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 "هوالحکیم"

 مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی: مجتبی بذرافشان مقدم

 تحصیالت: دکتری 

 مدیریت آموزش عالی -رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

 1341تولد: 

 هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد 

 bazrafshan@um.ac.ir : پست الکترونیک

 تحصیالت

 دانشگاه فردوسی مشهد علوم تربیتی (B.A)کارشناسی 

 دانشگاه نهران مدیریت آموزشی (M.A)کارشناسی ارشد 

 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت آموزشی   (Ph.D)دکتری 
 

 برخی سوابق اجرایی

 محل خدمت تاریخ سمت ردیف
 تا از

خرداد  400اردیبهشت  رئیس ستاد انتخاباتی آیت اهلل دکتر رئیسی 
400 

 استان خراسان رضوی

ادامه  1399 عضو شورای علمی فرهنگی آستان قدس رضوی 1
 دارد

 آستان قدس رضوی

 آستان قدس رضوی 1398 1397 مشاور فرهنگی تولیت آستان قدس رضوی 2

3 
عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی آستان قدس 

 ویرض
 آستان قدس رضوی 1399 1397

4 
ها و اسناد آستان ها، موزهسازمان کتابخانهرئیس 

 قدس رضوی
1397 

 )اردیبهشت(
1397 
 )بهمن(

 آستان قدس رضوی

5 
ادامه  1396 عضو هیات منصفه مطبوعات استان 

 دارد
 استان خراسان رضوی

mailto:bazrafshan@um.ac.ir
mailto:bazrafshan@um.ac.ir
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6 
 معاون امور دانشجویان داخل سازمان 

 چهار اداره کل وزارتی(دارای ) امور دانشجویان
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392 1390

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390 1388 مدیرکل امور دانشجویان داخل 7

8 
عضو هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی 

 دانشجویان وزارت علوم
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388 1386

9 
عضو و مسئول کارگروه تخصصی هویت و 

 همبستگی ملی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1389 1386

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392 1391 عضو شورای فناوری سازمان امور دانشجویان 10

 دانشگاه فردوسی مشهد 1388 1385 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  11

12 
 دفتر تخصصی ریزی برنامه شورای عضو

 مشاوره مرکزی
 تحقیقات و فناوریوزارت علوم،  1392 1389

13 
 سازمان خاص موارد بررسی شورای عضو

 کشور آموزش سنجش
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391 1388

14 
 خاص موارد بررسی مرکزی شورای دبیر

 وزارت علوم
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391 1388

15 
 و انجمنها بر نظارت و حمایت شورای عضو

 علوم وزارت دانشجویی علمی های اتحادیه
1389 1392  

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه فردوسی مشهد 1395 1393 مشهد فردوسی دانشگاه شورای عضو 16

17 
  تخلفات به رسیدگی بدوی هیات عضو

 مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیات انتظامی
1393 1395  

 دانشگاه فردوسی مشهد

18 
 مدیریت ارتقاء راهبری کمیته عضو

 استان آموزشگاهی
آموزش و پرورش استان خراسان  1394 1393

 رضوی

 دانشگاه فردوسی مشهد 1395 1392 مسئول بسیج اساتید دانشگاه 19

20 
ادامه  1395 رئیس سازمان بسیج اساتید استان

 دارد
 استان خراسان رضوی

21 
ادامه  1392 رئیس مجمع بسیج استان خراسان رضوی

 دارد
 خراسان رضویاستان 

22 
-نماینده وزیر علوم در هیات نظارت بر تشکل

 های اسالمی دانشگاه صنعتی شریف
 

1391 1393  
 دانشگاه صنعتی شریف

 

23 
مدیر امور عمومی )پشتیبانی( دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 دانشگاه فردوسی مشهد 1379 1376

 "   ""     1383 1379 رئیس نمایندگی دانشگاه فردوسی در تهران 24

 دانشگاه فردوسی مشهد 1380 1375 مسئول )اولین( بسیج اساتید دانشگاههای کشور 25

 )بزرگ( استان خراسان 1381 1377 مسئول )اولین( بسیج اساتید استان 26
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 ایهای حرفهسایر فعالیت

