
  

 
  



  

 دروس تدریس شده

 برنامه ریزی درسی  •

 سمینار در مسائل آموزش و پرورش  •

 مبانی روان شناختی برنامه ریزی درسی  •

 نظریه های برنامه درسی  •

 روش شناسی پژوهش  •

   سمینار برنامه درسی آموزش عالی •

  طراحی برنامه درسی •

 گفتمان های معاصر در حوزه مطالعات برنامه درسی  •

 نظریه های یادگیری و شیوه های تدریس  •

 برنامه ریزی درسی آموزش عالی  •

 برنامه درسی تطبیقی  •

 دستاوردهای علمی

برگزیده علوم انسانی ششمین جشنواره بین المللی فارابی، رتبه سومین طرح پژوهشی حوزه علوم تربیتی/ روانشناسی و تربیت بدنی  •

 1391سال 

 1391پژوهشگر برگزیده دانشگاه تربیت مدرس سال  •

 1389استاد راهنمای برتر حوزه علوم انسانی در کشور، جهاد دانشگاهی، سال  •

  1388، انتشارات سمت سال "روش شناسی مطالعات برنامه درسی"ه کتاب برگزیده، ترجم •

 1388، آموزشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس •

 1387استاد نمونه کشوری در سال  •

 1386استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال  •

 1384استاد راهنمای رساله دکتری برگزیده جشنواره علمی پژوهشی فردوسی، مشهد  •

 

 

 

 

 



  

 کتب منتشر شده

   انتشارات سمت –(. برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش 1397یان، مرجان، مهرمحمدی، محمود. )ک .1

 انتشارات سمت  -(ویراست سوم). برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها (1393)مهرمحمدی، محمود.  .2

، پامال بولوتین جوزف، ترجمه به فارسی، انتشارات (ویراست دوم)  برنامه درسیفرهنگ های  .  (1393)مهرمحمدی، محمود.   .3

 سمت 

، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت درآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی. (1392)مهرمحمدی، محمود.  .4

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس  - قلمرو تعلیم و تربیتجستارهای نظرورزانه در . (1392)مهرمحمدی، محمود.  .5

 ایران  ،مدرسه انتشارات .باز اندیشی فرایند یاددهی یادگیری / با اصالحات. (1387)مهرمحمدی، محمود.  .6

 چاپ جدید، انتشارات سمت   (،سر ویراستار) روش شناسی مطالعات برنامه درسی. (1387)مهرمحمدی، محمود.  .7

 انتشارات سمت، ایران   روش شناسی مطالعات برنامه درسی. (.1387) مهرمحمدی، محمود و دیگران. .8

 انتشارات مدرسه، ایران   آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی و چگونگی.. (1383)مهرمحمدی، محمود.  .9

 ن انتشارات سمت، ایرا زبان تخصصی برای رشته برنامه ریزی درسی.. (1382)مهرمحمدی، محمود.  .10

 انتشارات به نشر، مشهد، ایران  اندازها.برنامه درسی: رویکردها، دیدگاهها و چشم . (1381)مهرمحمدی، محمود.  .11

 ، جی، پی، میلر، ترجمه به فارسی، انتشارات سمت، ایران  نظریه های برنامه درسی. (1379)مهرمحمدی، محمود.  .12

 . انتشارات مدرسه، ایران معلم تربیت و یادگیری –بازاندیشی فرآیند یاددهی . (1379)مهرمحمدی، محمود.  .13

 

 



  

 ، پژوهشکده تعلیم و تربیت، ایران جستارهایی در پژوهش در آموزش و پرورش. (1378)مهرمحمدی، محمود.  .14

با جمهوری بررسی تطبیقی ابعاد اساسی نظام آموزش و پرورش آلمان و مقایسه آن . (1375)مهرمحمدی، محمود.  .15

 ، پژوهشکدة تعلیم و تربیت، ایران اسالمی ایران

 ، ان. ال. گیج، ترجمه به فارسی، انتشارات مدرسه، ایران مبانی علمی هنر تدریس (.1368) مهرمحمدی، محمود. .16

 مشارکت در تالیف

 .همکاری با پینار دابلیو. اف "برنامه درسی ایران: درک تکثر گفتمانی". (1392. )مهرمحمدی، محمود • 

 در کتاب کتابنامه بین المللی پژوهش در برنامه درسی، ویراست دوم. نیویورک:انتشارات روتلج. 

مشارکت با  "آموزش هنر در ایران: مطالبه مجدد زمینه از دست رفته". (1386) مهرمحمدی، محمود •

 یوبرت، ال. در کتاب آموزش در هنر: تجربه ای آسیایی، هلند، انتشارات اسپرینگر. 

، مشارکت با علی محمد کاردان در کتاب علوم تربیتی، "برنامه درسی". (1379) مهرمحمدی، محمود •

 ماهیت و قلمرو آن، تهران: انتشارات سمت. 

 مقاالت داخلی چاپ شده

. " انگاره تمدنی/تاریخی فناوری اطالعات و ارتباطات در نسبت با تعلیم و تربیت وانگاره ابزاری "(. 1399مهرمحمدی، محمود. ) .1

 دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

 . دانشنامه ایرانی برنامه درسی." معرفی کتاب دیدگاه های معارض برنامه درسی"(. 1399هرمحمدی، محمود. )م .2

 . دانشنامه ایرانی برنامه درسی." معرفی کتاب تصورات تربیتی آیزنر "(. 1399مهرمحمدی، محمود. ) .3

 یو اعتباربخش یطراح(. “1398غالمرضا. ) نژاد،نیحسیحاج د؛یمج ،یعسگریمحمود؛ عل ،یفاطمه سادات؛ مهرمحمد ن،یرعارفیم .4

. سال چهاردهم، رانیا ی. فصلنامه مطالعات برنامه درسمعلم”تیدر ترب س«یبه تدر شناسانهییبایز کردیدرس »رو یبرنامه درس

 116تا  79صفحه  54شماره 

برنامه  یرانی. دانشنامه اک”ینزد یو نما یمبان یدور، نما ی: نمایبرنامه درس یباشناختیز یمبان(. “1398محمود . ) ،یمهرمحمد .5

 یدرس

نظریه یادگیری تحولی: امکانی برای توسعه "(. 1397بزرگ، حمیده، مهرمحمدی، محمود، طالیی، ابراهیم، موسی پور، نعمت اهلل. ) .6

 29تا  11، صفحه 140. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره "ای معلمانحرفه 

، طالیی ابراهیم، فردانش هاشم، پاک نهاد مهدیه، نقی زاده سوسن، حامدی هاجر، نوروزی احمدی فاطمه زهرا، مهرمحمدی محمود .7

 257-266، صفحه  3، شماره  17دوره    ش،یسنجش سواد سالمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان” پا(. “1397سپیده، منتظری علی. )

 



  

 7آموزش خویشتن بانی به کودکان سنین (. “1396ابراهیم. )طالیی ، رام سمیه، مهرمحمدی محمود، صادق زاده قمصری علیرضا .8

، شماره 2سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ تحلیل نتایج یک مطالعه پدیدارنگارانه”. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی، دوره    14تا  

 87-116، صفحه 3

تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر . “(1396گندمی فهیمه، مهرمحمدی محمود، سجادی سیدمهدی، طالیی ابراهیم. )  .9

 48تا  27صفحه  44، شماره 11. دوره یمبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن”. مطالعات برنامه درس

مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه  ییبازنما(. 1397محمود ) ،یمحمدرضا؛ مهرمحمد ان،یآهنچ ؛یمرتض ،یکرم ه؛یکهندل، مرض  .10

 122-103، ( 2) 8 ت،یو ترب میتعل یمعلم از منظر مناسبات قدرت. پژوهشنامه مبان یحرفها تیو هو یرفهاح

 انیدانش بن دگاهیمفهوم دانش قدرتمند بر اساس د ریتفس(. “1396، محمود.، فردانش، هاشم. ) ی.، مهرمحمدیزند قشالق، عل  .11

 36-5، صفحه 9. سال پنجم، شماره یو عمل در برنامه درس هی. دو فصلنامه نظرانگ”ی کلیما

کاربست و آزمون گلخانه ای برنامه درسی گفت و شنودی سواد  (. “1396. )گرانیمحمود و د ،ی فاطمه زهرا، مهرمحمد ،یاحمد .12

 443تا  431، صفحه 74سالمت برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش روایتی “، مجله پایش، شماره 

طراحی برنامه درسی سواد سالمت برای دانشجومعلمان دانشگاه (. ” 1396. )گرانیمحمود و د ،ی فاطمه زهرا، مهرمحمد ،یاحمد .13

 381تا  367، صفحه 73فرهنگیان با تکیه بر تعلیم و تربیت گفت و شنودی: یک پژوهش هنجاری”، مجله پایش، شماره 

، متن مجله بین المللی   "چارچوب مفهومی برای محبوب کردن علم در جوامع مسلمانیک  "(.  1396مهرمحمدی ، م. ، صدری ، ا. ) .14

 158تا  149صفحه ،  1، شماره  15 دوره(. IJISMعلوم و مدیریت اطالعات )

واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی (. ”  1396. )گرانیمحمود و د  ،ی.، مهرمحمدهیآل مراد، آس .15

 107تا  83، صفحه 2تنی بر موقعیت عمل”، نشریه تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره مب

 یهاقرآن و داللت  اتیدر آ  یبا تأمل  یشناختمفهوم تقوا از منظر انسان   نییتب(. “1396. )گرانیمحمود و د  ،ی.، مهرمحمدهیرام، سم .16

 125تا  103، صفحه 13مشهد، شماره  یدانشگاه فردوس ت،یو ترب میتعل ینامه مبانآن در پرورش تقوا”، پژوهش

 یی سوم ابتدا  هیدانش آموزان پا  یو باور  یدانش  یها  یبدفهم  یاصالح برخ(. “1396. )گرانیمحمود و د  ،ی.، مهرمحمددهیسپ  ،ینوروز .17

