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 مقدمه
ریزی علمی و آموزشی  تحقیقات و برنامه مؤسسه  عالی )ریزی آموزشمؤسسه پژوهش و برنامه 

های علمی و  ،  با هدف کمک به بهبود و ارتقای کیفیت و محتوای برنامه 1348از سال    (سابق 

  ، مؤسسه مذکور 1360آموزشی نظام آموزش عالی کشور کار خود را آغاز کرده است. در سال  

های علمی کشور، خدمات کتابداری و اسناد  ریزی آموزشی، سیاست در قالب چهار مرکز برنامه 

، در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم  1369شد. در سال  اداره می   و مدارک علمی ایران

های توسعه کمّی و کیفی آموزش  وقت، ایجاد یک نهاد توانمند برای مطالعه و پیشنهاد سیاست 

عالی در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مطرح  

ریزی آموزش عالی( تأسیس  اش )مؤسسه پژوهش و برنامه کنونی آن، مؤسسه با نام    و براساس

ریزی آموزش عالی، به عنوان کانون تفکر نهاد آموزش  ؤسسه پژوهش و برنامهم . هم اکنون  شد

برنامههای خود را در راستای  عالی کشور فعالیت  سیاستگذاری    و  ریزیکمک به بهبود نظام 

ریزی آموزش عالی با تولید و انتشار  هش و برنامهمؤسسه پژوعالی ساماندهی کرده است.  آموزش

کند که پاسخگوی نیازهای مخاطبان خود که  دانش در حوزه آموزش عالی همواره تالش می

ریزان، محققان و دانشجویان حوزه آموزش عالی است، باشد و در  شامل سیاستگذاران، برنامه

پژوهشی معتبری مبادرت    -آثار علمی  خود، به گزیده   یساز و کار انتشارات   این راستا از طریق 

باشد.   اهداف نظام آموزش عالی کشور  بر آورنده  از مجموعه    این مجموعهورزد که  فهرستی 

مندان به مطالعات آموزش عالی تهیه شده  نفعان و عالقه برداری ذی انتشارات مؤسسه برای بهره 

   است.
 

 رضا منیعی  دکتر

مؤسسه پژوهش و  معاون پژوهشی

 ریزی آموزش عالیبرنامه 
  



 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 کتابهای منتشره -1
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 رهبری در آموزش عالی  

 بری. ز. پوزنر جیمز. م. کوزس  نویسندگان:

محمدخانی  مترجمان: کامران    ، دکتر 

 ریحانه خادم حسینی  

    221  تعداد صفحات:

    1400  سال انتشار:

 ریال  250.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

کتاب رهبری در آموزش عالی: تمرینهایی برای ایجاد تفاوت، درباره این است که چگونه افراد  

ش  الآورند تا برای آرمانهای مشترک خود ت  در کالج و دانشگاهها، دیگران را به حرکت درمی

ای را خلق نمایند. این کتاب در مورد رفتارهایی است که رهبران   العادهکرده و اتفاقات خارق 

اقدامات، چشم به  را  ارزشها  آنها  به کارگیری  نوآوریها،    با  به  را  موانع  واقعیات،  به  را  اندازها 

کنند. همچنین تاکید این کتاب  گسستگیها را به انسجام و مخاطرات را به پاداشها تبدیل می

فضایی را ایجاد میکند که در آن افراد با یکدیگر همکاری    ت رهبری است کهبر آن دسته اقداما

 .برانگیز را به موفقیتهای چشمگیر تبدیل می نمایند  نموده و فرصتهای چالش



 ریزی آموزش عالی  معرفی انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه  4
 

 

 

ب  یزندگ  در  ینسل  نیتحوالت 

در سه نسل   ی امطالعه  رانیا  یدانشگاه

 ی استاد

هرا  ز  فراستخواه،   مقصود  :سندگانینو

 ی حمدم

    163صفحات:  تعداد

     1400سال انتشار: 

 ریال   200.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

 کتاب حاضر از طرحی پژوهشی در آمده است که  
انواع  ،  های نسلظریهنمورد  در  در فصل دوم    - چیستی مسأله دانشگاهرد  در فصل اول در مو  -

وضعیت  و    ا تحوالت دانشگاهی جهانهای دانشگاهی ایران متناظر ببازنمایی نسل،  بندی نسل

روش  ،  عهروش شناختی مطالراهبرد  در فصل سوم در مورد    -  دانشگاهی در ایران  هاینسل

در فصل چهارم در مورد    -  پردازیتحلیل و دادهو    اندوزیتکنیک داده ،  میدان مطالعه،  مطالعه

ها  مشترک نسل  هایمقوله،  گانههای سهمقایسه نسل،  ای مشارکت کنندگانهای زمینهویژگی

،  هاراهبردها و تاکتیک،  ای شرایط زمینه،  شرایط محیطی،  شرایط علی:  در مدل نظریه برپایه

 آمده است. یهای نسلمقایسه ویژگیو ها توصیف نسل و در فصل پنجم    پیامدها
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دانشگاه ها و    ی ساؤراه دانش مذاکرات رمجموعه کتب  

ها  )مجموعه نشست  یو پژوهش   یموسسات آموزش عال

 ( 1399تا  1364از سال  

   یاحمد داور مجموعه:   ر یو دب گردآورنده

     1400انتشار:  سال

 ال یر  6010000 : مجموعه بهاء

 معرفی کتاب:
  است،  عالی دولتی  آموزش مؤسسات و دانشگاهها رؤسای نشستهای  مذاکرات از روایتی حاضر گزارش

  و  شده صفحه آرائی تنظیم و جلسات،  دبیران دستنوشته های و یادداشتها   ویرایش و تایپ از  پس  که

  با   ایمجموعه   در  پژوهشی  عالی و  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاهها  رؤسای  نشست  مذاکرات  عنوان  با

  بازگشائی   از   پس  ماه   چند  فاصلۀ  به  نشستها  این  نخستین  .است  یافته   انتشار  دانش«  »راه  عنوان

  در   و  نجفی  محمدعلی  آقای   وزارت  دوران  در  فرهنگی  انقالب   ناشی از   تعطیلی   به دنبال  دانشگاهها، 

برگزار شد و از آن    1363اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و آموزش    پنجم  تاریخ

  حداقل   ادواری،  نجات اللهی  استاد  خیابان  در  واقع  عالی پس برگزاری این نشستها به گونه ای مرتب و  

هفتاد   از  نشستها   این تعداد  گذشته  سال سی وپنج طی که  آنجا  تا  یافت، ادامه سال  در  دو نوبت  برای 

  عالی   آموزش  تاریخی  مهم  اسناد  مربوط از  مذاکرات  و  مذکور  جلسات  است برگزاری  رفته  فراتر  مورد

  و  علمی   مراکز   و  ها   دانشگاه  بر  تنگناهای حاکم   و   دستاوردها  برنامه ها،  هها،  دیدگا   که   است  ایران

 . کند می  را معرفی ایران  عالی آموزش  تاریخ از ای  دوره در تحقیقاتی
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:  ) گزارش  وهایو سنار ی مبان ران؛ یو دانشگاه در ا یآموزش عال  یپژوه ندهیآ

 ( 1399تا   1393  یهاسال یط  یپژوه ندهیآ زی م یپنل تخصص یاز س  یمختصر
 

مقصود فراستخواه نویسنده:   

ی حسین سمیعدستیار برگزاری:   

  

   776تعداد صفحات:  

   1400سال انتشار:  

 ریال  1.640.000بهاء:  

    722صفحات:  تعداد

    1400سال انتشار: 

 ال یر  1.520.000بهاء: 

 معرفی کتاب:

مطالعات آینده ایران با تأ کید بر آموزشهای و نهادهای علمـی و دانشـگاهی را نویسـنده از  

ایـن امـر،    گنجانیـد؛ دلیـلدر بخشـی از برنامـه پژوهشـی خـویش    80نیمـه دوم دهـه  

پژوهی آن برای فهم مسئلۀ ایران و برای فهم مسئلۀ علم و    اندیشی و آینده  اهمیـت آینده

دانشگاه در ایـران بـود. دو طـرح پژوهشـی را مؤ لـف از همـان زمـان و سـپس در دهـه  

ست. ا  عــالی برعهــده گرفتــه  ریزی آموزش  در مؤسسـه پـژوهش و برنامــه  90  
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عملکرد وزارت علوم،  

-در دولت  ی و فناور قات یتحق

و دوازدهم )   ازدهم ی های

 ( جلد دوم 1399-1392

 یعیرضا من: سندهینو

  یمژگان مهرپرور، شاد : همکاران

و زهره    یحامد کمال  ،یروحان

 پور   یفیس

 : صفحات  تعداد

    1400انتشار:  سال

 --- : بهاء

 معرفی کتاب:

دوازدهم  کتاب   و  یازدهم  های  دولت  در  عالی  آموزش  تا   بر  1392- 1399عملکرد  است   آن 

عالی، تحقیقات و فناوری کشور را، متشکل از  ها و دستاوردهای بخش آموزشها، فعالیتبرنامه

های  عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و سایر وزارتخانهها و موسسات آموزشدانشگاه

غیر انتفاعی، در    _هادهای عمومی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتیدولتی و ن

بررسی کند. هدف از تدوین این گزارش، معرفی و آشنایی با فعالیت ها    1392-1399سال های  

آمار   و  اطالعات  دادن  و  ایران  فناوری  و  تحقیقات  عالی،  آموزش  های  بخش  دستاوردهای  و 

 است.   1399تا    1392های آموزش عالی در سال های  واحدهای گوناگون از حوزه  
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بین المللی شدن آموزش عالی نگاهی 

 نو، گام هایی تحول ساز 

همکاران  نویسنده:   و  پورآتشی  مهتاب 

پناه،   یزدان  زمانی،  منیعی،  )فراستخواه، 

   ابراهیمی و . . .(

    429 تعداد صفحات:

     1400 سال انتشار:

 ریال  1.100.000 بهاء:

 

 معرفی کتاب:

  و   است  "تحول ساز  هایی  گام  نو،  نگاهی  عالی  آموزش  شدن  بین المللی"  حاضر،  کتاب  موضوع

  شدن   المللیبین  نوین  هایایده  و  نظری  مباحث  طرح  ضمن  مختلف،  فصول  طی  تا  شده  تالش

  فصول .  گردد  تبیین  پیشرو  مسیرهای  و  شود  تشریح  خصوص  این  در  تجارب زیسته  عالی،آموزش

  اختیار   در  کاملی  و  جامع  دید  تا  میگیرند  قرار  کنارهم   در  منسجم،  کل   از یک  اجزایی  بسان  کتاب

و    بوده  عالیآموزش  صاحبنظران   و  متخصصان  از  کتاب  فصول  نگارندگان.  گیرد  خوانندگان قرار

  دیدگاه   اکثراًشده    مطرح  مباحث. دارند  عالی  آموزش  شدن  المللیبین  زمینه  در  ایارزنده   تجربه

  ای درس آموخته   که  تجربیات ارزشمندی   به همراه  خبره،  و  ایحرفه  جمع  این  تخصصی  نظرات  و

  بخش   سه  بر  مشتمل  کتاب.  دارد؛ میباشد  به همراه  پژوهشی  و  آموزشی  موسسات  دیگر  برای

 تجارب جهانی می باشد.   و   ایرانی،  تجارب  نظری،  مباحث:  است
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 قلدری آکادمیک 

زهرا رشیدی نویسنده:   

  253تعداد صفحات: 

    1400سال انتشار: 

ریال   850000بهاء:   
 

 

 معرفی کتاب:

ایران ناشناخته و یا ورود به    یکه در بافت دانشگاه  یدرک مفهوم پدیدها   یدر این اثر برا 

استفاده    یفیو رویکرد ک  یاکتشاف  ختهیروبرو بود، از پارادایم آم  یار یبس  یآن با اما اگرها 

 -شده است.  

  ی برنگارنده به بررس  ی مبتن  ی « و » تجربه زیسته « کم  مایشیاساس این رویکرد، » پ  بر

و کوش  یتجربه کنشگران علم پرداخته  ماه  دهیدانشگاهها  به  راه  این  از  ابعاد و    ت،یاست 

  ، مایش یشده و از طریق پ  دهی راه برد؛ و با توجه به عوامل برکش  یمفهوم قلدر  یسطوح اساس

 بزرگتر آزمون نماید.   یرا در جامعه ا  یدهاین پد  یپذیر  میتعم
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دوره تدوین   آموزشی  راهنمای  های 

با   مهندسی:  حوزه  در  محور  برونداد 

فناوری   کارشناسی  دوره  بر  تمرکز 

 اطالعات 

 حسینی   مریم  سیده  دکترنویسندگان:  

 ابراهیم آبادی، دکتر  فرهاد  لرگانی، دکتر

 توفیقی جعفر

   407تعداد صفحات:  

    1400سال انتشار:  

 ریال  1.200.000بهاء:  

 معرفی کتاب:

  براساس   مهندسی  آموزشی  ی   دوره ها  تدوین  چگونگی  به  وافری   عالقه  حاضر کتاب  نویسندگان

  و   داده  انجام  زیادی را  بررسیهای  رابطه  همین   در  و  داشته  کار  بازار  تقاضای  مورد  شایستگیهای

  که   داشت  آن  بر  حاضر را  نویسندگان  تجربه،  و  عالقه  این.  ه اند  کرد  کسب  را  متعددی  تجربیات

  بهبود   در  خود  سهم  به   تا بتوانند  اثر بپردازند؛  یک  قالب  در  خود   تجربیات  و  بررسیها  جمعبندی  به

  نویسندگان .  نمایند  مشارکت  داخل کشور  در  شده  ارائه  مهندسی  آموزشی  ه های  دور  کیفیت

  فارغ التحصیالن   از  ی  باالی  درصد  که دریافتند  بردند  پی  خود  کار  اهمیت  و  ضرورت  به  زمانی

  حالی   در  این  و  میبرند  رنج  بیکاری  از  فناوری اطالعات  رشته  ن  فارغ التحصیال  بخصوص  مهندسی

.  است  التحصیالنفارغ    این  به  مربوط  اشتغال  بیشترین درصد  یافته  توسعه  کشورهای  در  که  است

  را   دیدگاهها  و  چالشها  ت،  موضوعا  که  کرد  یاری  را  آنها  کتاب حاضر  نویسندگان  تجربه  و  تخصص

 دهند.   قرار  بررسی  مورد  دقت  به  عالی   و آموزش  مهندسی  منظرهای  از
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  ی حکمران  جلددوم  یآموزش عال  حقوق

 در دانشگاه ها  ییامنا ات یه

 ی غالمرضا ذاکر صالح: سندهینو

 صفحات:      تعداد

     1400سال انتشار: 

 ال یر  1.250.000بهاء: 

 معرفی کتاب:

نحوه    و  امنایی  هیأت  حکمرانی  به  شماست  روی  پیش  اکنون   هم  که  مجموعه  این  دوم  جلد

  داخل  در اکنون هم دارد اختصاص وگزارشدهی نظارت شیوههای  و امنا هیأت و  دولت تعامل

 هیأت حکمرانی زمینه در  غنی ادبیات و نیست پژوهشگران دردسترس مقاله چند بجز کشور

  مرتبط   خارجی  پژوهشهای  برخی  ترجمه  به  ناگزیر  نگارنده  رو  این  از  است،  نگرفته  شکل  امنایی

  کشورها   تجارب  بررسی  به  مطالعه  این  از  مهمی  بخش  پیشبینی،  مطابق  که  آنجا  از.  گردید

  بنابراین .  گیرد  قرار  مخاطبان  اختیار  در  تفصیلی   بصورت  میبایست  تجارب  این  داشت،  اختصاص

  آنها   مهم  بخشهای  نهایی  درتدوین  اما  ترجمه،  کامل  بصورت  بین المللی  کلیدی  پژوهشهای

  مخاطبان   برای  سطر  چند  در  بین المللی  میدانی  پژوهش  یک  معرفی  است  بدیهی.  شد  منعکس

  با   کشور  مدیران  و  اندیشمندان  از  نفر  600  از  بیش  اکنون.  نبود  وافی  و  کافی  ما  پژوهشگر

  و   دانشگاهها  بجز  تعداد  این.  هستند  عضو  دانشگاهی  امنای  هیأتهای  در  مختلف  تخصصهای

 است.   اسالمی  آزاد  دانشگاه  مانند  دولتی  غیر  مؤسسه های
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اشتغال دانش آموختگان سال  تیوضع

