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پژوهشی -رزومه علمی   

 

 
  لیدا کاکیانام و نام خانوادگی : 

 21/10/1349تهران ، مکان و زمان تولد : 

  متاهل / دو فرزندوضع تاهل و فرزندان : 

 01/07/1368تاریخ استخدام : 

 1434887881، کدپستی  3، واحد  8تهران ، خیابان ولی عصر ، توانیر ، کوچه برادران ، پالک آدرس پستی : 

 88664785:  تلفن ثابت

 09124133813 موبایل :

 Lida.kakia@gmail.com ای میل :

 

 الف ( مدارج تحصیلی

 
 سال درجه رشته دانشگاه

 

بلغارستان -صوفیه   

 

آموزش  -علوم تربیتی 

 وپرورش تطبیقی

 1393 دکتری

آموزش  -علوم تربیتی  عالمه طباطبایی

 وپرورش تطبیقی 

 1386 کارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تهران جنوب

 1374 کارشناسی علوم تربیتی 

 

 ب ( سوابق شغلی
 

 تاریخ سازمان / موسسه پست سازمانی

 ادامه دارد -1397 فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی و داور مدیر داخلی

  ادامه دارد -1392 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران موسس و عضو هیات مدیره

  ادامه دارد – 1390  موسسه روان پویا عارف و رئیس هیات مدیره مدیر عامل



2 

  1395 – 1391 کمیسیون ارزشیابی وزارت آموزش وپرورش  مسئول کمیسیون

 1390 -1388 مرکز پژوهش های مجلس پژوهشگر ارشد

 1384 -1391 کمیسیون ارزشیابی وزارت آموزش وپرورش مسئول

 1374 - 1390 گروه های آموزشی وزارت آموزش وپرورش  سرگروه آموزشی 

 ادامه دارد – 1390 6گروه های آموزشی شهر تهران و منطقه  سرگروه آموزشی

 دبیر و مشاور خانواده آموزش و پرورش شهر تهران 

 

 ادامه دارد  -1370

 
 

 

 پ ( تجارب حرفه ای 

 ساعت (  6000شرکت در کارگاه های آموزشی مختلف مرتبط با مهارت های تدریس / ضمن خدمت  ) بیش از  .1

 ساعت ( 1000) بیش از آموزش خانواده شرکت در کارگاه های آموزشی مختلف مرتبط با مهارت های  .2

 ساعت ( 700) بیش از   زندگیشرکت در کارگاه های آموزشی مختلف مرتبط با مهارت های  .3

 ساعت ( 200) بیش از   پیشرفت تحصیلیرکت در کارگاه های آموزشی مختلف مرتبط با مهارت های ش .4

 (  ساعت 150بیش از مصاحبه تخصصی با کانال های مختلف صدا و سیما و روزنامه های کثیر االنتشار ) .5

 ساعت (  5000مشاوره برای خانواده ها و مراجعان گروهی و انفرادی ) بیش از  .6

، دانشگاه  1396، آذرماه  "اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی  " و داوری کمیته علمیعضویت در  .7

 لرستان

 1395 - 1397سال های  –ناظر و داور پژوهشی جشنواره نوجوان خوارزمی  .8

، دانشگاه  1398، آذرماه  "دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی  "عضویت در کمیته علمی و داوری  .9

 کاشان

 

 ت ( عضویت در مجامع علمی

 

 موسس و عضو هیات مدیره انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  .1

 هنک گنکعضو انجمن آموزش و پرورش تطبیقی  .2

 اولیاء و مربیان ایرانعضو انجمن  .3

 ایرانآموزش و پرورش جامعه شناسی عضو انجمن  .4

 ایران عالیعضو انجمن آموزش  .5

 نشریه مدارس کارآمدهیات تحریریه عضو  .6

 

 ث ( جوایز و رتبه های علمی 
 

 زمان رتبه علمی ردیف
 1396 رتبه اول کشوری پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی   1

 1396 رتبه سوم جشنواره تجارب برتر تربیتی در شهر تهران 2

 1395 رتبه سوم کشوری پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی   3
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 1393 شهر تهران    6اسالمی در منطقه  –رتبه اول جشنواره فرهنگ ایرانی  4

 1393 جایزه بانوان نمونه کشوری  5

 1393 جایزه معلم نمونه استان  6

 1393 رتبه اول کشوری پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی   7

 1392 رتبه اول کشوری پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی   8

 1392 شهر تهران    6اسالمی در منطقه  –رتبه اول جشنواره فرهنگ ایرانی  9

 1392 اسالمی در شهر تهران    –رتبه دوم جشنواره فرهنگ ایرانی  10

 1392 6رتبه اول پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی  شهر تهران ومنطقه  11