 26تا  17، صفحه 26شماره  ،یپژوهش در برنامه درس ه”،یحل مساله شونفلد و گان یچهارچوب ها یبر مبنا

نظریه برنامه درسی”،  یمفهوم دانش قدرتمند برا یتیترب یداللت ها(. ” 1395. )گرانیمحمود و د ،ی.، مهرمحمدیزند قشالق، عل .18

 30تا  1، صفحه 42شماره  ران،یا یفصلنامه مطالعات برنامه درس

بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگیها در برنامه (. “1395. )گرانیمحمود و د  ،یهزاوه، منصوره.، مهرمحمد  یمهدو .19

 64تا  23، صفحه 41تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران”، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 

کودکان: ارائه چارچوب  تیترب یبرا یچشم انداز به،یط اتیح(. “1395.)گرانیمحمود و د ،یهزاوه، منصوره. مهر محمد یمهدو .20

 167تا  139، صفحه 30شماره  ،یاسالم تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل ”،ییمعلم دوره ابتدا یهایژگیو نییتب یبرا یمفهوم

ریاضیات: عبور از طنز به خالقیت”، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه (. ”  1395. )گرانیمحمود و د  ،یافشارکهن، زهرا.، مهرمحمد .21

 50تا  27، صفحه 8درسی، شماره 

 



  

 ینیاز کتاب منطق و نسخه بازب یقیتطب لیتحل کی: یو سرقت ادب لریمنطق تا(. “1395محمود. ) ،یفاطمه. مهر محمد ،یاسدالله .22

 57 تا 37، صفحه  32شماره  ،یتربیت یشده آن”، پژوهش ها

تحلیل محتوای کتاب های »بخوانیم و بنویسیم« پایه سوم ابتدایی بر اساس (. ”  1395. )گرانیمحمود و د  ،ی.، مهرمحمدریبهروز، من .23

، 10مولفه های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون”، مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، دانشگاه اصفهان، شماره 

 62تا  51صفحه 

کودکان و نقد آنها با  یمعنو تیموجود درباره ترب یاکردهیرو نییتب(. “1395. )گرانیمحمود و د ،یمعصومه. مهر محمد ،یانیک .24

 30تا  9، صفحه 126شماره  ت،یو ترب میتعل ”،یاسالم یبر آموزه ها دیتاک

مفهوم شناسی معنویت از دیدگاه اندیشمندان تربیتی غربی و مسلمان”، (. ”  1394. )گرانیمحمود و د  ،یمعصومه.، مهرمحمد  ،یانیک .25

 118تا  97، صفحه 14شماره  ،یتیترب یاسالم و پژوهش ها

  ۀ تجرب  کردیاز منظر رو ینید ت یاهداف و اصول ترب یو بررس نیی تب(. ” 1394. )گرانیمحمود و د ،یمحمدوند، فرحناز. مهر محمد .26

 52تا  41،صفحه  62شماره  ،یدر دانشگاه اسالم یمطالعات معرفت ”،یاسالم یهاو نقد آن بر اساس آموزه ینید

شولمن و فنسترماخر”،  دگاهید سهیو دانش معلمان: مقا سیدانش تدر تیماه(. “1394احمدرضا. ) ،یمحمود. فاضل ،یمحمدمهر  .27

 46تا  30،صفحه  9شماره  ت،یو ترب میتعل یپژوهش نامه مبان

 دیبا تأک یعمل یها دگاهیبا د ییارویدر رو یاسالم تیترب یفلسفه (. “1394. )گرانیمحمود و د ،یفرشته. مهر محمد ،ینیآل حس .28

 130تا  107،صفحه  28شماره  ،یاسالم تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل ن”،یکار و استفن تولم  لفردیو دگاهیبر د

هنر، شماره  یایمیسوزان لنگر”، ک ینمادپرداز هینظر نیی: تبیاثر هنر ینمادبودگ(. “1394محمود. ) ،یناصر. مهر محمد ،یسادات .29

 42تا  33، صفحه 16

جستاری پیرامون »نظریه عملی« شوآب و داللت های آن برای (. “1393. )گرانیمحمود و د ،یرحمت اله.، مهرمحمد ،یخسرو .30

، صفحه 32شماره    ،یمطالعات برنامه درس  یرانیانجمن ا  ،یآزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی”، مجله مطالعات برنامه درس

 158تا  127

د.  ن،یوایاز ل ی“، ترجمه به فارس یضربت جوزف شواب بر تدریس سطح(. ” 1393محمود. ) ،یفرشته.، مهرمحمد ،ینیآل حس .31

 206تا  177، صفحه 32. شماره یمطالعات برنامه درس یرانی. انجمن ایمجله مطالعات برنامه درس

از  یتیعلوم ترب ا”،یدیدر طرح پا یاخالق یاو نقد آموزش ارزش ه نییتب(. “1393.)گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدرایسم ،یدریح .32

 151تا  129، صفحه 2اسالم، شماره  دگاهید

باسکار و داللت  یانتقاد سمیرئال یشناس یمفروضات هست نییتب(. “1393. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدیمجتب ،یمیپورکر .33

 172تا  137،صفحه  23شماره  ،یدر علوم انسان یارشته انیمطالعات م ”،یرشته ا انیآن بر پژوهش م یها

 

 



  

 یعلم  ئتیه  یاعضا  یو اجتماع   یتیترب  ،یفرهنگ  یازهاین  نییو تب  یواکاو(. “1393. )گرانیمحمود و د  ،یبتول. مهر محمد  ،یریبص .34

 46و ارتباطات، شماره    نیفرهنگ”، د  یآموزش و پرورش در حوزه    نیادیتحقق اهداف سند تحول بن  یدر راستا  انیدانشگاه فرهنگ

 87تا  56،صفحه 

مطالعات برنامه  یرانی. انجمن ایمجله مطالعات برنامه درس ”،یبر شواب و شواب شناس یدرامد(. “1393محمود. ) ،یمهرمحمد .35

 40تا  11، صفحه 32. شماره یدرس

 یخالقانه”، پژوهش نامه مبان یها نشیتا آفر النهیمتخ یاز پرسش ها(. “ 1393.)گرانیمحمود و د ،ینامدار. مهر محمد ،یمیابراه .36

 50تا  29، صفحه 8شماره  ت،یو ترب میتعل

 یبندآن در طبقه گاهیجا نییو تع یدرسبرنامه ینیپلیسید یهاتیقابل نییتب(. “1393محمود. ) ،ی.مهر محمددونیفر ان،یفیشر .37

 184تا  161صفحه،  4شماره  ،یو عمل در برنامه درس هینظر ”،یعلم یهان یپلیسید

 یبرا یلیاستادان دانشگاه: بد ی احرفه یهاو کار پوشه هاک یستیوریه(. “1393. )گرانیمحمود و د ،ینرگس. مهر محمد ان،یآهنچ .38

 150تا  114،صفحه  10شماره  ،یآموزش عال یمطالعات برنامه درس ”،یآموزش عال یبرنامه درس

 یپنهان در نظام آموزش عال یبرنامه درس یانهیزم هینظر ییدانا یباز(. ” 1392. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدیانس ،یکرامت .39

 109تا  85، صفحه 7شماره  ،یآموزش عال یمطالعات برنامه درس ران”،یا

 امیدانشگاه پ   یعلوم انسان  یرشته ها  یعلم  ئتیه  یعملکرد اعضا  تیفیک  یابیارز(. “1392محمود. )  ،یذوالفقار، محسن. مهر محمد .40

تا   1، صفحه  2شماره    ،یریادگیآموزش و    یپژوهش ها  ”،یرفع اشکال گروه  یکالس ها ندیو استادان در فرا  انیدانشجو  دینور از د

18 

 ینید  تیترب  یکردهایموجود از رو  یها  ینقد طبقه بند(. “1392. )گرانیمحمود و د  ،ی. مهر محمدهیمرض  ،یمحصل طوس  یموحد .41

 158تا  137،صفحه  1شماره  ت،یو ترب میتعل یپژوهش نامه مبان د”،یجد یمفهوم یطبقه بند کیو ارائه 

پژوهش  ا”،یدیدر طرح پا یریادگیمفهوم  یفلسف یو نقد مبان نییتب(. “1392. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدرایسم ،یدریح .42

 110تا  93،صفحه  1شماره  ت،یو ترب میتعل ینامه مبان

 ران”،یمعلم در ا  تیترب  یبرا  یآن؛ راهبرد تحول   یمشارکت  یاجرائ  یمعلم و الگو  تیترب  یبرنامه درس(.”1392محمود. )  ،یمهر محمد .43

 26تا  5،صفحه  1شماره  ،یو عمل در برنامه درس هینظر

 ”،یاز منظر اثربخش  یناظر به آموزش ارزش ها در نظام آموزش  یها  هینظر  تیظرف  یو بازشناس  نییتب(.”  1392محمود.)  ،یمهر محمد .44

 98تا  79،صفحه  46، شماره  یآموزش یها ینوآور

آموزش   یپژوهش ها ”،ییهنر دوره ابتدا  یوجوه و ابعاد مغفول برنامه درس  ییشناسا(. “1392محمود.) ،یمرجان. مهر محمد  ان،یک .45

 18تا  1،صفحه  3، شماره  یریادگیو 

و تحقق »معلم پژوهنده «  رانیا یاسالم یدر جمهور تیفلسفه ترب(.” 1392.)گرانیمحمود و د ،یفرشته. مهر محمد ،ینیآل حس .46

 25تا  7،صفحه  47شماره  ،یآموزش یها ی“، نوآور

 



  

 نهیدر زم ی: بحثیو نظام آموزش یمطالعات برنامه درس یانتظارات متقابل جامعه علم نییتب(. “1392محمود. ) ،یمهر محمد .47

 64تا   47،صفحه    2، شماره    یو عمل در برنامه درس  هینظر  ران”،یرشته و دانش آموختگان آن در جامعه ا  یمنزلت حرفه ا  یبازساز