 ریزی درسیعضو انجمن برنامه -

  عضو انجمن مدیریت آموزشی استان خراسان رضوی -

 رئیسه پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانعضو هیات  -

-  
 عضو هیات علمی دومین همایش ملی آموزش عالی و توسعه  -

 اولین همایش ملی خانواده، دانشگاه و دانشجودبیر  -

 ها    عضو کارگروه تخصصی نماز و نیایش ستاد وزارت علوم و دانشگاه -

 های ملیداوری مقاالت علمی مجالت علمی پژوهشی و همایش -

 عضو کمیته علمی دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار -

 عضو کمیته علمی اولین  همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت -

 عضو کمیته علمی ششمین همایش انجمن آموزش عالی، توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها -

 سی و پاسخگویی به مسایل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرعضو کمیته علمی  همایش ملی مسئله شنا -

 عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه  -

 در دانشگاه فردوسی مشهد، "با دانشگاه ارتباط خانواده "راه اندازی دفتر  -

 در اداره تغذیه دانشگاه فردوسی مشهد GMPاستقرار سیستم  -

 

 تدریسسوابق 

 رهبری و مدیریت در آموزش عالی )دکتری مدیریت آموزشی( -

 مدیریت آموزشی )دکتری پرستاری(  -

 )کارشناسی ارشد(ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشیتجزیه و تحلیل سیستم -

 های سازمان و مدیریت پیشرفته)کارشناسی ارشد(نظریه -

 )کارشناسی ارشد(نظارت و راهنمایی آموزشی -

 )کارشناسی ارشد(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  -

 سیاستگذاری آموزشی )کارشناسی ارشد( -

 )کارشناسی ارشد( اصول مدیریت آموزشی -

 )کارشناسی ارشد( مدیریت نیروی انسانی -

 )کارشناسی ارشد(نی پیشرفته انسامنابع مدیریت  -
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 )کارشناسی ارشد(های مدیریت سیستم -

 )کارشناسی( آموزشیروابط انسانی درسازمانهای  -

 مبانی نظری و اصول مدیرت آموزشی )کارشناسی( -

 )کارشناسی(مدیریت رفتار سازمانی  -

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی )کارشناسی( -

 )کارشناسی( مدیریت عمومی -

 

 هاپایان نامهراهنمایی و مشاوره 

 مشهد و رابطه آن با عملکرد آنان یکارکنان دانشگاه فردوس دگاهیاز د رندهیادگیسازمان  تیوضع یبررس -

     Cip یابیارزش یآنان با الگو یتوانمندساز ریمشهد در مس یآموزش کارکنان دانشگاه فردوس یابیارز -

  آنان یمشهد و رابطه آن با توانمندساز یکارکنان دانشگاه فردوس دگاهیاز د رانیمد یاخالق یسبک رهبر یبررس -

     رانیمد یرهبر یسبک ها یمعلمان بر اثربخش یازهاین ریتاث -

مشکالت  ییو شناسا یمدارس متوسطه پسرانه استان خراسان شمال رانیمد نیدر ب نیتحول آفر یرهبر تیوضع یبررس -

     آن

  شش و هفت شهر مشهد هیدخترانه ناح یها رستانیدر دب یعیتوز یرهبر تیبا وضع رانیمد یتیشخص یها یژگیو رابطه -

    ابزار سنجش بازخورد یابیو ساخت و اعتبار کیبرنتیسا یبازخورد بر اساس الگو یمؤلفه ها ییشناسا -

    صالح آباد یآن در حوزه آموزش تیوضع یابیو ارز رانیمد ینفوذ آرمان اسیمق یابیو اعتبار ساخت -

     تربت جام ییمدارس ابتدا یبر جو سازمان رانیمد یسبک اسناد ریتاث یبررس -

   ویژگی ها و رابطه جوسازمانی و سازمان یادگیرنده در مدیران و اعضاء هیات علمی دانشگاه مازندران بررسی -

 یدخترانه دولت ییمعلمان مدارس ابتدا یتعهد سازمان ینیب شیدر پ یو شغل یتیشخص یهایژگینقش و یمدل علّ آزمون -

     شهر سبزوار

    آنها یتوانمند زانیمدرسه و رابطه آن با م یبه فرهنگ سازمان یینگرش معلمان ابتدا یبررس -

    دانش  تیریمشهدبه مد یدانشگاه فردوس رانیاطالعات بر نگرش مد یفناور یریبکارگ ریتاث یبررس -

