« بسمه تعالي»

رزومه

 -1مشخصات فردی:
نام :مریم

م

ر

ی

م

نام خانوادگي. :بني عامریان

ب

ن

ی

ع

دانشجوی دکتری رشته تحصیلي:
باالترین مدرک تحصیلي :
شاغل در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي
سنوات خدمت  16 :سال
شماره تماس09124110843 :
پست الکترونیکيm.ameryan@gmail.com :

برنامه ریزی درسي

ا

م

ی

ر

ن

ا

دانشگاه :تهران

 -2سوابق تحصيالت دانشگاهي:
مقطع تحصيلي
كارشناسي

رشتـه

معدل

رياضي

15

دانشگاه محل تحصيل
تربيت دبير شهيد

كشورمحل-

تاريخشروع

تحصيل
ايران

78

19

تهران

ايران

89

18/50

تهران

ايران

92

رجايي

تاريخ پايان

عنوان پايان
نامه

83
----91

بررسي ميزان
به كار گيری

كارشناسي ارشد

آموزش
بزرگساالن

اصول اموزش
بزرگساالن
توسظ اعضا
هيات علمي

برنامه ريزی

دكتری

درسي

در حال

طراحي الگوی

تحصيل

برنامه درسي
مبتني بر
كارآفريني در
آموزش عالي
فني و حرفه ای

 -3سوابق اشتغال:
رديف

نام محلكار
آموزش و

1

2

پرورش

واحد سازماني
دبيرستان
هنرستان

نوعمسئوليت

دبير رياضي

دانشگاه

معاونت

كارشناس امور

تربيت دبير

دانشجويي

دانشجويي

شهيد رجايي

شهرستان
اسالم آباد
غرب
تهران

تاريخ
شروع
83

85

پايان
85

نشـانـي

تلفــن

اسالم آباد غرب -اداره
كل آموزش و پرورش

تا

تهران -لويزان  -اانشگاه

كنون

تربيت دبير شهيد رجايي

02122970008

 -4فعاليتهای آموزشي:
رديف

نوع فعاليت
تدريس درس رياضي

1

2

زمان فعاليت

محل فعاليت

شروع

هنرستان و دبيرستان های
استان كرمانشاه

تدريس دروس
تربيتي

دانشگاه تربيت دبير شهيد
رجايي -دانشگاه تهران

نشاني

پايان

مهر 83

مهر 85

مهر 92

تا كنون

3

 -5فعاليتهای پژوهشي،
 طرحهای پژوهشي و اختراعات و ...رديف

موضوع

زمان فعالیت

نوع فعاليت

پایان

شروع

محل/چاپ ،ارائه.....