 تیعمل ترب یایاح تیو مأمور یاسالم تیترب یفلسفه (. “1392. )گرانیمحمود و د ،یفرشته. مهر محمد ،ینیآل حس .48

 26تا  7،صفحه  20،شماره  یاسالم تیو ترب میدر مسائل تعل ”،پژوهشیاسالم

 یمورد تقاضا یها یستگیشا هیدر سا  ییمعلم دوره ابتدا  تیبرنامه ترب  لینقد و تحل(. “1392محمود. ) ،یمرجان. مهر محمد ان،یک .49

 142تا  119،صفحه  30،شماره  یمطالعات برنامه درس د”،یهنر جد یبرنامه درس

متخصصان برنامه  یحرفه ا یها تیو فعال یشغل ینقش ها لیتحل(.” 1392. )گرانیمحمود و د ،یغالمرضا. مهر محمد ادگارزاده،ی .50

 28تا  5،صفحه  30،شماره  یمطالعات برنامه درس ”،یدرس

 تیو ترب  میسنجش” در نظام تعل  ایدانش آموزان    یاز آموخته ها  یابینظام “ارزش  ریز  یانگاره حداکثر(.”1392محمود.)  ،یمهر محمد .51

 30تا  9،صفحه  116شماره  ت،یو ترب میبه آن “،تعل یبا اتکا ”یفیتوص یابیو نقد “ارزش

و سوئد  انریدر ا یسیآموزش زبان انگل یبرنامه درس یقیمطالعه تطب(.”1392. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدیخواه، عل ینیحس .52

 46تا  7،صفحه  31شماره  ،یبر دوره متوسطه”، مطالعات برنامه درس دیبا تأک

با  رانیا یاسالم یجمهور یمل یدرس یو نقد نگاشت سوم سند برنامه  یبررس(. “1391. )سیادر ،یمحمود. اسالم ،یمهر محمد .53

 22تا  5، صفحه  95شماره  ،یتیشدن رابرتسون”، علوم ترب محلی –جهان  ی دهیبر ا هیتک

و  17تعامالت خانه و مدرسه”، راهبرد فرهنگ شماره  یمغفول در سامانده یفرهنگ خانواده مبنا(. “1391محمود.) ،یمهر محمد .54

 294تا  275، صفحه  18

 یدگیچیاز منظر پ  یارشته  انیم یهابرنامه ۀتوسع یمفهوم پرداز(. “1391. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدنیرحسیام ،یذوریک .55

 160تا  131،صفحه  1شماره  ،یآموزش یزیبرنامه ر ”،مطالعاتیدانشگاه ستمیس

 یها شهیاند ؟”،یتأمل ایتفکر متعارف  تی: تحت هدایتیساز ترب نهیعمل زم(. “1391محمود. ) ،یفرشته. مهر محمد ،ینیآل حس .56

 40تا  9،صفحه  2شماره  ،یتیترب نینو

از  یمفهوم برنامه درس یدرباره  یانتقاد ی: تأملیدنیروئ یدرس یبرنامه (. “1391محمود. ) ،یرحمت اهلل. مهر محمد ،یخسرو .57

 26تا  5،صفحه  25شماره  ،یشده”، مطالعات برنامه درس نییتع شیپ 

 ت،یو ترب  میتعل  ینامه مبان  قت؟”،پژوهشیمرگ حق  ای  سمیویتیپژوهش افول پوز  یکثرت روش شناس(. “1391محمود.)  ،یمهر محمد .58

 46تا  27،صفحه  3شماره 

و مسئله ربط”، پژوهش در  رانیا یاسالم یدر جمهور تیفلسفه ترب(. “1391.)گرانیمحمود و د ، یفرشته. مهر محمد ،ینی آل حس .59

 128تا  101،صفحه  15،شماره  یاسالم تیو ترب میمسائل تعل

 

 

 

 



  

بر  هیبا تک کیشهروند دمکرات تیترب یبرا یبرنامه درس بیرق یها هینظر یمدعا یسازوار یبررس(.”1391محمود. ) ،یمهر محمد .60

 31تا  18صفحه  34شماره  ،یدرس یزیدر برنامه ر ”،پژوهشیشوآب یتیروا

شماره  ت،یو ترب میاطالعات و ارتباطات”،تعل یدر عصر فناور یزندگ یاساس یمهارتها یبازشناس(. “1391محمود. ) ،یمهر محمد .61

 44تا  21، صفحه 111

علوم  یریادگیو نقش آن ها در  یرانیدانش آموزان ا یعلم ینیجهان ب(. “1391. )گرانیمحمود و د ،یزهرا. مهر محمد کنام،ین .62

 82تا  55،صفحه  26شماره  ،یمطالعات برنامه درس ”،یتجرب

وارونگی: رویکردی نوین به طراحی برنامه ای درسی معطوف به تربیت حرفه ای (. “1391. )یروزیف  ،یمحمود. محمود  ،یمهرمحمد .63

 177تا  141صفحه  6)با تاکید بر علوم تربیتی(”، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 

آموزش علوم تجربی و فرهنگ: تبیین انسان شناختی یادگیری علوم (. ” 1391. )گرانیمحمود و د ،یزهرا. مهر محمد کنام،ین .64

 36تا  8، صفحه 20تجربی”، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، انجمن مطالعات برنامه ی درسی، شماره 

حات برنامه فرهنگ معلمی: عاملی مهم در تحقق یا عدم تحقق اصال(. ”  1391. )گرانیمحمود و د  ،یرضا. مهرمحمد  ،یعرب رض  ریم .65

 104تا  83، صفحه 26انجمن مطالعات برنامه ی درسی، شماره  ،یای”، مجله مطالعات برنامه درسدرسی مدرسه

راهبردهای مطلوب برای آموزش علوم انسانی در دانشگاه های کشور”، مجله (. “1390محمود. فراستخواه، مقصود. ) ،یمهرمحمد .66

 128 تا 85، صفحه 13، شماره ایران آموزش عالی

آموزش با   تیفیبهبود ک  یخرد و کالن برا  ی: درسهاتیو ترب  میدر تعل  باشناسانهیچرخش ز  نییتب(. “1390محمود. )  ،یمهر محمد .67

 34تا  11، صفحه  105شماره  ت،یو ترب میالهام از عالم هنر”، تعل

 ”،یانواع دانش روش کار یبرا سیتدر یالگو کی یها یژگیو و یمبان(. “1390. )گرانیمحمود و د ،یمسعود. مهر محمد ،یمراد .68

 130تا  95، صفحه  20شماره  ،یتیترب یروانشناس

 ران”،یا ییابتدا یهنر دوره  یمطلوب برنامه درس یالگو یو اعتبار بخش یطراح(. “1390محمود. ) ،یمرجان. مهر محمد ان،یلرک .69

 163تا  123، صفحه  21شماره  ،یمطالعات برنامه درس

در چهارچوب تخصص   ییهمگرا  ای  یتخصص  یعموم  شیگرا  رستانیدب  یدرباره برنامه درس  ینظرورز(. “1390محمود. )  ،یمحمدمهر   .70

 48تا  25، صفحه  1شماره  ت،یو ترب میتعل ینرم”، پژوهش نامه مبان ییگرا

از منظر  یآموزش عال یراهبرد یبرنامه درس یالگو نییتب(. “1390. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدنیمیبازرگان، س .71

 30تا  7، صفحه  4، شماره  یآموزش عال یمطالعات برنامه درس ”،یدارشناختیپد

 یکارشناس  یرشته ا  نیب  یدرس  یبرنامه    یمطلوب طراح  یالگو  یارائه  (. “1390. )گرانیمحمود و د  ،یجمال. مهر محمد  ،یمیسل .72

 130تا  105، صفحه 2شماره  ،یبرنامه درس یپژوهش ها ”،یعلوم اجتماع 

 یمطالعات برنامه درس ”،یبه عمل یاتیاز عمل ،یبرنامه درس یتحول فهم نهاد(. “1390محمود.) ،یفرشته. مهر محمد ،ینیآل حس .73

 58تا  29، صفحه  22، شماره 

 



  

 ”،یتیترب یبرخاسته از داده ها در پژوهش ها هیاز روش نظر یریبهره گ یبرا ییالگو(. “1390محمود. ) ،ی. مهر محمدیعل ،ینور .74

 35تا  8، صفحه 23، شماره  یمطالعات برنامه درس

نقدی و نظری بر نگاشت سوم سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران”، فصلنامه مطالعات (. ” 1389محمود. ) ،یمهرمحمد .75

 31تا  8، صفحه 18پنجم، شماره برنامه درسی، انجمن مطالعات برنامه ی درسی، سال 

بررسی برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی از منظر چگونگی (. ” 1389. )گرانیمحمود و د ،ی. مهرمحمدمهیخاکباز، عظ .76

تغییر آن در سطوح مختلف برنامه درسی )مورد مطالعه: برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی(”، دو فصلنامه مطالعات 

 56تا  27، صفحه 2 رهنامه درسی آموزش عالی، شمابر

اشکال  یتیو ترب میاز منظر درون تعل یماندن برنامه درس یشدن و بوم یجهان تیروا ینیبازب(.”1389محمود. ) ،یمهر محمد .77

 90تا  73، صفحه  33شماره  ،یآموزش یها ی( دانش”، نوآوریی)بازنما

 یبرنامه درس ییعصر اقتصاد دانا یریادگی – یاددهی یروش ها(. “1389. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدنیمیبازرگان، س .78

 64تا  38صفحه،  1شماره  ،یآموزش عال یمطالعات برنامه درس ”،یآموزش عال یراهبرد

برنامه  یبرا یابزار ؛یدانشگاه یرشته ا انیم تیفیک یابیارز یشاخص ها(. “1389. )نیرحس یام ،یذوریمحمود. ک ،یمهر محمد .79

 112تا  89، صفحه  6شماره  ،یدر علوم انسان یارشته  انیمطالعات م ”،یزیر

علوم  یتازه ها ت”،یعلوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل ترب گاهیجا یانتقاد نییتب(. “1389محمود. ) ،ی. مهر محمدیعل ،ینور .80