 1391 رتبه اول کنفرانس ملی روش های تدریس نوین  12

 1391 پژوهشگر برتر کشوری  13

 1390 رتبه اول کنفرانس کارآفرینی ، اشتغال و توسعه ملی  14
 1390 رتبه اول پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی  در شهر تهران 15
 1389 رتبه اول کنفرانس آموزش جسمانی و آموزش وپرورش ملی  16
 1389 تهرانرتبه اول پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی  در شهر  17
 1389 رتبه اول کنفرانس ملی تربیت معلم  18
 1389 رتبه دوم جشنواره ملی آموزش معلمان  19
 1389 پژوهشگر برتر شهر تهران 20
 1388 رتبه اول کشوری پرسش مهر در رشته مقاله پژوهشی   21
 1388 معلم پژوهشگر کشوری  22
 1387 معلم نمونه کشوری 23

 1386 معلمان یآموزش -علمی رتبه اول ششمین جشنواره ملی  24

 1386 رتبه اول کنفرانس ملی ارزشیابی توصیفی  25

 1386 رتبه اول کنفرانس ملی برنامه درسی 26

 1386 رتبه اول کنفرانس ملی فعالیت های فوق برنامه  27

 1385 آموزشی معلمان -رتبه اول پنجمین جشنواره علمی  28

 1385 رتبه اول همایش ملی اختالل های رفتاری کودکان و نوجوانان   29

 1385 حرفه ای  –رتبه اول همایش ملی آموزش های نظری و فنی  30

 1385 معلم پژوهشگر کشوری 31

 1385 دانشگاه عالمه طباطبایی  –رتبه اول دوره کارشناسی ارشد آموزش و پرورش تطبیقی  32

 1384 معلم پژوهشگر کشوری 33

 1383 معلم پژوهشگر کشوری 34

 1382 معلم نمونه شهر تهران  35

 1380 آموزش و پرورش شهر تهران  6منطقه معلم پژوهشگر  36

 

 ج ( پروژه های تحقیقاتی 

 
 

 ردیف حمایت کننده  پژوهشگران  تاریخ

معدن دار آرانی / لیدا  1396

 کاکیا 

 1 شورایعالی آموزش و پرورش 

1392- 1391  2 پژوهشگاه تعلیم و تربیت  معدن دار آرانی / لیدا کاکیا 

1393- 1392  3 سازمان بهزیستی استان لرستان معدن دار آرانی / لیدا کاکیا 

1391-1390  4 دانشگاه لرستان معدن دار آرانی / لیدا کاکیا 
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 5   سازمان کودکان استثنایی  فرهبد /کاکیا 1390

تعلیم و تربیتپژوهشگاه  فرهبد /کاکیا 1390  6 

 7 پژوهشگاه تعلیم و تربیت معدن دار آرانی / لیدا کاکیا 1389

 8 ایرانیکا کاکیا     1389

 9 ایرانیکا کاکیا     1389

 10 ایرانیکا کاکیا 1388

 11 اندیشمند کاکیا 1387

 12 وزارت آموزش وپرورش کاکیا 1387

 13 وزارت آموزش و پرورش کاکیا 1386

 14 شورای تحقیقات ، آموزش و پرورش شهر تهران  کاکیا 1384

 

                                             چ( سوابق تدریس  

 

 ردیف سازمان دوره آموزشی سال

ادامه  -1396

 دارد

برنامه ریزی درسی و آموزشی / تحلیل محتوی کتب / تغییر و اجرای برنامه 

درسی / روان شناسی کودک / کارورزی /پروژه ) کارشناسی ارشد و 

 کارشناسی ( 

دانشگاه پیام نور واحد های تهران 

 جنوب /شهر ری / پاکدشت

1 

 ای برنامهبرنامه ریزی درسی و آموزشی / تحلیل محتوی کتب / تغییر و اجر 1395

درسی / روان شناسی کودک / کارورزی /پروژه ) کارشناسی ارشد و 

 کارشناسی (

دانشگاه پیام نور واحد های تهران 

 جنوب /شهر ری / پاکدشت

2 

دانشگاه پیام نور واحد های تهران  روان شناسی کودک / کارورزی /پروژه ) کارشناسی ارشد و کارشناسی ( 1394

