
  مشخصات فردي
فاطمهنام

براتلو نام خانوادگي

Baratlou@ihcs.ac.ir پست الکترونيک

  مدارک تحصيلي
  دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی •

  ١٣٩١سوابق فعاليت های پژوهشی تا اردیبهشت 

  مقاله ها
پژوهشی مدیریت فرهنگی، دانشگاه -، مجله علمی"فرهنگی -امنيت اجتماعی "مقاله ارائه الگوی مدیریتی  •

  ١٣٩١علوم و تحقيقات، 

، پژوهشکده تحقيقات )مجموعه مقاالت(مقاله اندازه گيری هویتهای چندگانه، کتاب کنکاشی در هویت ایرانی  •

  ١٣٨٩استراتژیک، 

مقاله راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سياسی جامعه دین بنيان، دو فصل نامه جستارهای سياسی  •

  ١٣٨٩نگی، شماره اول، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره)پژوهشی-علمی(معاصر 

، سال )پژوهشی-علمی(مقاله درآمدی بر سرمایه اجتماعی بر پایه عقالنيت دینی، نامه پژوهش فرهنگی  •

  ١٣٨٨دهم، دوره سوم، شماره ششم، تابستان 

• Educational Service Quality Assessment (Case Study: Postgraduates of Human Science and Cultural 
Studies Research Center; Tehran-Iran), 4th international symposium on economic theory policy and 
applications, 3-6 august 2009, Athens, Greece.  

مجموعه مقاالت همایش بين المللی . مدل تعالی یافته در مدیریت مشارکت پذیر: مشارکتهای  مقاله هسته •

  ١٣٨٨آذر  ٣٠و  ٢٩دانشگاه تهران، . مدیریت مشارکتی؛ همایش بين المللی مدیریت مشارکتی

• Women Competencies; the 2nd International Colloquium on Business and management (ICBM 
2008), Bangkok  

، )ترویجی-نشریه علمی(سازی؛ اطالعات سياسی ـ اقتصادی  مقاله کارآفرینی فرهنگی، پيامهایی برای بومی •

  ١٣٨٧شماره خرداد و تير 

  ١٣٨٦، تابستان ٤٤پژوهشی راهبرد، شماره -ها، فصلنامه علمی مقاله مسئووليت اجتماعی شرکت •

بندی آنها، مجموعه مقاالت  ای فرهنگی و رتبهشناسی دستگاهه مقاله ارائه مدل در چگونگی بررسی و آسيب •

  ١٣٨٥اولين همایش ملی مهندسی فرهنگی، تهران 

معرفی مدل، کاربردها و : مقاله تأملی برکاربرد مدل مفهومی پاراسورامان جهت ارزیابی کيفيت خدمات دولتی •

  ١٣٨٥مالحظات؛ فصلنامه علمی ـ تخصصی ناب، پایيز 

  ١٣٨٤پژوهشی نامه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، -له علمی ها، مج ها و هویت مقاله سازمان •

  ١٣٨٢پژوهشی مدیریت فردا، -گيری کيفيت خدمات در آموزش عالی، دو فصلنامه علمی مقاله اندازه •

های غربگرایی در تاریخ تحوالت  ؛ کتاب مؤلفه)ره(مقاله تمهيدی بر مبانی روشنفکری از دیدگاه امام خمينی •

  ١٣٨١، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، )ه مقاالتمجموع(ایران 

های اندیشه سياسی امام  مقاله وحدت دین و سياست در اندیشه حکومتی امام خمينی؛ کتاب مؤلفه •

  ١٣٧٩، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، )مجموعه مقاالت(خمينی 



در تفکر مدیریت استراتژیک فرهنگی کشور، همایش مدیریت استراتژیک مقاله جایگاه امنيت اجتماعی  •

  فرهنگی شهرداری-، معاونت امور اجتماعی١٣٩١، )ماتریس فرهنگی(فرهنگی شهر تهران 

مقاله امنيت فرهنگ و راهبردهای کالن آن در حوزه مدیریت فرهنگی، جامعه پژوهی فرهنگی، سال سوم،  •

  .١٣٩١پایيز و زمستان 

، پژوهشکده تحقيقات )مجموعه مقاالت(ازه گيری هویتهای چندگانه، کتاب کنکاشی در هویت ایرانی مقاله اند •

  .١٣٨٩استراتژیک، 

  ١٣٩٠، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، )ترجمه(کتاب نظریه و روش در مطالعات فرهنگی  •

  ١٣٨٦، نشر معناگران، )کار مشترک(کتاب گفتار در فلسفة سياسی غرب،  •

  پژوهشی-شست های علمین
نشست علمی جستاری در فلسفه اجتماع در دیدگاه استاد مطهری، پژوهشکده علوم سياسی، پژوهشگاه  •

  ١٣٨٩علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 

نشست علمی تبيين رویکردی نو در مفهوم شهروندی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند  •

١٣٨٨  

از مجموعه درس گفتارهایی با عنوان امنيت در نظام " اجتماعی -امنيت فرهنگی"درآمدی اجمالی بر مفهوم  •

  ١٣٩١فرهنگی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه، خرداد 

  طرح های پژوهشی
ارتی بر اساس مؤلفه های مجری و نماینده پژوهشگاه در طرح مصوب ارائه الگوی مطلوب نظارت در یک نهاد نظ •

، به سفارش سازمان بازرسی کل کشور و در )سازمان بازرسی کل کشور: مورد پژوهی(نظارت اثربخش 

  دست انجام

: نقش خيال در هویِت هویت(مجری در طرح مصوب بازخوانی انتقادی الگوهای تحليل بحران هویت در ایران،  •

