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 ملكي حسن خانوادگي نام و نام

 درسي برنامه ريزي تحصيلي رشته

 دکتري تحصيلي مدرك آخرين

 سمت
 2عضو هيئت علمي و رئيس پرديس دانشگاهي شماره 

 دانشگاه عالمه طباطبايي

 استاد رتبه علمي

 88770018 تلفن تماس

 Malaki_cu@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي

 آدرس پستي

تهران، خيابان وليعصر )عج(، خيابان شهيد عباسپور، خيابان 
نظامي گنجوي، نبش کوچه هفت پيكر، پرديس دانشگاهي 

 دانشگاه عالمه طباطبائي 2شماره 
 1434863113کد پستي 

 

 سوابق تحصیلی

 

 مشاوراستاد  استاد راهنما عنوان پايان نامه سال دانشگاه دوره

 1366 تربيت معلم کارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي برنامه هاي درسي 

استراليا و  -کشورهاي ايران
 امريكا

دکتر 
 شريعتمداري

 

 1370 تربيت معلم دکتري
ارائه چارچوب نظري در خصوص 
سازماندهي محتواي برنامه درسي 

 مطالعات اجتماعي
 دکترتابان

دکتر 
 شريعتمداري

 

 

اجراییمسئولیت های   
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 سال وزارت/سازمان واحد سازماني سمت 

 مربيان و اولياء انجمن سازمان وزير مقام قائم  1
 پرورش و وزارت آموزش

 
 

  پرورش و وزارت آموزش درسي کتابهاي تأليف و برنامه ريزي دفتر کل مدير  2

  پرورش و وزارت آموزش ابتدايي آموزش دفتر کل مدير  3

 مشاوره و راهنمايي دفتر کل مدير  4
 پرورش و وزارت آموزش

 
 

5  
 معاون

 
  پرورش و وزارت آموزش درسي کتابهاي تأليف و برنامه ريزي دفتر

 1381 پرورش و آموزش وزارت مربيان و اولياء انجمن خانواده پژوهشكده رئيس  6

 دانشگاه عالمه طباطبايي 2پرديس دانشگاهي شماره  رئيس دانشگاه  7
تا  1394

 کنون

  طباطبايي عالمه دانشگاه دانشگاه پژوهشي معاون دانشگاه معاون  8

  طباطبايي عالمه دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده دانشكده رئيس  9

 آموزشي مديريت گروه مدير  10
 تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده

 طباطبايي عالمه دانشگاه
 

 مسئول کارشناس  11
 تأليف و برنامه ريزي دفتر اجتماعي علوم گروه

 درسي کتابهاي
  پرورش و وزارت آموزش

 کارشناس  12
 تأليف و برنامه ريزي دفتر اجتماعي علوم گروه

 درسي کتابهاي
  پرورش و وزارت آموزش

13  
 تحصيلي مشاور

 
 1388 طباطبايي عالمه دانشگاه ايثارگر و شاهد فرزند دانشجويان

 مسئول  14
 دکتري ازمون مصاحبه جلسات برگزاري

 روانشناسي و تربيتي علوم هاي رشته 
 طباطبايي عالمه دانشگاه

 
1387 

 مديره هيأت عضو  15
 درسي برنامه مطالعات علمي انجمن

 ابران
سال هاي 

 متوالي

 اجرايي مدير  16
 امام هاي انديشه بررسي رهکنگ

 )ره( خميني
 

 خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه
 معلم تربيت دانشگاه همكاري با)ره( 

1372 

17 
 و اجرايي مدير
 دبير مقام قائم

 هاي انديشه بررسي کنگره

 )ره( امام تربيتي

 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه

 همكاري با)ره(  خميني

 معلم تربيت دانشگاه
1372 
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 سال وزارت/سازمان واحد سازماني سمت 

 هماهنگ و دبير 18
 ستاد کننده

  طباطبايي عالمه دانشگاه علمي جامع نقشه تدوين ستاد

  وزارت کشور زنجان سلطانيه مرکزي بخشدار 19

 

سئولیت در نشریات علمی، پژوهشی و ترویجیم  

 صاحب امتیاز نشریه سمت 

1  
 عضو و مسئول مدير

 تحريريه هيأت
 درسي برنامه مطالعات علمي انجمن سيدر برنامه مطالعات پژوهشي – علمي فصلنامه

 مسئول مدير  2
 لومع و روانشناسي تخصصي – علمي فصلنامه

 تربيتي
 نشگاهدا تربيتي علوم و روانشناسي نشكدهاد

 طباطبايي عالمه

 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان تاريخ و اجتماعي علوم آموزش رشد مجله تحريريه هيأت عضو  3

 مربيان و اولياء پژوهشكده پژوهش و خانواده مجله تحريريه هيأت عضو  4

5  
و  تحريريه هيأت عضو

 همكار علمي
 تربيت و تعليم پژوهشكده پژوهش و خانواده: پژوهشي و علمي فصلنامه

 خوراسگان اسالمي آزاد دانشگاه پژوهش و دانش مجله تحريريه هيأت عضو  6

 انتظامي نيروي امنيت و نظم: فصلنامه تحريريه هيأت عضو  7
 مربيان و اولياء انجمن پيوند مجله تحريريه هيأت عضو  8
 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان اجتماعي علوم آموزش رشد مجله مدير داخلي  9

