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 دَري حتصیالت َ دَري آمُسشی

 :هؾخصبت فشدی

 

مزتبً 

 علمی

  مذرک حتصیلی َضعیت استخذام

 وام خاوُادگی
 

 وام

 

 اثْالفضل لبعن صادٍ ػلیؾبُی دکرتی پیوبًی اعتبدیبس

 

 
Fax 

 

email 

 تلفه

 حمل کار

04124327500 

 ghasemzadee@yahoo.com 04124327534 2415داخلی 

 

 

 :عْاثك آهْصؽی

 

تاریخ 

 اخذ مذرک

 

 کشُر
 

 شٍز
 

 وام داوشگاي
 

 رشتً حتصیلی
 

 مذرک حتصیلی

 کبسؽٌبعی ػلْم تشثیتی داًؾگبٍ اسّهیَ اسّهیَ ایشاى 1382

داًؾگبٍ ػالهَ  هتشاى ایشاى 1384

 عجبعجبیی هتشاى
هذیشیت 

 آهْصؽی
 کبسؽٌبعی اسؽذ

هذیشیت  داًؾگبٍ اسّهیَ اسّهیَ ایشاى 1391

 آهْصؽی
 دکرتی

 

 

ثشسعی ساثغَ ثیي ثبلٌذگی هذیشاى ثب اثشخبؾی عبصهبًی : ػٌْاى پبیبى ًبهَ فْق لیغبًظ

 ّ پیؾٌِبد هذلی هٌبعت ثشای ثبلٌذگی هذیشاى آهْصػ ّ پشّسػ کؾْس

 

 عبختبسی ػْاهل عبصهبًی، –ثشسعی هیضاى ثشاصػ جتشثی هذل ػلی : ػٌْاى سعبلَ دکرتی

 فشدی، ؽغلی ّ سفتبسی هْثش ثش سفتبس پبعخگْیی اػضبی ُیبت ػلوی

 

 :کتت هٌتؾش ؽذٍ

 

 ًبؽش
  ًْع کبس

 ػٌْاى کتبة
 تبلیف تشمجَ

همذهَ ای ثش هذیشیت   * اًتؾبسات کتبة مهگبى

آهْصؽی 

اعتبًذاسدُب، تئْسی )

 (ُب ّ ػول

 

 :همبالت چبپ ؽذٍ دس ًؾشیبت ّ جمالت خبسجی
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 تاریخ
 

 وام وشزیً
 

 عىُان

پبییض ّ 

صهغتبى 

91 

دّ فصلٌبهَ ػلوی پژُّؾی 

 هذیشیت اعالهی
هذل عبصی اخالق اعالهی کبس ّ فشٌُگ 

آصهْى : عبصهبًی ثش سضبیت ؽغلی

 ًمؼ هیبجنی تؼِذ عبصهبًی
 –ػلوی )جملَ عالهت ّ هبذاؽت  92هببس 

 (ISCپژُّؾی 

ًمؼ ثب ّجذاى ثْدى ّ کٌرتل ادساکی 

 ثش سضبیت ّ اعرتط ؽغلی کبسکٌبى

ًْثت 

 چبپ
 پژُّؾی –فصلٌبهَ ػلوی 

پژُّؾِبی سّاًؾٌبعی اجتوبػی 

(ISC) 