 100تا  83، صفحه 2شماره  ،یشناخت

 یپاسخگو در آموزش عال یبرنامه درس یاجتماع  یامدهایالزام ها و پ (. “ 1389. )گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدیاحمدآباد ،یلین .81

 76تا  57، صفحه  38شماره  ،یکاربرد یاصفهان”، جامعه شناس یدولت یدانشگاه ها یمطالعه مورد

 ”،یبر دوره ابتدائ دیو آموزش با تأک یدرس یدر برنامه ها لیتخ گاهیجا نییمفهوم و تب یبازشناس(. “1389محمود.) ،یمهر محمد .82

 20تا  5، صفحه  39شماره  ،یو روانشناس یتیمطالعات ترب

 یهشتم کشورها هیدانش آموزان پا یاضیر شرفتیمدل پ  سهیمقا(. “1389.)گرانیمحمود و د ،یمرجان. مهر محمد ،یری رشمشیم .83

 30تا  7، صفحه  104شماره  ت،یو ترب میتعل” 2007 مزیمطالعه ت یبر اساس داده ها کایو امر رانیا

مطالعات  ”،یبر اساس آراء عالمه طباطبائ کونایمنش ل تیترب یالگو ینقد و بررس(. ” 1388محمود. ) ،یآرمند، محمد. مهر محمد .84

 62تا  25، صفحه  14و  13شماره  ،یبرنامه درس

از  یدر آموزش عال یرشته ا انیم یتوسعه برنامه درس یگذار استیدر باب س یمالحظات اساس(. “1388محمود. ) ،یمهر محمد .85

 18تا  1، صفحه  3شماره  یدر علوم انسان یارشته  انیمطالعات م ن”،یتکو ندیمنظر فرا

 

 

 

 

 



  

 یو نقاد  یمدرسه به روش خبرگ  کی  یمطالعه مورد: تیو ترب  میافسانه تعل(. “1388محمود. )  ،یمرجان. مهر محمد  ،یری رشمشیم .86

 30تا  7، صفحه  30، شماره  یآموزش یها ینوآور ”،یتیترب

با استفاده از مدل   رانیدر ا  یدانشگاه  یدرس  یبرنامه ها  یطراح  ندیفرا  لیتحل(. “1388محمود. )  ،یغالمرضا.مهر محمد  ادگارزاده،ی .87

 150تا  127، صفحه  8، شماره  یدکر واکر”، نامه آموزش عال

 7تا  6، صفحه  67مدرسه، شماره  تیریرشد مد ”،یدرس یبرنامه ها یو چاالک یلوازم چابک(. “1388) محمود. ،یمهر محمد .88

  ی در دانش آموزان شهر تهران”، نوآور  یباشناسیمراحل تحول ز یبررس(. ” 1387.)گرانیمحمود و د ،یخسرو. مهر محمد د،یرش .89

 124تا  97، صفحه  27، شماره  یآموزش یها

 ییکثرت گرا هینظر ی: بازکاویو شناخت در برنامه درس ییاشکال بازنما(.” 1387. )گرانیزهرا و د کنام،یمحمود. ن ،یمهر محمد .90

 52تا  29، صفحه  95، شماره  تیو ترب میتعل ”،یشناخت

تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ایران: ضرورت ها و فرصت (. ”  1387محمود. )  ،یمهرمحمد .91

 18تا  1، صفحه 3شماره  ران،یا یانمن آموزش عال ،یها”، مجله آموزش عال

 ت، یو ترب میتعل ران”،یآموزش و پرورش ا  یآن برا یو داللتهااستاد کاردان  یها شهیبر اند یمرور(. “1387محمود. ) ،یمهر محمد .92

 24تا  240، صفحه  96شماره 

شماره   ،یمطالعات برنامه درس  ”،یدرس  یزیدر نظام برنامه ر  ییهم زمان مدارج تمرکز زدا  تیریمد(. “1386محمود. )  ،یمهر محمد .93

 16تا  1، صفحه 4

ها”،  دگاهید یبرخ ی: بررس یدر آموزش عال سیتدر تیفیک یابیارزش (. “1386.)گرانیمحمود و د ،ی. مهر محمدییحی ،یمعروف .94

 112تا  81، صفحه  5شماره  ،یمطالعات برنامه درس

 دراطالعات و ارتباطات    یبر فناور  یمبتن یدرس  یبرنامه ها  نیتدو  یالگو(. “1386. )گرانیمحمود و د  ،یمحسن. مهر محمد  ،یتیآ .95

 80تا  55صفحه  5، شماره  یمعلم”، مطالعات برنامه درس تتربی

از منظر فلسفه   یلیتحص  ییاول راهنما  هیکتاب علوم پا  ینقد و بررس(. “1386.)گرانیمحمود و د  ،یمحمدحسن.مهر محمد ،یمیکر .96

 136تا  111، صفحه  52، شماره  رازیدانشگاه ش یو انسان یعلم”، علوم اجتماع 

 ی ها ینوآور  ران”،یدر ا تیو ترب میپژوهشگران حوزه تعل یروش شناخت حاتیکند و کاو در ترج(. “1386محمود. ) ،یمهر محمد .97

 108تا  77، صفحه  21، شماره  یآموزش

، صفحه 85شماره  ت،یو ترب میانتظار”، تعل کیضرورت،  کی: یساختن پژوهش آموزش یحرفه ا(. “1385محمود. ) ،یمهر محمد .98

 10تا  7

 

 

 

 

 



  

 انیچالش م یدموکراس یها هینظر یتیترب یبه داللت ها یقیتطب یکردیرو(. “1385طاهره. ) ،یدیمحمود. جاو ،یمحمدمهر  .99

 64تا  9، صفحه 71شماره  ،یمطالعات اسالم ”،یجماعت گرا و تفاهم برال،یل یها هینظر

  ی بر آن، برا یمبتن یو ارائه چارچوب نظر یکیالکتید ییساخت و سازگرا(. “1385زهرا. ) کنام،یمحمود. ن ،یمهر محمد .100

 54تا  24، صفحه 2شماره  ،یمطالعات برنامه درس ”،یآموزش علوم تجرب

 یبرنامه  ی هی فکورانه به منظور ارا سیتدر یکردهایرو ینقد و بررس(. “1385محمود. ) ،یامام جمعه، محمدرضا. مهر محمد .101

 66تا  30، صفحه 3شماره  ،یمعلم فکور”، مطالعات برنامه درس تیترب یدرس

 ت ی پنهان در هو یدرس یبرنامه  ینقش مؤلفه ها(.”1385محمود. ) ،یاکبر؛ مهر محمد ،یمسعود ز؛یپرو ،یمهرام، بهروز؛ ساکت .102

 29تا  3، صفحه 3شماره  ،یمشهد”، مطالعات برنامه درس ی: دانشگاه فردوس موردی مطالعه – انیدانشجو یعلم

شماره   ت،یو ترب  میتعل  ”،یو آموزش   یبرنامه درس  یآن برا  یهوش چندگانه و داللت ها  ی  هینظر(. “1385محمود. )  ،یهر محمدم .103

 32تا  7، صفحه 88

  ه ی و ارا هیحوزه علم کیسطح  یدرس یمحتوا  یبررس(. “1385محمود. فردانش، هاشم. ) ،یجواد. مهر محمد دیس ،یلیقند .104

 22تا    5صفحه    26شماره    ،یو روانشناس  یتیبر اصول فقه”، مطالعات ترب  دیشرح و بسط با تأک  هیمطلوب آن بر اساس نظر  یهایژگیو

 ”،ییسازنده گرا کردیبر اساس رو یمدل آموزش نرم افزار یتجرب  یطراح(. “1384محمود. ) ،ی. مهر محمدیزاده، مصطف خیش .105

 88تا  65، صفحه 2شماره  ،یمعه شناسجا

 یاز جو اجتماع   یپنهان( ناش  یقصد نشده )برنامه درس  یامدهایپ   یبررس(. “1384محمود. )  ،ی. مهر محمدنیمحمد حس  ،یخانیعل .106

 48تا    39، صفحه  12آن”، دانشور رفتار، شماره    یمنف  یامدهایکاهش پ   یبرا  ییمدارس دوره متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهکارها

 ط یاز مح یپنهان( ناش یقصد نشده )برنامه درس یامدهایپ  یبررس(. “1384محمود. ) ،ی. مهر محمدنیمحمد حس ،یخانیعل .107

 131تا  109، صفحه 74چمران اهواز، شماره  دیدانشگاه شه یتیمدارس دوره متوسطه اصفهان”، علوم ترب یاجتماع 

علوم  یرشته ها یعلم أتیه یاعضا سیتدر تیفیاز ک انیدانشجو یابیارز(. “1383محمود. ) ،یذوالفقار، محسن. مهر محمد .108

 28تا  17، صفحه 6 شماره –شهر تهران”، دانشور رفتار  یدانشگاه ها یانسان

و سنجش  ییسازنده گرا کردیبر اساس رو ییابتدا یاضیر ینرم افزار آموزش(. “1383محمود. ) ،ی. مهر محمدیزاده، مصطف خیش .109

 48تا  32، صفحه 9شماره  ،یآموزش یها یآن”، نوآور یاثربخش زانیم

در  ، سخنرانی کلیدی"بازاندیشی مفهوم و مدلول انقالب آموزشی در عصر اطالعات و ارتباطات"(. 1382مهرمحمدی، محمود. ) .110

 سومین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی

متوسطه”،  یلیجوانان و نوجوانان در دوره تحص ینیآموزش د یدر الگو یبازنگر(. “1382محمود.) ،ی. مهر محمدنیپرو ،یصمد .111

 34تا  9، صفحه 3شماره  ،یآموزش یها ینوآور

 ی زیپژوهش و برنامه ر  ”،یبه آموزش عال  یدسترس  شیافزا  یراهکارها  یبررس(. “1381محمود. فراستخواه، مقصود. )  ،یمهر محمد .112

 96تا  79، صفحه 25شماره  ،یدر آموزش عال

 



  

