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 -1مشخصات فردي:
 نام و نام خانوادگي :عباس بازرگان هرندی نام پدر :محمد علی تاريخ و محل تولد 1321 :کرمان -2اطالعات تماس:
 محل كار61117400 : تلفن تماس61117445 : پست الکترونيکیabazarga@ut.ac.ir : -3سوابق تحصيلي:
 كارشناسي :رشته رياضی –دانشکده علوم ،دانشگاه تهران 1343 دوره دانشننننامه رمارکننناربردی ،-موسسنننه رمنننوز عنننالی رمنننار هندوسنننتان،-کلکته --هند 1344
 كارشناسي ارشد :رشته رمار رياضی -دانشکده علوم دانشگاه تهران 1345 دوره عالی دانشنامه مديريت و برنامه ريزی رموزشی ،موسسنه بنين المللنی برنامنه رينزی رموزشنی(-وابسنتهبه يونسکو)-پاريس 1350
 دكتري :تحصيالت تکميلی در رشته رمار رياضی  ،گروه رمار ،دانشگاه شيکاگو ،-شيکاگو -،امريکا 1347-
دوره دکتننری تخصصننی در رشننته تحآيآننات رموزشننی (ارزشننيابی و رمننار رموزشی)دانشننکده علننوم تربيتننی-
دانشگاه پيتسبورگ،پنسيلوانيا-امريکا 1353
 رساله دکتری:A Study of the Precision of Different Sampling Methods in Assigning
Experimental Units to Different Treatments.
 -4زمينه هاي مورد عالقه حرفه اي و تحآيآاتي:
 ارزشیابی و بهبود کیفیت نظام های آموزشی سنجش پیامدهای یادگیری()Assessing Learning Outcomes روش های تحقیق کمی ،کیفی و آمیخته درعلوم رفتاری دانشوری تدریس-یادگیری( )Scholarship of Teaching and Learning توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی ارزیابی و توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی -5برگزيده اي از سوابق رموزشي و پژوهشي:
 عضو گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی -دانشگاه تهران
 استاد تمام دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  -دانشگاه تهران
 تدریس "ارزشیابی برنامه ها و موسسه های آموزشی" در دوره دکتری سنجش آموزش
 تدریس روش تحقیق پیشرفته در دوره دکتری سنجش آموزش
 تدریس "سنجش ملی و بین المللی " در دوره دکتر ی سنجش آموزش
 تدددریس روش هددای آمدداری میددانی و روش هددای تحقیددق در دوره هددای کارشناسددی ارشددد مدددیریت و برنامدده
ریزی آموزشی،

 تدریس روش های آماری پیشرفته در دوره دکتری مدیریت آموزشی ودکتری آموزش عالی دانشگاه تهران،
 تدددریس روش هددای تحقیددق پیشددرفته در دوره دکتددری مدددیریت در دانشددکده مدددیریت ک دوره دکتددری مدددیریت
آموزشی ودکتری آموزش عالی  ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی -دانشگاه تهران،
 تدریس روش تحقیق پیشرفته در دوره دکتری مدیریت دردانشکده مدیریت و اقتصاد –دانشگاه صنعتی شریف.
 طراخی و استقرار نظام آماری آموزش عالی کشور در موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی وآموزشی
 هدایت بیش از  30رساله دکتری تخصصی و بیش از  80پایان نامه کارشناسی ارشد
 اجرای بیش از  25طرح تحقیق در باره ارزیابی و بهبود کیفیت نظام های آموزشی
 انتشار بیش از  110مقاله غلمی-پژوهشی در فصلنامه ها ومجله های علمی-پژوهشی داخلی و بین المللی
 تالیف و انتشار کتاب ارزشيابی رموزشی –برنده چايزه کتنا برگزينده دانشنگاهی سدا  1380در حدوزه روان
شناسی و علوم تربیتی
 تالیف وانتشار کتاب نظارت و ارزشيابی در رموز عالی–برنده چایزه کتاب سا اعضای هیات علمی
دانشگاه های سراسرکشور دانشگاهی ویژه غلوم انسانی در حوزه روان شناسی و علوم تربیتی آبان .1397
 تلیف و ترجمه بیش از  25عنوان دیگر درباره رو ش تحقیق ،روش هدای آمداری  ،ارزیدابی دروندی و بروندی
کیفیت دانشگاهی و غیره.
 برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی کیفیت دانشگاهی برای اعضای هیات علمی
 برگزاری کارگاه های آموزشی در باره روش تحقیق در آموزش مهندسی.
 -6برگزيده اي از سوابق اجرايي:
 مشاور ارشد سازمان ملل متحد ،برنامه عمران ملل متحد و سازمان بین المللی کار در برنامه های تحقیقاتی
توسعه نیروی انسانی در برخی کشورهای آفریقائی و آسیائی 1371-1364
 مشاور شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه( )APQN
 مشاور ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی 1375
 مجری طرح تدوین الگوی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی ایران1376
 مدیر گروه سنجش و تحقیقات آموزشی –دانشگاه تهران1392-1386
 رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران1392-1388-
 رئیس کرسی یونسکودر برنامه ریزی وتضمین کیفیت آموز عالی1389-1388
 رئیس موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز 1395-1393
 بنیان گذار و اولین رئیس کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی 1395
 عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
 عضو شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران (در دوره های مختلف)
 عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران
 عضو هیات تحریریه فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)
 عضو هیات تحریریه فصلنامه Higher Education Policy
 عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 -7عضويت در انجمنهاي علمی:
 بنیان گذار  ،عضو هیات موسس  ،عضو هیات مدیره و اولین دبیر انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
 عضو موسس و عضو اولین دوره هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
 عضوهیات مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران
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