 تحريريه هيأت عضو  10
 معلو و روانشناسي پژوهشي – علمي فصلنامه

 تربيتي
 يطباطباي عالمه دانشگاه

 تحريريه هيأت عضو  11
 هاي تازه  موزشي -موزشي آ علمي فصلنامه

 درسي برنامه در پژوهش
 بيرجند دانشگاه

 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان اجتماعي علوم آموزش رشد مجله سردبير  12

 ..ا بقيه پزشكي علوم دانشگاه آموزشي راهبردهاي مجله سردبير  13

 اصفهان دانشگاه آموزشي نوين رويكردهاي مجله تحريريه هيأت عضو  14
 ناجا کاربردي تحقيقات دفتر ناجا انساني منابع فصلنامه تحريريه هيأت عضو  15

 ناجا انديشه و پژوهش ي فصلنامه تحريريه هيأت عضو  16
 تحقيقات و مطالعات دفتر

 ناجا سياسي عقيدتي، سازمان
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یعلم ب، ترجمه و ویراستاری کتتالیف  

 زمان ناشر نقش عنوان 

 1371 آموزش و پرورش مولف پرورش و آموزش اساسي قانون با آشنايي  1

 1389 عابد مولف تهديدها و فرصتها - پرورش و آموزش  2

 1380 خانواده پژوهشكده مولف اولياء محفل ايده  3

 1387 جوانان ملي سازمان مولف کنم؟ چه همسرم مشكالت با  4

 1389 مدرسه مولف اسالمي رويكرد با دبستان از پيش درسي برنامه  5

 1386 مدرسه مولف اعتياد از پيشگيري درسي برنامه  6

 1381 مربيان و اولياء انجمن مولف برنامه درسی و پرورش تفکر  7

 1386 انديشه پيام مولف دوم ويرايش –( عمل راهنماي) درسي ريزي برنامه  8

 1385 سوادآموزي نهضت مولف بزرگساالن درسي ريزي برنامه  9

 1382 مدرسه مولف ( عمل راهنماي)درسي ريزي برنامه  10

 1386 هدايت زمزم مولف حسيني تربيت  11

 1389 عابد مولف ( دوم ويرايش) اسالمي تربيت و تعليم  12

 1382 همدرس مولف (ره) امام گاهديد از نوجوان و کودك تربيت و تعليم  13

 1387 فرهنگ رشد مولف فرهنگي مهندسي و تربيت و تعليم  14

 1382 انجمن اولياء و مربيان مولف درسي هاي برنامه و خانواده  15

 1382 مربيان و اولياء انجمن مولف ديني تربيت و خانواده  16

 مربيان و اولياء انجمن مولف «راهنمايي و ابتدايي هاي دوره «فرزندان و خانواده  17
1381 

 

18  
معنوي در برنامه درسي )يک فصل( از  -ديدگاه فطري

کتاب آموزشگر شايسته، ارجنامه استاد دکتر علي 
 شريعتمداري

 1391 انتشارات خانه کتاب مولف

 1382 مربيان و اولياء انجمن مولف درسي برنامه و دين  19

 1382 مربيان و اولياء انجمن مولف درسي هبرنام در تلفيقي رويكردهاي  20

 1394 انتشارات سمت مولف رويكرد بين رشته اي در آموزش عالي  21

 1392 انتشارات  آموزش پژوهش مدار مولف زندگي معنوي  22

 1390 عابد مولف زندگي معنوي  23

 1387 طباطبايي عالمه دانشگاه مولف درسي کتاب ساختار  24

 1374 قو نشر مولف درسي برنامه يامحتو سازماندهي  25
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 1394 انتشارات زمزم مولف سبک زندگي  26

 1380 مدرسه مولف معلمي حرفه هاي اي صالحيت  27

 1380 مدرسه مولف صالحیت های حرفه معلمی  28

 1392 انتشارات حقوقي مولف الگوي برنامه درسي اخالق پزشكي با رويكرد اسالمي  29

 1383 سمت مولف ريزي درسي آموزش متوسطهمباني برنامه   30

 - در دست تاليف مولف واژه نامه تخصصي برنامه درسي  31

 1386 انتشارات سمت مولف مقدمات برنامه ريزي درسي  32

 1380 انديشه فراشناخت مترجم  استانداردها چارچوب و درسي برنامه  33

 - مهربانموسسه نشر کتاب  مترجم مفاهيم کاربردي در تعليم و تربيت  34

 1382 مشهد آزاد دانشگاه مترجم استدالل مهارتهاي  35

 مفاهیم اساسی برنامه درسی  36
ويراستار 

 علمي
 1389 دانشگاه آزاد اسالمی

 ( دبيرستان ي دوره)  فرزندان و خانواده  37
ويراستار 

 علمي
 1380 مربيان و اولياء انجمن

 تلفيقي رويكرد با تدريس فنون و روشها  38
ويراستار 

 علمي
 تبک وتأليف ريزي برنامه مرکز

 سپاه مشترك ستاد درسي
1386 

 تدريس روشهاي  39
ويراستار 

 علمي
 1370 عابد

40  
 وتربيت تعليم و اعظم پيامبر همايش مقاالت مجموعه

 اسالمي
تدوين و 
 ويرايش

 1387 طباطبايي عالمه دانشگاه

 1381 و مربيانانجمن اوليا   خانواده و فرزندان ) دوره هاي ابتدايي و راهنمايي(  41

 1391 دانشگاه عالمه طباطبائي  طراحی و تالیف کتاب درسی دانشگاهی                                                                  42

