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کارگاه آموزشی بازشناسی و ارتقاي تجارب مدیریتی        •
دبیر علمی دکتر غالمرضا           -آموزش عالی  
 1389 -ذاکرصالحی

پنل تخصصی بررسی و امکان سنجی راه اندازي             •
دبیر  -در دانشگاه هاي کشور    ) IR(دانشگاه پژوهی   

 1392دي  7 -علمی دکتر سید هادي مرجائی
پنل تخصصی راهبرد جذب دانشجویان خارجی در          •

دبیر علمی دکتر     -1404ایران براي چشم انداز        
 1393 -غالمرضا ذاکرصالحی

پنل تخصصی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی          •
دبیر علمی دکتر سید      –دیپلماسی علم و فناوري      

 1393تیر 1 -هادي مرجائی
کارگاه آموزشی آشنایی با کارویژه هاي دانشگاه             •

چشم اندازها، اهداف و ماموریت ها و       :)IR(پژوهی      
 IRتجربیات دانشگاه هاي خارجی و الگوي کاري           

دبیر علمی دکتر سید هادي      –در دانشگاه هاي ایران   
 )در دست اجرا( -مرجائی

کارگاه آموزشی اخالق حرفه اي در پژوهش هاي            •
آشنایی با مبانی نظري، مولفه ها، چالش        : دانشگاهی

دبیر علمی  –ها، وضع موجود و راه کارهاي تقویت          
 )در دست اجرا( -دکتر سید هادي مرجائی

دبیر –پروپوزال نویسی : کارگاه آموزشی روش تحقیق    •
 )در دست اجرا( -علمی دکتر سید هادي مرجائی

پنل تخصصی بررسی الزامات زیرساختی دانشگاه          •
  –دبیر علمی دکتر سید هادي مرجائی         –کارآفرین

 )در دست اجرا(1393بهمن 
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دکتر غالمرضا   -بررسی وضعیت گذشته و موجود پژوهش در ایران        •
 1387 -ذاکرصالحی

دکتر غالمرضا   -کتاب شناسی پژوهش در آموزش عالی ایران            •
 1388 -ذاکرصالحی

 -سازي علم   شناسی دیدگاه نویسندگان ایرانی در مورد بومی         گونه •
 1391 -دکتر غالمرضا ذاکرصالحی

بررسی وضعیت موجود میان رشته اي ها در نظام آموزش عالی               •
 1392 -دکتر داود حاتمی -ایران

مطالعه اهداف  : بررسی وضعیت محتوایی درس فارسی دانشگاهی        •
درس، واکاوي موضوعی متون و ارائه الگویی پیشنهادي براي تدوین

 )در حال اجرا(1393 -دکتر داود حاتمی -

 اي  مطالعات میان رشته

 مطالعات تطبیقی 
ها و معیارهاي انتخاب و انتصاب رؤساي            مروري بر ساختارها، رویه     •

دکتر نسرین   -دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ایران و جهان           
 1386 -نورشاهی

 1386 -دکتر غالمرضا ذاکرصالحی -رتبه بندي دانشگاه هاي جهان  •
هاي مشابه در      مقایسه چند شاخص آموزش عالی ایران با شاخص            •

 1387 -دکتر نسرین نورشاهی -آموزش عالی کشورهاي جهان
بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا، کشورهاي                 •

مالزي، جمهوري آذربایجان، ترکیه، هندوستان، پاکستان و رژیم              
 1389 -دکتر رحیم دباغ و همکاران -گر قدس اشغال

دکتر غالمرضا   -کشور جهان     39مطالعه تطبیقی تقویم آموزشی در        •
 1389 -ذاکرصالحی

مطالعه و بررسی شاخص هاي رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات                  •
 1390 -دکتر غالمرضا ذاکرصالحی -آموزش عالی و پژوهشی 

پژوهی در دانشگاه هاي آمریکا و تدوین الگویی          بررسی تجارب دانشگاه   •
 1393 -دکتر سیدهادي مرجائی -هاي ایران براي دانشگاه

: سیر تحول آموزش عالی آمریکا، تجارب موفق و راهکارهایی براي ایران •
مورد کاوري سیاستگذاري آموزشی و برنامه هاي راهبردي دو دهه              

 1393 -دکتر نسرین نورشاهی -1990-2010
هاي   درس هایی از سیاستگذاري آموزش عالی هند، مروري بر برنامه            •