     Cip یو فوق برنامه دانشگاه با استفاده از الگو یفرهنگ تیریعملکرد مد یابیارز -
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     بودن سازمان مدارس رندهیادگیبر  یآموزش رانیمد نانهیکار آفر یتیشخص یهایژگیو ریتاث -

    باورهای معرفت شناختی  با سبک رهبری اخالقی مدیران آموزش و پرورش شهر مشهد  رابطه -

در کارکنان  اداره آموزش و پرورش   یادار یساالر وانیبه د شیو گرا یشغل تیرضا یتیشخص یها یژگیو نیب رابطه -

     زشاندی –شهرستان طرقبه 

دوره های آموزشی نظری و عملی کنترل کیفیت در شرکت صنعتی نیروگستران خراسان بر مبنای مدل کرك  ارزشیابی -

     پاتریک

     اسالم دگاهیبر د یمبتن یتیریتعارض در آثار مد تیریمد -

معلمان  یکار یزندگ تیفیو ارتباط( و ک یستگیشا ،ی)خود مختار یگر نییخود تع یاساس یازهاین یارضا نیرابطه ب نییتع -

     شهرستان خواف ییمقطع ابتدا

شهرستان  یو پرورش یآموزش یطرح مجتمع ها یقبل و بعد از اجرا یآموزش یینظارت و راهنما تیموفق زانیم سهیمقا -

     مشهد

    رابطه بین انتقال دانش ضمنی و عملکرد گروههای آموزشی دوره دوم متوسطه شهر مشهد بررسی -

     و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمر یفکر هیسرما نیبرابطه  یبررس -

  خودرو خراسان بر اساس عوامل موثر بر شکاف عملکرد رانیبهبود عملکرد کارکنان شرکت ا یمداخله ها یابیارزش -

  بر آن یاصهیعوامل خص ریآموزش و پرورش  شهر مشهد و تأث یستاد رانیتوکل در مد زانیابزار و سنجش م ساخت -

     مشهد یدر دانشگاه فردوس یعلم اتیه یاستعداد اعضا تیریندمدیفرآ یبررس -

     و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر یفکر هیسرما نیرابطه ب یبررس -

  پروواس یبر اساس الگو ی: مطالعه ایاستان خراسان رضو یآموزش عال یابینظارت و ارز أتیاهداف و عملکرد ه یواکاو -

   دانش آموزان یلیکالس با عملکرد تحص تیریسبک مد نیدر رابطه ب یمیخود تنظ گرانهیانجینقش م یبررس -

عوامل موثر بر آن: مطالعه  نیترمهم ییمدارس دوره اول متوسطه و شناسا رانیمد یانتخاب و نگهدار ندیفرآ یبررس -

     یشهرستان جغتا ،یمورد

     انیدانشجو دگاهیمشهد از د یدانشگاه فردوس یخدمات آموزش تیفیک یابیارز -
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     مشهد یدر دانشگاه فردوس  یآموزش یینظارت و راهنما یالگو ارائه -

    و معلمان رانیمد دگاهیاز د رندهیادگیاجتماع  یهایژگیمدارس شهرستان باخرز با و یابی انطباق -

   مشهد یکارکنان دانشگاه فردوس نیدر ب یسازمان یهاتیادراك ازحما قینوآورانه از طر یرفتارها ینیب شیپ -

     مشهد یدر دانشگاه فردوس رانیمد یاز سو یگر یتوجه به نقش مرب تیوضع -

    دخترانه شهر درگز یمعلمان متوسطه مدارس دولت یسهم عوامل موثر بر توانمندساز نییتب -

     مشهد یدر دانشگاه فردوس  یگریمرب تیوضع -

   ییبهبود عملکرد معلمان دوره ابتدا زشیانگ ینیب شیآموزش در پ یزشیانگ یطراح یعناصر الگو نقش -

  مدارس در آموزش و پرورش شهر مشهد رانیآموزش مد یاجرا ندیفرا یابیارز -

  AHP یسلسله مراتب لیتحل ندیبا استفاده از فرآ یدر مرحله رشد از چرخه عمر سازمان یابیبازار یروشها یبند تیالو -

   (ی: خراسان جنوبی)مطالعه موردیابیبازار یها ختهیعوامل مؤثر بر صادرات زرشک بر اساس آم یبررس -

    صادرکننده فرش دستباف در شهر مشهد یشرکت ها یو عملکرد صادرات ییرابطه بازارگرا یبررس -