 1387 دانشگاه عالمه طباطبائي  کتاب درسی ) طراحی و تالیف(  43

  مبانی طراحی آموزشی  44

مرکزبرنامه ریزی و تالیف 

ستادمشترک -درسیکتب 

 سپاه

1387 
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 طرح های تحقیقی

 زمان متولي سمت عنوان طرح 

1  
 برنامه هاي بر حاکم سياستهاي ارزيابي و نقد مطالعه،

 پرورش و آموزش وزارت درسي
 1386 درسي برنامه مطالعات علمي انجمن طرح مجري

 1383 )ره) خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه طرح مجري (ره) خميني امام ديدگاه از تربيت و تعليم مباني  2

3  
 برنامه هاي در اعظم پيامبر سيماي مقايسه اي بررسي

 اسالمي کشورهاي درسي
 طرح مجري

 و پژوهشي سازمان پژوهشي مؤسسه
 و آموزش وزارت آموزشي برنامه ريزي

 پرورش
1383 

 طرح مجري ابتدايي پنجم پايه قرآن درسي برنامه ارزشيابي  4
 کتابهاي تأليف و ريزي برنامه دفتر

 درسي
1382 

5  
 درسي برنامه طريق از اعتياد پيشگيري

 
 طرح مجري

 اعتياد از پيشگيري هماهنگي شوراي
 تهران استان استانداري

1375 

6  
 عليماتت و جغرافيا تاريخ، درسي برنامه ريزي تلفيق شيوه

 مناسب روشهاي و اصول ارايه و اجتماعي
 طرح مجري

 کتابهاي تأليف و برنامه ريزي دفتر

 درسي
1375 

 طراحي الگوي برنامه ريزي درسي بومي  7
 مجري طرح

 
 1394 معاونت پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبائي

 علمي مدير رانپاسدا سپاه درسي برنامه هاي ارزشيابي الگوي طراحي  8
 تأليف و برنامه ريزي مرکز

 درسي کتابهاي
1384 

 

9  
 هاي برنامه ارزشيابي الگوي تهيه

 درسي
 1384 انقالب اسالمي پاسداران سپاه مديرعلمي

10  
 مدرسين انتخاب آموزشي– علمي مصاحبه هاي اجراي

 خانواده آموزش
 ناظر

 مربيان و اولياء انجمن
 پرورش و آموزش وزارت

1378 

11  
 منطقه اي درسي برنامه ريزي طراحي و مطالعه

 
 1382 دانشگاهي جهاد علمي مشاور

12  
 روحيه کارگاهي، و تفكر بسط و اشاعه نحوه

  درسي کتابهاي در تعاون و همكاري و مشارکت جويي
 نظرانصاحب از نظرسنجي و تحصيلي مختلف دوره هاي

 1379 تعاون وزارت علمي مشاور

 کشور ابتدايي مدارس در موجود مديريت نظام بررسي  13
 علمي مشاور

 طرح
 1376 تربيت و تعليم پژوهشكده

 تحولي پيشرفتهبومي سازي کتاب روانشناسي   14
 ناظر طرح

 
 1394 معاونت پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبائي



11 
 

 زمان متولي سمت عنوان طرح 

15  
 آموزشي نيازهاي و حرفه اي مشكالت و مسائل شناخت

 مدارس مشاوران
 طرح ناظر

 شهرستانهاي پرورش و آموزش سازمان
 تهران استان

1383 

 

16  
 و راهنمايي مراکز مشاوران و مديران آموزش نيازسنجي

 تهران شهر مشاوره
 1382 وتربيت تعليم پژوهشگاه طرح ناظر

17  
 لياءاو معلمان با ابتدايي مدارس مسئوالن ارتباط بررسي

 نواحي اموزشي و دانش آموزان
 طرح ناظر

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 آموزشي
1376 

18  
 و چهارم پايه اجتماعي تعليمات آموزش مشكالت بررسي

 کردستان استان ابتدايي پنجم
 طرح ناظر

 پرورش و آموزش تحقيقات شوراي

 کردستان
1372 

 علمي ناظر قرآني مشاغل نيازسنجي پژوهشي طرح  19
 قرآني پژوهشهاي کميسيون

 فرهنگي انقالب عالي شوراي
1387 

 

20  
 دوره دبستان از پيش درسي برنامه طراحي و مطالعه

 دکتري
 1387 معلم تربيت دانشگاه علمي ناظر

21  
 اب ارتباط در دبيرستان کتابهاي درسي محتواي تحليل

 ))ره خميني امام شخصيت معرفي
 پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه علمي ناظر

1387 

 

22  
 ربيتت مراکز انساني علوم درسي کتابهاي محتواي تحليل

 )ره( خميني امام شخصيت معرفي با ارتباط در معلم
 علمي ناظر

 پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

 
 

1387 

23  
 ريبازنگ و اصالح الگوي بخشي اعتبار و طراحي تحقيق

 انساني علوم درسي برنامه هاي
 علمي ناظر

 و فرهنگي مطالعات پژوهشكده

 و تحقيقات علوم، وزارت اجتماعي

 فنآوري

1387 

 

 علمي ناظر راهنمايي دوم پايه قرآن درسي برنامه ارزشيابي  24
 برنامه ريزي و پژوهش سازمان

 آموزشي
1382 

25  
 ملل براي فارسي زبان آموزش درسي برنامه راهنماي

 مسلمان
 1382 همكاران و ذوالفقاري دکتر علمي ناظر

26  
 اب دبيرستان اسالمي بينش درس انطباق ميزان بررسي

 درسي برنامه ريزي معيارهاي
 علمي ناظر

 و اجتماعي پژوهشهاي کل اداره

 و صدا سازمان برنامه هاي سنجش

 ايران اسالمي جمهوري سيماي

1382 

 