 جنوب /شهر ری / پاکدشت

3 

برنامه ریزی درسی و آموزشی / تغییر و اجرای برنامه درسی / روان شناسی  1392

 کودک / کارورزی /پروژه ) کارشناسی ارشد و کارشناسی (

دانشگاه پیام نور واحد های تهران 

 جنوب /شهر ری / پاکدشت

4 

برنامه ریزی درسی و آموزشی / تغییر و اجرای برنامه درسی / روان شناسی  1391

 کودک / کارورزی /پروژه ) کارشناسی ارشد و کارشناسی (

دانشگاه پیام نور واحد های تهران 

 جنوب /شهر ری / پاکدشت

5 

روان شناسی نوجوانان / تغییر و اجرای برنامه درسی / روان شناسی کودک /  1390

 کارورزی /پروژه ) کارشناسی ارشد و کارشناسی (

 دانشگاه پیام نور واحد های تهران

 جنوب /شهر ری / پاکدشت

6 

برنامه ریزی درسی و آموزشی /تغییر و اجرای برنامه درسی / روان شناسی  1389

 کودک / کارورزی /پروژه ) کارشناسی ارشد و کارشناسی (

دانشگاه پیام نور واحد های تهران 

 جنوب /شهر ری / پاکدشت

7 

روان شناسی کودک / برنامه ریزی درسی و آموزشی /مدیریت آموزشی /  1388

 کارورزی /پروژه )کارشناسی(

دانشگاه پیام نور واحد های تهران 

 جنوب /شهر ری / پرند

8 

برنامه ریزی درسی و آموزشی /تغییر و اجرای برنامه درسی / روان شناسی  1387

 کودک / کارورزی /پروژه )کارشناسی(

دانشگاه پیام نور واحد های تهران 

 جنوب /شهر ری / پرند

9 

 10 عالمه طباطبایی روان شناسی کودک / آموزش و پرورش سه گانه  1386

 11 عالمه طباطبایی روان شناسی کودک / آموزش و پرورش سه گانه 1385

 12 تربیت معلم شرافت روان شناسی تربیتی  1384

 13 تربیت معلم شرافت روان شناسی کودک / آموزش و پرورش سه گانه 1384

 

 ح ( سوابق انتشاراتی 

 

  : جلد 60تعداد کتاب 

  : 10فصلی از کتاب 

  : 150مقاله در نشریات فارسی  



5 

  : 200مقاله در روزنامه های فارسی 

  : 16مقاله در نشریات بین المللی 

  : 9مقاله در کنفرانس های بین المللی 

  : 8مقاله در کنفرانس های ملی  

  : 9گزارش علمی  

  : 40ویراستاری کتاب  

  : 600مجموعه پاورپوینت ثبت شده  

 

 ( کتاب های تالیفی خ 

  سمت. تهران :روش تحقیق تطبیقی در علوم انسانی . (1398 )عباس  و کاکیا ، لیدا. ،معدن دارآرانی  .1

 . تهران : نشر آموزش برترمدارس کارآمد( .  1396) . کاکیا ، لیدا. خیرالهی ، مهدی و احمدی ،فریبا  .2

  کتاب تارا. تهران : نشر مهارت های زندگی فراگیر محور( .  1395)  حمید.،  و رشیدی کاکیا ، لیدا .3

   طلوع دانش. تهران : نشر هوش هیجانی( .  1394)  زهرا.،  و بابائی کاکیا ، لیدا .4

   دانشطلوع . تهران : نشر آموزش و تقویت یادگیری در کودک و نوجوان( .  1393)  تندیس.،  و تقوی کاکیا ، لیدا .5

  طلوع دانش. تهران : نشر ) مطالعات اجتماعی (  کتاب راهنمای معلم( . 1393)  .کاکیا ، لیدا .6

   طلوع دانش. تهران : نشر کتاب کار دانش آموز) مطالعات اجتماعی (( . 1393)  .کاکیا ، لیدا .7

   طلوع دانشتهران : نشر . آموزش خانواده : هفت مفهوم بنیادی( .  1393)  زهرا.،  و بابائی کاکیا ، لیدا .8

  آییژ. تهران : چشم انداز های نوین آموزش و پرورش تطبیقی :. (1394 )عباس  و کاکیا ، لیدا. ،معدن دارآرانی  .9

. پلی بین شرق و غرب: چشم انداز فلسفی و تطبیقی آموزش و پرورش . (1393 )عباس  و کاکیا ، لیدا. ،معدن دارآرانی  .10

  طلوع دانشتهران :

  طلوع دانش. تهران : نظریات تربیتیپلی بین شرق و غرب: آموزش و پرورش . (1393 و تقوی ، تندیس.) ، لیدا کاکیا .11

  طلوع دانش. تهران :پلی بین شرق و غرب: دیدگاه های نخستین آموزش و پرورش . (1393 و موذنی، بتول.) کاکیا ، لیدا .12