عبختبسی -ثشاصػ سّاثظ ػلی

ّیژگیِبی ؽخصیتی ثب اعرتط ّ سفتبس 

ؽِشًّذی عبصهبًی ثب تْجَ ثَ 

 اثشات هیبجنی سفتبس پبعخگْیی فشدی
ًْثت 

 چبپ
 تشّیجی هذیشیت –فصلٌبهَ ػلوی 

 ّ تْعؼَ
ًمؼ اثؼبد سُربی هؼٌْی دس ظشفیت 

یبدگیشی ّ پبعخگْیی عبصهبًی 

 ؽ.کبسکٌبى تْصیغ ثشق اعتبى آ
ًْثت 

 چبپ
 پژُّؾی عالهت –فصلٌبهَ ػلوی 

 کبس ایشاى
عبختبسی -ثشاصػ سّاثظ ػلی

ّیژگیِبی ؽخصیتی ثب اعرتط ّ 

ػولکشد ؽغلی ثب تْجَ ثَ اثشات 

 هیبجنی سفتبس پبعخگْیی فشدی
عبل 

پٌجن، 

1391 

پژُّؾی سّاًؾٌبعی ّ -جملَ ػلوی

 دیي
ساثغَ صفبت ؽخصیتی، جِت گیشی 

آصهْى یک : هزُجی ّ ّعْاط هشگ

 الگْی ػلی
ًْثت 

 چبپ
( ISC)پژُّؾی -فصلٌبهَ ػلوی

 پژُّؼ ُبی ًْیي سّاًؾٌبختی

عبختبسی ثب - ثشاصػ سّاثظ ػلی 

ّجذاى ثْدى ّ تْافك پزیشی ثب 

اعرتط ّ سضبیت ؽغلی ثب تْجَ ثَ 

 اثشات هیبجنی سفتبس پبعخگْیی فشدی
تبثغتبى 

1390 
پژُّؼ  (ISC)پژُّؾی -جملَ ػلوی

 دس ػلْم ّسصؽی
ساثغَ ثیي تْامنٌذعبصی ّ سفتبس 

ؽِشًّذی عبصهبًی کبسکٌبى اداسٍ 

 کل تشثیت ثذًی اعتبى هتشاى
هببس 

1391 

( ISC)پژُّؾی -فصلٌبهَ ػلوی

 پژُّؼ ُبی ًْیي سّاًؾٌبختی

ساثغَ عْگريي هزُيب ّ صفبت ؽخصیيت 

 ثب ّعْاط هشگ

، 9مشبسٍ 

1388 

ثشسعی اثشخبؾی آهْصؽی خْد هتوبیض  پژُّؾی اػتیبد پژُّی-جملَ ػلوی

عبصی ثش کبُؼ ثبصگؾت جمذد هؼتبداى 

 ثَ اػتیبد

ًْثت 

 چبپ
جملَ ػلْم تشثیتی ّ سّاًؾٌبعی 

 داًؾگبٍ اسّهیَ

 پبعخگْئی دس ًظبهِبی آهْصؽی

فشّسدیي 

1387 

 

ثشسعی اثشخبؾی پْدهبى آهْصؽی حمْق  هبٌُبهَ اصالح ّ تشثیت

ثش هیضاى یبدگیشی فشاگیشاى 

 هذیشیت صًذاى

ًْثت 

 چبپ
International Journal of Basic Sciences 

and Applied Research (ISC) 

A investigation of the relationship between 

senior line and staff principals’ development 

in Ministry of education and organizational 

effectiveness in the Educational System of 

Iran 

 

 : پشّژٍ ُبی پژُّؾی –عشح 

 

 مُسسً محایت کىىذي
 

 عىُان

اسصیبثي دسًّي گشٍّ آهْصؽي فمَ ّ  داًؾگبٍ اسّهیَ

 (مهکبس) هؼبسف داًؾگبٍ  اسّهیَ

تذّیي ؽبخصِبی آهْصؽی هٌبعك آهْصؽی  هشکض آهْصػ ّ پژُّؼ عبصهبى صًذاهنب
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 (جمشی) ُفت گبًَ عبصهبى صًذاهنب