کل    یهادانشگاه   1394 -95  یلیتحص

 کشور

 معصومه قارون : یگردآور

م:   همکاران   ،یجبل  مانیا  ،یرابیمقداد 

  ی فاطمه واشقان ،ییحجت عال ،یزهرا داود 

 رهیت  نی و حس  یفراهان

   104صفحات:  تعداد

    1400سال انتشار: 

 ال یر  1300.000بهاء: 

 معرفی کتاب:

های  اطالعاتی، شبکهبررسی پایگاههای آماری موجود در کشور، گلوگاههای  در کتاب حاضربا 

دادههای ثبتی، بررسی الگوهای همکاری و تبادل دادهها و بطورکلی    آوری و تجمیعملی جمع

آموختگان، الگوی مفهومی    دانش  سنجی اجرای طر حهای ردیابی و پیمایش وضعیت  امکان

ردیابی  آموختگان طراحی شد. در این الگوی مفهومی،    ردیابی )رصد( وضعیت اشتغال دانش 

آموختگان به طریق ثبتی با اتصال به یک پایگاه آماری ثبتی ملّی و   اشتغال دانش  وضعیت

جمع آوری  عالی  دانشگاهها و مراکز آموزش  آموختگان توسط  دانش  پیمایش وضعیت اشتغال

 و به چاپ رسیده است. 
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آموختگان سال تحصیلی  دانشوضعیت

 های کل کشور دانشگاه 96-1395

 معصومه قارون ری: گردآو 

جبلی،  همکاران:    ایمان  میرابی،  مقداد 

زهرا داودی، حجت عالیی، فاطمه واشقانی  

 فراهانی و حسین تیره

    104تعداد صفحات: 

    1400سال انتشار: 

 ریال   1.300.000بهاء: 

 معرفی کتاب:

های    اطالعاتی، شبکهبررسی پایگاههای آماری موجود در کشور، گلوگاههای  با    در کتاب حاضر

دادههای ثبتی، بررسی الگوهای همکاری و تبادل دادهها و بطورکلی    آوری و تجمیع  ملی جمع

آموختگان، الگوی مفهومی    دانش  سنجی اجرای طر حهای ردیابی و پیمایش وضعیت  امکان

ردیابی  آموختگان طراحی شد. در این الگوی مفهومی،    ردیابی )رصد( وضعیت اشتغال دانش 

آموختگان به طریق ثبتی با اتصال به یک پایگاه آماری ثبتی ملّی و   اشتغال دانش  وضعیت

جمع آوری  عالی  دانشگاهها و مراکز آموزش  آموختگان توسط  دانش  پیمایش وضعیت اشتغال

 و به چاپ رسیده است. 
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 بازاندیشی آموزش مهندسی 

  یوهان   کراولی،  ادوارد  :نویسنده

  دوریس  اوستلوند،  سورن  مالمکوویست،

   برودوئر

و    حسن محجوب عشرت آبادی:  مترجمان

                                                                       یعقوب انتظاری

        374تعداد صفحات: 

   1399سال انتشار: 

               ریال  1.150.000بهاء:  

 

 کتاب:معرفی  

یاز دانشجویان جهت تبدیل به مهندسان موفق  موردنهدف از آموزش مهندسی، ارائه آموزش  

در   باشند.  نوآوری  ایجاد  به  گرایش  و  اجتماعی  آگاهی  دارای  که  است  فنی  متخصصان  و 

پایدار    یهاو محصوالت، فرآیندها و سامانه ای بر پیچیدگی فناوری  فزاینده   طوربهمحیطی که  

وری، کارآفرینی  ها برای تقویت بهره ین مجموعه مرکب از دانش، مهارت و ویژگیمبتنی است، ا

 ضروری است.   یبرتر   و
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آموختگان سال وضعیت اشتغال دانش 

های کل  دانشگاه   1393-94تحصیلی  

 کشور

 معصومه قارون نویسنده: 

 102تعداد صفحات: 

 1399  سال انتشار:

 ریال   900.000 بهاء:

 کتاب:معرفی  

  بررسی پایگاههای آماری موجود در کشور، گلوگاههای اطالعاتی، شبکه در کتاب حاضربا  

دادههای ثبتی، بررسی الگوهای همکاری و تبادل دادهها و    آوری و تجمیع  های ملی جمع

آموختگان، الگوی    دانش  سنجی اجرای طرحهای ردیابی و پیمایش وضعیت  بطورکلی امکان

آموختگان طراحی شد. در این الگوی مفهومی،    )رصد( وضعیت اشتغال دانشمفهومی ردیابی  

آموختگان به طریق ثبتی با اتصال به یک پایگاه آماری ثبتی  اشتغال دانش ردیابی وضعیت

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی    آموختگان توسط  دانش  ملّی و پیمایش وضعیت اشتغال

 جمع آوری و به چاپ رسیده است. 
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ای ارزیابی  ها و توسعه منطقه دانشگاه

 ها و تناقضات ای از تنش منتقدانه 

بنورث،  نویسنده:   پاول  پینیرو،  رومول 

 گلن جونز 

کیذوری،  مترجمان:   امیرحسین 

 مجتبی غالمیان 

 335تعداد صفحات: 

   1399  سال انتشار:

 ریال   650.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

های دانشگاهی به وسیله آن به مجموعه  ها و نظام دانشگاه هایی را که  در این کتاب، شیوه

دهند، مورد بررسی قرار  ای پاسخ میروبه افزایش فشارهای اجتماعی پیرامون تعامل منطقه

العمل و پاسخ آنها در برابر این فشارها به نحوی  ها، شیوه عکس دهیم. در برخی از دانشگاه می

ای ایجاد شده است.  ها حول ایده رسالت منطقه یتبوده است که که مجموعه جدیدی از فعال

همچنین بحث ما در این کتاب آن است که بر خالف آنچه که در ادبیات پژوهش کنونی از  

ای  ای بوده است و، ضمن آن، رسالت منطقه شود، این امر فرآیند نسبتا پیچیده آن حمایت می 

این نوع پیچیدگی، منجر به  نیز رسالتی پیچیده است. عدم موفقیت در تصدیق و بررسی  

توصیه و  سطحی  سیاست شرح  )توسط  تجویزی  نقش  های  درباره  پژوهشگران(  و  گذاران 

 ای شده است. ها در توسعه منطقهدانشگاه 
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دانشگاه برنامه  در  کارآفرینی  های 

 مدرن 

اف  نویسنده:   دونالد  موریس،  اچ  میشل 

 کورانکو، جفری آرکورنوال 

وحیده    مترجمان: عزیزی،  محمد 

 خامیزاده

 326تعداد صفحات: 

   1399  سال انتشار:

 ریال   650.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

تهیه    هدف در این کتاب بررسی چگونگی اجرای کارآفرینی در دانشگاه ها و ارائه نقشه راه به

بلکه   نیست،  وکار  کسب  دانشکده  بر  صرفاً  تمرکز  باشد.  می  ها  برنامه  بیشتر،  کنندگان 

شده  ی رشته ها در یک دانشگاه است. تالش براهمیت تفکر و فعالیت کارآفرینانه برای همه

که چگونه کارآفرینی می تواند نقش رهبری را در تحول دانشجویان، دانشگاه  د  نشان دهاست  

جوامع، بازی کند. مؤلفه های بسیاری را که یک برنامه کارآفرینی جامع را تشکیل می   ها و

و انواع ساختارها، کارکنان و رویکردهای ابتکاری را که می توانند  د  معرفی می کن  دهند،

. هدف این است که به خواننده  دبرنامه ای را حفظ و تقویت کنند شناسایی می کن  چنین

تا از سردرگمی و بی نظمی که در توسعه ی بسیاری از برنامه های کارآفرینی به د  کمک کن

. از این رو از یک چارچوب استراتژیک و یکپارچه تر برای ایجاد  اجتناب کند  چشم می خورد،

آموزشی، برنامه های آموزشی مشترک، پژوهش، مشارکت اجتماعی و زیرساخت    برنامه های

رویکرد بر اساس بهترین شیوه های عملکرد تعدادی از    د،حمایت می کن  های یک برنامه،

 . دانشگاه های پیشرواست
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بین چشم تأمین  اندازهای  در  المللی 

 مالی آموزش عالی 

وجسیک  نویسنده:   برادا،  جوزف 

 بینکوفسکی، ماساکی کوبونیوا 

 وحید مهربانی  مترجم:

  200تعداد صفحات: 

 1399  سال انتشار:

 ریال   400.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

تأمین مالی آموزش  بنا بر اهمیت موضوع و لزوم دسترسی به منابع علمی جدید در زمینه  

عالی این کتاب حاوی مروری بر تجارب کشورهای مختلف است و از این رو، از غنای کافی  

دهد و  ها و رویکردهای گوناگون را در کنار هم قرار میها، تجربه برخوردار است زیرا نگرش

 کند.دیدگاهی جامع در ذهن مخاطب ایجاد می
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بنیان   به  اقتصاد توسعه دانش  توسعه 

دانشگاه  اکوسیستم  ساخت  مثابه 

 بنیان 

 یعقوب انتظاری نویسنده: 

 400تعداد صفحات: 

   1399  سال انتشار:

 ریال   800.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

این کتاب فرادانشی است که می تواند برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و سیاستگذاران  

جدید برای مسأله توسعه اقتصادی، می  راه حل توسعه مفید باشد. همچنین، به عنوان یک 

تواند قابل استفاده  برای ذی نفعان و بازیگران توسعه اقتصادی در ایران باشد. برای دستیابی  

یا هدف  روش به  و  اکوسیستم  رویکرد  از  شده  و د  کیفی  فراتحلیل  مفاهیم،  ممیزی  های 

اقتصادی ادبیات توسعه  بر    فراترکیب کیفی  بالغ  اخیر که    200)منتشر شده در نیم قرن 

 عنوان است( استفاده شده است. 
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آموزش   در  درسی  برنامه  طراحی 

 عالی، از نظریه تا عمل 

 جرالدین اونیل نویسنده: 

سیده مریم حسینی لرگانی،    :انمترجم

 آبادی، جعفر توفیقیفرهاد ابراهیم

 212تعداد صفحات: 

 1399  سال انتشار:

  ریال   450.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

و   است ینسبتاً غن "طراحی درس یا پودمان "ی در این رابطه نظر  اتیادب نکهیبا توجه به ا

  فیکه در مورد وظا  رسدیوجود دارد، اما به نظر م  یارزشمند  یکی الکتروندر این رابطه منابع  

نظریه و مدل های    "طراحی برنامه آموزشی  و نحوه کاربرد    همچون  یطراح  تر  دهیچیپ

در عمل یک شکافی وجود دارد که نیازمند توجه است. با توجه به اهمیت    "برنامه درسی

اک گذاری بسیاری از منابعی  موضوع، هدف از تدوین کتاب حاضر، جمع بندی و به اشتر

است که مولف در طول چند سال گذشته در مورد طراحی برنامه آموزشی) خصوصا مسائل  

 کاربردی مرتبط با طرح ریزی و اجرای برنامه آموزشی( به رشته تحریر در آورده است. 
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آموختگان سال وضعیت اشتغال دانش 

های کل  دانشگاه  1392-93تحصیلی  

 کشور

 معصومه قارون نویسنده: 

 96تعداد صفحات: 

 1399  سال انتشار:

 ریال   1.000.000 بهاء:

 معرفی کتاب:

  بررسی پایگاههای آماری موجود در کشور، گلوگاههای اطالعاتی، شبکه در کتاب حاضربا  

دادههای ثبتی، بررسی الگوهای همکاری و تبادل دادهها و    آوری و تجمیع  های ملی جمع

آموختگان، الگوی    دانش  سنجی اجرای طر حهای ردیابی و پیمایش وضعیت  بطورکلی امکان

آموختگان طراحی شد. در این الگوی مفهومی،    مفهومی ردیابی )رصد( وضعیت اشتغال دانش

آموختگان به طریق ثبتی با اتصال به یک پایگاه آماری ثبتی  اشتغال دانش ردیابی وضعیت

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی    آموختگان توسط  دانش  تغالملّی و پیمایش وضعیت اش

 جمع آوری و به چاپ رسیده است. 
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کنند؟  می  کار  چگونه  ها  دانشگاه 

منظر   از  آن  رهبری  و  علمی  سازمان 

 سیبرنتیک )چاپ سوم( 

 رابرت بیرن بائوم نویسنده: 

 حمید رضا آراسته  مترجم:

 246تعداد صفحات: 

 )چاپ سوم(   1398  انتشار:سال 

 ریال   300.000 بهاء:

 معرفی کتاب:
تعریف شده  ها  است. در بخش اول، عناصر معرف دانشگاه این کتاب به سه بخش تقسیم شده  

های کلیدی  کند. فصل اول، ایده فصول این بخش شالودة مفهومی بقیۀ کتاب را فراهم می   است. 
کند و برخی دالیل اصلی را دربارة اینکه چرا شناخت  درباره سازمان و اداره دانشگاه را خالصه می 

هایی  دهد. در فصل دوم ایده ها اینقدر سخت و دشوار است نشان می کردن این سازمان و اداره 
  کار برده های سازمانی به های بعدی درباره پویایی ها بیان شده است که در بحث اره سیستم درب 

نظیر سیستم  مهمی  مفاهیم  فصل  این  در  پیوندهای سست،  خواهند شد.  ناخطی،  و  باز  های 
می حلقه  تشریح  و  توضیح  رسمی،  غیر  سازمان های  اصلی  هدف  که  سوم  فصل  در  ها  شوند. 

 سازی است.  مفهوم   گیری نیست، بلکه تصمیم 

دهی  ها چگونه سازمان در بخش دوم، چند الگو که توسط دیگران برای تشریح اینکه دانشگاه 
مدیریت می داده و  توضیح  به    شوند،  غالباً  مشارکتی که  الگوی  بررسی  است.  عنوان  شده 

شود، موضوع فصل چهارم است. در فصل پنجم، یک مرکز  »جامعه دانشمندان« از آن یاد می 
عنوان سیستمی بروکراتیک مورد توجه قرار گرفته است. در فصل ششم،  آموزش عالی به  

عنوان سیستمی سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل هفتم، دانشگاهی  دانشگاه به  
با ویـژگی شود آن مـؤسسه را دانشـگاهی  هایی معـرفی شده است که موجب میتخیلی 

 بنامند.   ومرج سازمان یافتهواجد هرج 
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و   تحقیقات  موسسه  اجتماعی  تاریخ 

تا  برنامه آموزشی  و  علمی  ریزی 

ریزی   برنامه  و  پژوهش  موسسه 

 آموزش عالی، ایستاده در گذر ایام 

 مقصود فراستخواه  :نویسنده
 508تعداد صفحات: 

 1398  سال انتشار:

 ریال   3.000.000بهاء: 

 معرفی کتاب:
تاریخ یک نهاد سیاست پژوهی را به روش »تحلیل روایت« و »تحلیل این کتاب پنجاه سال  

محتوای اسناد و مدارک خاموش و فراموش شده« با رویکرد زمینه کاوی تاریخی بررسی 

 کند و شش دوره از آن را باز می نماید: می

 . ظهور و شکوفایی 1

 . افول و انحالل 2

 . فترت و اجاره نشینی 3

 . از نو برخاستن 4

 افتان و خیزان در فرود و فراز .  5

 . در تمنای هویت حرفه ای 6
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عصر   برای  وطنی  جهان  یادگیری 

جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی  

 در هم تنیده

 سارا ریچاردسون  :نویسنده

لرگانی، زهرا    سیده مریم حسینیمترجم:  

 رشیدی 
 249تعداد صفحات: 

 1398  سال انتشار:

 ریال   330.000بهاء: 

 معرفی کتاب:
حصول اطمینان از این امر که دانشجویان مقاطع آموزش عالی کامال برای زندگی کردن به  

مثابه شهروندان جهانی آماده هستند، دغدغه ای حیاتی است. در این کتاب با تمسک به  

مردمان با  بینش های مرتبط با تفکر جهان وطنی، هدف شناخت این مهم است که چگونه 

پس زمینه های مختلف) اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و . . . ( قادر به یافتن نقاط مشترک  

هستند. نویسنده با اعمال بینش های جهان وطنی در امور آموزش عالی به دنبال ترسیم 

این مسئله است که چگونه می توان فرصت های الزم را برای دانشجویان به منظور کسب  

یند آموزش بین المللی، که بر تبادالت فرهنگی عمیق که نه صرف تعامالت  تجربه واقعی فرا

