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مدارک و درجات تحصيلی

-

دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران

-

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران

-

کارشناسی علوم اجتماعی ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان



سوابق آموزشی



ازسال

1380-1378

آموزش و پرورش استان بوشهر



از سال

1385- 1380

آموزش و پرورش استان فارس



از سال

1391-1385

آموزش و پرورش استان تهران



از سال

1394-1391

دانشگاه فرهنگيان



ازسال

1395- 1394

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات



از سال

....... -1395

دانشگاه عالمه طباطبایی عضو هيات علمی گروه مطالعات آموزش و پرورش




پایان نامه دکتری و ارشد

-

مذبوحی ،سعيد (  ، )1391طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربيت اجتماعی مبتنی بر قران در دوره ابتدایی آموزش و
پرورش .دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

-

مذبوحی ،سعيد (، ) 1387نيازسنجی آموزشی کارکنان اداری اموزش و پرورش استان فارس .دانشکده روان شناسی و علوم
تربيتی دانشگاه عالمه طباطبایی



تاریخچه تدریس

-

دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبایی از سال  1388تا کنون ( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

-

اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی دوره ابتدایی (کارشناسی ارشد)

-

مبانی و اصول برنامه ریزی پيش دبستان و دبستانی (کارشناسی ارشد)

-

اصول برنامه ریزی درسی و آموزشی (کارشناسی ارشد)

-

مکاتب فلسفی و آراء تربيتی (کارشناسی ارشد)

-

سمينار (تحقيق و تتبع نظری) (کارشناسی ارشد)

-

اصول ومبانی آموزش و پرورش (کارشناسی)

-

مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی(کارشناسی)

-

برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی(کارشناسی)

-

برنامه ریزی درسی دوره متوسطه(کارشناسی)

-

آموزش و پرورش ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه(کارشناسی)

-

روشها وفنون تدریس(کارشناسی)

-

مدیریت مراکز پيش از دبستان(کارشناسی)

-

متون زبان تخصصی در مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی(کارشناسی)

-

اصول برنامه ریزی آموزشی(کارشناسی)

-

برنامه ریزی ضمن خدمت(کارشناسی)

-

اصول مدیریت آموزشی(کارشناسی)



مقاالت علمى -پژوهشى و ISI

1

-

 .1برنامه درسی آموزش کارآفرینی  :هدف ،محتوا ،روش تدریس و شيوه ارزشيابی

-

.2الگوی مطلوب فرهنگ دانشجویی در قرآن

-

.3الگوی مطلوب برنامه درسی تربيت اجتماعی مبتنی بر قرآن در دوره ابتدایی آموزش و پرورش

-

.4سير تحول منابع علمی مکتوب برنامه درسی  -دهه هشتم ازقرن بيستم (.)1970-79دانشنامه برنامه درسی

-

.5رخدادهای اثرگذار -دهه هشتم از قرن .)1970-79(20دانشنامه برنامه درسی ایران

-

.6تحليلی بر نظریه برنامهدرسی با تأکيد و نقدی برایدئولوژیهای آیزنر و مکنيل

-

 .7پيش بينی عملکرد مدیران واحدهای صنایع غذایی شهرک صنعتی شيراز بر اساس هوش تجاری و مهارت
های مدیریتی آنان.

-

 .8پيش بينی مسئوليت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی

-

 .9شناسایی موانع و چالش های پيش روی اجرای طرح شهاب در مدارس ابتدایی
 .10هنجاریابی مقياس انگيزش تکاليف کاری معلمان در ميان معلمان ابتدایی و متوسطه اول
( ) WTMST

-

11 .Internal evaluation in the higher education system: A case study in Iran

-

….

