عل م
ی
كارانمك ي و ارجا ي
الف -مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي:

حل عكس

مریم اسدی راد

آخرین مدرك تحصيلي:

کارشناسي ارشد

رشته :علوم سياسي

محل اخذ مدرك :تهران

تخصص :آموزشي
حوزه کاری در مرکز نظارت :موسسات آموزش عالي آژآد
واحد سازماني :مرکز نظارت و ارزیابي

ب -سوابق شغلی


معاونت آموزشي ()2731 – 2731



مرکز نظارت ( - 2731تا کنون)

ج -اهم شرح وظایف
 همكاري با دفتر آموزش عالی غیردولتی و شرکت در جلسات کمیته مشووریی همواهگیی بوه مگروور رروارت بور
عملكرد مؤسسات آموزش عالی آزاد و ارائة گزارشات الزم به مراجع مربوط
 یهیه و بازبیگی آیین رامه ها و اساسگامه موسسات به مگرور بهیگه سازي عملكرد و رفع رواقص موجود و یهیه آیین رامه
یخلفات و ارائه به مراجع ذیربط
 مطالعات و پژوهشهاي الزم در زمیگه هاي مربوط
 یشكیل جلسات بررسی مشكالت براي موسسایی که شاکی داررد.
 بررسی و یحلیل ساماره مؤسسات آموزشی عالی آزاد ( )heis.msrt.irبه مگرور اطالع رساری سریع و جامع و جمع
آوري و یجزیه و یحلیل اطالعات و آمار مربوط به مؤسسات آموزش عالی آزاد
 بازدید از فضاي کالبدي ،امكارات و یجهیزات آموزشی واداري مؤسسات آموزش عالی آزاد

د -افتخارات علمی و اجرایی
 تدوین پروژه کارشناسی تحت عنوان :چگونگی فروپاشی اتحاد شوروری و گذار از نظام دو قطبی به تک قطبی(مدل
کاپالنی)
 تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان :عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در کریدور شمال و جنوب
 چاپ مقاله" نقش قدرت در آموزش عالی زنان" در فصلنامه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 چاپ مقاله"تحدید قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی و فقهی شیعه" در نشریه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
 چاپ مقاله " آشنایی با قطبهای علمی کشور" منتشر شده در نامه آموزش عالی
 همکاری با مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک تخصصی
 همکار اصلی طرح "ساماندهی حقوقی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی"
 انجام طرح شناسه ملی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 انجام طرح سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها وموسسات دولتی


انجام طرح سامانه آموزش عالی  Higher Education Systemو سامانه مؤسسات آموزشی عالی آزاد
()heis.msrt.ir

ه -سایر اطالعات
 .1آشگایی با قوارین و مقررات آموزشی
 .2یهیه گزارش هاي عملكرد مرکز ررارت و سایر گزارش هاي درخواستی
 .3ارجام سایر وظایف محوله

