عل م
كارانمك ي و ارجایي
الف -مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :محمدرضا فراتي
تاريخ تولد1431/11/1 :
آخرين مدرك تحصيلي :دکتری

رشته :روابط بين الملل

محل اخذ مدرك :دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

حوزه کاری در مرکز نظارت :گروه معاونت نظارت و ارزيابي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي

واحد سازماني :حوزه وزارتي -مرکز نظارت ،ارزيابي و تضمين کيفيت علوم ،تحقيقات و فناوری  -گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي

ب -سوابق شغلی







وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري  ،رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی ( – 8931تا کنون)
وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري ،كارشناس مسئول و دبیر كارگروه نظارت بر دانشگاه فنی حرفه اي ()8931 – 8931
وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري  ،كارشناس گروه تامین اعضاء هیات علمی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ()8931 – 8911
آموزش وپرورش دامغان – كارشناس مسئول آموزش وپرورش دوره عمومی  ،سال تحصیلی ()8911 – 8912
 -آموزش وپرورش دامغان – دبیر ()8912 – 8938

ج -اهم شرح وظایف


نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزۀ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی



نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از طرق زیر و انعکاس به کارگروه های تخصصی و سایر
مراجع مربوط



دریافت ،بررسی و تحلیل گزارش های هیئت های نظارت استانی از دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی دولتی ،پیام نور،
فرهنگیان و فنی حرفه ای





بررسی و اقدام در خصوص گزارشات هیئت های نظارت استانی ،بازدیدهای دوره ای و موردی مرکز و هیئت های استانی بر
اساس چارچوب و شاخص های تعیین شده
باز دید از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی ،پیام نور ،فرهنگیان و فنی و حرفه ای مطابق راهبردهای مرکز و یا
حسب مورد
نظارت الکترونیکی و پایش عوامل کلیدی کیفیت در سامانه آموزش عالی



مطالعه و تدوین الگوهای نظارت و ارزیابی و پیشنهاد شاخص های کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی ،پیام
نور ،فرهنگیان و فنی و حرفه ای برای تصویب در شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف



تشکیل کارگروه های تخصصی زیرنظام های آموزشی (دولتی ،پیام نور ،فرهنگیان و فنی و حرفه ای) و تدوین گزارش
تحلیلی از وضعیت زیرنظام های مرتبط و ارائه آن به مراجع مربوط به ویژه طرح در شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
عتف در صورت لزوم



مطالعه و تحلیل سیاست های ابالغ شده وزارت در حوزه آموزش عالی دولتی ،پیام نور ،فرهنگیان و فنی و حرفه ای



مشارکت در تهیه ،تنظیم و بازنگری آیین نامه ها ،شیوه نامه ها و راهنمای عمل در حوزه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
دولتی ،پیام نور ،فرهنگیان و فنی حرفه ای



مستندسازی تجربیات و اطالع رسانی در وبگاه مرکز و وزارت در راستای مسئولیت اجتماعی مرکز و شفافیت اطالعات



بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ،اتحادیه ها و انجمن های مرتبط با آموزش عالی در راستای تقویت نظارت،
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی



نظارت و ارزیابی بر عملکرد هیئت های نظارت استانی در خصوص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی ،پیام نور،
فرهنگیان و فنی و حرفه ای



تدوین شیوه نامه توسعه حرفهای کارکنان و اعضای ناتك و برگزاری حداقل  3دوره در سال



تشکیل جلسات ماهیانه گروه در طول سال



تهیه شناسنامه تحلیلی از هریك از دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالی دولتی و زیر نظامهای پیام نور ،فرهنگیان و فنی و
حرفهای



هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات و کارگروهای( :اتاق فکر ،هیئتهای استانی نظارت و ارزیابی ،ارزیابی عملکرد و توسعه
حرفهای)



تهیه و تدوین فرمهای بازدید الکترونیکی برای هریك از زیر نظامهای دولتی ،پیام نور ،فرهنگیان و فنی و حرفهای با توجه به
رسالت و مأموریت آن ها



انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام مافوق

د -افتخارات علمی و اجرایی
 )1علمی




ارائه طرح تحقیقاتی تحت عنوان "نقش سازمان آموزش فنی وحرفه ای در افزایش بهرهوری نیروی کارزنان از طریق
آموزشهای مهارت زا"
ارائه طرح تحقیقاتی تحت عنوان " مدیریت مشارکتی"
ارائه طرح تحقیقاتی تحت عنوان " نظر مدیران دوره ابتدائی در رابطه با تحصیالت والدین در پیشرفت تحصیلی
فرزندانشان در شهر دامغان"



ارائه مقاله طرح پرسش مهر 5و 1ریاست محترم جمهوری سال تحصیلی ()8911 -8915



ارائه طرح تحقیقاتی تحت عنوان "مقایسه عملکردمدیران دارای تحصیالت دانشگاهی با مدیران فاقد تحصیالت دانشگاهی
درشهر دامغان"



چاپ مقاله تحت عنوان " بررسی اندیشه های سیاسی شیخ الرئیس بوعلی سینا ( با تاکید بر اندیشه های سیاسی او) با
روش شناسی هرمنو تیکی کوئنتین اسکینر" در فصلنامه علمی -تخصصی دانشگاه پیام نور استان تهران شماره چهارم



چاپ مقاله تحت عنوان " چالش وراهکارهای مشارکت اجتماعی در مطالعات قومی وتاثیر آن بر امنیت ملی ( با تاکید
برقومیت بلوچ)"در پژوهش نامه مشارکت اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام



چاپ مقاله تحت عنوان " درآمدی برجامعه شناسی سیاسی تروریسم معاصر ،سایبرتروریسم در جامعه شبکه ای،
اطالعاتی ،ارتباطاتی  ،رسانه ای و ")...درفصلنامه مطالعات بین الملل پلیس




چاپ مقاله تحت عنوان" نقش شیعیان درفراینددولت سازی درعراق" در فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات بین المللی ( I
)S J
چاپ مقاله تحت عنوان" تحل یل ژئوپلتیک سوریه  :بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران درخاورمیانه در فصلنامه
علمی -پژوهشی سیاست دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)



چاپ مقاله تحت عنوان "بررسی نظریه صدور انقالب اسالمی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران " در فصلنامه
اشراق بین الملل (پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل )



چاپ مقاله تحت عنوان "دولت – ملت سازی در غرب آسیا ،ارائۀ مدل بومی برای غلبه بر چالش ها" در فصلنامه آفاق
امنیت (دانشگاه جامع امام حسین )



تألیف کتاب مبانی علم سیاست (پرسش ها و پاسخ های تشریحی) ،انتشارات سرگیس ،تابستان 8935



تألیف کتاب مختصر حقوق بین الملل عمومی ( ،)8انتشارات وحدت بخش ،سال 8935



تألیف کتاب تأثیرات بازتولید قبیله گرایی بر روند دموکراتیک سازی در عراق ،سال ()2009 -2003

 )2اجرایی


عضو کارگروه ارزیابی عملکرد اعضای ستاد وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری  ،سال 8931



-عضو کم یته تخصصی نظام پیشنهادها در حوزه ستادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سال  8935تا 8933



هماهنگ کننده جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره های ابتدائی و راهنمائی تحصیلی  ،سال ( 8931تا) 8911



مسئول کمیته امور مالی سی امین جشنواره بین المللی فیلم رشد شهرستان دامغان  ،سال (8933و) 8911



مسئول حوزه امتحانات نهائی پنجم ابتدائی وسوم راهنمائی ،سال (8931تا)8911



عضو کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش دامغان ،سال ( 8933تا)8911



عضو کمیته ساماندهی نیروی انسانی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دامغان ،سال (8933تا)8911



عضو نظام پیشنهادات مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دامغان ،سال ( )8911



عضو کمیسیون خاص مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دامغان ،سال تحصیلی ()8911-8915



عضوستادثبت نام دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی ،سال ()8911 – 8915



مسئول برگزاری جشنواره الگوهای مناسب تدریس دوره های پیش دبستانی – ابتدائی وراهنمائی ،سال تحصیلی
()8911-8915



عضو کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهائی سوم راهنمائی ومتوسطه درسال تحصیلی ( )8911-8915



عضو ستاد امتحانات مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دامغان در سال تحصیلی ()8911 -8915



عضو کمیته تشویق وتقدیرمدیریت آموزش وپرورش دامغان در سال تحصیلی ()8911-8915



عضو کمیته پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان در سال تحصیلی ()8918-8912