27  
 صرفم سوء به نسبت اولياء نگرش و آگاهي ميزان بررسي

 خانواده آموزش مدل ارائه و مخدر مواد
 1382 پرورش و آموزش علمي ناظر
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 زمان متولي سمت عنوان طرح 

28  
 برنامه فوق فعاليتهاي( بخشي اثر) موفقيت ميزان بررسي

 نظر مورد اهداف تحقق در تهران شهر متوسطه مدارس
 پرورش و آموزش

 علمي ناظر
 پرورش و آموزش تحقيقات شوراي

 تهران

 
1382 

 علمي ناظر ابتدايي دوره درسي برنامه راهنماي توليد  29
 و آموزش برنامه ريزي و پژوهش سازمان

 پرورش
1382 

 

30  
 يليتحص رشته هاي اسالمي معارف سطح تعيين و بررسي

 صادق امام دانشگاه
 1381 (ع) صادق امام دانشگاه علمي ناظر

 علمي ناظر ابتدايي چهارم پايه قران درسي برنامه ارزشيابي  31
 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 آموزشي
1381 

 1381 قرآني علوم دانشكده علمي ناظر قران مشاغل آموزش نيازسنجي  32

33  
 اسالمي بينش درس نامطلوب تأثيرگذار عوامل بررسي

 متوسطه دوره
 1380 پرورش و آموزش پرورشي معاونت علمي ناظر

34  
 و آموزش درسي کتابهاي در شهدا آثار درج چگونگي

 دانشگاه و پرورش
 1380 شهيد بنياد علمي ناظر

 1380 پرورش و آموزش پرورشي معاونت علمي ناظر ديني آموزشهاي حوزه در پنهان درسي برنامه سنجش  35

36  
 دوره براي زندگي مهارتهاي درسي برنامه مناسب الگوي

 تحصيلي راهنمايي
 علمي ناظر

و برنامه  پژوهش سازمان پژوهشي شوراي
 ريزي آموزشي

1380 

37  
 ارسيف و علوم رياضي، التاليف جديد کتابهاي ارزشيابي

 ابتدايي اول
 1380 آموزشي تكنولوژي دفتر علمي ناظر

 1379 شهيد بنياد علمي ناظر شهادت و شهيد به مربوط متون تدوين و تهيه بررسي،  38

 1378 آموزشي برنامه ريزي و پژوهش سازمان علمي ناظر کشور ابتدايي مدارس در موجود مديريت نظام  39

 1376 عمومي آموزش نظام تغيير کميسيون علمي ناظر ابتدايي دوره ارزشيابي موجود نظام بررسي  40

41  
دوره  در بخشي اثر و کارا مدرسه ويژگيهاي بررسي

 ابتدايي
 علمي ناظر

دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي 
 درسي

1376 

 ناظر علمي امروز درآينه جوانطرح پژوهشي   42
 برنامه ريزي و پژوهش سازمان

 پرورش و آموزش
1375 

 

43  
 و دوم پايه آسماني هديه هاي درسي برنامه از ارزيابي

 برنامه ريزي معيارهاي و اصول س براسا ابتدايي سوم
 درسي

 /علمي ناظر

 پژوهشي
 درسي برنامه ريزي پژوهشي مؤسسه

 آموزشي نوآوريهاي و
1387 
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 زمان متولي سمت عنوان طرح 

44  
 يآموزش و درسي برنامه ريزي کيفيت بررسي و تحليل
 نقش ايفاي ضرورت و زنان نيازهاي به توجه با کشور

 کشور توسعه در مؤثر

 ناظر
 طرح/علمي

 پژوهشي

 جهاد زنان مشارکت امور مرکز

 دانشگاهي
1383 

 پرورش و آموزش در امام حضرت انديشه هاي گسترش  45
 ناظر

 طرح/علمي

 پژوهشي

 و آموزش وزارت تحقيقات شوراي

 پرورش
1381 

 

46  
 عالي شوراهاي قرآني کميسيون تحقيقاتي پروژه هاي

 فرهنگي انقالب
پروژه  هدايت

 ها
 فرهنگي انقالب عالي شوراهاي

 
1387 

 

 

 راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد

 : مينمايم اکتفا دکتري رساله هاي ذکر به که داشته ام عهده به متعدد نامه هاي پايان و رساله ها مشاوره ي و راهنمايي

 عنوان نقش 

 ابتدايي دوره در سياسي تربيت درسي برنامه الگوي طراحي راهنما  1

 پزشكي اخالق درسي برنامه الگوي طراحي راهنما  2

 پرستاري رشته درسي برنامه اعتباربخشي الگوي طراحي راهنما  3

 پزشكي در العمر مادام آموزش درسي برنامه الگوي طراحي راهنما  4

 دندانپزشكي رشته در رشته اي بين درسي برنامه الگوي طراحي راهنما  5

 درسي برنامه مطلوب الگوي ارايه و دانشگاهها در اسالمي معارف آموزش سنجي نياز راهنما  6