عشح هصْة اعتبًی، آهْصػ ّ پشّسػ 

 اعتبى آرسثبیجبى غشثی
عٌجؼ دسجَ حمشّهیت ّ تْعؼَ یبفتگی 

هٌبعك آهْصػ ّ پشّسػ اعتبى 

 (مهکبس) آرسثبیجبى غشثی

عشح هصْة اعتبًی، آهْصػ ّ پشّسػ 

 اعتبى آرسثبیجبى غشثی
ثشسعی ؽیْع هؾکالت ّ اختالالت سفتبسی 

 (مهکبس) دس داًؼ آهْصاى دّسٍ ساٌُوبیی

اسصیبثی ػولکشد ّ ستجَ ثٌذی داًؾکذٍ  عشح هصْة داًؾگبُی، داًؾگبٍ اسّهیَ

 (مهکبس) ُبی داًؾگبٍ اسّهیَ

هذل هؼبدالت عبختبسی دیذگبٍ اػضبی  عشح هصْة داًؾگبُی، داًؾگبٍ اسّهیَ

ُیئت ػلوی دسثبسٍ هغئْلیت 

 (مهکبس)اجتوبػی

عشح هصْة داًؾگبُی، داًؾگبٍ ؽِیذ 

 هذًی آرسثبیجبى، دس دعت الذام

 ثش اعرتط یتی ؽخصّیژگی ُبی ًمؼ یثشسط

 ثب تْجَ ثَ اثشات ی ؽغلتیّ سضب

ی کبسکٌبى  ؽغلی خْدکبسآهذیاًجیم

 ( ًْسامی ّ پیهل) ی دّلتیداًؾگبٍ ُب

 (جمشی دّم)ی  غشةجبىیاعتبى آرسثب

عشح هصْة داًؾگبُی، داًؾگبٍ ؽِیذ 

 هذًی آرسثبیجبى، دس دعت الذام

ثشسعی پیؾبیٌذُب ّ پیبهذُبی 

پبعخگْیی فشدی اػضبی ُیبت ػلوی 

هغبلؼَ هْسدی داًؾگبٍ ؽِیذ هذًی )

(جمشی )(آرسثبیجبى ّ داًؾگبٍ تربیض  

 

 

 :هْضْػبت هْسد ػاللَ ثشای حتمیك ّ پژُّؼ 

پبعخگْیی، هغئْلیت )هذیشیت آهْصؽی، هذیشیت هٌبثغ اًغبًی، سفتبس عبصهبًی 

 (...اجتوبػی، اخالق حشفَ ای، اخالق اعالهی کبس ّ 
 

 :همبالت اسائَ ؽذٍ ثَ مسیٌبسُب ّ کٌفشاًغِبی ثیي اللولی 

 