در  سیعال یدیدر گروه تول دیخر یمحرك ها یگر یمجدد آنان با نقش تعد دیبر قصد خر انیتعهد و اعتماد مشتر یبررس -

     مشهد

کارکنان)مورد مطالعه:  یمدار یمشتر یگر یانجیو عملکرد درك شده سازمان با نقش م یهوش فرهنگ نیب رابطه -

     شهرستان مشهد( یکارکنان مؤسسات آموزش عال

پخش مواد  یمحصول در شرکتها ینوآور یگریانجیبرند بر عملکرد درك شده فروش با نقش م ژهیارزش و ریتاث یبررس -

     در مشهد ییغذا

درك  تیفیک یگر لیارزش درك شده و نقش تعد یگر یانجیبا نقش م انیمشتر دیشرکت بر قصد خر ریتصو ریتاث یبررس -

     چرم مشهد انیمشتر نیشده در ب

 نیا یساز یمدل مناسب تجار ییشده در ودجا و شناسا دیها و محصوالت تول یفناور یعوامل مؤثر  بر تجارساز ییشناسا -

     محصوالت

  یپوشاك ورزش انیمشتر یوفادار یانجیبرند با نقش م ژهیبر ارزش و یابیبازار ختهیعناصر آم ریتاث یبررس -
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     )گردشگران شهر مشهد ( یوتوسعه گردشگر یاجتماع هیرابطه سرما یبررس -

 ییغذا عیصنا انیمشتر تیارزش درك شده و رضا یگر یانجیبا نقش م یمشتر یبر وفادار یانتظارات مشتر ریتاث یبررس -

 در مشهد نهیگر

گری ریسک ادراك شده و اعتماد مشتریان پست بانک بررسی تاثیر کیفیت ادراك شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی -

 در شهرستان شیروان

 از برند های تبلیغات اینترنتی بر قصد خرید اینترنتی به واسطه آگاهیتاثیر شیوه -

گری ارزش ویژه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان از طریق میانجیهای بازاریابی مبتنی بر رسانهبررسی تاثیر فعالیت -

 جی(های سامسونگ و الهای شرکتهای با فناوری برتر)مورد مطالعه: نمایندگیبرند و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت

 با رضایت شغلی و تعهد سازمانی)مورد پژوهش: شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد(رابطه آمیخته بازاریابی داخلی  -

گری تعهد کاری پرسنل سازمان میادین میوه و تره بار و بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی با رضایت کارکنان با نقش میانجی -

 ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد

در روش  ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا یلیتحص شرفتیو پ زشیراهبردهای فراشناختی خواندن، انگ یا سهیمقا یبررس  -

  یو تک معلم یچند معلم سیتدر

 معلمان براساس مولفه جو مدرسه دگاهیمشهد از د ییمدارس ابتدا یآموزش یینظارت و راهنما تیوضع ییناساش -

 مدیران مدارس متوسطه یروابط انسان یمثبت و منف یهامولفه ییناساش -

 های دانش بنیان جنوب شرق کشورهای شزکتطراحی و تبیی الگوی پیشران -

 

 پژوهشی -علمی مقاالتبرخی 

های پیشگیری و مقابله با (، دالیل کارکنان برای طفره رفتن از کار و راه حل1383بذرافشان مقدم، مجتبی، داود باقرزاده) -

 آن، نشریه توسعه انسانی پلیس، ناجا. 

ریزی دانشگاهی ها به برنامه( ، نگرش رؤسای دانشگاه1384بذرافشان مقدم، مجتبی، نسرین نورشاهی و هادی پور شافعی) -

 .فردوسی مشهددر ایران، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه 
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ها )مورد: دانشگاه جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه( 1386دیگران ) زهرا صباغیان وبذرافشان مقدم، مجتبی،  -

 .فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  فردوسی مشهد(،

آموزشی بر یتی کارآفرینانه مدیران های شخص(، تاثیر ویژگی1389فالح رضوی، مریم، مجتبی بذرافشان مقدم و دیگران) -

 ، نشریه تعلیم و تربیت.یادگیرنده بودن سازمان مدارس

بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به (، 1390ترك زاده، جعفر، مجتبی بذرافشان مقدم و مهدی محمدی) -

 .ازشهید چمران اهو، دانشگاه علوم تربیتی، نشریه تحقق پذیری آنها با برخی ویژگیهای فردی و تحصیلی آنان

بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و  (،1393بذرافشان مقدم، مجتبی ، علی مهدوی شکیب و مریم خجسته بوجار) -

فصلنامه ها و مؤسسات آموزش عالی،  در پذیرش دانشجویان دانشگاه گزینیطرح بومیاجرای دانشجویان نسبت به 

 .مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

، فصلنامه ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران(، 1393مقدم و دیگران) بذرافشان مجتبی منصوره و بختیاری، -

 اندازه گیری تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی.