از جنبه های کلیدی   این کتاب به برخی  باشد، فراهم کرد. در فصول  گذرا تاکید داشته 

آموزش عالی از برنامه ریزی درسی تا آموزش و پرورش و تا مهارت های مربیان و ارزیابی  

چگونه می توان این جنبه ها را دوباره مدنظر قرار داد،    آنها تاکید و نشان داده شده است که

به طوری که فرصتی برای دانشجویان فراهم شود تا نگرش های جهان وطنی را در دوران  

 آموزش عالی کسب کنند.
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حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش  

دانشگاه کیفیت  ارتقای  در  عالی؛  ها 

 راستای توسعه

 کارایانیس الیاس  دیویدکمپبل،نویسنده:  

امین    :مترجماان پورکریمی،  جواد  دکتر 

 هماینی دمیرچی

 118تعداد صفحات: 

 1398  سال انتشار:

 ریال   300.000 بهاء:

 معرفی کتاب:
ــاد دانش و مردم ــتر جامعه دانش، اقتصـ ــرفت هرچه بیشـ ــاالری دانش،  به منظور پیشـ سـ

کنند.  هدایت توســـعه، نقش حیاتی را ایفای میهای آموزش عالی برای  ها و بخشدانشـــگاه

والی که مطرح می گاهـس ت که حکمرانی آموزش عالی، بهبود کیفیت دانـش ود این اـس ها و  ـش

ها( چگونه باید ـسازماندهی ـشوندد در اینجا،  مـشاغل آکادمیک )اعـضای هیات علمی دانـشگاه

ــانه یک رویکرد و درک جدیدی را ارائه میحکمرانی معرفت ــناس د. این رویکرد تاکید  دهش

ارادایممی ا ـپ ه، ـی اـی ای معرفتی ـپ ه، مبـن اـی ار معرفتی ـپ ه ســـاخـت د ـک ه  کـن اـی ای معرفتی ـپ ـه

ها حکمرانی  ها( که باید بر آنها )بخشها، موـسـسات یا ـسیـستمهای دانش( ـسازمان)پارادایم

تار، مجموعهکرد، می ود. این نوـش اخلی و  ای از معیارها را برای حکمرانی دبایـست بررـسی ـش

کـند و ـبه بـکارگیری ـیک حکمرانی خوب، موثر، و ـپاـیدار  ـخارجی در آموزش ـعالی تعریف می

ــمین کیفـیت، ارتـقای کیفـیت و ـمدیرـیت کیفـیت در آموزش ـعالی از دـیدـگاه   توـجه دارد. تضـ

شــناســانه، باید خود را به ســمت کیفیت و ابعاد کیفی ســوق دهند که به  حکمرانی معرفت

 آموزش عالی اشاره دارد.ساختار معرفتی پایه  
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کارآفرینی  و  کارآفرین  دانشگاه 

الزامات  و  مسائل  بررسی  دانشگاهی؛ 

   زیر ساختی

سیدهادی مرجائی، یعقوب    :نویسندگان

احسان غالمرضا    مهارتی،  ساالری، 

ذاکرصالحی، مهتاب پورآتشی، محمد امین  

 راد قانعی

 168تعداد صفحات: 

 1398  سال انتشار:

 ریال   500.000بهاء: 

 معرفی کتاب:
در کتاب حاضر شش مقاله از پژوهش های انجام گرفته در زمینه کارآفرینی دانشگاهی آورده  

 شده است.                                     

 ارادایم کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم )کارآفرین( پ"  :در فصل اول مقاله

مقاله دوم  فصل  اکوسیستم":در  و  کارآفرینی  اکوسیستم  اصلی  های  کارآفرینی   مولفه 

                          "دانشگاهی

 "مروری بر اسناد باال دستی و قوانین مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی"  :در فصل سوم مقاله

 "دانشگاه و کارآفرینی: بررسی پیش برنده ها و بازدارنده ها"  :در فصل چهارم مقاله

 "اهیمسائل و چالش های کارآفرینی دانشگ "در فصل پنجم مقاله  

 در فصل ششم نقدی بر رویکرد کارآفرینی دانشگاهی 
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پژوهش در آموزش عالی ایران مروری  

پژوهشی  فعالیت  سال  پنجاه  بر 

برنامه ؤم و  پژوهش  ریزی  سسه 

 عالی آموزش

 غالمرضا ذاکر صالحی  :نویسنده

 113تعداد صفحات: 

 1398  سال انتشار:

 ریال   400.000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
طول پنجاه سال   مجموعه حاضر صرفا حاوی اطالعات کتابشناختی پژوهشهایی است که در

 گذشته با تالش استادان و پژوهشگران و کارشناسان این مؤسسه فراهم آمده است.         
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عالی برنامه  آموزش  توسعه  ریزی 

 رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده

 سرخابیمحمد یمنی دوزی   :نویسنده

 315تعداد صفحات: 

 1397  سال انتشار:

 ریال   230.000 بهاء:

 معرفی کتاب:
سازماندهی آموزش عالی در دانشگاه های کشور نیازمند بازاندیشی جدی در بستر تغییرات 

به  توجه  با  مختلف  سطوح  در  تاریخی  اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  علمی،  تحوالت  و 

حوزه آموزش عالی است. این کار از مسیر تامل در وضعیت های علمی و تجربی در  نوآوری

گذشته و موجود آموزش عالی کشور و نقد مفاهیم و رویکردهای تاثیرگذار بر وضعیت فعلی 

 این سیستم ها می گذرد که در کتاب حاضر به این مسئله پرداخته شده است.
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های آموزش عالی سال اطلس شاخص

 ( 1394-1395)تحصیلی 

 مقداد میرابی و  رضا منیعی  :مولفین

 416تعداد صفحات: 

 1397  سال انتشار:

 ریال   2.600.000 بهاء:

 معرفی کتاب:
( در چهار فصل به بررسی  1394-95های آموزش عالی )سال تحصیلی  کتاب اطلس شاخص 

دانشجویی،  ی ثبت نام شده،  شاخص آموزش عالی در چهار حوزه   140وضعیت توزیع بیش از  

ی  ی ایران پرداخته است. این کتاب را موسسه دانش آموخته و هیأت علمی تمام وقت در پهنه

نسخه چاپی )محدود(   10نسخه الکترونیکی و  200ریزی آموزش عالی در پژوهش و برنامه 

های آماری و فناوری اطالعات  با همکاری واحد سیستم اطالعات جغرافیایی گروه پژوهش 

 منتشر کرده است.   1397در سال  
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سخنرانی  میزگرد مجموعه  های 

 رود؟ آموزش عالی به کجا می 

 دوزی سرخابیمحمدیمنیاهتمام: به

 79تعداد صفحات: 

 1397سال انتشار: 

 ریال   100.000بهاء: 

 

 

 معرفی کتاب: 
بدانیم  رودد پاسخ به این پرسش چالش برانگیز است؛ برای آنکه  به کجا می  آموزش عالی

آید و در  رود، الزم است ابتدا بدانیم که آموزش عالی از کجا میعالی به کجا میآموزش

-رودد واژه کجا به وضعیت گذشته و موجود آموزشکجا قراردارد و از آن پس به کجا می

های ممکن الوقوع  توان آیندهبینانه آن، نمیگردد که بدون درک عمیق و واقععالی برمی

ای برای هر دانشگاه باید به صورت خاص  تصور کرد. بدیهی است چنین مسئله  را برای آن

مطرح شود، زیرا هر دانشگاه به عنوان یک نظام پیچیده خاص است، حتی زمانی که از 

 شود. بعدساختاری یک شکل در آن مشاهده می

ه  تربیتی و روانشناسی دانشگا میزگردی در دانشکده علوم  1396در تاریخ پنجم اسفند  

شهیدبهشتی برگزار شد و استادان شرکت کننده هر کدام از زاویه دید خود به این پرسش  

به کجا میکه »آموزش پرداختند که دیدگاهعالی  این خصوص در رودد«  آنان در  های 

ارائه شده است. امید است این مجموعه بتواند برگزاری گردهمایی ها و  مجموعه حاضر 

عالی کشور را مورد توجه و ثبت قرار دهد، به دنبال  ه آموزشارائه نظرهای دیگری که آیند

 داشته باشد. 
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بنیان   دانش  توسعه  محورهای 

 های ایرانچارچوب مفهومی و داده

 یعقوب انتظاری و همکاران  :نویسنده

 310تعداد صفحات: 

 1397سال انتشار: 

 ریال   500.000بهاء: 

 معرفی کتاب:
تید و پژوهشگران حوزه  ابنیان محصول همکاری گروهی از اسکتاب محورهای توسعه دانش  

توسعه دانش بنیان است که به همت دکتر یعقوب انتظاری، دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه  

ریزی آموزش عالی، تهیه و تدوین شده است. در تألیف این کتاب سه هدف عمده دنبال  

. تشریح اقتصاد دانش  2بنیان؛  . معرفی و توضیح گفتمان جدید توسعه دانش1شده است:  

اقتصادی در عصر دانایی؛  به . معرفی محور های اصلی توسعه دانش  3مثابه موتور توسعه 

بنیان و تحلیل وضعیت و تحوالت آنها در کشور ایران. در این راستا، کتاب در سه بخش و 

یک   دهد که توسعه دانش بنیانفصل سازمان یافته است. جمع بندی کتاب نشان می  12

نگر، برونگرا، دارای اقبال درونی و مشروعیت جهانی است که  گفتمان پویا، فراکنشی، درون 

می تواند جایگزین مناسبی برای گفتمان »اقتصاد مقاومتی« در ایران باشد. پیروی از این  

مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی است. توسعه  گفتمان نیازمند توسعه اقتصاد دانش به

به دانش  مؤلفهاقتصاد  تعاملی  توسعه  یادگیری،  معنای  پژوهش،  آموزش،  یعنی  آن،  های 

های آن  طور عام و مؤلفهخالقیت، نوآوری و کارآفرینی نوآورانه است. توسعه اقتصاد دانش به

طور خاص نیازمند رژیم اقتصادی باز و آزاد، رژیم نهادی پویا، حکمرانی خوب، فرهنگ  به

 های اطالعاتی قوی است. دانش و زیرساخت
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  : عالی  آموزش  در  تغییر  رهبری 

 راهنمای عملی در تحول علمی 

 جفری ال. بولر   :نویسنده

 اصغر زمانی مترجم:  

 296تعداد صفحات: 

 1396سال انتشار: 

 ریال   250.000بهاء: 

 معرفی کتاب:
،  رهبری تغییر مؤثر در آموزش عالیمی باشد این موضوع است که  این کتاب  آنچه هدایت گر مباحث  

درست  سواالت  به ندرت به شکل تحمیل یک جواب خاص است بلکه در حقیقت به شکل پرسیدن  
همان   دهی آن ا ای  نی که ا اندازندیسروصدا راه نم ابانیمانند گمگشتگان ب  رییتغ یرهبران واقعو  است

توان گفت رهبران  به این دلیل می  هستند.  راتییده و سرعت بخش تغهموارکنن  نهایاست. ا  ندهیموج آ
  بر خالف تغییراتی که صرفا  - اند  دار و پایدار در مؤسسه خود ایجاد کرده تغییر که تغییراتی معنی
به گونه دهند آن آموزشگاه در مسیری  اند که در ظاهر نشان میای طراحی شدهمرسوم هستند یا 

بین  . همچنین اینکه  –حالیکه اصوال در همان مسیر فعلی خود قرار دارد  کند در  جدید حرکت می
این همان چیزی    د کندکدامیک بهتر عمل می  ،  این همه فرهنگ سازمانی متمایز در آموزش عالی
شود و در واقع طرح مسئله بزرگ آینده نیست،  است که رهبری تغییر در آموزش عالی خوانده می

توانیم به عنوان رئیس، مدیر، مسئول، سرپرست و عضو هیئت علمی چگونه میدهد که  بلکه نشان می
بطور سازنده با یکدیگر همکاری کنیم تا فرهنگی علمی ایجاد شود که پاسخگوی خوبی برای چالشها  

گذاری در فرصتهای تحول مناسب  دهد چه زمانی برای سرمایهو فرصتهای جدید باشد و نشان می
  این کتاب های  ناپذیر که موجب بحثیکی از عوامل اجتناباز همین رو    اسب. است و چه زمانی نامن

ذاران و مدیران باالدست  گ پیرامون تغییر در آموزش عالی شده، شکاف عمیق میان دولتمردان، قانون 
ها، مدیران و اعضای هیئت علمی از سوی دیگر درباره این موضوع است  از یک سو و رؤسای دانشکده

بهترین و  ها در جایگاه نخست تغییر قرار دارند و چگونه می ها و دانشگاههکه چرا دانشکد به  توان 
به نحوی از قبل    که  این تغییراتو    ترین روش به اهداف ناشی از تغییر دست پیدا کرد مقرون به صرفه

ی  توان آن را به بهترین شکل رهبرچگونه می  های ما باشد، ها و دانشگاهدر حال وقوع در دانشکده
 برد کرد تا هر چه بیشتر مثبت باشد و نه مخرب و هزینه 
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 ابزارهای تدریس 

 باربارا گراس دیویس   :نویسنده

 نصراصفهانی ودیگران   احمدرضامترجم:

 691تعداد صفحات: 

 1396سال انتشار: 

 ریال   370000بهاء: 

 معرفی کتاب:
-ها و ویژگیدانشجویان دارای توانمندیهای کشور و ورود  رشد اعضای هیأت علمی دانشگاه

از رسانههای متقاوت به دانشگاه استفاده  اقتضا  ها و ضرورت  برای آموزش،  های گوناگون 

 های کتاب حاضر: ها به چگونگی آموزش توجه کنند. از جمله ویژگیکنند تا دانشگاهمی

 و در برداشتن بند مباحث مرتبط با تدریسجامعیت   -1

 بودن مطالب و راهکارهای ارائه شده   روزآمدی و کاربردی -2

پایگاه -3 از منابع جدید، گسترده و متنوع شامل: کتاب، مقاله،  ای و  های رایانهاستفاده 

 مؤسسات علمی و پژوهشی مرتبط با تدریس 

فناوری -4 جدیدترین  رایانهتلفیق  گوناگون  های  مباحث  در  مدرن  ابزارهای  سایر  و  ای 

 تدریس

-ار زیادی از متخصصان تدریس و چگونگی فعالیت دانشگاههای شمبهره بردن از دیدگاه -5

 ای مهم دنیا در تدوین کتاب. ه
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رویکردها جامعه دانشگاهی   پذیری 

 و فرایندها 

 سیدهادی مرجائی  :نویسنده

 172تعداد صفحات: 

 1396سال انتشار: 

 ریال   94000  بهاء: 

 معرفی کتاب:

-پانزده سال گذشته نگارنده در خصوص نظام جامعههای نظری  کتاب حاضر حاصل کنکاش

پذیری دانشگاهی و ابعاد و فرایندهای آن است. این اثر می تواند تا حدودی همچون نورافکنی  

ریزان،  گذاران، برنامههایی از فرایندهای پنهان نظام دانشگاهی را برای سیاستنظری بخش

 کند.مدیران دانشگاهی و همچنین دانشگاه پژوهان روشن  

تعاریف،   نظری شامل  رویکردهای  اول  در فصل  است.  تنظیم شده  در سه فصل  کتاب  این 

مراحل، ابعاد و فرایندهای جامعه پذیری آمده است. سپس در فصل دوم تحوالت در نظریه  

برای جامعه پذیری دانشجویان   جامعه پذیری دانشگاهی، ویژگی های چارچوب تغییریافته 

گاه و جامعه پذیری بررسی شده است، و در فصل سوم پیامدهای  دکتری، فرهنگ نهادی دانش 

 جامعه پذیری معرفی شده است. 
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آموزش و   حقوق  مفاهیم  عالی، 

 مسائل

 غالمرضا ذاکر صالحی   :نویسنده

 308تعداد صفحات: 

 1396سال انتشار: 

 ریال   160000بهاء: 

 معرفی کتاب:
پژوهان به منظور اشراف فکری  دانشگاهها و دانشهدف اصلی این اثر پاسخگویی به نیاز حیاتی  

ترین مسائل آن در کشور ایران  های اصلی حقوق آموزش عالی و شناخت اصلیبر چارچوب

 است. 

