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  التیتحص  

  
  معدل دوره  دانشگاه محل تحصیل  انـسال شروع و پای  یـلـه تحصیـرشت  عـمقط

  25/18  دانشگاه تربیت مدرس  1386-1390 اسفند  زي درسییربرنامه  دکتري

 --- دانشگاه گوتنبرگ سوئد 2011 يه تا جوالیاز ژانو ران و  سوئدی ای نظام آموزشیقیمطالعه تطب یدوره فرصت مطالعات

  15/17  دانشـگــاه تهــــران  1382 -13/4/1385  ریزي آموزشی برنامه  اسـی ارشـدکارشن

  67/17  دانشـگــاه شیـــراز  1378- 1382  رسانی علوم کتابداري و اطالع  کـارشنـاســـی

  ---   سرپل ذهاب- کرمانشاه  1375-1377  گروهبان رسته پیاده  دوره خدمت وظیفه

  ---  بوکان خرداد 14رستان یدب  1370 – 1374  علوم تجربی  دیپـلــــم

  
  ف و ترجمهیتأل  

  )ألیفت: (کتاب ـ 
  انتشارات : تهران. خواه، علیفردانش، هاشم؛ حسینی: "ي تکنولوژي آموزشیهاي تحقیق در حوزهروش"در حال تألیف کتاب

  .سمت
   )ترجمه( : کتابـ 

 1 (ي دو بخش از کتاب مشاهیر همکاري در ترجمه"Fifty Modern Thinkers in Education"تحت عناوین : 
o رَسونانتشارات سمت:  تهران؛خواه و محمود مهرمحمديعلی حسینی: سیمور س. 
o  انتشارات سمت: خواه و محمود مهرمحمدي؛ تهرانعلی حسینی :فیلیپ جکسون . 

 2( ت دانشیریمد )Managing Knowledge: Building Blocks for Success( :لبرت پروستینوشته گ )2000(، 
 ).سطرونیانتشارات ( 1385 چاپ

 3( کوچکي و اداره کسب و کارهايانداز راه: ینیکارآفر  )How to Start and Operate a Small Business( ؛
  .)یدانشگاه انتشارات جهاد( 1386  چاپ،)2003،کایامر(



 ٢

 4( ی عموميها شناخت مهارت )Developing Generic Skills( ؛)یدانشگاه انتشارات جهاد( 1385 پچا ،)2003،ایاسترال(. 
  

 5( ی عموميها پرورش مهارت )Fostering Generic Skills( ؛)یدانشگاه انتشارات جهاد( 1385 چاپ، )2003،ایاسترال(.  
 
 6( اتی و اخالقي شهروندتیم و تربیتعل )Citizenship and Moral Education :(کید و مارك پاینوشته مارك هالست 

 . ترجمهدست در ،)2008(
ن شده استیز تدوی آنها نیآموزش شده و برنامهيسازیها توسط مترجم بومن کتابی ا.  
  

 :باشندیص میر ترجمه و تلخی زيهاکتاب ـ

 7( هیشدن و مال یجهان )Globalization and Finance( :پورتری توننوشته  )انتشارات مرکز  (1385ز ییچاپ پا, )2005
 .)نشد ی مطالعات جهانیمل

 8( ی جهانينابرابر )Inequality around the World :(من یچارد فریر نوشته)انتشارات  (1385ز یی چاپ پا،)2002
 ).شدن ی مطالعات جهانیمرکز مل

 9( ی جهانیاسیاقتصاد س )Global Political Economy :(امزیلین و مارك وی روبرت اوبرنوشته )ز ییچاپ پا ،)2005
  .)شدن ی مطالعات جهانیملانتشارات مرکز  (1385

 10( شدن یجهان در عصرياست اقتصادیس )Economic Policy in the Age of Globalization( :کوال ینوشته ن
  .)شدن ی مطالعات جهانیانتشارات مرکز مل (1385ز یی چاپ پا،)2005( الیآکوس

 11( منطقه آسیاشدن در  یجهان )Globalization in the asian region :(الندیس نیس و کریا داویگلوروشته ن 
 .)شدن ی مطالعات جهانیانتشارات مرکز مل (1385ز یی چاپ پا،)2004(

  
  )  ترجمه:(مقاله  ـ

 یکی در تاربوسه )Kissing in the Dark()  1381زمستان ،رازی دانشگاه شیرسان مجله اطالعچاپ شده در.(  
  )فیتأل(: مقالهـ 

 ي درسی؛ پژوهشی مطالعات برنامه-ي علمیفصلنامهچاپ شده در  (ر مدارس کشورامکان و ضرورت آموزش کارآفرینی د
 )1387، زمستان 11شماره 

 26 شماره ؛هاي آموزشیپژوهشی نوآوري- ي علمیفصلنامهچاپ شده در  (بررسی نظریه انتشار نوآوري در حوزه آموزش ،
 )1387تابستان 