 تبسیخ
 

 حمل کٌفشاًظ
 

 ػٌْاى

ثصْست 

عخٌشاًی، 

  1390اعفٌذ 

اّلیي مهبیؼ هلی هذیشیت 

 آهْصػ عبصهبًی

تْعؼَ ؽبیغتگی ُبی هذیشاى اسؽذ یک 

ػبهل حیبتی دس اثشخبؾی عبصهبهنبی 

 آهْصؽی

ثصْست 

عخٌشاًی، 

  1391اعفٌذ 

اّلیي مهبیؼ هلی ؽجغرت 

دس للوشّ فشٌُگ ّ 

 تبسیخ ایشاى

تجییي ًمؼ ّ هیضاى تبثیش عشهبیَ 

اجتوبػی ثش تؼِذ عبصهبًی ّ آهْصػ 

 اثشخبؼ هؼلوبى ؽِشعتبى ؽجغرت

ثصْست چبپ، 

  1391اعفٌذ 

اّلیي مهبیؼ هلی ؽجغرت 

دس للوشّ فشٌُگ ّ 

 تبسیخ ایشاى

ؽیخ حموْد ؽجغرتی ّ اًذیؾَ ُبی 

 تشثیتی

ثصْست پْعرت، 

  1391اعفٌذ 

اّلیي مهبیؼ هلی ؽجغرت 

دس للوشّ فشٌُگ ّ 

 تبسیخ ایشاى

تجییي ًمؼ اخالق اعالهی، اخالق کبسی 

ّ فشٌُگ خذهت گزاسی دس استمبی 

هغئْلیت اجتوبػی هؼلوبى ؽِشعتبى 

 ؽجغرت

ثصْست پْعرت، 

  1391اعفٌذ 

اّلیي مهبیؼ هلی ؽجغرت 

دس للوشّ فشٌُگ ّ 

 تبسیخ ایشاى

تججیي ًمؼ خْدکبسآهذی ثش هیضاى 

 (مهکبس)پبعخگْیی دثیشاى 

، ثصْست 1390

 پْعرت

اّلیي مهبیؼ هلی 

داًؾجْیبى ػلْم تشثیتی 

 " ایشاى

ثشسعی اثشخبؾی آهْصػ همبثلَ ثب 

ثبّسُبی غیش هٌغمی دس هبجْد 

ثبّسداؽتِبی فشدی ّ پیؾشفت حتصیلی 

 (مهکبس)داًؼ آهْصاى 
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، ثصْست 1390

 پْعرت

اّلیي مهبیؼ هلی آهْصػ 

 دس ایشاى

ثشسعی ساثغَ ثیي تْامنٌذعبصی ّ 

سفتبس تبثؼیت عبصهبًی دثیشاى 

 (مهکبس)ًبحیَ یک تربیض 

، ثصْست 1390

 عخٌشاًی

کٌفشاًظ هلی 

کبسآفشیٌی، تؼبّى ّ 

جِبد التصبدی، داًؾگبٍ 

 آصاد اعالهی ًبئیي ؽِش،

ثشسعی ساثغَ ثیي کبسآفشیٌی، سضبیت 

ؽغلی ّ تؼِذ عبصهبًی دس ثیي 

 (مهکبس)کبسکٌبى 

اّلیي مهبیؼ اجنوي  1390

هذیشیت آهْصؽی ایشاى، 

 هتشاى

ثشسعی هیضاى اعتفبدٍ هؼلوبى 

 ّ استجبط آى ثب ICDLاثتذائی اص 

 (مهکبس)کیفیت تذسیظ 

، اّلیي مهبیؼ کویتَ " 1390

اعتبى  (سٍ)اهبم 

 آرسثبیجبى ؽشلی، تربیض

تبثیش تْعؼَ ؽبیغتگی هذیشاى دس 

 اثشخبؾی ّ تْعؼَ عبصهبًی

اّلیي کٌفشاًظ ثیي  1391

املللی هذیشیت، ًْآّسی 

 ّ تْلیذ هلی، لن

ثشسعی ساثغَ ثیي پبعخگْیی ثب 

هیضاى سضبیت ؽغلی اػضبی ُیبت ػلوی 

 (مهکبس)

اّلیي مهبیؼ هلی هذیشیت  1391

 ػلْم ًْیي گشگبى

ثشسعی ًمؼ تْامنٌذعبصی سّاًؾٌبختی 

ثش هبجْد ػولکشد ؽغلی کبسکٌبى 

 داًؾگبٍ اسّهیَ

28-27 

اسدیجِؾت عبل 

1391. 

 

چِبسهیي مهبیؼ هلی 

آهْصػ داًؾگبٍ ؽِیذ 

 سجبیی هتشاى

ثشسعی ساثغَ ی ثیي عجک ُبی 

یبدگیشی ّ ساُربدُبی یبدگیشی 

خْدگشداى ثب ػولکشد حتصیلی داًؼ 

 آهْصاى پغش عبل عْم هذاسط هتْعغَ

 (مهکبس)

پٌجن ؽِشیْس 

1391 

مهبیؼ هلی ػلْم هذیشیت 

 گشگبى، ًْیي

ًمؼ آهْصػ ّ هبغبصی داًؼ هذیشاى دس 

تْعؼَ تْاًبییِبی هذیشاى 

دّم خشداد 

 1391عبل 

 

مهبیؼ هلی سعبلت هؼلن 

دس چؾن اًذاص ایشاى 

، هشکض تشثیت 1404

هؼلن ؽِیذ سجبیی ؽِش 

 ثبثل

ثشسعی ساثغَ ثیي ّیژگی ُبی 

 عبصهبًی هذاسط ثب اػتوبد هؼلوبى

 (مهکبس)