 فصل اول : تعاریف و مفاهیم 

 فصل دوم : حق بر آموزش 

 فصل سوم : حق آموزش عالی در ایران

 عالی فصل چهارم : اسناد مهم حقوقی در قلمرو آموزش و آموزش

 فصل پنجم : حقوق آموزش عالی

 شناسی قوانین و مقررات اصلی آموزش عالی در ایران فصل ششم : گونه

 های قانونی استقالل دانشگاهی در ایران فصل هفتم : مطالعه ظرفیت

 فصل هشتم : نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن نظام حقوق مالکیت فکری 

 ها(آموزش عالی در ایران )جمع بندی مصاحبهفصل نهم : مسئله شناسی حقوق  

 گیری و پیشنهادها فصل دهم : نتیجه
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عالی  آموزش  در  کارایی  و  برابری 

 عمومی  

 سالواتور باربارو  :نویسنده

 وحید مهربانی مترجم:  

 160تعداد صفحات: 

 1396سال انتشار: 

 ریال   100000بهاء: 

 معرفی کتاب:
پردازد و بر نقش  پرداخت یارانه به آموزش عالی از سوی دولت میترجمه حاضر به موضوعات  

رو  شوند. کتاب پیششود که از یارانه دادن به آموزش عالی حاصل میای تأکید میعواید باد آورده 

 شود. به ترتیب زیر سازماندهی می

 ای آموزش عالی با نگاه برش مقطعی بخش اول : اثر توزیعی یارانه

 های آموزش عالی در بلندمدت زیعی یارانهبخش دوم : اثر تو

 بخش سوم : نقش مالیات بندی تصاعدی 

 بخش چهارم : پیوست 
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نظام   برای  موردی  جهان  دانشگاه 

 دانشگاه 

 دیتر لنسن :نویسنده

 اصغر زمانی و مهتاب پورآتشیمترجم:  

 126تعداد صفحات: 

 1396سال انتشار: 

 ریال   100000بهاء: 

 معرفی کتاب:
ترجمه حاضر سه نظام آموزش عمده جهان را مورد بررسی قرار داده است. که عبارتند از : 

 نظام آموزش قاره اروپا، نظام آتالنتیک و نظام آموزش آسیای شرقی.

 شامل شش فصل به شرح زیر است : 

 فصل اول : سه دیدگاه در باره دانشگاهها در فرآیند جهانی شدن 

 جتماعی جهان های افصل دوم : پویایی نظام

 ها فصل سوم : چالشهای جهان بخش دانشگاهها به عنوان معیاری برای مقایسه نظام

 فصل چهارم : تکوین سه نظام دانشگاهی متمایز

 های نظام کنونی بخش دانشگاهیفصل پنجم : همگرایی و واگرایی: پویای

 فصل ششم : فرصتهای عادالنه در نظام دانشگاهی جهاند 

 گیری فصل هفتم : نتیجه
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های ارزیابی کیفیت  نگاهی به تجربه

افق  آموزش ایران:  و  عالی   ها 

 اندازها شمچ

مقصود    :نویسندگان بازرگان،  عباس 

مهرعلی  فراستخواه، حسین  یداله  زاده، 

نسرین   و  مهرام  بهروز  معماریان، 

 نورشاهی  

 108تعداد صفحات: 

 1395سال انتشار: 

 ریال   120000بهاء: 

 کتاب:معرفی  
های  ارزیابی کیفیت آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان در سه دهه گذشته یکی از دغدغه

-اصلی دولتها بوده است به همین دلیل کوششهای بسیاری در سطح دانشگاهی، ملی، منطقه

المللی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش عالی به عمل آمده و در کشور ایران  ای و بین 

کوش این  دهه  نیز  دوم  نیمه  از  مجموعه    1370شها  این  در  است.  شده  آغاز   خورشیدی 

های شش نفر از ارزیابان و پژوهشگران آموزش عالی گزارش شده است. افرادی که  تجربه

 ربط با ارزیابی کیفیت به رشته تحریر در آوردند. های ذیتجربه خود را در خصوص مقوله
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هم   )به  آمیخته  تحقیق  روش 

 پیوستن نظریه با عمل( 

 ر  یبن نگی هسه بال شارنویسنده: 

 مقصود فراستخواه : مترجم

 362  تعداد صفحات:

 1395سال انتشار: 

 ریال   220000: بهاء

 خالصه کتاب:
نگر به روش تحقیق آمیخته است. کانون توجه کتاب به کتاب حاضر حاوی رویکردی کل

طرح این روشها و چه در اجرای آنها و  مسائل تحقیق در روشهای آمیخته است، چه در  

کیفی می رویکرد  با  محققانی  موفقیتنتوانچگونه  به صورت  آمیخته  د  روشهای  از  آمیزی 

استفاده کنند بدون اینکه هیچ یک از دو روش کمی یا کیفی نقش غالب پیدا بکنند. این  

 فصل تدوین شده است.   8کتاب در  
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دانشجویان  عالی و جذب  آموزش

 خارجی

 غالمرضا ذاکر صالحی : نویسنده

 153تعداد صفحات: 

 1395سال انتشار: 

 ریال  120000  بهاء:

 خالصه کتاب:
المللی شدن دانشگاهها را پوشش  ای از بین جذب دانشجویان خارجی هر چند فقط جنبه

زیرساختهای  دهد، محرکی است که به صورت تدریجی و اجباری موجب تکمیل سایر  می

شود. هم اکنون مدیران و کارشناسان آموزش عالی کشور نیازمند  المللی شدن نیز میبین

های موجود در سطح جهان هستند. بدین  ایده و کسب اطالع از وضعیت و روند برنامه

منظور، در این کتاب حدود یکصد و پنجاه مقاله که حاوی تجارب راهبردی کشورهای  

مطا  است،  جهان  تقسیممختلف  قالب  در  و  تلخیص  و  تفکیک لعه  به  جغرافیایی   بندی 

 های امریکا، اروپا، آسیا و استرالیا سازماندهی و ارائه شده است. قاره
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 کتاب شاخص آموزش عالی 

 مقصود فراستخواه  :نویسنده

 82تعداد صفحات: 

 1395سال انتشار: 

 ریال  100000  بهاء:

 خالصه کتاب:
آموزش  و  علمی  نظام  برای  سامانسیاستگذاری  جمله  از  و  گسترش  عالی  کیفیت  یابی 

موزون و متوازن آن متناسب با نیازها و اولویتها، مستلزم نهادینه شدن ارزشیابی و ممیزی  

ار  ظ مداوم وضع موجود و تحلیل شکافها در جهت نزدیک شدن به وضع مطلوب و مورد انت

المللی است. به همین دلیل نیازمند شاخصهای دقیق،  نی و بینبویژه در تراز رقابتهای جها

ها و تجارب جهانی، استفاده  آن از یکسو رهیافت  نمنسجم و روزآمدی هستیم که در تدوی

و از سوی دیگر شرایط بومی و ویژگیهای ملی کشورمان ملحوظ شده باشد. در این کتاب 

 نشانگر آورده شده است.   207گروه شاخص کلیدی و    28
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 تعاریف و مفاهیم آماری 

دوم ویراست  کننده  کمیته   :تدوین 

و   تحقیقات  علوم،  آماربخشی  تخصصی 

 فناوری 

 زیدآبادی ممنیعی، شهریار    نظر رضا  زیر

 108: تعداد صفحات 

 1394  سال انتشار:

 ریال  70000  بهاء:

 معرفی کتاب:
گزارشهای آماری مشابه در کشور،  ها و  های موجود در نتایج طرحبخش مهمی از اختالف

ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم آماری مورد استفاده در دستگاههای تولید کننده  

پذیری  آمار است. این موضوع موجب بروز مشکالت متعددی، از قبیل عدم قابلیت مقایسه

و، در نهایت،   المللی، اتالف منابع مالی و انسانی پذیری آمارها در سطح ملی و بینو جمع 

 کاهش اعتماد عمومی به آمار منتشره شده است. 

بتواند    –یابد  ها و ویرایش جدید انتشار میکه با اصالحات افزوده  –امید است کتاب حاضر  

نزدیک و  استانداردسازی  علوم،  با  آماری  پایه  مفاهیم  از  مختلف  برداشتهای  نمودن  تر 

بندی شده و غنای پژوهشهای  ای جمعتحقیقات و فناوری موجب افزایش کیفیت آماره

 صورت گرفته و مبنای این آمارها گردد.
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و   نظریه  عالی  آموزش  خرد  اقتصاد 

 سیاست 

 یعقوب انتظاری  :نویسنده

 341تعداد صفحات: 

 1394  سال انتشار:

 170000بهاء: 

 معرفی کتاب:
رفتار و مسائل تقاضاکنندگان  عالی است که در آن موضوع کتاب حاضر اقتصاد خرد آموزش

خانوادهآموزش و  )افراد  عرضهعالی  و  آموزش ها(  آموزشکنندگان  )مؤسسات  و  عالی  عالی( 

تعامل و هماهنگی آنها در قالب سه بازار خدمات آموزش عالی، نیروی انسانی متخصص و 

ب حاضر  عالی و نیز چگونگی کمک دولت به این بازارها تحلیل شده است. کتامالیه آموزش 

 سه بخش و یازده فصل است.مشتمل بر  
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ها در امر پژوهش بررسی تدبیر دولت

سوئد،   )آلمان،  منتخب  کشورهای 

 ژاپن، آمریکا، ترکیه و ایران( 

 اشرفی، محمد عباسی  مریم  :گاننویسند

 432  تعداد صفحات:

 1394سال انتشار: 

 ریال   500000بهاء: 

 خالصه کتاب:
ماهیت، مأموریت و وضعیت فعلی متفاوت مؤسسات پژوهشی الزم است ضمن  به دلیل  

تحریف الگویی کالن برای نظام پژوهش در دستگاههای اجرایی، به وضعیت و شرح حال  

هر کدام از مراکز به طور مستقل پرداخته شود تا بتوان تصمیم دقیق گرفت. لذا، به منظور  

ها در پژوهش و به طور خاص مطالعه نقش و  پاسخگویی به این سؤاالت، نحوه ورود دولت

جایگاه مؤسسات پژوهشی در نگاشت نهادی نظام پژوهشی برخی از کشورهای منتخب  

 )آلمان، سوئد، ژاپن، آمریکا و ترکیه( مطالعه شده است. 
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رهنمودهای مقام معظم رهبری در  

حوزه آموزش عالی و میزان تحقق  

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  آن 

 فناوری 

 احمد حیدری عبدی  :نویسنده

 480د،  تعداد صفحات: 

 1394  سال انتشار:

 ریال  250000  :بهاء

 معرفی کتاب:
دهد برای موضوعات موردنظر مقام معظم رهبری در حوزه وزارت علوم،  کتاب حاضر نشان می

همچنین، کدام  اند.  هایی اتخاذ و اجرا شدهتحقیقات و فناوری چه سیاستها، راهبردها و برنامه

اند، تا ضمن شناسایی  یک از موضوعات موردنظر ایشان کامالً اجرا شده و کدام کمتر اجرا شده 

مشکالت، راهکارهایی برای اجرای کامل آن منویات ارائه شود تا با به کاربستن آنها زمینه  

ف عالیه  سازی کامل بیانات و رسیدن به استقالل علمی کشور و نیز اهدا هبرای اجرا و پیاد

 انقالب اسالمی فراهم شود. 
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اطلس ملی آموزش عالی سالهای 

 1388- 1392تحصیلی 

 سیما بوذری  :نویسنده

 51تعداد صفحات: 

 1394  سال انتشار:

 ریال   200000 بهاء:

 معرفی کتاب:
عالی در  در این کتاب اهمیت موضوع یاد شده، در واحد سیستم اطالعات جغرافیایی آموزش

تالش شد تا با بررسی وضعیت دانشجویان کشور در مدت سالهای    1391-92تحصیلی  سال  

، تغییرات رخ داده در روند جمعیت دانشجویی کشور شناسایی و با مقایسه  1392تا  1388

درون سرزمینی، بیشترین تغییرات رخ داده در جمعیت دانشجویی گروهها، مقاطع تحصیلی  

نمودار و نیز    10نقشه و    36شود و با استفاده از    عالی مشخصو ساختار جنسیتی آموزش

دانشجویی کشور طی سالهای   ، تالش  1391-92تا    1387-88توصیف وضعیت جمعیت 

عالی و سیاستگذاران توسعه کشور دیدگاه کلی و  سازان نظام آموزششده است تا تصمیم

 جامعی در این خصوص به دست آورند. 
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عالی    آموزش  استانی  اطلس 

1392-1388 

 سیما بوذری  :نویسنده

 742وو،  تعداد صفحات: 

 1394  سال انتشار:

 ریال   1200000بهاء: 

 معرفی کتاب:
های اخیر  ابزارهایی است که در دههاز جمله    (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی    افزارنرم

کار  انسانی به سهولت به  های مختلف از جمله حوزه علومتوسط بسیاری از محققین حوزه

افزار عالوه بر آنکه توانایی نگاهداری حجم وسیعی از اطالعات را  گرفته شده است. این نرم

داراست، در تحلیل اطالعات و نمایش بصری اطالعات به همراه موقعیت مکانی آنها کارآمد  

 عمل نموده است.  

ت جغرافیایی،  افزار سیستم اطالعارو، با هدف استفاده بهینه از نرم به همین دلیل کتاب پیش

آموزش بررسی وضعیت  بازه سالهای تحصیلی    31عالی  به   تا   1387-88استان کشور در 

بندی و منظم شده  پرداخته است تا بدین وسیله عالوه بر عرضه اطالعات طبقه  92-1391

عالی استانها، به تغییرات رخ داده شده در جمعیت دانشجویی پرداخته و  وضعیت آموزش

عالی در سطح استانی فراهم و با مقایسه روندهای موجود  سه مسایل آموزش امکان رصد و مقای

 بینی برای آینده را ممکن سازد. ریزی و پیشدر هر استان برنامه
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جهانی:  عالی  آموزش  روندهای 

 رهگیری یک انقالب دانشگاهی

 گزارشی به سفارش کنفرانس جهانی 

 2009عالی یونسکو در سال   آموزش

لیز  :  گاننویسند التباخ،  جی.  فیلیپ 

 ریزبرگ،  

 لورا ای. رامبلی

  ، سعیدآبادی  محمدرضا  : مترجمان

 خانلو   پروین احمد

 437تعداد صفحات: 

 1393سال انتشار: 

 ریال   160000بهاء: 

 خالصه کتاب:
عالی جهانی« آخرین تحوالت و موضوعات مربوط  رو با عنوان »روندهای آموزشکتاب پیش

های امروز  ها و نگرانیعالی و دانشگاهها را به تفصیل بیان کرده است. چالشموزش آبه  

حوزهآموزش در  جهان  در  بینعالی  و  سازی  جهانی  چون  مختلفی  شدن،  های  المللی 

خصوصی بودجه،  تأمین  کیفیت،  تضمین  فناودسترسی،  نقش  ارزشیابی،  ری  سازی، 

اطالعات و ارتباطات و ارتباط دانشگاه و صنعت با دقت مورد بررسی قرار گرفته است.  