 راهنما  7
 پيشرفت و موزان دانش انضباط با پنهان درسي برنامه يرابطه تبيين

 مطلوب الگوي طراحي و راهنمايي دوره در تحصيلي

 عالي آموزش در رشته اي بين درسي برنامه الگوي طراحي راهنما  8

 مشاور  9
 الگوي طراحي و هنر درس در ولمغف درسي برنامه ابعاد تبيين

 درسي برنامه مطلوب

 فرهنگي چند رويكرد با معلم تربيت درسي برنامه الگوي طراحي مشاور  10

 اسالمي رويكرد با درسي برنامه شناسي انسان و شناسي معرفت مباني مشاور  11

 نظامي طب درسي برنامه الگوي طراحي مشاور  12

 آنقر در درسي برنامه شناسي ارزش مباني مشاور  13
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نامه ها، تحقیقات و مقاالت پایان داوری  

 وناگونگ تخصصي فصلنامه هاي و مجالت مقاالت تأليف، در دست کتابهاي و تحقيقات دکتري، رساله نامه ها پايان داوري

 .شودمي صرف نظر نام ذکر از آنها تداوم و کثرت علت به و است اينجانب علمي کارهاي از ديگر يكي نيز

یآموزش -علمی کارگاه هایاجرای   

 سال مرکز مجري مخاطب عنوان 

 1391 دانشگاه عالمه طباطبائي  معرفت شناسي اسالمي و فلسفه علم  1

2  
امنيت در سفرهاي خارج از کشور و مقابله 

 با تهديدات  سرويس هاي جاسوسي
 1392 دانشگاه عالمه طباطبائي 

  روش تدريس  3
نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه 

 ها
1393 

  طراحي و تاليف متون آموزشي  4
پژوهشگاه امام صادق عليه السالم 

 )قم(
1394 

5  
 دوره طراحي و درسي ريزي برنامه

 آموزشي
 علمي هيأت اعضاي

 
  دانشگاهي جهاد

 درسي ريزي برنامه  6
 کتابهاي مؤلفان و استادان

 درسي
 خواهران علميه حوزه

 
 

7  
 درنظام اجتماعي مطالعات درسي برنامه

 متوسطه نوين
 

 استان پرورش و آموزش اداره
 فارس

1371 

 1374 کشور سازندگي جهاد سازمان  کوچک آموزشي نظامهاي طراحي  8

 مدرسه و خانه ارتباط  9
 خانواده آموزش مدرسين

 کشور
 مربيان و اولياء انجمن

1377 

 

  دبستاني پيش دوره در درسي برنامه  10
-اجتماعي تأمين و تعاون کل اداره

 پرورش و آموزش وزارت
1377 

 درسي کتابهاي در سياسي آموزش  11
 يآموزش دورهحاضران 

 سياسي مدرس تربيت
 و آموزش پرورشي معاونت

 پرورش
1377 

 مؤلفتربيت  ويژه درسي ريزي برنامه  12
 ريزي نامهبر و پژوهش سازمان

 يآموزش
1379 

13  
 و تلفيق هاي نمونه بررسي و نقد

 نمونه درس توليد قواعد کشف
 

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان
 يآموزش

1379 

 علمي هيأت اعضاي يدرس کتاب تأليف و درسي ريزي برنامه  14
 امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه

 قم )ره(  خميني
1380 
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 سال مرکز مجري مخاطب عنوان 

 1380 قم علميه حوزه پژوهشي معاونت علمي هيأت اعضاي درسي برنامه در نيازسنجي  15

 1381 قم علميه حوزه مديريت مرکز کارشناسان درسي ريزي برنامه  16

17  
 کتاب تأليف و درسي ريزي برنامه

 درسي
 تأليف واحدهاي مسئوالن

 
 1381 علميه حوزه

 1381 (ع) صادق امام دانشگاه علمي هيأت اعضاي تدريس مهارتهاي و روشها  18

 درسي برنامه ريزي  19
 کشور کارشناسان

 افغانستان
برنامه ريزي  و پژوهش سازمان

 آموزشي
1382 

 

  آموزش طراحي بر تأکيد با تدريس روش  20
 نظارت آموزش، ريزي برنامه دفتر

 مدرس تربيت دانشگاه وارزيابي
1382 

 1382 مدرس تربيت دانشگاه علمي هيأت اعضاي تدريس نوين روشهاي و الگوها  21

 تدريس فنون و روشها  22
 علمي هيأت اعضاي

 کشاورزي دانشكده
 مدرس تربيت دانشگاه

 
1382 

 1382 انتظامي علوم دانشگاه علمي هيأت اعضاي تدريس فنون و روشها  23

24  
 يدرس کتاب تأليف و درسي ريزي برنامه

 دانشگاهي
 علمي هيأت اعضاي

 دانشگاه ها
 سمت سازمان

1383 

 

 ممعل تربيت مرکز مدرسان درسي ريزي برنامه روشهاي و صولا  25
 يفردوس حكيم معلم  تربيت مرکز

 کرج فرديس
1383 

 علمي هيأت اعضاي درس طرح تهيه و درسي ريزي رنامهب  26
 شهرستان اسالمي آزاد دانشگاه

 بناب
1383 

27  
 و آموزش در مشارکت اصول و مباني

 پرورش
 1385 قزوين استان پرورش و آموزش کارشناسان

 1385 قم اسالمي علوم جهاني مرکز علمي هيأت اعضاي آموزشي متون طراحي فنون و وشهار  28

 1387 قم استان پرورش و آموزش خانواده آموزش مدرسان تربيت و خانواده  29

30  
 مشكالت از رفت برون راهكارهاي

 خانوادگي
 خانواده آموزش مدرسان

 نمايندگي نهاد فرهنگي معاونت

 دانشگاه در رهبري ها
1387 

31  
 چه نداشتيم، مناسب همسر اگر

 کنيم؟
 منتخبين اولياء

 اسالمي ارشاد و فرهنگ کل اداره

 قم استان
1388 

 خانواده مشكالت و مسائل  32

 علمي هيأت اعضاي
 فرهنگي،اجتماعي وفعاالن

امر  در ويژه به ديني و
 ازدواج

 در دانشگاه رهبري نمايندگي نهاد
 دمشه

1387 
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 سال مرکز مجري مخاطب عنوان 