 پژوهشی تحقیقات کتابداري واطالع رسانی - نامه علمی فصلچاپ شده در(هاي نوین تدریس در کتابداري  روش
 ).1383، پاییز 42؛ شماره دانشگاهی

 ارسال براي داوري در : برگرفته از رساله دکتري(درسی سوئد و ایران با تأکید بر آموزش زبان انگلیسی مطالعه تطبیقی نظام برنامه
 )درسیي پژوهشی مطالعات  برنامه- ي علمیفصلنامه

 19، شماره ايفصلنامه رشد آموزش فنی و حرفهچاپ شده در (اي حرفهوهاي فنیآموزي شناختی در آموزشنقش مهارت ،
 ).1389تابستان 

 پاییز مجله آموزش و سازندگینامه؛ چاپ شده در برگرفته از پایان(هاي ضمن خدمت جهاد کشاورزي  بررسی اثربخشی آموزش ،
1385.( 

 1386، پاییز ماهنامه کار و جامعهچاپ شده در (زش داد؟ توان کارآفرینی را آموآیا می.( 
  همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه ارائه به صورت سخنرانی در (امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس کشور

 )1387بهار , برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: تحت عنواندرسی ایران 



 ٣

  1386، بهار در همایش ملی فرهنگ کارارائه به صورت سخنرانی (فرهنگ آفرینی آموزش کارآفرینی.( 
 1385زمستان ، نخستین همایش ملی کارآفرینیارائه به صورت سخنرانی در ( توان کارآفرینی را آموزش داد؟ آیا می.( 
  آذر ري هنردرمانیاولین کنگره سراسارائه به صورت سخنرانی در (بررسی تأثیر تئاتردرمانی در کاهش افسردگی دانشجویان ،

1385.( 

 1383 آبان، الزهراء  دانشگاهيهمایش ساالنه کتابدارارائه به صورت سخنرانی در ( هاي نوین تدریس در کتابداري روش.( 
 ی برنامه درسیرانی ا دانشنامهي مقاله برا4افت ابالغ و مشغول به نگارش یدر: 

  مور سرسونی سی و علمی شخصی زندگ-                                                          
  پ جکسونیلی فی و علمینامه شخصی زندگ-                                                          
  یدرسن برنامهی تدوي از الگوهان مارشی کالي  طبقه بند-                                                          

  تین بابی فرانکلی درسيزیربرنامه ي الگو-                                                          
  ):چاپ نشده(هاي دوره دکتري مقالهـ 

  درسی تربیت معنويطراحی الگوي برنامه. 

 طراحی الگوي برنامه درسی تربیت اخالقی و شهروندي. 

 ازواري آن با قواي حافظه و عقلتحلیل مفهوم تخیل از نگاه فرانسیس بیکن و تبیین ر. 

  بررسي آثار و نظرياتSeymour Sarasonي درسيي برنامههاي آن براي حوزه و استخراج داللت. 

  بررسي آثار و نظرياتKieran Egan ي درسيي برنامههاي آن براي حوزهو استخراج داللت. 
  

  :عنوان پایان نامه ارشد و رساله دکتريـ 
 نظر کارکنان و  آنها از ی آموزش ضمن خدمت با اثربخشيها  دورهيها یژگی رابطه ویبررس : ارشدیکارشناس نامه انیعنوان پا

  .دکتر عباس بازرگان: خانم دکتر فریده آل آقا؛ استاد مشاور:  استاد راهنما.یجان غربی استان آذربايران سازمان جهاد کشاورزیمد
  درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه تحلیلی در برنامه-ی مبتنی بر تفکر شهوديدرسطراحی الگوي برنامه: يدکتر يرسالهعنوان

دکتر : د مشاوری؛ اساتيدکتر محمود مهرمحمد:  استاد راهنما.هاي درسی دو کشور ایران و سوئد با آنو تعیین میزان انطباق برنامه
  .ين اکبریهاشم فردانش و دکتر رام

  
  :هاي پژوهشیهمکاري در طرح   

 .1386): همکار طرح (ی خراسان شمال استانانشجویان دانشگاههاي آزاداستعداد کارآفرینی در بین دبررسی  .1
 یت مدرس؛ هاشم فردانش و علی دانشگاه تربی از دروس مدرس"ی آموزشيتکنولوژ" یکی درس الکترونين و اجرای، تدویطراح .2

 .1388-1389): همکار طرح(خواه ینیحس
 .1389 -):  طرحيمجر (هاي درسی و غیردرسی در نگاه جهانیبرنامههاي طراحی، تدوین و اجراي فوق هپردازي و تبیین مولفمفهوم  .3
 .1390 -):  طرحمسئول (یدرس برنامهیرانید دانشنامه این و تولی، تدويریگند شکلی فرايطرح مستندساز .4

  
  :مهارت ها  

 یسی زبان انگليها بر مهارتتسلط. 