 فصل است.  13کتاب مشتمل بر  
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 مدیریت دانش برای بخش عمومی 

سازمان    :نویسندگان نویسندگان  گروه 

 وری آسیایی بهره 

 علی حسین کشاورزی   ترجمه:

 106تعداد صفحات: 

 1393سال انتشار: 

 ریال  50000  بهاء:

 خالصه کتاب:
کتاب حاضر، که هفت نفر از متخصصان در حوزه مدیریت دانش از کشورهای بریتانیا،  

تایلند ویژه سازمانهای بخش عمومی   و  ژاپن، جمهوری کره، مالزی، فیلیپین، سنگاپور 

است که نویسندگان الگوهای  اند، از معدود کتابهای موجود در زمینه مدیریت دانش  نوشته

اند  موفق واقعی در زمینه روشهای اجرای مدیریت دانش را در این سازمانها معرفی کرده

و با تشریح چالشها، عوامل موفقیت و نتایج به دست آمده از اجرای مدیریت دانش این  

ا ایرانی  سازمانهای  الگوبرداری  برای  خوبی  بسیار  راهنمای  کتاب،  این  در  رائه  سازمانها 

 فصل است.  6اند. کتاب مشتمل بر  کرده
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و  عالی  آموزش  همایش  دومین 

 توسعه پایدار 

 مجموعه مقاالت همایش 

آورنده:   و  پدید  پژوهش  مؤسسه 

 ریزی آموزش عالی برنامه

 873تعداد صفحات: 

 1393سال انتشار: 

 ریال    250000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
عالی و توسعه پایدار را،  آموزش عالی، دومین همایش آموزش ریزی  مؤسسه پژوهش و برنامه

با هدف ارتقای پیوند و همبستگی متقابل بین نظام آموزش عالی و فرایند توسعه پایدار،  

طراحی و با مشارکت جمعی از صاحبنظران و اندیشمندان حول محورهای زیر در اسفندماه  

 برگزار کرد:   1392

 عالی و توسعه پایدار؛   موزشاصول و مبانی نظری و مفهومی آ .1

 رویکردها، الگوها و شاخصهای آموزش عالی و توسعه پایدار؛  .2

 عالی و توسعه پایدار؛ تجارب جهانی آموزش .3

 شناسی آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار؛عملکرد و آسیب .4

 توسعه پایدار. عالی ایران از منظر پایداری و  انداز و وضعیت مطلوب آموزشچشم .5

اندیشمندان، دانشجویان و رهپویان   از صاحبنظران،  مجموعه حاضر شامل مقاالت جمعی 

عالی است که، پس از گزینش کمیته علمی همایش و فرایند  علم در حوزه توسعه و آموزش

 ویرایش، انتشار یافت. 
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وجهانیدانشگاه شدن.مفاهیم  ها 

 و رویکردها 

جاودانی    محمد   :نویسنده حمید 

 حاجی

 138  تعداد صفحات:

 1392سال انتشار: 

 ریال   140000بهاء: 

 خالصه کتاب:
های  با بازکاوی دیرینه مفهوم جهانی شدن، که از بحث برانگیزترین پدیدهکتاب حاضر،  

ای  اجتماعی در هزاره سوم است، نخست رد پای آن را در تاریخ بشری برجسته سازد. پدیده 

توان در بیشترین نهادهای اجتماعی، از جمله  حاضر، آثار و پیامدهای آن را میکه در عصر  

نهادهای آموزشدانشگاه اثر را میعالی است پیها و دیگر  توان بسان گامی  گرفت. این 

مفهوم  مسیر  در  وکنجکاوانه  درکآغازین  و  پوشش  کنش  سازی  در  پنداشت، که  هایی 

ر دانشگاههای کشورهای گوناگون پدید آورده است.  المللی شدن تغییرات بسیاری را دبین

 فصل است.  7کتاب مشتمل بر  
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یاددهی   یادگیری    –دستنامه 

 عالی ارتقای عمل آکادمیک  درآموزش

کتریج،  ویراستاران:   استیو  هیترفرای، 

 استفانی مارشال 

 رضا نوروززاده ، آقازادهمحرم  مترجمان:

 684تعداد صفحات: 

 1392سال انتشار: 

 ریال    220000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
ورزد با  ای آکادمیک به منظور تدریس تأکید میکتاب حاضر بر پرورش مهارتهای حرفه

عالی و گسترش تنوع و ترکیب دانشجویی،  نظر به بسط سریع کاربرد فناوری در آموزش

یادگیری الکترونیک سخنرانی برای  رو کامالً روزآمد و مطالب نوینی، نظیر دستنامه پیش

 گیرد.گروههای بزرگ، سنجش تکوینی و پایانی و نظارت بر پژوهش دانشجویان را در برمی

ها به بررسی تدریس و  ای از رویکردها و زمینهبخش نخست کتاب، با درنظر گرفتن دسته

 پردازد. عالی می نظارت در آموزش 

]ویراست    پردازد.ای میخاص دیسیپلینی / رشتههای  بخش دوم کتاب، به تدریس در حوزه

فصول جدید تدریس در مهندسی، اقتصاد، حقوق، هنرهای خالق و عملی    جدیدکتاب[

 فصول جدید افزوده شده به کتاب حاضر هستند.

 بخش سوم، به بررسی رویکردهای عرضه و ارتقای عمل تخصیص یافته است.
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آموزش آمایش  اطلس  مناطق  در  عالی 

 (  1390-91ور سال تحصیلی )کش 

 سیما بوذری  :نویسنده

 270ف،   تعداد صفحات:

 1392سال انتشار: 

 ریال   150000بهاء: 

 معرفی کتاب:
منطقه مصوبۀ هیأت دولت را مالک عمل قرار داده و تنها کالن منطقه تهران    9کتاب حاضر  

-کالن منطقه آمایش آموزش  10عالی به آن اضافه و  ها از حیث مطالعات آموزشرا در بررسی

الی )به انضمام استانهای تحت پوشش هر منطقه( به شرح زیر، در این گزارش مورد بررسی  ع

 قرار گیرد. 

 گلستان؛   –مازندران    –(: گیالن  1کالن منطقه آمایشی ) .1

 آذربایجان غربی و اردبیل؛   –(: آذربایجان شرقی  2کالن منطقه آمایشی ) .2

 ایالم و لرستان؛  –کردستان    –کرمانشاه    –(: همدان  3کالن منطقه آمایشی ) .3

 (: خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد؛ 4کالن منطقه آمایشی ) .4

 (: فارس و بوشهر؛ 5کالن منطقه آمایشی ) .5

 قزوین؛  –قم    -سمنان  –زنجان    –( : مرکزی  6کالن منطقه آمایشی ) .6

 یزد، چهارمحال بختیاری؛ (: اصفهان،  7کالن منطقه آمایشی ) .7

 سیستان و بلوچستان و هرمزگان؛   –(: کرمان  8کالن منطقه آمایشی ) .8

 رضوی و شمالی؛   –(: خراسان جنوبی  9کالن منطقه آمایشی ) .9

 (: تهران و البرز.10کالن منطقه آمایشی ) .10
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آموزش رویکرد اطلس  با  عالی 

 ( 1389-90تحصیلی) آمایشی سال

 سیما بوذری  :نویسنده

 306ف،   تعداد صفحات:

 1392سال انتشار: 

 ریال   200000بهاء: 

 معرفی کتاب:
تبعیض رفع  و  آموزشی  امکانات  عادالنه  توزیع  بحث  گسترش  دنبال  و  به  آموزشی  های 

های  دسترسی به عدالت آموزشی در سطح کشور و ایجاد توازن با در نظرگرفتن پتانسیل

انقالب فرهنگی به  جغرافیایی منطقه، هفت منطقه آموزش منطقه گسترش    9عالی ستاد 

 بندی و بررسی گردیدند. گانه طبقه  9یافته و استانهای کشور در مناطق  
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 عالیهای آموزش تحلیل شاخص

 سیما بوذری  :نویسنده

 117  تعداد صفحات:

 1391 سال انتشار:

 ریال   54000   :بهاء

 خالصه کتاب:
ای  های توسعهریزی عالی برای حفظ پویایی خود نیازمند برنامهدانشگاهها و مراکز آموزش 

و راهبردی، بهبود فرایندها، روشها وکنترل مستمر کیفیت است و ضروری است تا نظام  

ریزی دقیق در امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی  عالی کشور با برنامهآموزش

های موجود در کشور تالش نموده  ز سرمایهوری و استفاده بهینه او در جهت افزایش بهره 

 و بیش از پیش نوید دهنده شکوفایی و اقتدار علمی و فرهنگی جامعه باشد. 

ریزی دقیق، نیازمند  ندهای مذکور همراه با برنامهیلذا انجام و تحقق هر یک از امور و فرا 

هایی مستدل  حکباشد تا بتوان با ابزارها و ماطالعات واقعی، دقیق، مرتبط و روزآمد می

آموزش عملکردهای  دقیق  ارزیابی  محاسبه  به  ابزارها،  این  از  یکی  یافت.  دست  عالی 

 ها است. شاخص
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پهنه عالی اطلس  آموزش  بندی 

 1388-89ایران سال تحصیلی 

 سیما بوذری  :نویسنده

 644 تعداد صفحات:

 1390سال انتشار: 

 ریال   350000بهاء: 

 معرفی کتاب:
گیری از جدیدترین روشها و تکنیکهای موجود، تالش نموده تا به تحلیل  اطلس به بهرهاین 

بندی نمودن  عالی ایران در مقیاس استانی بپردازد. تحلیل مذکور، ضمن پهنهوضعیت آموزش

عالی در هر استان، با به نمایش گذاردن توزیغ فضایی و تحلیلهای آماری، وضعیت  آموزش

عالی را  را مورد مقایسه قرار داده است. بدین ترتیب وضعیت آموزش  شهرستانهای هر استان

در سه سطح: درونی استان )شهرستانهای هر استان با یکدیگر(، بین استانی )استانهای کشور  

 با یکدیگر( و ملی با رویکرد آمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. 

 160صفحه با    467استان را در    31ر  تحقیق حاضر، براساس آخرین تصمیمات سیاسی کشو

 جدول مورد بررسی قرار داده است.   222نمودار و    160نقشه،  
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جمهوری   در  عالی  آموزش  و  زنان 

 ( 1357  – 1387اسالمی ایران سال )

 حسینی  مریم  سیده  :نویسندگان

 صالحی  لرگانی، سیدجواد

 169تعداد صفحات: 

 1389سال انتشار: 

 ریال  40000  بهاء:

 خالصه کتاب:
نوشته نظامکتاب حاضر،  نظام  ای  زنان در  و  از وضعیت مشارکت  بهمند   ویژه    آموزشی 

عالی در دو بخش دولتی و غیردولتی است. بخش نخست کتاب در خصوص مبانی  آموزش

نظری است و دارای دو فصل است. بخش دوم، به بررسی تحوالت جمعیتی زنان درجامعه  

پردازد. بخش سوم کتاب مربوط به بررسی فرایند تحوالت  نظام آموزش و پرورش میو  

مشارکت و حضور زنان در آموزش عالی جهان و ایران است. بخش چهارم که به بخش  

پایانی کتاب است، دارای سه فصل است. فصل اول و دوم این بخش به دستاوردهای علمی  

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش  زنان هیأت علمی در دو وزارتخانه علوم، 

پژشکی پرداخته است. فصل سوم این بخش به مسأله مشارکت زنان در مدیریت آموزش  

عالی ابتدا در جهان و سپس در ایران، به ویژه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  

 دولتی وزارت علوم و بهداشت پرداخته است. 
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استانی   - 1388عالی  آموزشاطلس 

1387 

با همکاری    :نویسنده نژاد  احمد سلطانی 

 بهلول محمدی 

 227 تعداد صفحات:

 1389سال انتشار: 

 ریال   120000بهاء: 

 معرفی کتاب:
عالی شناخت دقیق و علمی وضعیت موجود،  از مهمترین عناصر آمایش سرزمین در آموزش

جغرافیایی و برآورد دقیق نیازهای خرد و کالن  شناسایی مزیت نسبی هر یک از مناطق  

 های مختلف است. کشور به نیروهای متخصص در حوزه 

عالی کشور  عالی با هدف تالش برای ترسیم وضعیت موجود آموزش اطلس استانی آموزش

باشد. این مجموعه،  تهیه و تدوین شده است و گامی هر چند کوتاه در راستای این امر می

آموختگان در سال تحصیلی نام شدگان، دانشجویان و دانش ری تعداد ثبتشامل تحلیل آما

عالی، دوره تحصیلی، گروه نوع تحصیل و شیوه  به تفکیک نوع مراکز آموزش  1387  –  1388

 باشد. آموزش در سطح ملی و در سطح استانی می
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 ( 1387-1386)  عالیاطلس آموزش

 سیما بوذری  :نویسنده

 110تعداد صفحات: 

 1389سال انتشار: 

 ریال   120000بهاء: 

 معرفی کتاب:
گیری از آمارهای سال  های موضوعی است با بهرهعالی که از مجموع اطلساطلس آموزش 

عالی در چند  ریزی آموزشموجود مرکز آمار مؤسسه پژوهش و برنامه  1387-1386تحصیلی  

آموخته و کادر  متقاضی، پذیرفته شده، دانشجو، دانشسال،    24-18بخش عمده )جمعیت  

نقشه موضوعی، تالش نموده تا ضمن   75آموزشی( تنظیم گردیده است. این اطلس با تهیه  

عالی در مقیاس استانی، استانهای مختلف کشور را با یکدیگر  بررسی وضع موجود آموزش 

 2دهد. کتاب مشتمل بر    عالی کشور نشانمقایسه و میزان دسترسی هر یک را به آموزش 

 فصل است.   6بخش و  
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می کار  چگونه  کنند: دانشگاهها 

 سیبرنتیک سازمان علمی و رهبری

 رابرت بیرون بائوم  :نویسنده

 حمیدرضا آراسته  مترجم:

 266 م،تعداد صفحات: 

 1389سال انتشار: 

 ریال   35000بهاء: 

 معرفی کتاب:
یکدیگر تفاوت دارند ویژگیهای سازمانی دانشگاهها و مراکز  سازمانها از جهات مختلفی با  

های مرسوم و متداول  آموزش عالی چنان با ویژگیهای سازمانهای دیگر تفاوت دارد که نظریه

پذیری دانشگاهها و  در مدیریت کارائی چندانی در آنها ندارند تحوالت محیطی نیز آسیب

گیری  یت و تصمیمرراین الگوهای رهبری، مدی عالی را افزایش داده است. بنابمراکز آموزش

برای اداره این مراکز باید چنین ویژگیهای منحصر به فردی را مدنظر قرار دهند این کتاب 

عالی را در قالب  ویژگیهای سازمانی، تعامالت و رهبری مؤثر در دانشگاهها و مراکز آموزش

دهد »دانشگاهها  بررسی قرار می الگوهای مختلف با رویکردی سیستمی و سیبرنتیک مورد  

کنند« اثر ممتاز برای دانشگاهیان به ویژه مسئوالن اجرائی آموزش عالی است  چگونه کار می

می که  است  مطالبی  برگیرنده  در  کتاب  رؤسای  این  معاونان،  دانشگاهها،  رؤسای  تواند 

آموزش عالی    ها و مدیران گروهها را در درک ماهیت سازمانی و رهبری در مؤسساتدانشکده

یاری دهد. این اثر یکی از متون اصلی دوره دکترای مدیریت آموزش عالی است که توسط  

شود و یکی  استادان این رشته در دانشگاههای معتبر به عنوان متنی درسی به کارگرفته می

 از بهترین آثاری است که درباره سازمان و رهبری مراکز علمی نوشته شده است. 
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عالی  شصت   آموزش  سال 

 تحقیقات و فناوری در ایران 

 یعقوب انتظاری  :نویسنده

 192  تعداد صفحات:

 1388 سال انتشار:

 ریال  140000  بهاء:

 خالصه کتاب:
های  کشورهایی که خواهان توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار هستند، ابتدا بایستی نظام

متوازن و پایدار توسعه دهند. شرط الزم  عالی، تحقیقات و فناوری خود را به طور آموزش

عالی، تحقیقات و فناوری، شناخت دقیق آنها  برای توسعه متوازن و پایدار نظامهای آموزش

آموزش نظام  کارکردی  و  ساختاری  تاریخی،  تحول  تحلیل  منبع  است.  مهمترین  عالی 

 یادگیری به منظور توسعه این نظام است.  

نظا تحول  سیر  شناخت  حاضر،  آموزشکتاب  در  مهای  ایران  فناوری  و  تحقیقات  عالی، 

 باشد. فصل می  9شصت سال گذشته است. این کتاب مشتمل بر  
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فرابخشی   و  ملی  تمهید  سند 

شرایط حفظ و استفاده بهینه از  

 نخبگان

 غالمرضا ذاکر صالحی  :نویسنده

 51  تعداد صفحات:

 1388 سال انتشار:

 ریال   10000بهاء: 

 کتاب:خالصه  
پدیدة مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از مرزها به عنوان یک آسیب اجتماعی از  

دهۀ چهل ظهور گسترده یافت. با پیروزی انقالب اسالمی، این روند تا پس از پایان جنگ  

تحصیلی کاهش محسوسی پیدا کرد. اما در سالهای اخیر مجدداً شاهد شکل جدید و در  

 پدیدة مهاجرت نخبگان هستیم.عین حال وسیعی از  

منظور  مجموعه  به  است. در بخش نخست  بر دو بخش  دارید مشتمل  رو  پیش  ای که 

آشنایی خوانندگان، روش تهیه و تدوین سند حاضر توضیح داده شده است. در بخش دوم  

 متن اصلی سند و پیوستهای آن آمده است. 
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-مجموعة قوانین مقررات و آیین 

-عالی آموزشمؤسسات های  نامه

 غیردولتی غیرانتفاعی 

آورنده علوم،  :  پدید  وزارت 

نظارت و   )دفتر  فناوری  و  تحقیقات 

 عالی( ارزیابی آموزش 

 277تعداد صفحات: 

 1388 سال انتشار:

 ریال   35000بهاء: 

 خالصه کتاب:
ابالغ شده  های  نامهکتاب حاضر کلیه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و سایر آئین

عالی  توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بدو پیدایش دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

  شود و مطالب آن در چهار غیردولتی غیرانتفاعی را تا زمان انتشار این مجموعه شامل می 

 فصل تهیه گردیده است. 
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آموزش   در  پژوهش  کتابشناسی 

 عالی ایران 

فعالیت   سال  چهل  بر  مروری 

 پژوهشی 

برنامه  و  پژوهش  ریزی  مؤسسه 

 آموزش عالی  

 غالمرضا ذاکر صالحی  :نویسنده

 98تعداد صفحات: 

 1388سال انتشار: 

 ریال  30000  بهاء:

 خالصه کتاب:
مجموعه حاضر عالوه بر اینکه زمینه آشنایی جامع خوانندگان را با فعالیتهای پژوهشی  

کند به لحاظ جایگاه علمی مؤسسه، مروری بر ادبیات تحقیقات آموزشی  مؤسسه فراهم می

 شود. در ایران نیز تلقی می

 این مجموعه صرفاً مشتمل بر گزارشات طرحهای پژوهشی و گزارشات تخصصی کدگذاری 

بخش و    2ای است که به سفارش مؤسسه انجام شده است. کتاب حاضر مشتمل بر  شده  

 فصل است.   4
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عالی ایران  ی کیفیت آموزشارزیاب

 (GT)کاربردی از نظریه مبنایی  

 مقصود فراستخواه  :نویسنده

 117 تعداد صفحات:

 1388سال انتشار: 

 ریال   20000بهاء: 

 معرفی کتاب:
)که در فارسی،   ؛ (GT)یکی از تحقیقات کیفی یعنی روش »نظریه مبنایی«    در این کتاب

ها« نیز ترجمه شده است( به همراه موردی از کاربرد آن  گاهی به »نظریۀ برخاسته از داده

گیرد. کتاب براساس تحقیقی سامان یافته است که عالی، موضوع بحث قرار میدر آموزش

عالی ایران براساس  نویسنده تحت عنوان »تدوین و ارائۀ الگویی برای اعتبارسنجی آموزش 

به راهنمایی ارزشمند استاد عالی قدر دکتر عباس بازرگان و    1385ارب ملی و جهانی« )تج

از مشاورة علمی سودمند دکتر محمود قاضی طباطبایی و دکتر کارولوکس  با بهره گیری 

 انجام داده است. 

دسته    5مورد موجبات علّی،    6شود ضمن اینکه  »نظریۀ مبنایی« که در کتاب حاضر ارائه می

و    شرایط ویژگی  6محیطی  زمینهگروه  توضیح  های  را  ایران  در  کیفیت  تضمین  نظام  ای 

نفعان و  دهد، راهبردها و مداخالت الزم برای آن را در سه سطح دانشگاه، شبکۀملی ذیمی

 فصل است.  3کند. کتاب مشتمل بر  دولت را تبیین می
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 مدیریت اطالعات علمی  

های  سازماندهی کتابخانهایجاد و  

 دیجیتالی شخصی با اندنوت   

 احمد سلطانی نژاد  :نویسنده

 131تعداد صفحات: 

 1387سال انتشار: 

 ریال   33000بهاء: 

 خالصه کتاب:
تواند اطالعات  تهیه و تدوین شده است می10افزار اندنوت  بر اساس راهنمای نرم این کتاب  

ایجاد   برای  های شخصی دیجیتال و سازماندهی اطالعات علمی در کتابخانهمفیدی را 

اختیار پژوهشگران قرار دهد. مطالب موردنیاز برای آموزش مقدماتی این برنامه کاربردی  

فصل   6افزار تدوین شده است. این کتاب در  براساس دستورالعمل ویرایش ده این نرم

 تدوین شده است. 
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مبتنی  مدیریت   علمی  اطالعات 

 بر وب 

های  ایجاد و سازماندهی کتابخانه

با   آنالین  شخصی  دیجیتالی 

 اندنوت وب 

با  انژ احمدسلطانی  :نویسنده د 

 همکاری مهشید مایار 

 75تعداد صفحات: 

 1387سال انتشار: 

 ریال   21000بهاء: 

 خالصه کتاب:
این کتاب، براساس راهنمای ویرایش دوم اندنوت وب تهیه و تدوین شده است. این برنامه  

های دیجیتالی شخصی آنالین  ایجاد کتابخانه  برای  (ISI)توسط مؤسسه اطالعات علمی 

فصل به تصویر درآمده    5ابع علمی ارائه شده است. این کتاب در  تو اشتراک در استفاده از  

 است. 
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اسامی و مشخصات اعضای هیأت علمی  

  1385تا    1373کشور به تفکیک از سال  

 جلد  6در 

آورنده:   و  پژوهشهای    گروهپدید  آمار 

اطالعات    و پژوهش    مؤسسه  فناوری 

 عالیآموزش ریزی برنامه

 1386سال انتشار: 

 )همراه با لوح فشرده(   ریال    50000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
از جمله، تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش    اطالعاتیدر این کتاب  

عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

پژشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی  

تفکیک وابستگی مرکز آموزشی یا پژوهشی گروه مدرک  )به استثنای دانشگاه آزاد اسالمی( به  

 تحصیلی به عنوان دانشگاهی و جنس درج شده است. 
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آموزش  همایش  مقاالت  مجموعه 

 جلد(  2عالی و توسعه پایدار ) 

آورنده:   و پدید  پژوهش  مؤسسه 

 عالی ریزی آموزشبرنامه

 1383سال انتشار: 

 ریال   50000بهاء: 

 معرفی کتاب:
پیدایش دانشگاهها با هدف کسب دانش و دستیابی به حقایق هستی منشأ بروز تحوالت  
بسیاری در جوامع انسانی بوده است. آموزش عالی با تخصصی شدن دانش و تربیت نخبگان  

های مختلف دانش بشری همراه بوده است. با گسترش دانشگاهها نه تنها نیروی  در شاخه
تربیت   جامعه  موردنیاز  برای  شدهانسانی  جامعه  فرهنگی  و  فکری  زیرساختهای  بلکه  اند، 

توان  برخورداری از روشها و فناوریهای نو نیز فراهم شده است. از این نظر آموزش عالی را می
افزایی و ارتقای  گذاری در منابع انسانی دانست که با آموزش، دانشمؤثرترین روش سرمایه

تماعی و اقتصادی الزم را برای توسه ملی فراهم های فرهنگی، اجنگرشها و مهارتها، زمینه
سازد. هدف توسعه در همه کشورها بهبود زندگی انسان و ارتقای کیفیت آن با توجه به می

آرمانها و ارزشهای مورد قبول آنهاست. توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی  
گست طریق  از  معنوی  و  مادی  نیازهای  رفع  در  نهادهای  انسانها  و  ساختارها  متوازن  رش 

های تازه و آرمانهای جدید  اجتماعی است. محرک اصلی در توسعۀ جامعه دانشهای نوین، ایده
آموزش نقش  بر  است.  مبتنی  اقتصادهای  در  چه  کشورها،  اقتصادی  توسعه  در  عالی 

تکنولوژهای پیشرفته و چه در کشورهای تازه صنعتی شده و در حال توسعه، چشمگیر و  
شود. از نظر اجتماعی نیز آموزش عالی تأثیر بسزایی در تحوالت جامعه  بدیل ارزیابی میبی

می اجتماعی ایفا  نهادهای  مهمترین  از  دانشگاهها  نظر  این  از  افزایش  کند.  موجب  که  اند 
گیری همگرایی ملی و گسترش نهادهای  مشارکت، تحرک اجتماعی، عقالنیت جمعی، شکل

عالی را به عنوان مهمترین عامل و محرک  توان آموزشمجموع می  شوند، لذا درمدنی می 
 اصلی در توسعه ملی جوامع دانست. 
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اجتماعی  تقاضای  برآورد  و  تحلیل 

 عالی ورود به آموزش

 معصومه قارون  :نویسنده

 232تعداد صفحات: 

 1383سال انتشار: 

 ریال   40000بهاء: 

 معرفی کتاب:
عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن بویژه در بخش دولتی،  فزونی تقاضا برای آموزش  

یکی از چالشهای اساسی نظام آموزش عالی کشور است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا  

برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی وترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به  

ایجاد فرصتهای شغلی کافی، روند   ریزی مناسب برایخارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه

مندی از حقوق اجتماعی اقتصادی همه حاکی  شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره

البته با ترکیب و ویژگیهای خاص است و از آنجا که   از تداوم روند تقاضای آموزش عالی 

ورود به   علیرغم توسعه بخش آموزش عالی  غیردولتی، بدالیل مختلف همچنان تقاضا برای

-دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می

-یکی از رویکردهای برنامه  عنوانه  بریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی  دهد، برنامه

ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این  

 کند. جم تقاضای اجتماعی در سالهای آتی را مطرح میپدیده و برآورد ح
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و  متخصص  انسانی  نیروی  نیازسنجی 

 سیاستگذاری توسعه منابع انسانی

طائی  :نویسندگان پریدخت  حسن   ،

 وحیدی، محمدباقر غفرانی 

 275تعداد صفحات: 

 1382سال انتشار: 

 ریال   40000بهاء: 

 معرفی کتاب:
مطالعات و پژوهشهای مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت  موضوع طرح در انجام  

انسانی متخصص کشور، موضوع تبصره   قانون برنامه دوم توسه منابع انسانی و    36نیروی 

 کل کشور بوده است.   1378قانون بودجه سال    503029ردیف اعتباری  

چند محور پژوهشی  طرح در    40درچارچوب طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص بالغ بر  

 ها و انتشارات طرح به شرح زیر است: دادهبه اجرا درآمده است، برون
 گزارش   26گزارش طرحهای پژوهشی به اتمام رسیده جمعاً   -1

 گزارش   7گزارشهای اصلی و تلفیق تهیه شده جمعاً   -2
 های ارایه شده در سمینار ارایه نتایج طرح )یک جلد( مجموعه مقاله -3

 های ارایه شده در سمینار ارایه نتایج طرح )یک جلد(مجموعه چکیده مقاله -4

 مقاله  29های ارایه شده در سمینار و ارایۀ نتایج طرح جمعاً  تک نگاشت مقاله -5

ایران    (CD)لوح فشرده   -6 بازار کار  به همراه دفترچه    (KILM-IR)شاخصهای کلیدی 
 راهنما  

 پایان طرح کار(گزارش )شامل گزارش    7گزارشهای پیشرفت کار طرح جمعاً   -7
 افزار مستندسازی الکترونیکی طرح نرم -8

 افزار بانک اطالعات مالی طرح نرم -9
 ها و اطالعات آماری موردنیاز.  افزار بانک دادهنرم -10
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پیش منابع  بازشناسی  وضعیت  بینی 

 انسانی کشور 

 حسن طائی  :نویسنده

 259تعداد صفحات: 

 1382سال انتشار: 

 ریال   40000بهاء: 

 معرفی کتاب:
به لحاظ   1345-75در بخش اول این مجموعه وضعیت نیروی انسانی کشور طی سالهای  

جمعیت و اجرای آن نرخ مشارکت، عرضه و تقاضای نیروی کار تحلیل و سپس روندهای  

مشخص گردیده است. همچنین تالش شده است که وضع موجود    1385یادشده تاسال  

سنجی، سن، وضع فعالیت، میزان باسوادی، گروههای  ( از نظر 1375منابع انسانی کشور )

های تحصیلی، در چارچوب  اصلی فعالیت، گروههای عمدة شغلی، وضع شغلی، سطوح و رشته

در   موردنظر  دوره  طی  کشور  بازارکار  تحلیل  گردد،  بازشناسی  انسانی  منابع  ماتریسهای 

وهشی در حوزة تقاضای  گزارشهای دیگر انجام خواهد شد. در بخش دوم نتایج مثبت طرح پژ

 نیروی انسانی متخصص ارائه شده است.

بینی و  بخش دوم: برآورد تقاضای نیروی انسانی متخصص، در این فصل مبانی نظری پیش

عالی و  آموختگان آموزشریزی نیروی انسانی به ویژه مسائل مربوط به بازارکار دانش برنامه

گیرند تشریح شده است. در این راستا  استفاده قرار میرویکردهای گوناگونی که معموالً مورد  

از بعد  الگوهایی استانداردی که برای پیش  بینی نیروی انسانی متخصص وجود دارد صرفاً 

ها و  اند، همچنین سعی شده است به کاستیشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهروش

ا و حدود  اشاره  وارد شده  الگوها  این  بر  که  میانتقادات  دانست  نتظاراتی که  آنها  از  توان 

 مشخص گردد. 
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اعضای هیأت علمی )بخش دولتی( 

 )جلد اول(   1380سال 

آمار و  گروه پژوهشهای  پدید آورنده: 

برنامه  و  پژوهش  مؤسسه  -کامپیوتر 

 ریزی آموزش عالی 

 1381سال انتشار: 

 ریال    40000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
از جمله، تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش    در این کتاب اطالعاتی

عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

پژشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی  

بستگی مرکز آموزشی یا پژوهشی گروه مدرک  )به استثنای دانشگاه آزاد اسالمی( به تفکیک وا

 تحصیلی به عنوان دانشگاهی و جنس درج شده است. 
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چکیده مقاالت چهل و چهارمین نشست 

و   علمی  مراکز  و  دانشگاهها  رؤسای 

 تحقیقاتی کشور )دو جلد( 

ریزی  مؤسسه پژوهش وبرنامهپدید آورنده: 

 عالی آموزش

 167  تعداد صفحات:

 1380سال انتشار: 

 ریال   20000بهاء: 

 معرفی کتاب:
و   تحقیقات کشور  و  عالی  آموزش  ارشد  مدیران  گردهمایی  در  ارائه شده  مقاالت  چکیده 

موضوعات اصلی نشست عبارت است: سیاستها و راهبردهای علم و فناوری در کشور، سیاستها  

مطالعات و بررسیهایی  و راهبردهای فرهنگ و اسالمی در دانشگاهها. درخصوص موضوع اول  

از مجله در ضمن تهیه و تدوین اسناد قانون برناه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  

کشور انجام شده است و خوشبختانه برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دورة جدید  

اقدامات ضروری را در حوزة آموزش عالی و تحقیقات مشخص کرده است. در خصوص موضوع  

ریزیها و اقدمات متعددی با هدف اسالمی شدن  دوم نیز پس از پیروزی انقالب اسالمی برنامه

دانشگاهها و ارتقای فرهنگ و معنویت در آنها انسجام پذیرفته است، نشست حاضر فرصتی را  

برنامه این  و کارآمدی  اثربخشی  تا  آورد  متعالی  فراهم  با هدفهای  مقایسه  واقدامات در  ها 

ها تحوالت جهانی دهۀ اخیر که مولد  المی و در فضای جدید کشور و در زمینهدانشگاه اس 

سئواالت   باالترین  ارزیابی  و  تأمل  مورد  است  بوده  پرداختی  فرهنگی  روندهای  و  مفاهیم 

 ربط قرار گیرد.   اجرایی ذی
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 عالی راهنمای آموزش

 مهشید رسوخی  :نویسنده

 503  تعداد صفحات:

 1380سال انتشار: 

 ریال   50000بهاء: 

 معرفی کتاب:
های مختلف علمی، پژوهشی و اجرایی امری  رسانی به هنگام و صحیح در حوزهامروز اطالع

شود.  نماید و باعث سهولت پیشرفت طرحهای تحقیقات، علمی و اجرایی میناپذیر میاجتناب

های  ی وسیع و پرشتاب در کلیه عرصهکنیم که تغییراتای زندگی میهمچنین در عصر و زمانه 

زندگی بشر درحال وقوع است و بدون شک این تحوالت محصول و نتایج فعالیتهای پژوهشی،  

عالی   آموزش  با  مرتبط  سازمانهای  سایر  و  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاهها  فناوری  و  علمی 

عنایت به  ریزی آموزش عالی با  کشورهاست. در چنین موقعیتی، مؤسسه پژوهش و برنامه

بینی ضرورت  رسانی به هنگام و پیشبرخی نارساییها و کمبودهای اطالعاتی در زمینه اطالع

و اولویت برطرف کردن این نارساییها و کمبودها برحسب وظیفه قانونی خود نسبت به تهیه 

تدوین مجموعه اغلب  و  کرد. در گذشته  اقدام  عالی کشور(  آموزش  عنوان)راهنمای  با  ای 

اند و بعد از انقالب اسالمی نیز به  ای ایران، دارای راهنمای مخصوص به خود بودهدانشگاهه

)راهنمای   1375همت حوزه معاونت دانشجویی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  

آموزش مؤسسات  و  آموزشدانشگاهها  مراکز  دانشگاهها،  شامل  مؤسسات  عالی(  و  عالی 

ید که تنها دانشگاها و مراکز آموزشی و پژوهشی  پژوهشی تحت پوشش وزارت توین گرد

 گیرد. غیرپزشکی را در برمی
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 عالی یادگیری رهبری در آموزش

 ل رمزدن  اپ :نویسنده

 و همکاران   ابراهیمعبدالرحیم نوه  :انمترجم

 373تعداد صفحات: 

 1380سال انتشار: 

 ریال    25000بهاء: 

 معرفی کتاب:
هایی را بر حسب تجربیات واقعی مدرسان و تحقیقات تجربی توصیهدر این کتاب سعی شده  

مرتبط با رهبری آموزشی، محیط آموزشی و محصوالت نهایی آموزشی ارائه داده شود. قدرت  

تواند شرایط عادی و متوسط را به موقعیتی قابل توجه و عالی تغییر دهد. بحث  رهبری می

تواند بازده  ژه در سطح مدیر گروه آموزشی میکلی در کتاب این است که رهبری آموزشی بوی

تحول    حالعلمی را در شرایط بسیار استثنایی کامالً رقابتی و  آموزشی و تعهد اعضای هیأت

 عالی بهبود بخشد. سریع برای آموزش
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 نوآوری در مدیریت دانشگاهی 

 نیال سابیکاس. سی.  : نویسنده

میری  : مترجمان عبدالرحیم    ،ویدا 

 ابراهیمنوه 

 401  تعداد صفحات:

 1379: انتشار سال

 ریال  14000  بهاء:

 خالصه کتاب:
موضوع این کتاب »نوآوری در مدیریت دانشگاهی« یکی از مباحث حاد دنیای امروز است،  

 عالی در همه جهان دستخوش بحرانهای گوناگون شده است.  چه آموزش

عواملی چند از قبیل محدودیتهای مالی، فقدان ارتباط میان محتوا و روش )در دوران  

ل کاذب  ا توسعه سریع دانش به طور کلی، و عصر فناوری اطالعات به طور اخص(، اشتغ

دانشگاهها را تحت فشار آموختگان دانشگاهی و تقاضای اجتماعی برای پاسخگویی،  دانش 

 شدیدی قرار داده تا از نظر اقتصادی قابل توجیه باشند. 