های آموزشی  ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع(، 1393مقدم و دیگران) بذرافشان مجتبی منصوره و بختیاری، -

 ، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.1390 -91تحصیلی  آباد در سال صالح

 از پرورش و آموزش بنیادین تحول سند نقد و (، بررسی1394خواه ) رحمان راحیل شوقی، مریم مقدم، مجتبی، بذرافشان -

 تربیت. و تعلیم مبانی تعلیماتی، پژوهشنامه راهنمایی و نظارت بعد

 مدیریتی آثار در تعارض (، مدیریت1394زاده) حسینقلی رضوان, قندیلی جواد سید, مقدم بذرافشان مجتبی سندگل، مرتضی، -

 تحول. مدیریت نامه اسالم، پژوهش دیدگاه بر مبتنی

 و دبیران ضمنی دانش انتقال بین رابطه (، بررسی1392ن حسینقلی زاده)محمد، مجتبی بذرافشان مقدم، رضوابخت،  -

 آموزشگاهی. و آموزشی مطالعات مشهد، فصلنامه شهر نظری متوسطه دوم دوره آموزشی هایگروه عملکرد

 شغلی و شخصیتی های ویژگی (، نقش1395زاده)حسینقلی رضوان کارشکی، حسین مقدم، بذرافشان ناوی، زهرا، مجتبی -

 آنان. سازمانی تعهد بینی پیش در معلمان

دانشگاه (، 1396)بذرافشان مقدم یمجتب ،یجاودان دیعباس زاده، حم دیس رمحمدیبهناز مهاجران، م، مطهره ،یحمزه رباط -

 .داریبه آموزش پا یابیدست  یها ستیبا شی: پداریپا

 لیتحل(، 1397)بذرافشان مقدم یمجتب ،یجاودان دیعباس زاده، حم دیس رمحمدیبهناز مهاجران، م، مطهره ،یحمزه رباط -

 ی.فیک ی: پژوهشیدر آموزش عال  AHPبر اساس مدل  داریآموزش پا
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های های توسعه شرکتهای الگوهای پیشرانها و زیر مؤلفهرزاززاده طوسی، نیکی، مجتبی بذرافشان مقدم، شناسایی مؤلفه -

 های دانش بنیان جنوب شرق کشور(دانش بنیان )مورد مطالعه: شرکت

های ارائه الگوهای پیشرانرزاززاده طوسی، نیکی، مجتبی بذرافشان مقدم،  نور محمد یعقوبی، عالمه کیخا، ابراهیم حدادی،  -

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، استان)مورد مطالعه: مناطق کم برخوردارهای دانش بنیان توسعه شرکت

 (خراسان جنوبی

 

 

   هاها و کنفرانسمقاالت همایشبرخی 

ناظر و   یو ضرورت نقش ها تیاهم یبررس(، 1394)بذرافشان مقدم یمجتب ،یآرزو احمدآباد ،نهیسک ،یانیکرد یمیابراه -

 ی، ایران، ساری.ماتیتعل یراهنما

 توسعه به رسیدن مسیر در علمی هیات اعضای توسعه نقش (، بررسی1394مقدم) بذرافشان احمدآبادی، آرزو و مجتبی -

 توسعه. ایران، تهران. فرهنگ و مدیریت المللی بین همایش پایدار، دومین

های (، تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه1392مقدم) بذرافشان آبادی و مجتبی صالح بادی، آرزو، ریحانهآ احمد -

 مرزی در راسای توسعه پایدار: مطالعه موردی، دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، ایران، تهران.