  نترنتیکاوش و جستجو در اتسلط بر. 

 يهاافزار آشنا با نرم  word  PowerPoint  Excel ،    عامل ستمیس  windows ،  يافزار آمار نرم SPSS.  
  :ها یژگیو  

 ان نمونه کشوریدانشجو( دیاد امیو عضو بن ) ارشدی کارشناسيکسب رتبه برتر در آزمون سراسر(   کشور درخشانيعضو سازمان استعدادها.( 



 ٤

 1387ت مدرس در سال  دانشجویی دانشگاه تربینه خوابگاههايکسب عنوان اطاق نمو. 

 ي دانشگاه تربیت مدرس آزمون جامع دکتر در و ين مجموع نمرات دروس دکتریانگی، در م دکتريي ورود آزمون کتبی درکسب رتبه اول. 

  ت ی دانشگاه تربي دکتر زبانون تافلآزم (100  از 77کسب نمره و )  دانشگاه تهرانير دکت زبانآزمون تافل (100  از 81کسب نمره
  .)مدرس

  
 : و همکاري کاريسابقه  

 بخش (التحصیالن  همکاري با سازمان همیاري اشتغال فارغR & D :(1385-1384. 

 1385: شدنهمکاري با مرکز ملی مطالعات جهانی. 

 1386: همکاري با معاونت نیروي انسانی و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی.  
 1387-تاکنون: ینی کارآفریون تخصصیسیکمعضو  ؛يا و حرفهی با وزارت آموزش و پرورش؛ آموزش و پرورش فنيارهمک. 

 1388 -  تاکنون:ته پژوهشی کمعضو ران؛ی ای درسي با انجمن مطالعات برنامهيهمکار. 

 ي، مسئول پروژه مستندساز دانشنامهی علم، مسئول مرکز منابعی علمير شورای به عنوان دبیدرس برنامهیرانی با دانشنامه ايهمکار 
  . تاکنون1388 از سال :، مسئول دبیرخانه دانشنامههدانشنام

 
  :سی تدريسابقه

 1388- ت معلم تهرانی دانشگاه تربهاي آزادمرکز آموزش: يدکتر آمادگی  در دورهی درسيزیر رشته برنامهیس درس متون تخصصیتدر. 

 1388- دانشگاه تربیت معلم تهرانهاي آزادمرکز آموزش: ي دکتری آمادگ در دورهی درسي برنامهيدگاههایها و دهیس درس نظریتدر. 

 1388- دانشگاه تربیت معلم تهرانهاي آزادمرکز آموزش:  آمادگی دکتريریزي درسی در دورههاي برنامهتدریس درس اصول و روش. 

 1390 تا 1389  از سال -ان مقطع ارشد و دکترای دانشجويت مدرس برایب دانشگاه تریدروس مدرس: ی آموزشيار درس تکنولوژیاستاد.  
   

  :)یسیبه زبان انگل (، دورهمقاله، کنفرانس 
  

  )ISC با درجه المللی علوم انسانی بین در مجله شدهچاپ (ژورنالمقاله   -
- Mehrmohammadi, Mahmoud; Hosseinikhah, Ali (2011). A Comparative Analysis of Ghazali and 

 The .the Mythic Understanding and Children Learning: iews on Imagination and EducationEgan’s V
International Journal of Humanities, Vol.18, No.2: 19-35. 

  دوره فرصت مطالعاتی-
- Visiting Researcher: University of Gothenburg, Faculty of Education. Sweden, Gothenburg. From 
January to July, 2011.  

  )ي مرتبط با رساله دکتریقاتی پروژه تحقیارائه و معرف (ی خارجناریسم  -
- Seminar on English Language Curriculum: Faculty of Education; University of Gothenburg, Sweden. 
February 3rd, 2011.  

 )ده مقالهیرش چکیپذ( مقاله کنفرانس  -
- Intuition and Its Role in Language Education. The First Conference on Language, Thought and 
Education. Department of English Philology; University of Zielona Gora, Poland. June 10th, 2011. 

 
  )ارائه به صورت سخنرانی( مقاله کنفرانس   -   

- Hosseinikhah, Ali; Mehrmohammadi, Mahmoud (2009). Ghazali on Imagination and Tracking the 
 th7. Egan’s Elements of the Mythic Understanding in Ghazali’s Approach to Children Learning

International conference of Imagination and Education, 2009, Vancouver; Canada.  
 

  )گذراندن دوره غیرحضوري(  کارگاه آموزشی -
- Workshop: Contemporary Entrepreneurship Research: from May 5th to June 24th, 2009. Jonkoping 
International Business School (JIBS), Sweden, Jonkoping.  