-

12.An Evaluation of the Effectiveness of Designing Electronic Textbooks in the Perspective of

-

13.Reviewing the position of environmental elements in content of high
first grade's curriculum

Higher Education Systems

*مقاالت علمى /همایش /جشنواره  ،سمينار و...
-

 .12نقش برنامه درسی پنهان در طراحی آموزشی

-

.13ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و بومی زمينه ساز آسيب های رساله های دکتری

-

.14کاربرد نظریه سازنده گرائی در تدریس علوم وفناوری

-

.15برنامه درسی تربيت معلم ودوره تحصيلی ابتدائی

-

.16کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی تربيت معلم

-

.17تربيت اجتماعی در نهج البالغه :اصول و روش ها

-

.18کارآیی یادگيری پژوهش محور در آموزش علوم تجربی

-

.19تربيت اجتماعی مبتنی بر قرآن در دوره ابتدایی آموزش و پرورش راهکاری مناسب برای امنيت جامعه اسالمی

-

.20مقایسه اندیشه دیویی وآیزنر در برنامه درسی و داللتهایی برای برنامه درسی ایران

-

.21نگاهی تحليلی بر فلسفه تربيتی اسالم

-

.22تربيت اجتماعی در قرآن ،چيستی ،چرایی و چگونگی

-

.23چالشها و راهکارها درطراحی برنامه درسی آموزش محيط زیست

-

.24بررسی وارزیابی مولفه های آموزش محيط زیست در کتب درسی سال اول دبيرستان

-

.25گامی به سوی طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربيت اجتماعی مبتنی برقرآن وروایات در دوره ابتدائی

-

.26تربيت اجتماعی :مبانی ،تعاریف ودیدگاهها

-

.27نقش تربيتی قرآن در تعالی فرهنگی واجتماعی جامعه

-

.28تعليم وتربيت ارزشها در قرآن با تاکيد بر اندیشه واندیشه ورزی

-

.29تعليم وتربيت ارزشها و چالشهای پيش روی نظام آموزشی

-

.30مقایسه اندیشه بزرگان برنامه درسی و داللتهایی برای برنامه درسی ایران

-

.31آسيب ها و مخاطرات ناشی از اینترنت و فضای سایبر برنظام تعليم وتربيت

-

32تحليل محتوای کتب اول متوسطه براساس مولفه های آموزش محيط زیست

-

.33مبانی ،اصول و مولفه های تربيتی پيشرفت اسالمی در الگوی برنامه درسی رفتارپژوهی اجتماع محور مبتنی بر آموزه
های قرآنی
 .34تعميق و تحقق الگوی اسالمی – ایرانی پيشرفت در سایه آموزش مهارتهای زندگی متعادل و متعالی به دانش آموزان
دوره ابتدایی آموزش و پرورش
 . 35تحليل و بررسی تطبيقی الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت براساس اسناد تحولی باالدستی وسند تحول

2

بنيادین آموزش و پرورش
 . 36طراحی الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی آموزش و پرورش براساس شاخصها ومختصات سبک زندگی اسالمی ایرانی
 .37الگوی اخالق اجتماعی مبتنی بر اندیشه های امام رضا (ع)
.38تحقق عدالت اجتماعی در بستر آموزش ابتدایی برای همه؛ فرصتها ،راهبردها و راهکارها
.39

آموزش تفکر انتقادی در نظام آموزش و پرورش دورهی ابتدایی؛مبانی ،ضرورتها ،چالشها و راهکارها

 .40آموزش فلسفه برای کودکان؛ راهبردی به سوی خالقيت در نظام آموزش و پرورش دورهابتدایی
.41مدیریت مبتنی بر ارزشها

***طرح پژوهشی
*الگوی مطلوب برنامه درسی تربيت اجتماعی مبتنی بر قران در دوره ابتدایی آموزش وپرورش
***مدارک زبان و کامپيوتر
*مدرک زبان انگليسی MSRT
*کامپيوتر …Word –power point
***کارگاههای آموزشی
تحليل محتوای کتب درسی
چگونگی شکلگيری مقاله علمی پژوهشی
اموزش مهارتهای زندگی در دوره ابتدایی آموزش و پرورش



پژوهش و تحقيق

-

کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری سال  1388دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی

-

کسب رتبه اول در دوره تحصيلی دکتری سال  1388-1391دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی

-

کسب رتبه اول در آزمون جامع دکتری

-

عضو پيوسته انجمن برنامه ریری درسی ایران از سال  1385تا کنون

-

کسب رتبه ممتاز در جشنواره دوساالنه نهج البالغه دانشجویان

-

دبير کرسی های ترویج علم دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبایی

-

عالئق پژوهشی

-

تربيت اجتماعی در دوره ابتدایی و پيش دبستان

3