 1393 -پنج ساله، دکتر سیدهادي مرجائی
 -تجارب سیاستگذاري نوآوري در هند، مروري بر برنامه هاي پنج ساله      •

 )در حال اجرا(1393 -دکتر سیدهادي مرجائی
تجارب سیاستگذاري علم و تکنولوژي در هند، مروري بر برنامه هاي              •

 )در حال اجرا(1393 -دکتر سیدهادي مرجائی  -پنج ساله
بررسی تجارب آموزش عالی بلژیک از منظر توجه به دانشگاه کارآفرین       •

در حال (1393 -دکتر مهتاب پورآتشی  -،  هاي آن براي ایران و آموزه
 )اجرا

 
 مطالعات ارزیابی 

گیري انتخاب و انتصاب رؤساي            ارزیابی نظام پشتیبان تصمیم       •
 1387 -دکتر نسرین نورشاهی -ها در ایران دانشگاه

نقد و بررسی سند راهبردي حوزه آموزشی بر اساس آمایش سرزمین             •
 1390 -دکتر غالمرضا ذاکرصالحی -آموزش عالی

هاي دکتري مشترك با دانشگاههاي خارجی و ارائه               ارزیابی دوره  •
 1391 -دکتر نسرین نورشاهی و همکاران -راهکارهاي تقویت آن

مطالعه و تدوین راهبرد جذب دانشجویان خارجی در ایران براي چشم            •
 1392 -دکتر غالمرضا ذاکرصالحی -1404انداز 

 مطالعات مربوط به دانشجویان دانشگاه ها 
 -2و    1بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه ها جلد           •

 1383 -دکتر سیدهادي مرجائی
هاي شغلی دانشجویان دانشگاه      گیري  سنجش خوداثربخشی در تصمیم    •

 1384 -دکتر سیدهادي مرجائی -ها
بررسی وضعیت اخالق علم در دانشگاههاي دولتی وابسته به وزارت              •

 1391 -دکتر سیدهادي مرجائی -علوم، تحقیقات و فناوري
سنجش ملی وضعیت سرمایه فرهنگی و اجتماعی در بین دانشجویان              •

در حال  (1393 -دکتر سیدهادي مرجائی  ، )مطالعه طولی (دانشگاه ها   
 )اجرا

 مطالعات مربوط به اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها 
 1384 -دکتر غالمرضا ذاکرصالحی -بررسی وضعیت منابع انسانی نخبه •
 1385سند ملی حفظ و نگهداشت نخبگان،دکتر غالمرضا ذاکرصالحی،  •
بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاري اعضاي هیأت علمی     •

دکتر  -دانشگاههاي دولتی ایران و ارائه راهکارهایی براي ارتقاء آن            
 1389 -نسرین نورشاهی

اي در محیط دانشگاهی  بررسی میزان رعایت اخالق علم و اخالق حرفه •
 -دکتر سیدهادي مرجائی   -از دیدگاه اعضاي هیأت علمی دانشگاهها       

 )در حال اجرا(1393
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در میان اعضاي                 •

هیأت علمی دانشگاه ها وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و              
1393 -دکتر نسرین نورشاهی   -ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع آن     

 )در حال اجرا(
 مطالعات حقوق آموزش عالی  

مطالعه و بررسی مسایل و مشکالت حقوق مالکیت فکري در ایران و               •
دکتر غالمرضا   -تدوین نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن آن         

 1387 -ذاکرصالحی
ترین   بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی              •

 1388 -دکتر غالمرضا ذاکرصالحی -مسایل آن در ایران
 –بررسی مسایل و مشکالت حقوقی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی           •

دکتر  -غیرانتفاعی و پیشنهاد راهکارهاي حقوقی براي رفع آنها               
 1393 -غالمرضا ذاکرصالحی

مطالعات بازنگري و اصالح قانون تشکیل هیأتهاي امناي دانشگاهها و             •
دکتر غالمرضا ذاکرصالحی -موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري

 )در حال اجرا(1393 -
 ویژه نامه 

ویژه نامه فصلنامه پژوهش و برنامه   -مطالعات تطبیقی در آموزش عالی •
در حال  ( 1393 –دبیرعلمی دکتر داود حاتمی    -ریزي در آموزش عالی

 )انتشار


