ذاکرصالحی  غالمرضا دکتر

 

آشنایی با نرم افزار مکس  
کیودا )تحلیل داده های  

 کیفی( 
 دوره 1تعداد دوره :   

   مخاطبان : 
اساتید و دانشجویان تحصیالت  

 دانشگاه ها تکمیلی  
 محل برگزاری: 

 دانشگاه میسور هند 
 مدرس: 

 دکتر سید هادی مرجائی 
 

 
 



 
 
 
 

تاریخ  
 عنوان پژوهش  مجری اتمام 

ذاکرصالحی دکتر غالمرضا   1390  مطالعه و بررسی شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  
 نقد و بررسی سند راهبردی حوزه آموزشی بر اساس آمایش سرزمین آموزش عالی  دکتر غالمرضا ذاکرصالحی  1390

1391 
 دکتر نسرین نورشاهی 

 دکتر غالمرضا ذاکرصالحی 
حاتمی   داود   دکتر   

 های دکتری مشترک با دانشگاه های خارجی و ارائه راهکارهای تقویت آن ارزیابی دوره 

 بررسی وضعیت اخالق علم در دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر سیدهادی مرجائی  1391
 سازی علممورد بومیشناسی دیدگاه نویسندگان ایرانی در گونه  دکتر غالمرضا ذاکرصالحی  1391
 بررسی وضعیت موجود میان رشته ای ها در نظام آموزش عالی ایران  دکتر داود حاتمی  1392
 1404مطالعه و تدوین راهبرد جذب دانشجویان خارجی در ایران برای چشم انداز  دکتر غالمرضا ذاکرصالحی  1392

 دکتر نسرین نورشاهی  1393
عالی   آموزش  تحول  کاوی سیر  مورد  ایران:  برای  راهکارهایی  و  موفق  تجارب  آمریکا، 

 2010-1990سیاستگذاری آموزشی و برنامه های راهبردی دو دهه 

 دکتر غالمرضا ذاکرصالحی  1393
مطالعات بازنگری و اصالح قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،  

 پژوهشی و فناوری

نسرین نورشاهی دکتر  1395  
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 

 وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن 

 دکتر سیدهادی مرجائی  1395
های برای دانشگاه  تدوین الگویی( در دانشگاه های آمریکا و IRپژوهی )بررسی تجارب دانشگاه 

 ایران 

 دکتر داود حاتمی  1395
بررسی وضعیت محتوایی درس فارسی دانشگاهی: مطالعه اهداف درس، واکاوی موضوعی متون  

 و ارائه الگو 

غیرانتفاعی و پیشنهاد    –بررسی مسائل و مشکالت حقوقی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی   دکتر غالمرضا ذاکرصالحی  1395
 راهکارهای حقوقی برای رفع آنها 

 دکتر سیدهادی مرجائی  1395
ای در محیط دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت  بررسی میزان رعایت اخالق علم و اخالق حرفه 

 علمی دانشگاه ها 
پورآتشی دکتر مهتاب  1395  تطبیقی تجارب دانشگاه های منتخب از منظر توجه به ویژگی های  دانشگاه کارآفرین  بررسی   

 دکتر سیدهادی مرجائی  1395
مطالعه    -سنجش ملی وضعیت سرمایه فرهنگی و اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه ها  

 طولی 
ذاکرصالحی   غالمرضا دکتر 1396  آموزش عالی ایران در زمینه پایداریگزارش ملی دستاوردهای  

انداز، اهداف و سیاستهای کالن آموزش عالی در کشورهای منتخب مطالعه تطبیقی چشم  ذاکرصالحی   غالمرضا دکتر 1398
 امریکا و آلمان(  -انگلستان -ایران  -روسیه -چین -)ژاپن

انداز، اهداف و سیاستهای کالن آموزش عالی در کشورهای منتخب مطالعه تطبیقی چشم  ذاکرصالحی   غالمرضا دکتر 1400
 موج دوم: هلند، فرانسه، سنگاپور، مالزی، عربستان، افریقای جنوبی(  

98-
 مسئولیتهای متقابل دولت و هیأتهای امنا  ذاکرصالحی   غالمرضا دکتر 1397

 دانشجویان خارجی )گزارش تخصصی( زیرساختها و الزامات جذب  ذاکرصالحی   غالمرضا دکتر 1397
 المللی از آموزش عالی ایران پیمایش نظرات و انتظارات دانشجویان بین  مهتاب پورآتشی دکتر  1399
 المللی شدن مؤسسات پژوهشی علوم انسانی در کشورهای منتخب بررسی تجارب بین  مهتاب پورآتشی دکتر  1399
 اقدامات دانشگاههای منتخب در زمینه توسعه پایدار بررسی  مهتاب پورآتشی دکتر  1397
 پایش ملی میزان آگاهی دانشجویان از مسئولیت اجتماعی  سیدهادی مرجائی دکتر  1398
 پیمایش ملی وضعیت سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان  سیدهادی مرجائی دکتر  1398

 

  

 

 ( 1399تا  1390)از سال   های تخصصی اتمام یافته گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالیهای پژوهشی و گزارش طرح 

 

های معرفی فعالیت  

 گروه مطالعات تطبیقی 

 در آموزش عالی

99-1390 
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