بحث مذکور با در نظر گرفتن هر مؤسسه آموزشی بعنوان »واحد مورد مطالعه« مؤسسات  

دهد تا به افزایش درک و آگاهی مؤسسات  را معرفی و مورد مطالعه و تفحص قرار می

ت خالق و مبتکر کمک کند، عوامل موفقیت و یا شکست  ریزی و مدیریمزبور از روند برنامه

را مورد شناسائی قرار دهد، آنگاه راه کارهائی برای رفع مشکالت و کمبودها، به منظور  

 بهبود وضع هر مؤسسه آموزش عالی پیشنهاد نماید. 
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درجه    Ph.Dاستانداردهای 

 درعلوم زیستی مولکولی  

آورنده:   و  پدید  پژوهش  مؤسسه 

 ریزی آموزش عالی برنامه

 ر صبوری بعلی اک مترجم:

 38تعداد صفحات: 

 1379سال انتشار: 

 ریال   10000بهاء: 

 معرفی کتاب:
سابقه در حال تغییر  آور و رشدی بیدر چند سال گذشته علوم زیستی با سرعتی شگفت 

فروریخته های آن روشن و دیدارهای بین علوم زیستی سنتی  و تحول بوده است ریز شاخه

شناسی سلولی، زیست شناسی ساختاری،  شناسی مولکول، زیست است. بیوشیمی و زیست

ژنتیک،   پیشرفت،  میکروبشناسی ایمنزیست شناسی  شناسی عصبی،  شناسی، زیست، 

می استفاده  یکسانی  مولکولی  پزشکی  و  فارماکولوژی  فیزیولوژی،  این  تغذیه،  کنند. 

یستی مولکولی در یک پایان نامه دکترا خاص با  های علوم زغیرمعمول نیست که شاخه

هم تلفیق باشد. بعالوه علم اطالعات امکان تولد علم ژنها را فراهم ساخته است، به طوری  

که عالقه از مولکوها به سازوکارها و به کل به موجودات زنده و از تمرکز روی اجزای منفر  

 به سیستمهای سیاستی سوق یابد. 
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عالی برای قرن  بیانیه جهانی آموزش 

دستورالعملها«  و  »دیدگاهها  آینده 

 کنفرانس جهانی آموزش عالی 

آورنده:   و  پدید  پژوهش  مؤسسه 

 ریزی آموزش عالی برنامه

 حاجی  حمید جاودانی  محمد  مترجم:

 42تعداد صفحات: 

 1378سال انتشار: 

 ریال   10000بهاء: 

 معرفی کتاب:
خواهید خواند دستاورد کنفرانسی تحت عنوان در آموزش عالی در قرن آینهد  ای که  بیانیه

کشور عضو توسط یونسکو در پاریس    182نفر از    4000با شرکت    1998است که در سال  

ای به تعریف وظایف و عملکرد آموزش عالی با تأکید بر  ماده   17برگزار گردید. این بیانیه  

ی انسانی پرداخته است. بیانیه یاد شده بر نکات با دد  نقش آموزش مداوم و مبتنی بر ارزشها

 زیر تأکید دارد. 

 دستیابی عادالنه   -

 نفی هر گونه امتیازات قومی، جنسیتی، عقیدتی و ... -

 ایجاد تنوع برای افزایش تساوی فرصتها  -

 ترویج دگراندیشی و تفکر خالق رفتار  -

 تقویت مدیریت و منابع عالی آموزش عالی  -
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هیأت  اعضاء  مشخصات  و  اسامی 

 علمی کشور )بخش دولتی( 

آمار و  گروه پژوهشهای  پدید آورنده:  

اطالعات و   فناوری  پژوهش    مؤسسه 

 عالیآموزش ریزی برنامه

 728تعداد صفحات: 

 1377سال انتشار: 

 ریال    50000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
عالی  علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشاز جمله، تعداد اعضای هیأت  در این کتاب اطالعاتی

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش   و پژوهشی 

پژشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی  

بستگی مرکز آموزشی یا پژوهشی گروه مدرک  )به استثنای دانشگاه آزاد اسالمی( به تفکیک وا

 تحصیلی به عنوان دانشگاهی و جنس درج شده است. 
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عالی،   آموزش  در  زنان  سهم 

و محدودیت  –ها  پیشرفت ها 

 اقدامات نویدبخش 

 سابارائو و همکاران   –کا   :نویسنده

 محمدرضا کرامتی   مترجم:

 137تعداد صفحات: 

 1377سال انتشار: 

 ریال   5000بهاء: 

 معرفی کتاب:
-دهند که بازدهی اجتماعی و اقتصادی آموزشهای انجام شده نشان میمطالعات و بررسی

باشند. برخی از مطالعات اخیر، میزان تفاوت  زنان در تمام سطوح تحصیلی قابل توجه می

طور جداگانه  دائی و آموزش متوسطه، به  ت بین زنان و مردان را از جهت استفاده از آموزش اب

گونه تجزیه و تحلیل جامعی در باره میزان  اند. اما عمالً هیچمورد تجزیه و تحلیل قرار داده

تفاوت استفاده زنان و مردان از آموزش عالی در دسترس نیست این گزارش با توجه به این  

  مسایل، روندهای دسترسی زنان به آموزش عالی و موفقیت آنان در تحصیالت دانشگاهی را

-دهد این روندها شامل: الگوهای ثبت نام جمعیت دانشجویی در رشتهمورد بررسی قرار می

باشند. این گزارش،  های مختلف و دستیابی زنان به مراتب علمی دانشگاهی و اجرائی می

تر را به منظور  همچنین بر اساس تجربه بانک جهانی، برخی از راهبردها و اقدامات موفق

 نماید. عالی مشخص میزنان و مردان در استفاده از آموزش   ینکاهش میزان تفاوت ب

 
 



 ریزی آموزش عالی  معرفی انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه  82
 

 

 

دائره مقاالت  آموزش  گزیده  المعارف 

 عالی

ریزی  مؤسسه پژوهش و برنامهپدید آورنده:  

 عالی )دوجلد( آموزش

 -تعداد صفحات: 

 1376سال انتشار: 

 ریال    25000بهاء: 

 معرفی کتاب:
قدمت بیش ازهشت سده، به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه  ای به عالی با پیشینهآموزش

تواند نقش  خاص ملتها و دولتهاست. دستیابی به فناوری جدید و دانش پیشرفته که می

مؤثری در تحقق و شتاب حرکت اجتماعی و اقتصادی ملل ایفا کند، صرفاً با تقویت آموزش  

برنامه و  است.عالی  میسر  آن  کیفی  و  کمی  ارتقای  برنامه  ریزی  و  پژوهش  ریزی  مؤسسه 

آموزش عالی برای استفاده از تجربیات و دستاوردهای ملل دیگر در زمینه علم و تحقیق با 

جلدی   چهار  دوره  از  بخشهایی  ترجمه  و  انتخاب  به  آنها،  عالی  آموزش  ساختار 

“Encyclopedia of Higher Education” .حاصل آن، که سعی شده    پرداخته است

عالی ما  ای که برای آموزشنظری و تجربی و با نظر استادان فن، به شیوه است به لحاظ  

رو دارید، شامل  گردد جلد اول که پیشسودمندتر باشد، در دو جلد به عالقمندان تقدیم می

عالی است. جلد دوم نیز به معرفی  های مختلف و مهم نظری در امر آموزشمقاله در زمینه  28

 کشور جهان اختصاص دارد.    22نظامهای آموزش عالی در  
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مالی  منابع  تأمین  راههای  بررسی 

 دانشگاهها

 معصومه قارون  :نویسنده

 443تعداد صفحات: 

 1375سال انتشار: 

 ریال   25000بهاء: 

 معرفی کتاب:
سرمایه انسانی وظایف مهم و رسالتهای واالیی در راه نیل  بخش آموزش عالی در مقام متولی تدارک  

های  به رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد. تدارک سرمایه انسانی به مفهوم عام آن که تمامی جنبه

در   را   ... آن  نظایر  و  علمی  روحیه  فرهنگ،  و  دانش  ارتقای سطح  متخصص،  انسانی  نیروی  تربیت 

-سیع فعالیتها و وظایف محوله به این بخش است. در این میان آموزشگیرد، نشان دهنده ابعاد وبرمی

عالی دولتی ایران با فشار روزافزون تقاضای اجتماعی و لزوم حفظ معیارهای کمی و کیفی آموزشی  

بخش،   این  رسالتهای  اهمیت  و  وظایف  حیطه  وسعت  رغم  به  دارد.  خطیری  موقعیت  پژوهشی  و 

منابع مالی  های دولتی،  تصادی، اجتماعی و افزایش فشار بر هزینهمتأسفانه به دلیل شرایط عمومی اق

با محدودیت مواجه گشته است. یکی از متولیان اصلی  این بخش از آموزش اخیر  عالی در سالهای 

در سال   دولتی  عالی  که    1375آموزش  داد  نشان  سال  این  در  آن  واقعی  ازنیاز  تأمین درصدی  و 

ای  دولتی یک واقعیت قابل تأمل و بسیار جدی است که دریچه محدودیت منابع مالی آموزش عالی  

اندازهایی از این  گشاید. از آنجا که در ابتدای برنامه دوم توسعه، چشمبه سوی حقایق دیگری را می

وضعیت قابل تصور بود. بررسی راههای تأمین مالی دانشگاهها به عنوان یکی از موضوعات پژوهشی  

 ردید. ریزی آموزش عالی محول گامهمهم به مؤسسه پژوهش و برن 
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بررسی  سمینار  مقاالت  مجموعه 

در   استفاده  مورد  فنون  و  روشها 

اجتماعی  علوم  پژوهش  و  آموزش 

 1374تیرماه   23-20کشور 

آورنده:   و  پدید  پژوهش  مؤسسه 

 ریزی آموزش عالی برنامه

 428تعداد صفحات: 

 1375سال انتشار: 

 ریال   14000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
مقاله جهت ارائه در سمینار توسط هیأت علمی سمینار برگزیده شده    32در این کتاب تعداد  

های علوم اجتماعی برای  نظران پنج رشته تخصصی همگن از زیر مجموعه رشتهاحبص  از

-شناسی، مردمشناسی، جمعیتهای جامعه شرکت در سمینار دعوت شد که شامل رشته

های  نظران رشتهاجتماعی، علوم سیاسی و استثنائاً چند نظر از صاحبشناسی، روانشناسی  

 ریزی آموزشی و درسی و تکنولوژی آموزشی بودند. علوم تربیتی، برنامه
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Abstract Directory of State 

University in Iran 

آورنده:   و  پژوهش    مؤسسهپدید 

 ریزی آموزش عالی برنامه

 داود حاتمی: ویرایش

 108 تعداد صفحات:

 1996سال انتشار: 

 8000بهاء: 

 معرفی کتاب:
کتاب حاضر در دو بخش تهیه شده است که بخش اول مربوط به اطالعات دانشگاهها و  

مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخش دوم به دانشگاهها  

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد.و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت  
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 راهبری و مدیریت مؤثر در سازمانها

 لئونارد سیلز   :نویسنده

 محمدعلی نائلی  مترجم:

 361تعداد صفحات: 

 1375سال انتشار: 

 ریال    20000  :بهاء

 معرفی کتاب:
غالباً با ابزارها و انتظاراتی  مدیران واقعی که    -1این کتاب برای دو گروه از خوانندگان است،  

 کنند،ها فعالیت میکه هم سنگ تکالیف و وظایفشان نیست در یکی از دشوارترین حرفه

سازند. تأکید کتاب بر مدیریتهای  دانشجویانی که خود را برای پیشۀ مدیریت آماده می  -2

برای هماهنگ ساختن پنج وظیفه زی راست:  میانی و شامل مهارها و درک مفهومی الزم 

در   تحرک  ایجاد  جانبی،  مذاکرات  انجام  فرودستان،  در  انگیزه  ایجاد  کار،  گردش  بازبینی 

 سلسله مراتب و نیز ایجاد تغییر در ساختار و تکنولوژی سازمان. 
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سال  ایران  عالی  آموزش  اطلس 

1375 

آورنده:   و  پدید  پژوهش  مؤسسه 

 عالی ریزی آموزشبرنامه

 193تعداد صفحات: 

 1375سال انتشار: 

 - بهاء: 

 معرفی کتاب:
ریزی توسعه و  عالی کمک به برنامهریزی آموزشاز جمله اهداف مؤسسه پژوهش و برنامه

باشد که به منظور تحقق این اهداف  عالی میپدید آوردن روشهای تازه و مؤثر در آموزش

 درآورده است.   عالی ایران« را به اجرامؤسسه طرح »اطلس آموزش 

های آماری را از نظر  اطلس آموزش عالی ایران که با استفاده از نقشه نگاری کامپیوتری داده

جغرافیایی به دقت و ظرافت تمام تحلیل در نمایه ابزاری است که توسط آن مهمترین نقاط  

ای آن را مشخص نمود که این امر  قوت و ضعف آموزش عالی کشور بویژه تفاوتهای منطقه 

یابی  نماید و از سوی دیگر در مکانعالی کشور کمک میریزی آموزش از یک سو به برنامه

 عالی نقش تعیین کننده و بسزایی خواهد داشت.  مؤسسات آموزش 
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به   درسی  برنامه  تحوالت  روند  سیمای 

جهان   از  تخصصی  رشته  یک  عنوان 

 باستان تا جهان امروز 

 ساز قورچیان، فروغ تننادرقلی    :نویسندگان

 133تعداد صفحات: 

 1374سال انتشار: 

 ریال    10000بهاء: 

 معرفی کتاب:
شود تا سیمای تاریخی و روند تحوالت برنامه درسی به عنوان یک  در این کتاب کوشش می

حوزه و رشته تخصصی از دوران باستان با عصر حاضر تبیین و تحلیل شود. رشته برنامه  

ریزی درسی تقسیم  درسی و برنامه  جنبه نظری به دو حوزه بزرگ، طراحی برنامهدرسی از  

مطرح  می درسی  برنامه  یک  دهنده  تشکیل  عناصر  درسی  برنامه  طراحی  حوزه  در   شود. 