اّلیي مهبیؼ هلی  (3/4/1391)، 

، سّاًؾٌبعی تشثیتی

داًؾگبٍ تشثیت دثیش 

 ، هتشاىؽِیذسجبیی

تجییي ًمؼ جِت گیشی ُذف ّ 

ساُربدُبی یبدگیشی خْدگشاى ثب 

ػولکشد حتصیلی داًؼ آهْصاى پغش عبل 

اّل هذاسط هتْعغَ 

اّلیي مهبیؼ هلی  (3/4/1391)

سّاًؾٌبعی تشثیتی، 

داًؾگبٍ تشثیت دثیش 

  ، هتشاىؽِیذسجبیی

 

تجییي ًمؼ اسصؽیبثی تْصیفی ثش 

هؾبسکت یبدگیشی ّ پیؾشفت حتصلی 

  پبیَ اّل اثتذاییىداًؼ آهْصا

 (مهکبس)

26-29 July 

2010 

International Conference of 

IADIS, e-Learning, 

Freiburg, Germany 

Accountability in educational systems: An 
examination of antecedents and 
consequences" 

 

 

 :جْایض ّ هذاسک افتخبسی ّ هذاهلبی اخز ؽذٍ 

 

 کشُر
 

ساسمان یا مُسسً اٌذا 

 کىىذي

 

 عىُان

 
دسیبفت تمذیشًبهَ اص عْهیي مهبیؼ  داًؾگبٍ اسّهیَ ایشاى

 اعتؼذادُبی دسخؾبى داًؾگبٍ اسّهیَ
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داًؾگبٍ ػالهَ عجبعجبیی  ایشاى

 هتشاى
کغت ستجَ اّل فبسؽ التحصیلی دس 

 13/18دّسٍ کبسؽٌبعی اسؽذ ثب هؼذل 

کغت ستجَ دّم دس آصهْى دکرتی  داًؾگبٍ اسّهیَ ایشاى

 1387داًؾگبٍ اسّهیَ دس عبل 

کغت ستجَ اّل اهتحبى جبهغ دس دّسٍ  داًؾگبٍ اسّهیَ ایشاى

 دکرتی

 

 

 :ػضْیت دس اجنوي ُبی ػلوی 

 

 سال عضُیت
 

 کشُر
 

 وام مُسسً

 اجنوي هذیشیت آهْصؽی ایشاى 1391

اجنوي ػلْم تشثتی  ایشاى 1380

 داًؾگبٍ اسّهیَ
 

 

 

 

 

 

 :ختصص ّهِبست دس صثبهنبی ػلوی 

 

 هیضاى هِبست
 

صثبهنبی خبسجی 

کَ ثَ آهنب هغلظ 

 هی ثبؽیذ
 ًْؽنت خْاًذى صحجت کشدى

ثغیبس  خْة

 خْة
ػب

 لی
ثغیبس 

 ػبلی
ثغیبس  خْة

 خْة
ػب

 لی
ثغیبس 

 ػبلی
ثغیبس  خْة

 خْة
ػب

 لی
ثغیبس 

 ػبلی

 اًگلیغی   *   *    *  

 ػشثی            

 فبسعی  *    *    *  

 فشاًغَ            

 تشکی  *    *   *   

 

 

 :کبسگبُِبی آهْصؽی

 

 عبل ثشگضاسی
 

 ًبم هْعغَ
 

 ًبم هْعغَ

 همذهبتی ّ SPSSًشم افضاس  ساُربد پیوبیؼ هتشاى 1390-91

 پیؾشفتَ

تشمجَ هتْى ختصصی صثبى  جِبد داًؾگبُی هتشاى 1390-1389
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 (3)ّ  (2)، (1)اًگلیغی 

ًشم افضاس لیضسل  ساُربد پیوبیؼ هتشاى 1391

 همذهبتی

پژُّؾگبٍ ػلْم ّ فٌْى  1392

 اعالػبت ایشاى

ًشم افضاس لیضسل 

 پیؾشفتَ

 عجکِبی یبدگیشی داًؾگبٍ ؽِیذ هبؾتی 1390

 