 کارشناسان ملي درسي برنامه  33
 ريزي برنامه و پژوهشسازمان 

 آموزشي
1388 

34  
 و پژوهشي – آموزشي ابعاد در تربيت

 فرهنگي
 1388 ري واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيأت اعضاي

35  
 محتواي سازماندهي و گزينش

 به توجه با درسي برنامه راهنماهاي

 ملي درسي برنامه ابعاد

 ريزي برنامه کارشناسان
 درسي

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 يآموزش
1388 

36  
 علوم درسي برنامه به تحليلي نگاه

 منظر از متوسطه دوره اجتماعي

 درسي ريزي برنامه
 اجتماعي علوم دبيران

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 يآموزش
1388 

37  
 انسازم آموزشي فعاليتهاي در نيازسنجي

 مرکز
 1388 اسالمي تبليغات سازمان قرآن کارشناسان

 علمي هيأت و اساتيد درسي کتاب تأليف و طراحي  38
 کاربردي علمي جامع دانشگاه

 سيطو واحد
1388 

درسي برنامه ريزي روشهاي و اصول  39  

 گروههاي مسئوالن
 مواد و محتوا بررسي
 و آموزش سازمان يادگيري

 استانها پرورش
 

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 يشآموز
1389 

 درسي ريزي برنامه فرايند  40
 ريزي برنامه مسئوالن

 کتابهاي مؤلفان و درسي
 افغانستان کشور درسي

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 يآموزش
1390 

 علمي هيأت اعضاي اسالمي تربيت و تعليم اصول  41
 ري شهر آزاد دانشگاه

 در رهبري نمايندگي نهاد
 ( انديشه ضيافت) دانشگاهها

1390 

 میزگردهای علمی

 سال مرکز مجري عنوان ميزگرد 

 موزانآ دانش تربيت در مربيان و اولياء ارتباط تأثير  1
 راديو -سيما و صدا سازمان

  معارف
1382 
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2  
 درسي، ريزي برنامه در اي حرفه نهادهاي عملكرد

 آينده و حال
 برنامه مطالعات انجمن

  درسي
1383 

 دبستاني پيش درسي برنامه  3
 عالي شوراهاي دبيرخانه

  پرورش و آموزش
1386 

4  
 و شدن جهاني در بينالمللي مجامع و نهادها نقش
 درسي برنامه ماندن بومي

 برنامه مطالعات انجمن
  درسي

1387 

 يآموزش کتابهاي با آن ارتباط و درسي هاي برنامه  5
 ناشران فرهنگي انجمن

 آموزشي
1388 

 ايبمع و محاسن ":تخصصي انساني علوم دانشگاه  6
 – طباطبايي عالمه دانشگاه
 علوم و حقوق دانشكده
 سياسي

1388 

 ديني رويكرد با پتهان درسي هاي برنامه  7
 برنامه مطالعات انجمن

  درسي
1388 

 نخبگان مهاجرت علل  8
 اساتيد انديشي هم مرکز
 در رهبري ها نمايندگي نهاد

 دانشگاه
1388 

 قرآن در شهادت و ايثار فرهنگ بررسي  9
 خبرگزاري) ايكنا خبرگزاري

 ( قرآني
1388 

 

پژوهشی علمی و کارگروه های و کمیسیون ها در کمیته ها عضویت  

 زمان  عنوان 

1  
عضو کميته آزمون جامع گروه برنامه ريزي درسي دانشكده روانشناسي 

 و علوم تربيتي عالمه طباطبائي
 1394و  1392 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي

2  
کميته مصاحبه کننده از پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون نيمه عضو 

 متمرکز دکتري رشته برنامه ريزي درسي
 1394 دانشگاه عالمه طباطبائي

3  
 ممعل تربيت تربيتي دروس ريزي برنامه تخصصي کميته عضو

 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان و
 1370 پرورش و آموزش وزارت

 

 اطالعات و ارتباطات علوم تخصصي و فني کميته عضو  4
 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت

 ها رسانه تحقيقات و مطالعاتمرکز 
1373 

 

 1375 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت رياضي جهاني سال به مربوط کميته عضو  5

 1377 يونسكو ملي کميسيون پرورش و آموزش ملي کميته عضو  6
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 زمان  عنوان 

 معلم تربيت ريزي برنامه اصلي کميتهعضو   7
 ريزي برنامه و پژوهش سازمان
 پرورش و آموزش وزارت آموزشي

1379 

 

 "آموزشي ريزي برنامه" پژوهش کميته عضو  8
 علميه هاي حوزه مديريت مرکز

 خواهران
1380 

9  
 علمي هاي شيوه بررسي دفتر ريزي برنامه و پژوهش کميته عضو

 پرورش و آموزش در( ره ) امام هاي وانديشه آراء گسترش
 وزارت آموزش و پرورش

1380 

 1380 ازانجانب و مستضعفان بنياد مديريت آموزش و توسعه تخصصي کميته عضو  10

11  
 امور و عمومي آموزش معاونت پژوهشي کميته  عضو

 تربيتي
 1381 پرورش و آموزش وزارت

 