  ١٣٨٨- ٩نسانی و مطالعات فرهنگی، ا ، پژوهشگاه علوم)پيشنهاد و پردازش یک نظریه

های کالن نظارت همگانی، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت  تحقيقاتی تدوین سياست  همکار اصلی در طرح •

  ١٣٨٦-٨٧نظام، 

شناسی دستگاههای فرهنگی کشور؛  تحقيقاتی تعيين چگونگی بررسی و آسيب  همکار اصلی در پروژه •

  ١٣٨٥-٨٦دبيرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی، 

مجری در طرح ملی ارزیابی تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اداری، مرکز تحقيقات و معاونت پژوهشی ـ  •

  ١٣٨٣ - ٨٤، ) طرح ملی(آموزشی سازمان بازرسی

رسانی دستگاههای اداری با تأکيد بر پاسخگویی، مرکز تحقيقات و  همکار اصلی در طرح ملی ارزیابی خدمت •

  ١٣٨٢ - ٨٣، ) طرح ملی(ازمان بازرسی معاونت پژوهشی ـ آموزشی س

  فعاليت های آموزشی

  تدریس
  .دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مدیریت صنعتی: ١٣٨٥-١٣٨٢مبانی سازمان و مدیریت  •

  .دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مدیریت صنعتی:  ١٣٨٥-١٣٨٢مدیریت اسالمی  •

  .مرکز آموزش مدیریت دولتی: ١٣٨٢-١٣٨١اصول سازماندهی  •

، )عج(دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، مجتمع حضرت ولی عصر : ١٣٨٥-١٣٨٤معه شناسی مبانی جا •

  .گروه جامعه شناسی



  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، گروه مدیریت بازرگانی: ١٣٨٤- ١٣٨٣روش تحقيق  •

  .دیپلماسی فرهنگی، دانشگاه رفاه، گروه مدیریت فرهنگی •

  .، دانشگاه رفاه، گروه مدیریت فرهنگیروابط بين الملل فرهنگی •

  .اصول فلسفه و روش تعليم و تربيت، دانشگاه علوم و تحقيقات، گروه مدیریت فرهنگی •

  .اصول آموزش در فعاليتهای فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقيقات، گروه مدیریت فرهنگی •

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه
بانك تجارت شعب غرب و (وری آارآنان مطالعه موردی  عوامل فرهنگی مؤثر بر افزايش بهره: مشاور پایان نامه •

  .، عباس محمدی، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه مدیریت فرهنگی)مرآز تهران

هفت شهر تهران، وحيد اشخاصی،  نيازسنجی آاالهاي فرهنگی در ميان جوانان منطقه: راهنمایی پایان نامه •

  .دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه مدیریت فرهنگی

بررسی راهکارهای تقویت هویت فرهنگی در مواجهه با جهانی شدن فرهنگی از منظر : راهنمایی پایان نامه •

شيریان بدخشان، دانشگاه  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حوزه فرهنگ در دانشگاههای تهران، مژگان

  .علوم و تحقيقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فرهنگی

بررسی نقش مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بر توسعه فرهنگی محالت : راهنمایی پایان نامه •

ه مديريت و ، اعظم ذوالقدر، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكد)خانه های فرهنگ: مطالعه موردی(شهر 

  .اقتصاد، گروه مدیریت فرهنگی

دانشگاه :مطالعه موردی(بررسی تاثيرآاالهای فرهنگی برشكاف نسلی در دانشجويان : راهنمایی پایان نامه •

، فهيمه مرادی، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه مدیریت )علوم تحقيقات تهران

  .فرهنگی

سی رابطه بين فرهنگ سازمانی و بکارگيری فناوری های نوین ارتباطی با مورد کاوی در برر: مشاور پایان نامه •

، سارا پورجعفر، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و )رادیو(معاونت صدای جمهوری اسالمی ایران 

  .اقتصاد، گروه مدیریت فرهنگی

اساتيد گروه مدیریت : مطالعه موردی(نگی تبيين چارچوب ادراکی مفهوم نخبه فره: راهنمایی پایان نامه •

مهدیه ادیب، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه ) فرهنگی دانشگاه علوم و تحقيقات

  .مدیریت فرهنگی

شناسایی روشهای موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان : راهنمایی پایان نامه •

  .ينی، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه مدیریت فرهنگیبهزیستی، نرگس حس

اثربخشی مربيان پرورشی در جامعه پذیری دانش آموزان مدارس دوره متوسطه شهر : راهنمایی پایان نامه •

یریت ، روفيا دهقان منشادی، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه مد١٣٩١- ٩٢: تهران

  .فرهنگی

بررسی تاثير حمایت اجتماعی بر احساس امنيت اجتماعی زنان، دبورا کليمه ذکایيم، : مشاور پایان نامه •

  .دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه مدیریت فرهنگی

نشکده اقتصاد دا(بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنيت اجتماعی زنان شاغل : راهنمایی پایان نامه •

، انسيه فریدنيا، دانشگاه علوم و تحقيقات دانشكده مديريت و اقتصاد، گروه )و مدیریت واحد علوم و تحقيقات

  .مدیریت فرهنگی



بررسی تاثير سياست گذاری فرهنگی بر موسيقی محلی گيالن، مصطفی فيض ثابت، : مشاور پایان نامه •

  .قتصاد، گروه مدیریت فرهنگیدانشگاه علوم و تحقيقات، دانشكده مديريت و ا

تعيين معيارهای اندازه گيری سطح بهره وری در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران، : راهنمایی پایان نامه •

  .فائزه جوی پا، دانشگاه فرهنگ، گروه مدیریت صنعتی

اد بررسی ميزان تمایل دانشجویان مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جه: راهنمایی پایان نامه •
  .دانشگاهی به کارآفرینی، محمود موسوی تکمه داش، دانشگاه فرهنگ، گروه مدیریت صنعتی

 


