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  مشخصات آموزشی) ب

  مدارج تحصیلی) 1

 1371-1376(، دانشگاه پیام نور تهران ) گرایش مدیریت و برنامه ریزي آموزشی(کارشناسی علوم تربیتی(  

1378- 1381(ن کارشناسی ارشد برنامه ریزي آموزشی، دانشگاه تهرا(

 1386ورودي (، دانشگاه تربیت مدرس برنامه درسی :)تعلیم و تربیت اسالمی(دانشجوي دکتري(

  

  سوابق تحصیلی) 2

 برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس در  :)تعلیم و تربیت اسالمی(در آزمون دکتري تخصصی رشته  3کسب رتبه

  1386سال 

کسب رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد  

در مقطع کارشناسی ارشد 27/17معدل  کسب

 در واحد هاي آموزشی دوره دکتري 55/17کسب معدل

 گذراندن آزمون جامع دوره دکتري با موفقیت

 در ترم جاري(در آستانه دفاع از رساله(

  سوابق کاري ) 3

دانشگاه بین المللی جا!Ÿ!  ،91- 90، مدرسالمصطفی العالمیه  

92علوم تربیتی ، گروه مدیرمصطفی العالمیه، واحد خواهران مشهد، دانشگاه بین المللی جامعه ال

دانشگاه بین المللی جا!Ÿ!  ،91- 90علوم تربیتی، عضو گروهالمصطفی العالمیه



 ،مجله فرهنگی پژوهشی ریحا عضو هیئت تحریرهدانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه! 91المصطفی ، !

 ، 85-86)  روشهاي تغییر رفتار(دروس روانشناسی ، مدرسدانشگاه جامع علمی کاربردي

 ،85- 86دروس علوم تربیتی،  مدرسدانشگاه پیام نور

، 80- 81آموزشی،  کارشناسجهاد دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران ،

عضو ران، شوراي آموزشی گروه تربیت مربی پیش از دبستان جهاد دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه ته

، 80-81، شورا

جهاد دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه  کارگاههاي آموزشی مهارتهاي مورد نیاز مربیان مراکز پیش از دبستان

80-81، مشاور و کارشناستهران ، 

 ، ،70-71،حق التدریسمعلم آموزش و پرورش شهر مشهد

  

  مشخصات پژوهشی)ج

  

  : پژوهشها)1

پایان نامه کارشناسی ارشد1380شی زندانیان کانون اصالح و تربیت شهر تهران ،طرح نیاز سنجی آموز ،.  

 ، مجري1381طرح نیاز سنجی پیام گیران صدا ،.

 ،ارزشیابی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در نظام آموزش جمهوري اسالمی ایران

.، همکار طرح1389

شروع 1392تید و دانشجویان در جامعه المصطفی طرح تغییر سبک ارزشیابی اسا،

 شروع1392طرح نیازسنجی آموزشی در بین طلبه هاي المصطفی ،

 ،تبیین رویکرد اسالمی به ارزشیابی از تربیت دینی و ارائه داللتهاي آن براي نظام آموزش رسمی، در دست اجرا

. رساله دکتري

  

  مقاله، کتاب، سخنرانی، کارگاه) 2

  مقاالت علمی پژوهشی -

 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"باز اندیشی در الگوي آموزشی مبتنی بر مدل یادگیري اجتماعی، فصلنامه" ،

  .1387، تابستان 16شماره 



 پذیرش"پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"نیازسنجی آموزشی زندانیان کانون اصالح و تربیت، فصلنامه ،

هاي فرایندمحور در تربیت دینی به جاي اتکا بر نتیجه محوري بر اساس آموزه اصالت بخشی به ارزشیابی

پذیرش، "پژوهش هاي آموزشی ایران" فصلنامه،» اسالمی

 جدید، مجله علمی مفهومیبنديطبقهیکارائهدینی وتربیترویکردهايازموجودهايبنديطبقهنقد

مشهد، پذیرش دانشگاه فردوسی "مبانی تعلیم و تربیت"پژوهشی 

  مقاالت همایشی -

 Democracy and Islam: sorting out misunderstandings, The WCCI 14th World 
Conference in Education, University of Pecs, Hungary, July 11-17, 2010.

نه انجمن مطالعات چکیده مقاالت  نهمین همایش ساالش، واکاوي ماهیت و جایگاه نقد در برنامه هاي درسی آموز

.1388مهر  29و 28،"هاچالش ها و چشم اندازه: برنامه درسی آموزش عالی در ایران "برنامه درسی ایران

هشتمین همایش ساالنه  ،نگاهی دیگر: در پروسه جهانی شدن و پروژه جهانی سازي ) اسالمی(تعلیم و تربیت ملی

.نآبا 9و8، "ماندن برنامه درسی؛چالش ها و فرصت ها یمجهانی شدن و بو"انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 14،به همت دانشگاه پیام نور سبزوار "علوم تربیتی و زندگی اجتماعی"سخنرانی در همایش علمی تخصصی    

.1388اردیبهشت ماه 

19، دانشگاه تربیت معلم سبزوار, تعلیم و تربیت در هزاره سوم، کارگاه معرفت افزایی استادان دانشگاهها 

، شرکت در کارگاه1388مهر ماه 

نهج البالغه و علوم  "زمینه سازي تربیت صحیح و چگونگی تحقق آن از منظر نهج البالغه، همایش ملی

1390اردیبهشت ماه  29و28، "انسانی

ارزشیابی و "نگاهی دوباره به فرایند محوري و نتیجه محوري، دومین کنفرانس : ارزشیابی تربیت دینی

1391اسفند  12،"فیت در نظامهاي آموزشیتضمین کی

 تبیین رویکرد مطلوب تربیت دینی با نگاه به رویکردهاي نتیجه گرا و وظیفه گرا، دومین کنفرانس

1391اسفند  12،"ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظامهاي آموزشی"

 تعلیم و تربیت "چکیده مقاله نتیجه محوري در ارزشیابی مانعی در تحقق تربیت اسالمی،همایش ملی

1392اردیبهشت  15،"اسالمی



  ترجمه-

 در مرحله چاپ ،"اجرا و نگارش تحقیقات کیفی  "ترجمه کتاب با عنوان  

1382فرودین و اردیبهشت، ،ماهنامه اصالح و تربیت ،)مقاله(تعلیم و تربیت در زندان تاسمانیا  

1380،بهمن و اسفند ،و تربیت ماهنامه اصالح ،)مقاله(برخی روشهاي بازپروري در زندانهاي ژاپن  

  ومن اهللا التوفیق

29/8/1392  

  