 به رسیدن برای اساسی یعنصر ارزیابی، و (، نظارت1394مقدم) بذرافشان احمدآبادی، آرزو، سکینه ابراهیمی، مجتبی -

 ایران، تهران. توسعه. فرهنگ و مدیریت المللی بین همایش پایدار، دومین دانشگاه

موزش عالی ایران برای دانشجویان غیر ایرانی )عوامل فردی و (، آ1393) ینی، صادق و مجتبی بذرافشان مقدمبحر -

انجمن آموزش عالی ایران با عنوان توسعه آموزش عالی ششمین همایش بین المللی (، دانشگاهی موثر بر انتخاب دانشگاه

 ، ایران، مشهد.هافرامرزی: فرصت ها و چالش

، ایران، کنگره ملی آموزش عالی ایران  نیاولی، آموزش عال ینقد سند تحول راهبرد(، 1395مقدم، مجتبی) بذرافشان -

 تهران.

های مؤثر بر فرآیند ارزشیابی اساتید از دیدگاه مؤلفه(، شناسائی 1394مقدم، مجتبی و آرزو احمد آبادی) بذرافشان -

 المللی بین کنفرانس دانشجویان، بر اساس روش تحلیلی تفسیری: مطالعه موردی)دانشگاه فردوسی مشهد(، دومین

 زندگی. سبک و تربیتی علوم روانشناسی،
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 دانشگاه در سایبرنتیک منظر از یریگ تصمیم و نظارت وضعیت (، بررسی1394بختیاری) مقدم، مجتبی، منصوره بذرافشان -

 اقتصادی. توسعه و مدیریت ، پژوهی آینده المللی بین کنفرانس مشهد، دومین فردوسی

ها. ایران، (، دانشگاه اسالمی یادگیرنده، اواین کنگره سالمت دانشگاه1390بذرافشان مقدم، مجتبی، محمود فیروزیان اصل) -

 تهران.

 برای درآمدی پیش توکل، های مؤلفه و ابعاد (، شناسایی1394مهرام ) بهروز نیکنام، مقدم، مجتبی، فاطمه بذرافشان -

 اقتصادی. توسعه و مدیریت ، پژوهی آینده المللی بین کنفرانس مدیریت، دومین در معنویت

 پرورش و آموزش ستادی مدیران در توکل میزان (، سنجش1394مهرام ) بهروز نیکنام، مقدم، مجتبی، فاطمه بذرافشان -

 زندگی. سبک و تربیتی علوم روانشناسی، المللی بین کنفرانس آن، دومین بر ایخصیصه عوامل تأثیر و مشهد شهر

در مرحله رشد از  یابیبازار یروش ها یبند تیالو(، 1395)آستانه رآبیم ایبذرافشان مقدم، پور یمجتب ی،مجتب ،یمیپورسل -

کنفرانس ، (انیدانش بن ی)مورد مطالعه: شرکت ها AHP یسلسه مراتب لیتحل ندیبا استفاده از فرآ یچرخه عمر سازمان

 ی، ایران، تهران.و حسابدار تیریجامع علوم مد

گری؛ ضرورت توسعه منابع انسانی، سومین کنفرانس بین المللی (، مربی1394جهانی، محسن و مجتبی بذرافشان مقدم) -

 هران.های کاربردی در مدیریت و حسابداری. ایران، تپژوهش

 سایبرنتیک، دومین الگوی اساس بر بازخورد های مؤلفه (، شناسائی1394مقدم) بذرافشان مجتبی حقدادی، فاطمه، -

 اقتصادی. توسعه و مدیریت ، پژوهی آینده المللی بین کنفرانس

های بین الملل بررسی نظرات مسئولین دانشگاه (، 1393ترابی) رشید مقدم و فاطمه افشان بذر ترابی، مجید، مجتبی رشید -

ششمین همایش بین المللی انجمن ، فردوسی و علوم پزشکی مشهد در مورد امکانات الزم برای جذب دانشجوی خارجی

 ، ایران، مشهد.هاآموزش عالی ایران با عنوان توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش

، معلمان یعوامل مؤثر بر توانمندساز ییشناسا(، 1395)بذرافشان مقدم یمجتب ،یرضوان یدیمحمود سع، سمانه  ،یرمضان -

 ی، ایران، تهران.و حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهش ها یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم

معلمان  یفهم عوامل مؤثر بر توتنمندساز نییتب(، 1395)بذرافشان مقدم یمجتب ،یرضوان یدیمحمود سع، سمانه  ،یرمضان -