 یها یشواب”، نوآور یعمل گرا هینظر ،یبرنامه درس ندیبه عمل فکورانه در فرا یپژوهش مبتن(. “1381محمود. ) ،یمهر محمد .113

 38تا  21، صفحه 1شماره  ،یآموزش

تا  47صفحه  65 شماره – تیو ترب میتعل ”،یریادگیو رابطه آن با  سیتدر تیدر ماه یکاوش(. “1380محمود. ) ،یمهر محمد .114

60 

دانشگاه  یدوره متوسطه”، علوم انسان ینیمطلوب د یبرنامه درس ینظر یمبان(. “1380) ن؛یپرو ،یمحمود؛ صمد ،یمهر محمد .115

 276تا  247، صفحه 39 شماره –الزهرا)س( 

دانشگاه  یعلوم انسان ”،ییدر دوره ابتدا یهنر تیمطلوب ترب یالگو یطراح(. “1380محمد. ) ،ینیمحمود. ام ،یمهر محمد .116

 246تا  219، صفحه 39الزهرا)س( شماره 

موضوع  یدرس یمتفاوت با برنامه ها یکردیرو ،یقیتلف یدرس یبرنامه ها(. “1380. )نیپرو ،یمحمود. احمد ،یمهر محمد .117

تا  199 از –صفحه  ISC (20/یپژوهش-یعلم 39دانشگاه الزهرا)س(. شماره  ی(”، علوم انسانیسنت وهی)ش ینیپلیسید /ی محور

218 

، صفحه 20شماره    ،یآن”، مدرس علوم انسان  یباشناختیو ابعاد ز  سیتدر  تیماه(. “1380. )یلطفعل  ،یمحمود. عابد  ،یمهر محمد .118

 58تا  43

تعادل”  یبه سو یاجتماع  -یانسان یپژوهش یمؤثر در حرکت نظامها یکردی: رویاقدام پژوه(. “1379محمود؛ ) ،یمهر محمد .119

 148تا  141صفحه  14 شماره – یمدرس علوم انسان

آموزش مسأله محور”، مدرس علوم  وهیبا استفاده از ش یپرورش تفکر انتقاد(. “1379محمود. ) ،یحسن. مهر محمد ،یشعبان .120

 126تا  115، صفحه 14شماره  ،یانسان

 12شماره  ،یو آموزش” مدرس علوم انسان یحدود و ثغور برنامه درس(. “1378محمود. ) ،یواجارگاه، کورش؛ مهر محمد یفتح .121

 72تا  53صفحه 

دانش آموزان”، مجله  یفرد یو آموزش با تفاوت ها یبرنامه درس یاروئیرو یها وهیش یابیارز(. ” 1378محمود؛ ) ،یمهرمحمد .122

 27تا  11، صفحه 57شماره  ت،یو ترب میتعل

دانشگاه  یعلوم انسان ”یبرنامه درس نیتدو ندیدر فرآ رندگانیگ میتصم یبرا نهیبه بیترک(. “1377محمود؛ ) ،یمهر محمد .123

 150تا  137صفحه  25و  24 شماره –الزهرا)س( 

 32تا  21، صفحه 4و  3شماره  ،یتیترب یمجلّه پژوهشها ”،ی، “آموزش و پرورش و جامعه مدن(1377محمود) ،یمهرمحمّد .124

مدرس علوم   ران”یا  یاسالم  یآن با جمهور  سهیفدرال آلمان و مقا  یمعلم در جمهور  تینظام ترب(. “1377محمود؛ )  ،یمهر محمد .125

 169تا  158، صفحه  7شماره  ،یانسان

 

 

 

 



  

 ییشناخت گرا  ،ییمکاتب رفتارگرا  یریادگی  -یاددهی  یکردهایرو  گاهیجا(. “1377محمود. )  ،یمهر محمد  ار؛یبخت  ،یورک  یشعبان .126

 121تا  102صفحه  7 شماره – یمدرس علوم انسان ”یدر نظام آموزش ییو انسانگرا

 قات یموسسه تحق  ،یآموزش قاتیتحق ؟”،…یا مستقل علمی یاه هزحوو آموزش:  یبرنامه درس(. “1376محمود؛ ) ،یمهر محمد .127

 55تا  41، صفحه 4و  3شماره  ،یآموزش

 3 شماره – یمدرس علوم انسان ”یتیو ترب یآموزش قاتینو از سطوح و گستره تحق یبرداشت(. “1376محمود؛ ) ،یمهر محمد .128

 46تا  30 از –صفحه 

 ت، یو ترب  میدر چند کشور جهان”، تعل  یآموزش  قاتیتحق  تیوضع  یبررس(. “1376محمود؛ )  ،یفاطمه؛ مهر محمد  ،ینیقزو  یهیفق .129

 34تا  7صفحه  50شماره 

بر دو کاربرد معارض” روان  یلی: تحلیو آموزش یدرس یزیو کاربرد آن در برنامه ر اژهیپ  هینظر(. “1375محمود؛ ) ،یمحمدمهر  .130

 116تا  103صفحه  56 شماره –)دانشگاه تهران( یتیو علوم ترب یشناس

پژوهش در مسائل  هینشر ت”یو خالق سیتدر نینو یالگوها ،یفرهنگ تیترب انیارتباط م یبررس(. “1374محمود. ) ،یمهرمحمد .131

 36تا  22، صفحه 4معلم تهران، ،شماره  تیدانشگاه ترب ت،یو ترب میتعل

  11صفحه  42و  41شماره  ت،یو ترب میتعل ”یدرس یزینظام متمرکز برنامه ر تیدر ماه یتأمل(. “1374محمود؛ ) ،یمهر محمد .132

 19تا 

)دانشگاه یتیو علوم ترب یسوال محور” روان شناس  تیو ترب میتعل یو عمل یابعاد نظر یبررس(. “ 1374محمود؛ ) ،یمهر محمد .133

 76تا  63صفحه  54شماره  -تهران(

 55)دانشگاه تهران(، شماره  یتیو علوم ترب یروان شناس س”یتدر یمبنا تیدر ماه یکاوش(. “1374محمود؛ ) ،یمهر محمد .134

 48تا  29صفحه 

 43  شماره  –  تیو ترب  میتعل  م؟”یسوق ده  یمسأله محور   یرا به سو  یدرس  یبرنامه ها  دیچرا با(. “1374محمود؛ )  ،یمهر محمد .135

 28تا  9صفحه  44و 

و  میتوان آموخت؟” تعل یو از آن چه م ست؟یدر آلمان فدرال چ یو حرفه ا ینظام آموزش فن(. “1373محمود؛ ) ،یمهر محمد .136

 68تا  43صفحه  40و  39 شماره –، دوره اول  تیترب

فدرال آلمان”،  یو جمهور  رانیا یاسالم یدر جمهور یدرس یزینظام برنامه ر یقیتطب یبررس(. “1372محمود؛ ) ،یمهر محمد .137

 122تا  95صفحه  36و  35شماره  ت،یو ترب میتعل

تا   7صفحه    30شماره    ت،یو ترب  میافکار و آثار” تعل  یدر خدمت تعال  ی: ابزاریگشودن باب نقاد(. ” 1371محمود. ) ،یمهر محمد .138

9 

و  میتعل ران”،یکشور جهان و ا 32در  یتتربی – یآموزش قاتیتحق گاهیجا یبررس( “1371محمود. ) ،یمهر محمد ؛یرووف، عل .139

 57تا  41 –صفحه  29 شماره – تیترب

 



  

تا  69صفحه  30شماره  ت،ی و ترب میانتخاب محتوا” تعل یبرا ییارهایمع یبر: در جستجو ینقد(. “1371محمود. ) ،یمهر محمد .140

75 

 31 شماره – ت،یو ترب میمعلم”، تعل تی در ترب یاصالح و نوع اصالحات ضرور وهیبه ش ینگاه(. “1371محمود؛ ) ،یمهر محمد .141

 56تا  37صفحه 

 32شماره  – تیو ترب میتعل م؟”یآموزش علوم را متحول ساز دیچرا با(. “1371محمود؛ ) ،یپ د اچ هرد؛ مترجم: مهر محمد .142

 106تا  97صفحه 

 ت،یو ترب میتعل ”یرابطه منطق کی یدر جستجو سیتدر یو مدلها یبرنامه درس یدگاههاید(. “1370محمود؛ ) ،یمهر محمد .143

 75تا  52 از –صفحه  26شماره 

 26شماره  – 1370 تیو ترب میتعل گر”ید یدر آموزش و پرورش: نگاه یقاتیتحق هیبن تیمحمود؛ توسعه و تقو ،یمهر محمد .144

 14تا  7صفحه 

تا   10  –صفحه    28و    27شماره    ت،یو ترب  میتعل  ت”یو ترب  میدر نظام تعل  یمدارس تجرب گاهیجا(. “1370محمود؛ )  ،یمهر محمد .145

18 

 – صفحه  28و  27شماره  ت،یو ترب میتعل ”یحفظ وحدت مل یبرا یابزار ایآموزش و پرورش (. ” 1370محمود؛ ) ،یمهر محمد .146

 9تا  7 از

 1369  تیو ترب  میترجمه، تعل  ”یدرس  یزیبرنامه ر  ندیفرا  یبه عنوان راهنما  یقاتیمدل تحق  کیمحمود. “استفاده از    ،یمهر محمد .147

 31تا  19 –صفحه  21شماره  –

 میبه گذشته”، تعل یدر نگاه ندهیآ یمایدر آموزش و پرورش: س یقاتی تحق هی بن تیتوسعه و تقو(. “1369محمود. ) ،یمهر محمد .148

 11تا  7صفحه  21 شماره – تیو ترب

تا  46صفحه  23و  22 شماره – ت،یو ترب میترجمه، تعل ”یدرس یزیدر برنامه ر ازین شیدانش پ ( “1369محمود؛) ،یمهر محمد .149

58 

 12تا  7 –صفحه  23و  22شماره  ت،یو ترب میتعل نده”یآموزش و پرورش راه آ(. “1369محمود. ) ،یمهر محمد .150