12  
 مردمي هاي مشارکت معاونت پژوهشي کميته عضو

 پرورش و آموزش وزارت
 پرورش و آموزش وزارت

 
1384 

 

 پردازي نظريه هاي کرسي کميته عضو  13
 1385 طباطبايي عالمه دانشگاه

 

14  
 وزارت ملي درسي برنامه تدوين و مطالعه کميته عضو

 پرورش و آموزش
 1385 پرورش و آموزش وزارت

 

 1386 پرورش و آموزش وزارت سواداموزي نهضت سازمان پژوهشي کميته عضو  15

 دور راه از آموزش مؤسسه پژوهش کميته عضو  16
 1388 پرورش و آموزش وزارت

 

17  
 علوم و روانشناسي دانشكده علمي هيأت اعضاي ارتقاء کميته مسئول

 تربيتي
 1387 دانشگاه عالمه طباطبائي

 ربيتت هماهنگي گروه معلم تربيت ريزي برنامه اصلي کميته مسئول  18
 و فناوري علوم وزارت

 تحقيقات

 
1380 

19  
 نتيجه کاربست تخصصي مسئول کميته

 تأليف و ريزي برنامه دفتر آموزشي تحقيقات

 درسي هاي کتاب
 1378 پرورش و آموزش وزارت

20  
  ستاد عضو و علمي هماهنگي مسئول کميته

 ريزي برنامه و پژوهش ابتدايي سازمان دوره گروههاي ريزي برنامه
 آموزشي

 1377 پرورش و آموزش وزارت

 1369 پرورش و آموزش وزارت معلم تربيت درسي ريزي برنامه کميتهل مسئو  21
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 زمان  عنوان 

22  
 سازمان و عمومي آموزش معاونت پژوهشي کميته علمي هيأت عضو

 اموزشي ريزي برنامه و پژوهش
 پرورش و آموزش وزارت

1376 

 

 1387 ايران درسي برنامه مطالعات انجمن آموزش کميسيون مسئول  23

24  
 سراسري گردهمايي آموزشي و درسي ريزي برنامه رئيس کميسيون

 پرورش و آموزش و دانشگاهها مسئولين
 پرورش و موزشآ تروزا

 وزارت علوم، فناوري
1370 

 ملي درسي برنامه يادگيري هاي حوزه و محتوا تخصصي مسئول کميته  25
 وزارت ملي درس برنامه کميته

 پرورش و آموزش
1386 

 پژوهش کميسيون مسئول  26
 برنامه و مطالعات علمي انجمن

 ايران درسي
1385 

 1382 مدرس تربيت دانشگاه آموزشي جامع ريزي برنامه کميسيون عضو  27

 1380 فرهنگي انقالب شوراي دانشگاه و حوزه قرآني فعاليتهاي کميسيون عضو  28

 پرورش و آموزش وزارت پرورش و آموزش نظام تغيير عمومي پرورش و آموزش کميسيون عضو  29
1377 

 

30  
 نيروي آموزش اجراي بر نظارت و ذاريگ سياست کميسيون عضو

 متوسطه آموزش جديد نظام انساني
 پرورش و آموزش وزارت

1372 

 

31  
 وزارت در علمي قطبهاي تخصصي کميسيون  عضو

 علوم
 علوم، وزارت پژوهشي معاونت

 فناوري و تحقيقات
1389 

 

32  
 با مدارس درسي هاي برنامه مديريت کميسيون عضو

 اسالمي رويكرد
 1388 پرورش و آموزش وزارت

 

33  
  فرهنگي انقالب عالي شوراي تربيت و تعليم کميسيون عضو

 
 انقالب عالي شوراي دبيرخانه

 فرهنگي
1389 

34  
 و آموزش عالي شوراي تربيتي و درسي هاي برنامه کميسيون عضو

 پرورش
 پرورش و آموزش وزارت

1382 

 

 1381 مدرس تربيت دانشگاه اموزشي جامع ريزي برنامه کميسيون عضو  35

 1388 طباطبايي عالمه دانشگاه  تربيتي علوم و روانشناسي سازي بومي گروه کار عضو  36

 1388 طباطبايي عالمه دانشگاه  انساني علوم سازي بومي گروه کار عضو  37

38  
 در رهبري نمايندگي نهاد دفتر اجتماعي - فرهنگي گروه کار عضو

 دانشگاه ها 
 در رهبري نمايندگي نهاد دفتر

 دانشگاه ها 
1389 

39  
 انساني علوم تحول شوراي تربيت و تعليم گروه کار عضو

 
 شوراي

 فرهنگي انقالب عالي
1390 
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 زمان  عنوان 

40  
عضو کارگروه تعليم و تربيت بازنگري سرفصل هاي دروس علوم 

 تربيتي دانشگاه ها
پژوهشگاه علوم انساني وزارت علوم ، 

 تحقيقات و فناوري
1390 

 1394 ارتقاي علوم انسانيشوراي تحول و  عضو کارگروه تخصصي آموزش و پرورش   41

 1394  عضو کارگروه فرهنگ و تمدن سازمان بسيج اساتيد کشور  42

 عضو وابسته گروه برنامه ريزي درسي   43
عالمه  2پرديس دانشگاهي شماره 

 طباطبائي
1392 

 تربيت و تعليم گروه عضو  44
 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه

 )ره(
1369 

 تربيتي علوم مسئول گروه  45
 و علوم وزارت قرآني علوم دانشگاه

 فناوري
1382 

 1377 مربيان و اولياء انجمن خانواده شناسي جامعه پژوهش گروه عضو  46

 پرورش و آموزش وزارت تتربي و تعليم پژوهشكده اسالمي تربيت و تعليم گروه در عضو  47
1379 

