با نام خدا
پيشينه علمي داوطلب نگارش مقاله
نام و نام خانوادگي داوطلب :مانی رضائی
سوابق شغلي داوطلب:
زمان اشتغال

عنوان شغل

مؤسسه محل اشتغال

مدرس
عضو تحریریه

دانشگاه صنعتی شریف
سازمان پژوهش آ.پ.

1369
1376

عضو هیأت علمی

دانشگاه شهید بهشتی

1392

از تاريخ

تا تاريخ

1394
1397
1395

سوابق تحصيالت دانشگاهي داوطلب:
مدركتحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاهمحلتحصيل

كشور

سال اخذمدركتحصيلي

دكتري

آموزش ریاضی

شهید بهشتی

ایران

1390

كارشناسيارشد

ریاضی محض

صنعتی شریف

ایران

1374

كارشناسي

ریاضی محض

صنعتی شریف

ایران

1369

گزيده تأليفات داوطلب (كتاب و مقاله و:)...ترجيحاً مرتبط با مدخل پيشنهادي
عنوان كتاب/مقاله

کتاب :مبانی آموزش ریاضی

ناشر

دانشگاه
فرهنگیان

کتاب :ارزیابی ریاضی

فاطمی

سیر تاریخس تألیف کتابهای درسی

فرهنگ و

ریاضی در ایران

اندیشه ریاضی

نقش استداللهای ترکیبیاتی در آموزش

دوفصلنامه
مطالعات

ریاضی دانشگاهی

درسی آموزش

محلنشر

سالنشر

تهران

1396

تهران

1387

ترجمه مشترک با دکتر زهرا گویا

تهران

1395

شماره  ،58صص 65-53

تهران

1394

توضيحات

سال  6شماره  ،12صص 70-35

عالی
بررسی کتابهای درسی دوره متوسطه از
شروع آموزش رسمی در ایران

ویژگیهای تفکر ترکیبیاتی و جایگاه آن
در برنامه درسی مدرسهای

دوفصلنامه
نظریه و عمل

تهران

در برنامه
درسی

1393

سال دوم شماره  ،3صص 92-71

فصلنامه
مطالعات برنامه

تهران

1391

سال ششم شماره  ،24صص 58-33

درسی

گزيده سابقه فعاليتهاي تحقيقاتي داوطلب(:ترجيحاً مرتبط با مدخل پيشنهادي)
رديف

عنوان پروژه

تاريخاجراء

مجري(ان)

مالحظات

.1

.2

ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه معلم
پژوهنده و ارایه پیشنهادهای اصالحی

1385

بررسی سیر تطور کتابهای درسی
ریاضی دوره متوسطه از زمان شروع

1390

پریچهر چایچی

همکار

مانی رضائی

آموزش رسمی دوره متوسطه در ایران
.3

چارچوب ارزشیابی تکوینی کتاب
هندسه( )1پایه دهم متوسطه دوم

1396

مانی رضائی

.4

ارزشیابی دورهای از برنامه درسی ریاضی
سه ساله اول دوره ابتدایی

1398

سهیال غالمآزاد

همکار (در مراحل
پایانی)

.5

گزيده سابقه فعاليتهاي آموزشي داوطلب(:ترجيحاً مرتبط با مدخل پيشنهادي)
دانشگاه محل تدريس

سال تحصيلي

ترمتحصيلي

واحد درسي

آدرس داوطلب:
نشاني و تلفن محل سكونت:
نشاني و تلفن محل كار:
mani_rezaie@yahoo.com
نشاني پست الكترونيكي:

09213752400

تلفن همراه:

