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سوابق علمي-پژوهشي(رزومه)
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :محمد دادرس
تاريخ تولد3131 :
محل تولد :تهران
آدرس الکترونيکDadras.m@gmail.com -Dadras@ut.ac.ir :
شغل :عضو هيات علمي مرکز ارزيابي کيفيت دانشگاه تهران

سوابق تحصيلي
 دانش آموخته مقطع کارشناسي رشته علوم تربيتي ،گرايش تکنولوژي آموزشي با رتبه
اول از دانشگاه عالمه طباطبايي در سال 3111
 دانش آموختة مقطع کارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مرکزي تهران
 دانش آموخته مقطع کارشناسي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه پيام نور تهران
 دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي از دانشگاه تهران در
سال 3131



دانش آموخته مقطع دکتري رشته فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه تربيت مدرس در
سال 3131

پايان نامه و رساله دکتري
 پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان «تدوين مدلي براي تدريس و ارزشيابي
مهارتهاي نوشتاري زبان فارسي براي دانشجويان کارشناسي دانشگاه هاي شهر
تهران» در سال  3131در دانشگاه تهران در رشته تحقيقات آموزشي
 نگارش رساله دکتري در رشته فلسفه تعليم و تربيت در دانشگاه تربيت مدرس با
عنوان «حدود کاربرد زبان در تربيت» در سال  3131با راهنمايي جناب آقاي دکتر



ميرعبدالحسين نقيب زاده و مشاوران استادان ارجمند مرحوم جناب آقاي دکتر
عليمحمد حق شناس و جناب آقاي دکتر محمود مهر محمدي

مقاالت
 چاپ مقاله «زبان مسئله اي معرفتي و تربيتي در آراء فيلسوفان و مربيان» ،در فصلنامه
علمي-پژوهشي «انديشه هاي نوين تربيتي» دانشکده علوم تربيتي دانشگاه الزهرا
 ارائه مقاله «کميت و کيفيت در ارزيابي آموزشي؛ نگاهي به ارزيابي دروني» در
چهارمين همايش ارزيابي دروني کيفيت در نظام آموزش عالي در دانشگاه تهران و
چاپ آن در مجموع مقاالت همايش

سوابق شغلي و تدريس
 تدريس در مدارس شهر تهران از سال  3111تا سال 3111
 تدريس در دانشکده صدا و سيما در مقطع کارشناسي ارشد در سالهاي  3131و
3133
 تدريس در دانشگاه عالمه طباطبايي در دوره کارشناسي علوم تربيتي از سال  3132تا
3131
 تدريس دروس مختلف در دانشگاه تهران در دوره هاي کارشناسي ارشد و کارشناسي
دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي از سال  3131تا کنون
 همکاري با مرکز مطالعات و تحقيقات سازمان سنجش آموزش کشور از سال  3131تا
 3132در زمينة ارزيابي آموزش عالي
 عضو هيات علمي مرکز ارزيابي کيفيت دانشگاه تهران از آغاز سال 3111

سوابق پژوهشي
 همکاري در پژوهشي با عنوان چشم اندازهاي آموزش و پرورش در قرن  23به سفارش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در سال 3113
 همکاري در مراحل مختلف طرح پژوهشي ملي «شناسايي واژگان پايه دانش آموزان
ايراني در دوره ابتدايي» که به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت
آموزش و پرورش و با همکاري دانشگاه زهرا در سالهاي  3111تا  3133اجرا گرديد.
 اين طرح در سال  3131برنده رتبه دوم پژوهشهاي کاربردي در جشنواره
خوارزمي و همچنين برنده جايزه بينالمللي «آيسسکو» شده است.



 تدوين گزارش پژوهشي درباره طرحهاي نمونه گيري در پژوهشهاي معتبر داخلي و
خارجي در حوزه تعليم و تربيت ،و معرفي الگويي براي پژوهشهاي زباني در کشور
ايران و ارائه طرح نمونه گيري براي طرح پژوهشي «شناسايي واژگان پايه دانش
آموزان ايراني در دوره ابتدايي» بر اساس ويژگيهاي زباني جامعه آماري کل کشور
(جلد سوم گزارش نهايي طرح پژوهشي واژگان پايه)
 تدوين جلد چهارم (بخش معلمان) گزارش نهايي طرح پژوهشي ملي «شناسايي
واژگان پايه دانش آموزان ايراني در دوره ابتدايي» و تهيه و توليد نرم افزاري اين
گزارش با قابليت کاربرد به عنوان بانک اطالعاتي تحقيقاتي در بخش داده هاي معلمان
 همکاري در پژوهش ملي «زبان فارسي معيار در متن آموزشي» طي سالهاي  32تا
 33در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش به عنوان
مشاور در زمينه روش تحقيق و ارائه دهنده طرح نمونه گيري و اجراي آن در اين
پژوهش
 همکاري در طرح پژوهشي «کاربست يافته هاي طرح پژوهشي واژگان پايه» در سال
 3131و نگارش و تنظيم برخي از بخشهاي گزارش پژوهشي آن و همچنين ارائه
فرهنگنامه هاي موضوعي و پلکاني در زبان فارسي براي پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي
در ده جلد
 همکاري در تدوين عوامل ،مالکها و نشانگرهاي ارزيابي دروني نظام آموزشي گروه
هاي آموزشي دانشگاه هاي غير پزشکي کشور در مرکز مطالعات و تحقيقات سازمان
سنجش آموزش کشور از سال  3131تا 3133
 همکاري در طراحي و توليد نرم افزار ارزيابي دروني نظام آموزشي گروه هاي آموزشي
دانشگاه هاي غير پزشکي کشور در مرکز مطالعات و تحقيقات سازمان سنجش آموزش
کشور
 همکاري در برگزاري کارگاه هاي آموزشي و اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه هاي
آموزشي برخي از دانشگاه هاي کشور از جمله دانشگاه اصفهان ،دانشگاه فردوسي
مشهد ،دانشگاه تبريز و دانشگاه مازندران
 همکاري با مرکز ارزيابي کيفيت در برگزاري کارگاههاي طراحي تجربه هاي يادگيري
در آموزش عالي در دانشگاه تهران