  طلوع دانش تهران : . مهرورزی. (1392 .)محمدو صبوری مطلق،  کاکیا ، لیدا .13

 طلوع دانش. تهران : آرامش در مدرسه ( .  1391)  حمید.،  و رشیدی کاکیا ، لیدا .14

  طلوع دانش. تهران :اسالم و توسعه دانش . (1392 و موذنی، بتول.) کاکیا ، لیدا .15

. متوسطه : چشم اندازهای نوینآموزش و پرورش ابتدایی ، راهنمائی و . (1391 )عباس  و کاکیا ، لیدا. ،معدن دارآرانی  .16

  تهران : طلوع دانش

 نشر جوان امروز. تهران : مهارت های موفقیت در تحصیل. (1390 )عباس  و کاکیا ، لیدا. ،معدن دارآرانی  .17

 نشر جوان امروز. تهران : مهارت های موفقیت در تحصیل. (1390 و حسنوند ، حامد. ) کاکیا ، لیدا .18

 نشر ورای دانش. تهران : اقتصاد در خانواده. (1388 . )کاکیا ، لیدا .19

 نشر مهربرنا. تهران : نقش فناوری در آموزش . (1388 . )کاکیا ، لیدا .20

 نشر مهربرنا. تهران : مطالعه خالق. (1388 . )کاکیا ، لیدا .21

 نشر مهربرنا. تهران : تاریخچه ازدواج. (1388 . )کاکیا ، لیدا .22

 نشر مهربرنا. تهران : پژوهنده یا پژوهش دانش آموزیدانش آموز . (1388 . )کاکیا ، لیدا .23

 نشر مهربرنا. تهران : مهدویت در ادیان الهی. (1388 . )کاکیا ، لیدا .24

نشر بین . تهران : نگرشی دیگر به خالقیت و نوآوری . (1387 ، جوان بخت اول ، جعفر وکیانی ، محمد علی. )کاکیا ، لیدا .25

 الملل

 انتشارات انجمن اولیاء و مربیان . تهران : و ازدواج عشق. (1386 . )کاکیا ، لیدا .26

 انتشارات عابد. تهران : گلستان تجربه. (1384 و زینلی ، علی اکبر. ) کاکیا ، لیدا .27
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 انتشارات اقاقی. تهران : زندگی در آرامش. (1384 . )کاکیا ، لیدا .28

 انتشارات مهر برنا. تهران : ویژگی های کودکان و نوجوانان خالق. (1384 . )کاکیا ، لیدا .29

 انتشارات عابد. تهران : اعتیاد. (1384 . )کاکیا ، لیدا .30

 انتشارات تابان. تهران : نگرشی نو به تربیت جوان. (1381 . )کاکیا ، لیدا .31

 انتشارات اقاقی. تهران : نگرشی نو به تربیت نوجوان. (1380 . )کاکیا ، لیدا .32

 انتشارات اقاقی. تهران : تحصیلینگرشی نو به افت . (1379 . )کاکیا ، لیدا .33

 انتشارات اقاقی. تهران : نگرشی نو به تربیت فرزند. (1378 . )کاکیا ، لیدا .34

 

 ( کتاب های ترجمه خ 

 

 ،کاکیالیدا  ، معدن دارآرانی عباس ) مترجمان. مقدمه ای بر روش تحقیق تطبیقی با جبر بولین. 2009 کارمانی ، دانیل. .1

 ( ، تهران : آییژ 1396اسدی ، امیر ابراهیمی نژاد و مهدیه طالساز ، محمد جعفری ملک ، فریبا 

  آییژتهران : (، 1394کاکیا ، لیدا و  معدن دارآرانی عباس)مترجمان . معلم یادگیرنده . 1999کاوو، اورا .  .2

معدن  سعبا)مترجمان رویارویی با آموزش سایه : سیاست های دولت در قبال تدریس خصوصی.  .2007 بری ، مارک. .3

  طلوع دانشتهران : ( 1392، و تندیس تقویکاکیا لیدا  ، دارآرانی

 

 د( فصلی از کتاب 

 

Madandar Arani. A. & Kakia, L. (2018) Global Education: Image and Voice of Africa in Iran’s 

School Textbooks Charl C. Wolhuter, (Ed): Raising the Impact of Education Research in 

Africa, Published by AOSIS (Pty) Ltd, 15 Oxford Street, Durbanville 7550, Cape Town, 

South Africa 

 

Madandar Arani. A. & Kakia, L. (2018) ‘Teacher Education in Iran: Political Development and 

Quantitative Changes, In K.G.Karras and C.C.Wolhuter (Eds.) International Handbook 

on Teacher Education Worldwide, Volume II, Greece: Atrapos Editions 

 

Kakia, L & Taghavi, T. (2018): ‘Teacher Education in Iraq: Political Development and 

Quantitative Changes, In K.G.Karras and C.C.Wolhuter (Eds.) International Handbook 
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