ی، و حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهش ها یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم، دخترانه شهر درگز یمتوسطه مدارس دولن

 ایران، تهران

 کارکنان، اولین آموزش در مؤثر روشی گری، (، مربی1394رضوانی) سعیدی محمود مقدم، بذرافشان مجتبی سعیدی، طیبه، -

 پایدار. توسعه و اشتغال یادگیری، آموزش، المللی بین کنفرانس
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 ها، اولیندانشگاه در مغفول مسئله: گری (، مربی1394رضوانی) سعیدی محمود مقدم، بذرافشان مجتبی سعیدی، طیبه، -

 پایدار. توسعه و اشتغال یادگیری، آموزش، المللی بین کنفرانس

 نیسوم، راهکارها : چالش ها ویآموزش عال یابیدر ارز ینظارت کردیرو(، 1395)بذرافشان مقدم یمجتب زهره، شاهسون، -

 ی، ایران، تهران.دانشگاه ینظام ها تیفیک یابیارز شیهما نیو دهم یکنفرانس مل

 ریدر مس یاستان یآموزش عال یابینظارت وارز أتیعملکرد ه یابی(، فرا ارز1395بذرافشان مقدم) یشاهسون، زهره، مجتب -

 شیهما نیو دهم یکنفرانس مل نی(، سومیدر فاصله انتظارات مطلوب تا عملکرد جار یلیتحل یبه اهداف) واکاو لین

 تهران. ران،یا ،یدانشگاه ینظام ها تیفیک یابیارز

 یابینظارت و ارز یها اتی(، نقش ه1395) یخندق نیبهروز مهرام، مقصود ام، بذرافشان مقدم یشاهسون، زهره، مجتب -

 ی، ایران، مشهد.الملل نیب کردیبا رو یو سبک زندگ یتیعلوم ترب ،یکنفرانس روانشناس نیسومی، استان در آموزش عال

 علمی کنگره تعلیماتی، دومین راهنمایی و نظارت روی پیش های (، چالش1394مقدم) بذرافشان مجتبی غفاریان، زهرا، -

 ایران. اجتماعی فرهنگی علوم و شناسی جامعه روانشناسی، و تربیتی علوم ترویج و توسعه سراسری پژوهشی

(، بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضای 1394فیروزیان اصل، محمود، مجتبی بذرافشان مقدم) -

 ، دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت. ایران، تهران.هیات علمی

دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و  دردگیردنده (، بررسی سازمان یا1394فیروزیان اصل، محمود، مجتبی بذرافشان مقدم) -

 . ایران، تهران.ریزی آموزش و استانداردسازی ایرانهمایش ملی علوم مدیریت و برنامهاعضای هیات علمی، دومین 

 یابیعوامل مؤثر بر ارزش(، 1396ی)اکبر امراه یعل ،یکلوخ یدیسع بهیط اح،یبذرافشان مقدم، زهره س یمجتب ،دهیحم ،یلطف -

 یدر نظام ها تیفیک یابیارز یمل شیهما نیازدهم، یمشهد یدر دانشگاه فردوس یعلم اتیه یاز عملکرد اعضا انیدانشجو

 ی، ایران، تبریز.دانشگاه

 بودجه المللی بین کنفرانس هوشمند، دومین ریزی (، بودجه1387مقدم) بذرافشان مجتبی الدین و جمال موسوی، سید -

 عملیاتی. ریزی

و تعهد  یشغل تیبا رضا یداخل یابیبازار ختهیرابطه آم(، 1396)بذرافشان مقدم یمجتب ان،ینرگس آهنچ، دونیفر ،یناصر -

در علوم  یپژوهش یکردهایرو یالملل نیکنفرانس ب نیپنجم، نژاد( یهاشم دیگاز شه شیکارکنان)مورد پژوهش: شرکت پاال

 ، ایران، تهران.تیریو مد یانسان

 

 داوری مقاالت:
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ه پژوهش و برنامه ریزی سها، انجمن آموزش عالی ایران، مؤسهپژوهشی دانشگا -مقاالت متعدد برای مجالت علمی داوری

 های علمی.و همایش آموزشگاهی و آموزشی مطالعات فصلنامه، آموزش عالی

 

 تدوین و تالیف کتاب و جزوه درسی:

       مدیریت سیتمی با تاکید بر سایبرنتیک      -

 های آموزشی              انسانی در سازمانروابط  -

 