 52تا  42صفحه  17شماره  تیو ترب میتعل کا”یآموزش و پرورش در آمر یها یینارسا( “1368محمود. ) ،یمهر محمد .151

و  یفلسف تیاهم ثیاز ح «یفکر ی»مهارتها یدرس یبرنامه ها یشناخت طهیاهداف ح یبررس( “1368محمود. ) ،یمهر محمد .152

 –  تیو ترب میتعل کا”یمدارس در امر رانیمناطق و مد یدرس ی ز یبرنامه ر نیمسئول ،یروانشناس نیمتخصص دگاهی: دیتناسب روان

 108تا  93صفحه از  18 شماره

تا  7،صفحه  19شماره  ت،یو ترب مینظام” تعل رییمؤثر در خدمت تغ یابزار یآموزش یتکنولوژ( “ 1368محمود. ) ،یمهر محمد .153
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 10تا  7 –صفحه  20 شماره – تیو ترب میتعل ”یالملل نیمعضل ب کی یسوادیب( “1368محمود. ) ،یمهر محمد .154

 28تا  10صفحه  16و  15شماره  ت،یو ترب میتعل ”یبرنامه درس یطراح یالگوها( 1367محمود. ) ،یمهر محمد .155

 9تا  7صفحه  16و  15 شماره – تیو ترب میدر آموزش و پرورش” تعل قیتحق گاهیجا(. “1367محمود. ) ،یمهر محمد .156

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی 

یازدهمین کنفرانس   '. نقش هنر در نیل به کیفیت های ضروری زیست در دهکده جهانی از طریق ارزشگذاری بصیرانه'  (1383) • 

   Australia (WCCI)ساالنه شورای جهانی برنامه درسی و آموزشی  3جهانی 

نخستین کنفرانس جهانی مطالعات برنامه درسی   'فرآیند برنامه ریزی درسی نیاز محور: مفهوم پردازی چند سطحی'  (1382)  •

  ،انجمن بین المللی برای پیشرفت مطالعات برنامه درسی چین، شانگهای،  

 ششمین کنفرانس آموزش فیزیک در ایران، ایران   'حقیقات آموزشی ،حدود و ثغور ت' (1376) •

 سخنرانی کلیدی در همایش های داخلی و خارجی

 . اولین سمپوزیوم بین المللی تربیت معلم تطبیقی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران(1396) • 

برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت ها همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »  شانزدهمین(.  1397) •

 ، ایران  بابلسر، مازندران«، دانشگاه و چالش ها

«، تربیت شهروندی: چیستی، چرایی و چگونگیپانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »(. 1396) •

 ، ایران جانزن، فرهنگیاندانشگاه 

، دانشگاه بوعلی سینا، با موضوع »فرهنگ و برنامه درسی« انجمن مطالعات برنامه درسی ملیچهاردهمین همایش (. 1395) •

 همدان، ایران 

، تربیت مدرس«، دانشگاه فاصله نظر و عملسیزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »(. 1394) •

 ، ایران تهران

 دانشگاه،  «عالی  آموزش  درسی  برنامه  در  کیفیتومین همایش بین المللی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »د(.  1393) •

  ، ایرانخوراسگان ،اصفهان واحد اسالمی آزاد

 . نخستین همایش ملی انشاء و نویسندگی ، اردیبهشت ، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی (1393) •

 . ششمین همایش ملی آموزش، دانشگاه شهید رجایی، ایران(1393) •

 

 



  

 تهران، ایران  اردیبهشت دانشگاه فرهنگیان، 7، 2014-2013. همایش پایش جهانی آموزش برای همه ،(1393) •

 آموزش چند فرهنگی در ایران، ارومیه ، دانشگاه آزاد اسالمی، ایران. همایش ملی (1392) •

با موضوع »تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش   . دوازدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی(1392) •

  ، دانشگاه بیرجند، ایرانو پرورش«

 باکو، جمهوری آذربایجان. . نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع ترویج علم (1391) •

، شهید رجایی«، دانشگاه تربیت معلم دهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »برنامه درسی(. 1389)  •

 ، ایران تهران

 . نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع مدیریت دانشگاهی در عصر دانش، باکو، جمهوری آذربایجان(1389) •

 جزیره کیش، ایران –ین المللی آموزش علوم و فناوری با تأکید برجهان اسالم . همایش ب(1389) •

آموزش عالی در ایران: چالش ها و  همین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »برنامه درسی(. ن1388) •

 ، ایران تبریز، تبریزدانشگاه پردیس «، اندازهاچشم

 آیسسکو با موضوع اینترنت و جوان مسلمان، مالزی. نشست دفتر منطقه ای (1388) •

 . نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع استفاده از اینترنت در مدیریت جوامع دانش بنیاد، جاکارتا، اندونزی (1387) •

و جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی چالشها  هشتمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »(.  1387) •

 ، ایران مازندران، بابلسر«، دانشگاه فرصتها

دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها  هفتمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »برنامه درسی(. 1387) •

 ، ایران  تهران، تربیت معلم« ، دانشگاه و چشم اندازها

 نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع ترویج علم، دارالسالم، برونئی. (.1386) •

« ، دانشگاه دوره ابتدایی  درسی  های  برنامه  نوآوری درمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع »(. شش1385) •

 ، ایران شیراز، شیراز

درسی«،   ریزی  برنامه  تمرکز و عدم تمرکز در فرایند»  مین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع(. پنج1384) •

 ، ایران کرمان، شهید باهنردانشگاه 

 

 

 

 



  

 تجارب تحقیقاتی 

 –  04/1386/ 20ایران  ،راهبرد ها و الگوهای آموزش علوم انسانی در آموزش عالی ایران راهبرد های آموزشی ایران • 

 - 29/01/1383حرفه ای در ایران، ایران  –بازنگری در الگوی مفهومی آموزش های فنی  •

در آموزش و پرورش، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی،  ICTتدوین سیاستهای راهبردی کاربرد  •

   – 29/01/1383 ایران

 - 29/01/1383تحقیقات و فناوری، ایران بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی، وزارت علوم،  •

   – 29/01/1371طراحی الگوی ارزشیابی مدیران ستادی و اجرایی، آموزش و پرورش، ایران  •

 

 - 1378/ 29/01اولویت های پژوهشی حوزة علوم انسانی، شورای پژوهشهای علمی کشور، ایران  •

  29/01/1372 - 29/01/1370ایران  ،سومین مطالعۀ بین المللی ریاضیات و علوم •

 عضویت در مجامع علمی

 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، عضو هیئت مدیره • 

 انجمن برنامه ریزی درسی ایران، عضو هیئت مدیره •

 انجمن پژوهش های آموزشی ایران •

 ( AERA) اانجمن تحقیقات آموزشی آمریک •

  (IAACS) انجمن بین المللی برای پیشرفت برنامه درسی •

 مجالتداوری 

 فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش ایران  • 

 پژوهش در مسائل تربیتی، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران •

 



  

 فصلنامه مطالعات برنامه درسی، انجمن برنامه ریزی درسی ایران ایران •

نوآوری های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی نشریه نوآوری های آموزشی، موسسه پژوهشی برنامه ریزی و  •

 ایران 

 ایران مشهد فردوسی دانشگاه شناسی، درون تربیتی علوم دانشکدة شناسی، روان و تربیتی علوم یهنشر •

 ان ایر مدرس تربیت دانشگاه انسانی، علوم المللی بین لهمج •

  آفریقای جنوبی Education in Perspectives مجله •

 مه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تحت مشاوره/راهنماییپایان نا

(. طراحی برنامه درسی ویژه آموزش سالمندان با الهام از رویکرد گفت و شنودی وال و 1397پور آذر، شیرین. )داوری فیض .1 

 راهنمایی.، رساله دکتری تخصصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت " سنجش اثربخشی آن

"،  گی های معلم متناسب با اقتضائات عصر جدید در جمهوری اسالمی ایرانیستطراحی الگوی شا"(. 1396مرادی، مهدی. ) .2

 . مشاورهدانشگاه تربیت مدرس، تحت  مدیریت و حسابداری،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 

، "سی برنامه درسی دانش بنیان، بر اساس نظریه مایکلیانگتبیین طرح واره مفهومی آموزش شنا ". (1396)زندقشالقی، علی.  .3

 رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. 

، رساله دکترای "ماهیت راهیابانه تدریس و پدیده نگاری تدریس راهیابانه معلمان ایرانی واکاوی".  (1396)آل مراد، آسیه.  .4

 تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

 

 



  

رش ای معلمان برگزیده در آموزش و پروبررسی پدیدارشناختی وضعیت بالندگی حرفه". (1396)گندمی حسنارودی، فهیمه.  .5

ایران )مطالعه موردی کاشان( با تاکید بر کنش حرفه ای تدریس آن ها و نقد و ارزیابی آنها بر مبنای اصول برگرفته از اندیشه 

 ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس،تحت راهنمایی. "دلوز

 ای رشد حرفه نظریه یادگیری تحولی برای  های بررسی امکان بودن: و کاوی در معنای معلم کند". (1396)بزرگ، حمیده.  .6

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.  ، رساله دکترای تخصصی،"ابتداییمعلمان مقطع 

ابتدایی در جمهوری اسالمی طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی برای دوره اول ". (1396)قندهاری، آزاده.  .7

 دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.  ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،"ایران

الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت زیست محیطی در دوره دبستان با  امکان سنجیطراحی و ".  (1396)کارگذار، معصومه.  .8

 ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی. "رویکرد تلفیقی

داگوژی برخوردار از کارآمدی فرهنگی معلمان دوره ابتدایی مبتنی بر پ تدوین و اعتباریابی الگوی".  (1396)ابراهیمی، زینب.  .9

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت "و طراحی برنامه آموزشی بر مبنای آنربط فرهنگی 

 مدرس، تحت راهنمایی. 