 شود. ریزی درسی چگونگی کاربرد و اجرای این عناصر بیان میگردد و در حوزه برنامهمی
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قشربندی اجتماعی یک  آموزش عالی و 

 المللی مقایسه بین

 تورستن هوزن  :نویسنده

 زهرا گوتاش مترجم: 

 82  تعداد صفحات:

 1374سال انتشار: 

 ریال   10000بهاء: 

 معرفی کتاب:
ترین متخصصان آموزش و پرورش در عصر خود بوده که در  زن یکی از برجستههوتورستن  

ایی رایج به کشورهای صنعتی  تحقیقات ارزندهزمینۀ قشربندی آموزش و پرورش و شغل  

انجام داده بود. او در این کتاب فرآیند قشربندی اجتماعی را از یک جنبۀ نظری تحلیل 

کند. امید است که این کتاب نشان دهد که مسأله قشربندی اجتماعی با درنظر داشتن  می

از کشورهای صنعحوزه را  توسعه  حال  در  می   تیهایی ساختگی که کشورهای  سازد  جدا 

ای جوانان تحصیل کرده  پیامدهای بسیار مهم و گاه منفی برای تحصیالت و زندگی حرفه

 داشته باشد. 
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)مفاهیم،  برنامه آموزشی  ریزی 

 استراتژیها، اقدامات( 

،  کارلسون  وی.  رابرت  :نویسندگان

 گری آکرمن 

 غالمعلی سرمد   مترجم:

  558تعداد صفحات: 

 1374سال انتشار: 

 ریال   25000بهاء: 

 معرفی کتاب:
کند. پیدا کردن یک مربی  ریزی میهر مربی آموزش و پرورش حداقل به نحوی از انحا برنامه

ریزی را تشریح کند، مشکل است. یک برنامه عبارت است از  که نتواند عناصر اساسی برنامه

برای پاسخگویی به یک نیاز تدوین شده است.  سلسله اقدامات یا وظایف متوالی و خطی که  

کلیه گامها دارای خطوط مشخص، مسؤولیتهای تفویض شده، برآورد هزینه و عالیم قابل  

مشاهده است. تا توفیق اجرای برنامه را ارزیابی کند. هنگامی که سلسله اقدامات به پایان  

قی پس این کتاب برای  رسد. انتظار داریم به هدف برسیم. این کار ساده است و منطمی

ایم. به ندرت کسی ریزی گفتگو کردهچیستد طی سالها با بسیاری از مربیان درباره برنامه

ریزی سازمانی معدودی تجربه بد نداشته یا اصوالً تجربیاتش در  پیدا شده که یا درباره برنامه

ا بررسی کنیم این زمینه دهشتناک نبوده است. از این رو تصمیم داریم این سوال اساسی ر

نماید اما پس از  شود و در ظاهر اینقدر عقالنی و ساده میریزی خوانده میکه )آنچه برنامه

آید، چیستد( الزم است درباره  بررسی از نزدیک در اغلب مواقع به شدت ناقص به نظر می

ضر  شود. در کتاب حااعم از نظریه تا عمل و هرچه بینابین آن وقاع می  –این تناقص ظاهری  

 بررسی کنیم.
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اعضای هیأت  اسامی و مشخصات 

 علمی کشور  

آمار و  گروه پژوهشهای  پدید آورنده: 

اطالعات پژوهش  فناوری  مؤسسه 

 عالی آموزشریزیوبرنامه

 476تعداد صفحات: 

 1373سال انتشار: 

 ریال    12000بهاء: 

 

 معرفی کتاب:
از جمله، تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش    در این کتاب اطالعاتی

عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

پژشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی  

مدرک تحصیلی به عنوان دانشگاهی و  به تفکیک وابستگی مرکز آموزشی یا پژوهشی گروه 

 جنس درج شده است. 
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ریزی آموزشی و توسعه منابع برنامه

 انسانی 

 هاربیسون   –ف   :نویسنده

 محمدیمنی دوزی سرخابیمترجم: 

 35  تعداد صفحات:

 ریال   10000بهاء: 

 معرفی کتاب:
کشورهای جهان سوم و چالشها و  ریزی توسط منابع انسانی در  این کتاب درخصوص برنامه

ترین مطلب تشخیص مسائل واقعاً  ریز آموزش اساسیحلهای آن است. برای یک برنامهراه

ریز باید توجه  ای که برنامهآورد. اولین مسئلهبحرانی است که توسعه نیروی انسانی بوجود می

این نیروی انسانی    نیازهای نیروی انسانی و ظرفیت جذب  ینکند شناسایی انحرافات موجود ب

ویژه ایجاد تعادل رضایتبخش بین   قتوانند بین این دو بوجود آیند و طریا انحرافاتی که می

باشد. او بر این باور  باشد. مطالعه حاضر هاربیسون مربوط به رشته بخصوصی نمیاین دو می

صورت  است که مسائل نیروی انسانی و آموزش و پرورش در کشورهای درحال توسعه باید ب

 کامل در نظر گرفته شوند. 
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The First International of 

Curriculum 

 نادرقلی قورچیان  :نویسنده

 285  تعداد صفحات:

 1994سال انتشار: 

 ریال   10000بهاء: 

 معرفی کتاب:

As Schubert (198le) noted: Informal curriculum study has occurred 

as long as humans have sought ways to induct their young into an 

accumulated heritage. 

Babbitt’s book the first book written on curriculum set the tone and 

established the nature of the field of curriculum. Schubert had 

provided a chronology of curriculum books that appeared in the 

literature from 1900 to 1979. He had accumulated the grand total of 

11338 curriculum books. 
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ریزی آموزشی به عنوان یک  برنامه

 فرایند اجتماعی  

 ری ماالنیی  ت :نویسنده

 سعید بهشتی مترجم: 

 110تعداد صفحات: 

 1373سال انتشار: 

 ریال   10000بهاء: 

 معرفی کتاب:
اجرایی، دانش و تخصص خود و همچنین به کارگیری اسلوب    بنویسنده به پشتوانه تجار

ریزی آموزشی در فرانسه این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. با  علمی فرایند برنامه

ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی و بررسی آن در قالب یک  برنامهدرنظر گرفتن 

یابیم که این فرایند تکنیکهای تخصصی مورد استفاده در آن و  زمینه جامعه شناختی در می

گیرد غالباً با شرایطی  شرایطی که در آن و شرایطی که در آن تکنیکها مورد استفاده قرار می

یابیم شود بسیار متفاوت است، نیز در مینی و متن قانونی بیان میکه توسط یک تحلیلهای، ف

های خطی و  که این فرایند فراتر از یک زنجیره به هم پیوسته از یک سلسله فعالیتها و رویه

 منطقی است. 
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 1398- 99عالی ایران سال تحصیلی  آمار آموزش

   مقداد میرابیپدید آورنده: 

 رضا منیعی ناظر علمی : 
زینب امینی، داوود جعفری، ایمان جبلی، هما فضلی، همکاران:  

 پور فاطمه عظامی، فرزانه صحرایی و زهره سیفی
  264تعداد صفحات: 

 1400سال انتشار: 
 ریال  2.800.000بهاء: 

 معرفی کتاب:
عالی سال تحصیلی  آمار   آموزشگران    1398-99آموزش  آمار  و  دانشجویی  آمار  بخش  شامل دو 

دانشگاهی است. بخش دانشجویی شامل آمار ثبت نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان می  
باشد که به ترتیب در فصل های اول، دوم و سوم به تفکیک های مختلف شامل دوره تحصیلی، 

تگی، شیوه آموزشی و . . .  ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب، آمار  نوع تحصیل، جنسیت، وابس
به تصویر    .  .  . و  به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی  آموزشگران دانشگاهی 
کشیده شده است. فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیر آموزشی است که به تفکیک مدرک  

ارائه شده است و در فصل آخر کتاب یعنی فصل ششم روند    تحصیلی، جنسیت، وابستگی و . . .
رشد برخی از اقالم آماری در یک دوره هشت ساله بررسی شده است. جامعه آماری این طرح ملی،  
و   تحقیقات  علوم،  وزارت  تایید شورای گسترش  عالی کشور مورد  آموزش  شامل کلیه موسسات 

که در سطحی باالتر از دیپلم متوسطه، دانشجو  فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
دارند و به دانش آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی صالح اعطا می کنند،  

 می باشد. 
است که    1348- 1349الزم به ذکر می باشد اولین چاپ کتاب آمار آموزش عالی مربوط به سال  

نام  توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ک  به  موسسه تحقیقات و  "ه در آن زمان 
 بود انتشار یافت.  "ریزی علمی و آموزشیبرنامه 
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تحقیقات   آموزش  ملیگزارش   و   عالی، 

   1392فناوری 

 ، مژگان مهرپرور رضا منیعی :نویسندگان

 221تعداد صفحات: 

 1395سال انتشار: 

 ریال   350000بهاء: 

 معرفی کتاب:
از تدوین این کتاب، معرفی و آشنایی با فعالیتها و دستاوردهای بخشهای مختلف  هدف  

-عالی، تحقیقات و فناوری ایران و ارائه اطالعات و آمار واحدهای مختلف از حوزهآموزش

 باشد. است. این کتاب مشتمل بر نه فصل می  1392عالی در سال  های مختلف آموزش 

 عالی، تحقیقات و فناوری شسیر تحول و تاریخچه آموز  فصل اول:

 سنجش علمی  فصل دوم:

 عالی آموزش  فصل سوم:

 پژوهش و فناوری   فصل چهارم:

 امور فرهنگی و اجتماعی  فصل پنجم:

 امور دانشجویی   فصل ششم:

 توسعه منابع   فصل هفتم:

 المللیبین  –های علمی  همکاری  فصل هشتم:

 نظارت و ارزیابی   فصل نهم :

 
 



 ریزی آموزش عالی  معرفی انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه  99
 

 
 

    

 
 

National Report on Higher 

Education, Research and 

Technology 

مژگان منیعی  رضا  :نویسندگان  ،  

                                                                                              مهرپرور

 76  تعداد صفحات:

 2012-2013سال انتشار: 

 ریال   200000 بهاء:

 خالصه کتاب :
The National Report of Higher Education in 2012-13 intends to 

highlight programs, activities, and achievements of Iran, s higher 

education system in different sectors including state universities, 

higher education institutions affiliated to the Ministry of Science, 

Research, and Technology, as well as other ministries and public 

and non-public institutions. 

 

  



 ریزی آموزش عالی  معرفی انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه  100
 

 

 

و پژوهش  در برنامه   فصلنامه    ریزی 

 100عالی  شماره  آموزش

 مؤسسه پژوهش و پدید آورنده: 

 ریزی آموزش عالی برنامه

 رضا منیعی   مدیر مسئول:

 مقصود فراستخواه   سر دبیر:

 1400سال انتشار: 

 244تعداد صفحات: 

   ریال  300000بهاء: 

 معرفی کتاب:

وع  تهای آموزشموـض یاـس التها، هدفها و ـس امل رـس لنامه ـش ور، مقاالت فـص عالی کـش

ی و   ی، پژوهـش ت پژوهی علم و فناوری، توانایی ها، فعالیتها و عملکرد آموزـش یاـس ـس

ــای هـیات ــور، مدیریت نـظام آموزشخدماتی اعضـ عالی، نـظام ارزیابی در علمی کشـ

ــعه کارآفرینی رابط آموزشآموزش ــعه کارآفرینی،  عالی با  عالی و توس بازارکار و توس

کیالتی نظام آموزش ازمانی و تـش اختار ـس ی و ارتباط آن با  عالی، دورهـس های آموزـش

ــهای تامین و مدیریت منابع مالی در آموزشدوره ــگاه، روش عالی،  های پیش از دانش

عالی کشـور با سـایر نظام ها، تحقیق درباره دانشـجو و  مطالعه تطبیقی نظام آموزش

ریزی وخته، مطالعه درباره مسائل دانشجویی و دانش آموختگان، نظام برنامهدانش آم

عالی کشــور، نظام تضــمین کیفیت در آموزش عالی، شــکوفاســازی توســعه آموزش

عالی و بررـسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتـصادی اـستعدادهای درخـشان در آموزش

 عالی.آموزش
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 بنیانفصلنامه اقتصاد توسعه دانش 

 مؤسسه پژوهش و پدید آورنده: 

 ریزی آموزش عالی برنامه

 داوود حاتمی   مدیر مسئول:

 یعقوب انتظاری    سر دبیر:

 1400سال انتشار: 

 210تعداد صفحات: 

   ریالبهاء:    

 

 معرفی کتاب:
اقتصادی دانش  رسالت فصلنامه »اقتصاد توسعه دانش بنیان« برجسته سازی و ترویج پارادیم »توسعه  

است  جهانی  و  ملی  سطوح  در    محافل    و  دانشگاهی  جامعه  در  بیستم  قرن  اوایل   از  که بنیان« 
چشم .است  گرفتهشکل  پیشرفته  گذاریسیاست یک  از  مثابه  به  پایداری،  دانشگاه  فصلنامه؛  انداز 

نیرو محرکه نسل چهارم،  و ملی است  در سطوح محلی، منطقه  پایدار  انسانی   توسعه  دانشگاه  و  ای 
های نو در رابطه با اقتصاد توسعه دانش بنیان  ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشهاهداف فصلنامه 

  تبادل   و  انتقال  محققان؛  و  نظران  صاحب  مکتوب  آثار   نشر  طریق   از  ایمنطقه  و  ملی  پایدار  توسعه    و
و  ا   با  رابطه  در  علمی  تازه  دستاوردهای  و  تجربیات ملی  پایدار  توسعه  بنیان،  دانش  توسعه  قتصاد 

ای؛ ایجاد زمینه برای آینده اندیشی و آینده پژوهی در رابطه با اقتصاد توسعه دانش بنیان و  منطقه
ای؛ ایجاد تشویق و انگیزش پژوهش، تولید و ترویج دانش در موضوعات  توسعه پایدار ملی و منطقه

اقتصاد دانش    -5اقتصاد شناختی؛    -4اقتصاد اطالعات؛    -3اقتصاد دانش؛    -2؛  اقتصاد یادگیری  -1 زیر:
اقتصاد    - 9اقتصاد خالقیت و نوآوری؛    - 8اقتصاد سرمایه انسانی؛  - 7اقتصاد علم و فناوری؛    - 6بنیان؛  

نقش دانش در رشد و    -11اقتصاد دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی؛    -10کارآفرینی دانش بنیان؛  
نقش دانشگاه در توسعه    -13ای و محلی؛  نقش دانشگاه در اقتصاد ملی، منطقه -12ی؛  توسعه اقتصاد

سطوح در  محیطی  زیست  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،   ملی؛   و  ایمنطقه  محلی،   اقتصادی، 
پایداری؛    -14 آینده دانشگاه و    -16رشد، توسعه و تکامل دانشگاه؛    -15نقش دانشگاه در صلح و 

آینده؛    ایران؛   های دانشگاه  و  عالی   آموزش   روز   های برنامه  و   هاسیاست  راهبردها،  -17دانشگاه 
رابطه دانشگاه، صنعت، دولت، جامعه    -19های ایران؛  های آموزش عالی و دانشگاهمسائل و چالش  -18

 . یافته   توسعه   کشورهای   و   توسعه   حال   در   کشورهای   در   توسعه   و   دانشگاه   رابطه  - 20مدنی و رسانه و  
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 54نامه آموزش عالی شماره 

آورنده:   برنامهپدید  و  پژوهش  ریزی  مؤسسه 

 عالی، سازمان سنجش آموزش کشور   آموزش

 1400سال انتشار: 

 140تعداد صفحات: 

 ریال  50.000بهاء: 

 معرفی کتاب:

ترویجی می باشـد و با همکاری سـازمان سـنجش آموزش کشـور منتشـر   -فصـلنامه علمی

ود.  می تهای آموزش عالی، نظام تـضمین  ـش یاـس التها، اهداف و ـس محورهای نگارش مقاله: رـس

ـــعه آموزشـعالی، نـظام برـناـمهکیفـیت در آموزش ــنجش و اـندازهریزی توسـ گیری  ـعالی و سـ

ـــیابی عملکرد نـظام آموزش ـعالی، ـکارآفرینی در آموزش ـعالی، آزمونـهای  آموزش ـعالی، ارزشـ

، رهبری و مدیریت در نظام آموزش عالی، توســعه  دانش و مهارت، اســتعداد و صــالحیت

ــاد آموزشفناوری اطالعات در آموزش ــی در  عالی، برنامهعالی، اقتص ــی و درس ریزی آموزش

عالی و هدایت اـستعدادها به ـسمت نیازهای  عالی، مطالعات تطبیقی در حوزه آموزشآموزش

عالی،  وهی در آموزشپژتوســـعه علمی کشـــور، آموزش عالی جامعه و توســـعه ملی، آینده

 المللی.عالی و همکاریهای بینآموزش
 