بررسي ميزان بکارگيری
1

اصول آموزش بزرگساالن
توسط اعضا هيات علمي

كارشناسي ارشد-

دانشگاهها

دانشگاه تهران

برنامه درسي مبتني برا
شايستگي در دانشگاه

2

فني و حرفه ای

به ترتيب همکاری
اصلي

پژوهشي -پايان نامه

امکان سنجي طراحي

نوع مسئوليت

بهمن 1390

شهریور
1391

دانشگاه تهران

همکاری اصلي  .مجری

پژوهشي -طرح

طرح:دكتر محمد جوادی پور

مصوب در دانشکده
بهمن 1394

علوم تربيتي و
روانشناسي دانشگاه

اردیبهشت
1395

دانشگاه تهران

تهران
طراحي برنامه درسي
مبتني بركارآفريني در

3

آموزش عالي فني و حرفه

اصلي

پژوهشي -رساله
دی 95

دكتری –دانشگاه

ای

تهران

در حال
انجام

دانشگاه تهران

 مقاالت منتشر شده (در مجالت معتبر) :مجله خارجي
رديف

مجله داخلي

سال

عنوان مقاله منتشر شده

انتشار و

عنوان مجله

عنوان مجله

شماره
1
2

مطالعه تطبيقي برنامه درسي ملي استراليا-

فناوری در

ايرلند و ايران در زمينه فناوری و اطالعات

آموزش

توصيف برنامه درسي شاخه فني و حرفه ای در

دانشنامه برنامه

ايران همراه با سير تحول وچالش ها

درسي

سال انتشار و
شماره
1395

اسامي همکاران به ترتيب
همکاری
دكتر رضوان حکيم زاده -دكتر
محمد جوادی پور

1396

 مقاالت منتشر شده در همايشهای داخلي و خارجيهمايش خارجي
رديف

عنوان مقاله

زمان
برگزاری

همايش داخلي

عنوان و
محل
همايش

عنوان و محل همايش

زمان
برگزاری

اسامي همکاران به ترتيب
همکاری

1

بررسي ميزان به كارگيری اصول

اولين كنفرانس بين المللي كيفيت در

اموزش موثر در مهارت آموزی

برنامه درسي آموزش عالي -دانشگاه

آبان 1393

مريم بني عامريان -محمد
جوادی پور -مصطفي بهمني

آزاد خوراسگان
2

بررسي تطبيقي آرا تربيتي جان

همايش ملي تعليم و تربيت اسالمي-

ديويي و ابن سينا در زيينه آموزش

دانشگاه سيستان و بلو چستان

خرداد
1392

مريم بني عامريان

بزرگساالن
3

مقايسه تطبيقي انديشه های

همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و

تربيتي مالصدرا و روسو

تربيت ايران -دانشگاه فردوسي

خرداد
1392

طاهره اسيادار -مريم بني
عامريان

مشهد
4

نقد و بررسي سند برنامه درسي

دوازدهمين همايش ملي مطالعات

ملي ايران در ميزان توجه به

برنامه درسي ايران-دانشگاه بيرجند

1395

مريم بني عامريان -عليرضا
نجفي

كارآفريني و حرفه آموزی در
عرصه جهاني شدن
5

نقد و بررسي رويکرد سند ملي

دوازدهمين همايش ملي مطالعات

برنامه درسي ايران به هويت ملي و

برنامه درسي ايران-دانشگاه بيرجند

1395

مريم بني عامريان -رضوان
حکيم زاده-محمد جوادی پور

مذهبي ،مهارت های زندگي و
صالحيت های معلمي در عرصه
جهاني
6

ايجاد توسعه اخالق حرفه ای در

اولين همايش ملي تربيت معلم-

دانشجو معلمان ،برنامه درسي

دانشگاه فرهنگيان

ارديبهشت
1394

مريم بني عامريان

پنهان دانشگاه فرهنگيان
7

طراحي الگوی تلفيقي

كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم

ياددهي،يادگيری در آموزش

رفتاری

آبان 1393

مريم بني عامريان

رياضي به فراگيران بزرگساالن
8

بررسي ميزان به كارگيری اصول

سومين همايش بين المللي مهارت

آموزش موثر در مهارت آموزی

آموزی و اشتغال .سازمان آموزش

ارديبهشت
1393

مريم بني عامريان-عليرضا
نجفي

فني و حرفه ای كشور
9

10

بررسي تبييني طراحي برنامه

پنجمين همايش بين المللي مهارت

درسي فني و حرفه ای بر اساس

آموزی و اشتغال .سازمان آموزش