  7- 14طراحی و اعتباریابی برنامه درسی برای آموزش ارزش خویشتن بانی در دانش آموزان سنین ".  (1396)رام، سمیه.  .10

 ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "سال

بررسی نقش معلمان راهنمای کارورزی در شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان ".  (1395)محمدشفیعی، عبدالسعید.   .11

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت "در برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت ایران

 مدرس، تحت راهنمایی. 

 



  

، رساله دکترای "تاثیر برنامه درسی ریاضی آمیخته به طنز بر خالقیت ریاضی دانش آموزان". (1395)افشارکهن، زهرا.  .12

 ،تحت راهنمایی.  تخصصی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی

، رساله "واکاوی تاثیر روایت نگاری تاملی در توسعه حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان". (1395)اسدالهی، فاطمه.  .13

 دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. 

طراحی برنامه درسی سواد سالمت برای دانشجومعلمان بر اساس رویکرد گفت و شنودی ". (1395)فاطمه زهرا.  احمدی، .14

 نمایی. ، رساله دکترای تخصصی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راه"وتعیین اثربخشی آن

طراحی محتوای برنامه درسی ریاضی حساس به مسئله های یادگیری برای مفهوم کسر با استفاده ".  (1395)سپیده.    نوروزی، .15

دانشگاه تربیت   ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،"از گونه های متفاوت داستانی و بررسی کارایی آن

 مدرس، تحت راهنمایی. 

طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی تربیت معلم دوره ابتدایی همسو با سند تحول ".  (1395)مهدوی هزاوه، منصوره.  .16

، رساله دکترای تخصصی، برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه "بنیادین نظام آموزش و پرورش

 طباطبایی ،تحت مشاوره. 

تبیین سازواری رویکرد تربیتی پرسش محوری با اقتضائات عصر اطالعات و ارتباطات و واکاوی ". (1394)نامدار.  ابراهیمی، .17

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی "میزان همسویی فرهنگ برنامه درسی دوره ابتدائی با این رویکرد

 مدرس، تحت راهنمایی.  ،دانشگاه تربیت

بررسی وضعیت برنامهدرسی دوره ابتدایی در کشور افغانستان و ارائه الگوی طراحی برنامهدرسی ".  (1394)محمدظاهر.  ،  فهیمی .18

، رساله دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت "برای دوره ابتدایی آن

 مشاوره. 



  

( در غرب و نقد آن با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری S4Cتبیین تربیت معنوی کودکان)".  (1394)معصومه.  ،  کیانی .19

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "اسالمی ایران

نظری برنامه درسی هنر مبتنی بر نظریه نمادها با رویکرد شناختی؛ مطالعه موردی: طراحی الگوی ".  (1394)ناصر.  ساداتی، .20

 ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان، تحت راهنمایی. "صنایع دستی

وبنویسیم)پایه سوم دوره بررسی میزان توجه به مهارتهای اجرایی در برنامه های درسی (بخوانیم ". (1394)بهروز، منیر.  .21

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی "ابتدایی ایران وارائه بسته ی آموزشی برای تدوین برنامه ی تلفیقی

 ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

زی آن بر اساس آموزه  تبیین تربیت دینی بر اساس رویکرد»تجربه دینی«ونقد وبازسا" .(1393)محمدوند گلوجه، فرحناز.  .22

 ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. "های اسالمی

، "باسکار تبیین و بررسی روششناسی پژوهش تربیتی میان رشتهای از منظر رئالیسم انتقادی" .(1393. )پورکریمی، مجتبی .23

 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده

تبیین رویکرد اسالمی به ارزشیابی از تربیت دینی و استنباط داللت های آن برای ".  (1393)موحدی محصل طوسی ،مرضیه.   .24

 مدرس، تحت راهنمایی. ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت  "ارزشیابی در نظام تربیت رسمی

ریزی درسی ایران با تأکید ه  تبیین و نقد آزادسازی برنامه درسی و ارائه الگویی برای نظام برنام"  .(1393)خسروی ،رحمت اله.   .25

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده "(مورد استان زنجان)بر نظریه عملگرای شوآب و چگونگی کاربست آن در یک استان کشور 

 وم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. ادبیات و عل



  

، پایان نامه کارشناسی "مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش چین و ایران پس از انقالب آنها". (1392)شکاری بادی، عباس.  .26

 ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

پوشههای حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه: بنیادی برای طراحی برنامه درسی به روش کار " .(1392)آهنچیان، نرگس.  .27

، رساله دکترای تخصصی آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، تحت "هیوریستیک

 مشاوره. 

، رساله دکترای "(شیوه مجازی)سان آموزش از راه دور  طرّاحی الگوی برنامه آموزش و پشتیبانی مدرّ"    .(1392)دانشور، میترا.   .28

 تخصصی آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور مرکز، تحت راهنمایی. 

، رساله دکترای "تبیین رویکرد عملی به فلسفه تربیت اسالمی با تأکید بر دیدگاه ویلفرد کار". (1392)آلحسینی ،فرشته.  .29

 ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره.  تخصص

، رساله "تبیین نقش فرهنگ معلمی در نوع مواجهه با تغییر و نوآوری در برنامههای درسی " .(1392)میرعرب رضی ،رضا.  .30

 دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

تبیین پروتکل های زیبایی شناسی در یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی وب سایت های آموزشی "    .(1392)محبوبه.  ،  و  فناخسر .31

 ، رساله دکترای تخصصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "ایرانی بر مبنای آنها

، "ها و پیامدها  ها، تجربه  تبیین برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران: خاستگاه ،مفروضه"    .(1392)کرامتی ،انسی.   .32

 رساله دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، تحت مشاوره. 

طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر تفکر شهودی و مطالعه تطبیقی برنامه درسی زبان انگلیسی ".  (1391)حسینیخواه، علی.   .33

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت "س آندوره متوسطه دو کشور ایران و سوئد بر اسا

 مدرس، تحت راهنمایی. 



  

طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مساله در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی و ". (1391)محمودی ،فیروز.  .34

ای تخصصی آموزش و پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، رساله دکتر"اعتبارسنجی و امکانسنجی آن در آموزش عالی ایران

 ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. 

، رساله "طراحی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی تربیت معلم ابتدایی جمهوری اسالمی ایران". (1390)صادقی ،علیرضا.  .35

 مه طباطبایی تحت راهنمایی. دکتری علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عال

شناسایی و تبیین ابعاد و سطوح برنامه درسی مغفول هنر در دوره ابتدایی ایران مبتنی بر الگوی " .(1390)لرکیان، مرجان.  .36

 تحت راهنمایی.  ، رساله دکترای تخصصی روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی،"مطلوب

، رساله دکترای "تبیین، طراحی الگو و اعتبارسنجی برنامه درسی راهبردی آموزش عالی"    .(1390).  (سیمین)بازرگان، صدیقه   .37

 تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی. 

بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی دوره تربیت معلم از لحاظ دانش روش کاری، پیشنهاد الگوی ".  (1389)مرادی، مسعود.   .38

، رساله دکتری تخصصی آموزش و پرورش، "علممطلوب تدریس و مقایسه آن با وضعیت موجود تدریس در مراکز تربیت م

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

اجتماعی به آموزش علوم تجربی و داللتهای آن برای برنامه  -تبیین معرفتشناختی رویکرد فرهنگی"  .(1389)نیکنام، زهرا.  .39

ی روانشناسی تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت ، رساله دکتری تخصص"درسی علوم حساس به فرهنگ

 مدرس تحت راهنمایی. 

، پایان نامه "طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی بین رشتهای در دوره کارشناسی علوم اجتماعی". (1389)سلیمی ،جمال.  .40

 بایی تحت مشاوره. کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباط



  

تبیین دیدگاه های زیباشناختی ابوحیان توحیدی در تعلیم وتربیت نقدآرای زیباییشناختی  ". (1389)علیق، محمد محسن.  .41

 ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. "براساس آن الیوت آیزنر

تبیین الگوی عملکرد تحصیلی ریاضی در کشورهای پیشرونده و پسرونده در مطالعات تیمز " .(1389)میرشمشیری ،مرجان.  .42

، رساله دکتری تخصصی آموزشو پرورش، "و تعیین داللتهای آن برای بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی 2007-1995

 مدرس، تحت راهنمایی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت 

، "های دولتی اصفهان برنامه درسی پاسخگو در آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه" .(1388)نیلی احمدآبادی ،محمدرضا.  .43

 تحت مشاوره. دانشگاه اصفهان،  رساله دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،

 "1387  –  88ی آموزشی مدیران مدارس متوسطه شهرستان کاشان درسال تحصیلی  نیازسنج".  (1388)مقدسینیا، محمدرضا.   .44

 تحت راهنمایی.  ،دانشگاه تربیت مدرس ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پرورش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 "قی با تأکید بر نظریه کنش ارتباطیتبیین و ارزیابی دیدگاه های هابرماس درباره تربیت اخال". (1387)نوروزی، رضاعلی.  .45

 رساله دکتری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تحت مشاوره. 

و نقد آن   (با تاکید بر معرفت شناسی جان دیویی)تبیین رویکرد پیشرفتگرایی در برنامه درسی  ".  (1386)احمدی فر، مهرداد.   .46

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. "براساس رئالیسم اسالمی

 

، رساله دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و دانشکده ادبیات و علوم انسانی "حدود کاربرد زبان در تربیت".  (1386)دادرس، محمد.   .47

 مدرس تحت راهنمایی.پرورش دانشگاه تربیت 

، رساله دکتری "طراحی الگوی برنامه درسی برای پرورش منشهای تفکر دانش آموزان". (1385)یزدان پناه نوذری ،علی.  .48

 ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.  