مولفه های گرايشي كارآفريني

فني و حرفه ای كشور

واكاوی نگرش عمومي بر آموزش

چهاردهمين همايش انجمن مطالعات

های فني و حرفه ای(به عنوان

برنامه درسي -دانشگاه همدان

مرداد
1395
شهريور
1395

مريم بني عامريان -عليرضا
نجفي
مريم بني عامريان -عليرضا
نجفي

خرده فرهنگ)
11
12

كاوشي بر منطق انتخاب حرفه

دومين همايش ملي تربيت معلم –

معلمي توسط دانشجو معلمان

دانشگاه فرهنگيان اصفهان

ارديبهشت
1395

بررسي مطابقت برنامه درسي فعلي

هشتمين همايش ملي آموزش-

دانشگاه فني و حرفه ای (رشته

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

خرداد
1395

مريم بني عامريان
محمد جوادی پور-مريم بني
عامريان-عليرضا نجفي

های فني)ايران با الگوی شايسته
محوری
13

مقايسه تطبيقي ارزش اخالقي در

اولين همايش ملي اسالم و ارزش

پراگماتيسم و اسالم و پيامد های

های متعالي با تاكيد بر اخالق

اسفند
1392

مريم بني عامريان-محمد
جوادی پور-رضوان حکيم زاده

هريک در آموزش
14

بررسي ميزان به كارگيری  3اصل

اولين كنفرانس بين المللي كيفيت در

يادگيرنده محوری-انعطاف پذيری

برنامه درسي آموزش عالي -دانشگاه

و مشاركت پذيری در تدريس های

آزاد خوراسگان

آبان 1393

محمد جوادی پور -مريم بني
عامريان -رضوان حکيم زاده

دانشگاهي
15

مقايسه تطبيقي اصول آموزش

اولين كنفرانس بين المللي كيفيت در

بزرگساالن و اصول آموزش در

برنامه درسي آموزش عالي -دانشگاه

آموزش عالي با تاكيد بر نظريه

آزاد خوراسگان

جهاني برای يادگيری

آبان 1393

مريم بني عامريان -محمد
جوادی پور

16

بررسي ابعاد مفهومي كيفيت در

اولين كنفرانس بين المللي كيفيت در

آموزش

برنامه درسي آموزش عالي -دانشگاه

آبان 1393

محمد جوادی پور -مريم بني
عامريان

آزاد خوراسگان
17

بررسي كاربرد مدل برنامه ريزی

اولين كنفرانس بين المللي كيفيت در

استراتژيک دانکن در برنامه ريزی

برنامه درسي آموزش عالي -دانشگاه

درسي آموزش عالي

آزاد خوراسگان

جايگاه هويت فرهنگي ايران در

ششمين كنفرانس بين المللي انجمن

بين المللي كردن آموزش عالي

آموزش عالي ايران  .دانشگاه

18

آبان 1393

عليرضا عقيقي -مريم بني
عامريان-عليرضا نجفي

ارديبهشت
1393

مريم بني عامريان -محمد
جوادی پور -عليرضا نجفي

فردوسي مشهد
19

ارزيابي برنامه درسي دانشگاه فني

يازدهمين همايش ملي ارزيابي

و حرفه ای ايران بر اساس شاخص

كيفيت در نطام های دانشگاهي

های الگوی شايستگي محوری

دانشگاه تبريز

ارديبهشت
1396

محمد جوادی پور-مريم بني
عامريان-عليرضا نجفي

 -6فعاليتهای علمي و اجرايي:
رديف

موضوع

نوع فعاليت

1
2
3

تدريس در دبيرستان
دانشگاه
تدريس در
هنرستان
و
تدريس دوره ضمن
خدمتفرهنگي
دبير شورای

تدريس
تدريس دانشگاهي
تدريس سازماني

4

خوابگاههای

زمان فعاليت
شروع

پايان

1383
1392
1395

1385
تا كنون
1395

1393

1395

نشاني
مدارس متوسطه اسالم آبادغرب
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي -دانشگاه تهران
سازمان پژوهش و برنامه ريزی درسي آموزش و
پرورش
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دانشجويي
دبير اجرايي جشنواره
5

بازآفريني در دانشگاه

1396

1396

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

شهيد رجايي
عضو گروه بازنگری
6

برنامه درسي رشته
چاپ در دانشگاه فني
و حرفه ای

1395

تا كنون

دانشگاه فني و حرفه ای