  

بررسی و نقد برنامه درسی جاری در حوزه علمیه (سطح یک) و طراحی الگوی مطلوب با تاکید بر ". (1385)قندیلی، جواد.  .49

 ، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "درس اصول فقه 

ر نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه ارائه چارچوب نظری برنامه درسی تربیت معلمفکو ".  (1385)امام جمعه، محمدرضا.   .50

 ، رساله دکتری فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "و مقایسه آن بارویکرد برنامه درسی تربیت معلم ایران 

 ، پایان نامه "یکی و داللت های آن برای آموزش علوم تجربیتتبیین ساخت و سازگرایی دیالک". (1384)نیکنام، زهرا.  .51

 راهنمایی.کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت 

فلسفه تربیتی دموکراتیک در جمهوری اسالمی ایران و داللتهای آن برای برنامه ".  (1384)جاویدی کالته جعفرآبادی ،طاهره.   .52

 دکتری فلسفه و منطق، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. ، رساله "درسی دوره متوسطه

، رساله دکترای تخصصی برنامهریزی "ظام آموزش عالی کشور ارزشیابی برنامه درسی پنهان در ن". (1384. )مهرام، بهروز .53

 درسی،دانشگاه شیراز، تحت مشاوره. 

، "بررسی برنامه های درسی رشته علوم تربیتی در آموزش عالی ایران و راهکارهایی برای بهبود آن". (1383)عارفی، محبوبه.  .54

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

نقد و بررسی نظریه زیبایی شناسی هری برودی و کاربرد آن برای تعلیم و تربیت با تاکید بر فرایند ".   (1383)رضایی ،منیره.   .55

 ، رساله دکتری علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "یادگیری –یاددهی 

ارزشیابی از کیفیت برنامه آموزش مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات به معلمان شهر ".  (1383. )آصفی املشی، رحیم .56

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "1383تهران در سال 



  

رساله دکتری علوم   "شناسی عرفان اسالمی و اثرات آن بر آموزش و پرورش بررسی مبانی معرفت".  (1383)ی، بابک.  شمشیر  .57

 تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

محیط اجتماعی مدارس دوره متوسط  (برنامه درسی پنهان)بررسی پیامدهای قصد نشده ". (1383)علیخانی ،محمدحسین.  .58

 ، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن شهر اصفهان و

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده "داللتهای تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن..". (1383)فانی، حجت اله  .59

 ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

، رساله دکتری "طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی". (1382)ادیب، یوسف.  .60

 علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

کارشناسی  ، پایان نامه"بررسی روشهای آموزش اهداف حیطه عاطفی در برنامه درسی دوره ابتدایی". (1382)تیموری ،لیال.  .61

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

نوشتن   و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی اثر آن بر تفکر انتقادی وارائه الگویی برای طراحی  ".  (1382)اسالمی ،محسن.   .62

 ، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت معلم تهران، تحت مشاوره. "تحلیلی

 و نظریه نسبیت گرایی پراگماتیسم جدید  (مرتضی مطهری)نقد تطبیقی نظریه فطرت ". (1382)خوشخوئی، منصور.  .63

، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم "در ماهیت انسان و پیامدهای هر یک در اصول تعلیم و تربیت )ریچارد رورتی(

 انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

، رساله دکتری علوم "یادگیری آن  -داللتهای یاددهی مبانی معرفت شناسی سازنده گرایی و ". (1381)شیخی، علیاکبر.  .64

 تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 



  

، رساله دکترای تخصصی "بررسی و نقد تطبیقی رویکردهای فضلیت و غمخواری در تربیت اخالقی".   (1380)غفاری، ابوالفضل.   .65

 وره. دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشا

، رساله دکترای تخصصی "تبیین تعلیم و تربیت اسالمی و داللتهای آن برای برنامه درسی". (1380)علم الهدی، جمیله.  .66

 ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس،تحت مشاوره. 

، "یسه آن با وضعیت موجودطراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت هنری دوره ابتدایی و مقا". (1380)امینی ،محمد.  .67

 رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. 

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه تحصیلی و میزان توافق برنامه درسی ".  (1380)صمدی ،پروین.   .68

 ، رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی.  "رسمی با آن

طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقایسه آن با برنامه های درسی موجود دوره ابتدایی در نظام ".  (1380)احمدی ،پروین.   .69

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی. "آموزشی ایران

، رساله "نقد تطبیقی دیدگاه غزالی و کانت درباره اخالق و دین و اشارات آن در تربیت اخالقی". (1379)عطاران، محمد.  .70

 دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

معلمان در فرآیند برنامه ریزی طراحی الگوی نیمه متمرکز برای نظام برنامه ریزی درسی و نقش ". (1379)ایزدی، صمد.  .71

 ، رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. "درسی

رساله دکترای تخصصی  "آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران نظام تربیت سیاسی در". (1379)مرزوقی، رحمت اهلل.  .72

 گاه تربیت مدرس،تحت مشاوره. ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانش

 



  

، "مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی ایران و طرحی برای آینده". (1378)سبحانی نژاد، مهدی.  .73

 رساله دکترای تخصصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

بررسی میزان انطباق عملکرد معلمان راهنمای دوره ابتدایی با وظایف تخصصی و عوامل موثر در ".(1378)یل، محمدمهدی.  .74

 ،تحت راهنمایی. ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس "موارد عدم انطباق 

های مذهبی در استرس شغلی دبیران زن  مقابله و (درونی و بیرونی)نقش جهتگیری دینی ".(1378)وفایی بوربور، صدیقه.  .75

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "شهرستان همدان

براساس نتایج )ارزیابی محتوای کتاب ریاضی دوم راهنمایی از دیدگاه دبیران ریاضی شهر زاهدان ".(1378. )کلدوی، علی .76

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "(مطالعه تیمز

پایان نامه  "تحول هویت ملی دانش آموزان دختر مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران" (.1378)نه. طالبی، سکی .77

 کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت مشاوره. 

آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش  تاثیر روش حل مساله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی".  (1378. )حسن، شعبانی .78

 ، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "پایه چهارم ابتدائی شهر تهران

، رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت "طراحی الگوی نیازسنجی در برنامه درسی".(1377)فتحی واجارگاه، کوروش.  .79

 مدرس، تحت راهنمایی. 

، "بررسی و تحلیل تواناییهای عمومی تدریس در برنامه درسی دورههای تربیت معلم دو ساله ایران".(1377)عابدی ،لطفعلی.  .80

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. 

 



  

های اول و دوم مدارس ابتدایی   آموزان پایهش  رابطه آموزش دوره آمادگی با رشد اجتماعی دان".(1376)سعیدی زاده، محمد.   .81

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی. "دولتی تهران
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 تجارب حرفه ای

 

29/01/1361 – 29/01/1364 

  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت • مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی

29/01/1366 – 29/01/1368 

  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت • آموزشیرئیس مرکز برنامه ریزی 

 تاکنون  29/01/1376و  29/01/1370 – 29/01/1367

 تربیت و تعلیم پژوهشکده • سردبیری فصلنامه تعلیم و تربیت

 



  

29/01/1367 – 29/01/1376 

  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت • استادیار

29/01/1374 – 29/01/1376 

 پرورش  و آموزش وزارت • تربیترئیس پژوهشکده تعلیم و 

29/01/1367 – 29/01/1376 

 پرورش  و آموزش وزارت • مشاور پژوهشی و برنامه ریزی وزیر

29/01/1368 – 29/01/1379 

  مدرس تربیت دانشگاه • رئیس گروه تعلیم و تربیت

29/01/1369 – 29/01/1371 

 پرورش  و آموزش وزارت آموزشی، ریزی برنامه و پژوهش سازمان • مدیر کل مرکز تحقیقات آموزشی

1370 

 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت  •سس ؤمعضو هیئت 

1375 

 ایران  درسی برنامه مطالعات انجمن • سس و عضو هیئت مدیرهؤمعضو هیئت 

1375 

 • تربیت( که متعاقبا به سطح پژوهشگاه ارتقاء یافتسس نخستین نهاد پژوهشی در نظام آموزش و پرورش کشور )پژوهشکده تعلیم و ؤم

 پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

 تا کنون  29/01/1382

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی • عضو کمیته واژه گزینی علوم تربیتی

 تا کنون  29/01/1382

 انجمن برنامه ریزی درسی ایران  • سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسی

29/01/1382 – 29/01/1384 

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی   •عضو شورا 
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  عضو شورای عالی آموزش و پرورش

29/01/1376 – 20/10/1385 

 مدرس تربیت دانشگاه • دانشیار گروه تعلیم و تربیت
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 مدرس تربیت دانشگاه • المللی علوم انسانیسردبیر مجله بین 
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 جنوبی آفریقای انداز توسعه تعلیم و تربیت،مجله چشم   •عضو هیئت تحریریه 

 پژوهشی مطالعات برنامه درسی-مجله علمی   •عضو هیئت تحریریه 
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 تا کنون 1394و   1387 -1381
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تحول بنیادین ( یا سند توسعه راهبردی آموزش و پرورش که منجر به تصویب »سند 88-83مجری طرح »سند ملی آموزش و پرورش« )

 آموزش و پرورش« در شورای عالی انقالب فرهنگی شد

24/06/1392 – 20/09/1396 

 فرهنگیان دانشگاه   •یاست ر

 تا کنون 1392

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی • عضو هیئت امناء

1994- 1998 

 (IEAالمللی سنجش پیشرفت تحصیلی« )مجمع عمومی »انجمن بین    •نماینده ایران 

 

 

 



  

1999 –2000 

 (TIMSSالمللی ریاضیات و علوم« )»سومین مطالعه بین ( در پژوهش موسوم بهNRCهماهنگ کننده ملی پژوهش )

 

 طرح ملی دانشنامه ایرانی برنامه درسی • شورای علمیرئیس مجری و 

 طباطبایی عالمه دانشگاه • عضویت در قطب علمی بومی سازی برنامه درسی

 کنونتا  2000

 ایران  اسالمی جمهوری سوی از نمایندگی به •  (IAACSالمللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی« )عضو مجمع عمومی »انجمن بین

 تا کنون  1/09/1398

 و تحقیقات  علوم، وزارت به وابسته اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده • سردبیر مجله مطالعات میان رشته ای با تاکید بر علوم انسانی

  فناوری
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