 

 

 

و فرهنگی ی علمی و پژوهشیدر شوراها عضویت  

 يتعضوسال  سازمان شورا 

1  
 برنامه ريزي و هماهنگي آموزش مجازي شوراي رئيس

 
 1394 دانشگاه عالمه طباطبائي

 1388 طباطبايي عالمه دانشگاه و نوآوري نقد ،پردازي نظريه شوراي عضو  2

3  
 و آموزش سازمان پرورش و آموزش شوراي عضو

 پرورش
 1388 تهران استان پرورش و آموزش

 1387 فارسي بزرگ دانشنامه بنياد درسي برنامه دانشنامه علمي شوراي عضو  4

 1387 طباطبايي عالمه دانشگاه دانشگاه نخبگان امور شوراي عضو  5

 1386 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان اجتماعي علوم درسي گروه ريزي برنامه شوراي عضو  6

 1385 طباطبايي عالمه دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي  عضو  7

 1385 طباطبايي عالمه دانشگاه پژوهشي شوراي  عضو  8

 1381 پرورش و آموزش وزارت هنري شوراي  عضو  9
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 يتعضوسال  سازمان شورا 

10  
 ابتدايي آموزش رشته درسي ريزي برنامه شوراي عضو

 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان و معلم تربيت
 پرورش و آموزش وزارت

1381 

 

11  
 اموزش جامع طرح شوراي عضو

 
 1380 جانبازان و مستضعفان بنياد خانواده

12  
 مرکزي سازمان خانواده آموزش جامع طرح شوراي عضو

 مربيان و اولياء انجمن
 پرورش و آموزش وزارت

1380 

 

13  
 يدرس ريزي برنامه نظام بخشي کيفيت شوراي عضو
 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان راهنمايي دوره

 پرورش و آموزش وزارت
1380 

 

14  
 معهج ائمه سياستگذاري دبيرخانه فرهنگي شوراي عضو

 کشور
 ائمه سياستگذاري شوراي

 کشور جمعه
1380 

 

 1380 پرورش و آموزش وزارت پرورش و آموزش نظام بنيادين تغيير شوراي عضو  15

 1379 پرورش و اموزش وزارت آموزشي ريزي برنامه سازمان پژوهشي شوراي  عضو  16

17  
 برنامه و پژوهش سازمان علمي هماهنگي شوراي عضو

 آموزشي ريزي
 پرورش و آموزش وزارت

1378 

 

18  
 مرکز خانواده آموزش جامع طراحي شوراي عضو

 تحقيقات و مطالعات
 مربيان و اولياء انجمن

 
1377 

19  
 برنامه تهيه براي ريزي برنامه هماهنگي شوراي  عضو

 متوسطه آموزش نظام پرورشي و آموزشي هاي
 1376 پرورش و آموزش وزارت

 1375  مربيان و اولياء انجمن جمعيت آموزش شوراي عضو  20

21  
 رهدو اجتماعي تعليمات درسي ريزي برنامه شوراي عضو

 بکت تأليف و ريزي برنامه دفتر راهنمايي و ابتدايي
 درسي

 1372 پرورش و آموزشوزارت 

22  
 آموزش و ريزي برنامه عالي شوراي عضو

 
  مخدر مواد با مبارزه ستاد

23  
 و آموزش به نو نگاهي» همجموع علمي شوراي عضو

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان  در «ابتدايي  دوره پرورش
 موزشيآ

  پرورش و آموزش وزارت

24  
 ريزي برنامه و پژوهش سازمان هماهنگي شوراي عضو

 آموزشي
  پرورش و آموزش وزارت

25  
 و آموزش عالي شوراي معين کميسيون شوراي  عضو

 پرورش
  پرورش و آموزش وزارت
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 يتعضوسال  سازمان شورا 

  پرورش و آموزش وزارت پرورش و آموزش عالي شوراي  عضو  26

  پرورش و آموزش وزارت تحقيقات شوراي  عضو  27

28  
 مرکزي سازمان فناوري توسعه اجرايي شوراي رئيس

 ومربيان اولياء انجمن
 1381 پرورش و آموزش وزارت

29  
 امام هاي انديشه ترويج ستاد پژوهشي شوراي مسئول

 )ره) خميني
 پرورش و آموزش وزارت

 
1381 

30  
 درسي هاي برنامه بخشي کيفيت دبير شوراي

 راهنمايي دوره

 

 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 پرورش و آموزش وزارت/  آموزشي

 
1379 

 متوسطه دوره درسي ريزي برنامه شوراي مسئول  31
 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 پرورشو  آموزش وزارت/آموزشي

 
1379 

32  
 راءآ گسترش هاي شيوه بررسي دفتر علمي هيأت عضو
 هاي برنامه در خميني امام حضرت هاي انديشه و

 پرورش و اموزش

 پرورش و آموزش وزارت

 
 

33  
 مشاورهاي – راهنمايي نقش احياي طرح ستاد عضو

 عمومي آموزشي معاونت معلم،
 پرورش و آموزش وزارت

1381 

 

 1385 اساتيد بسيج سازمان فرهنگي مطالعات گروه عضو  34

 تا کنون 1393 دانشگاه عالمه طباطبائي تحصيالت تكميلي دانشگاهعضو شوراي   35

36  
عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده روانشناسي و 

 علوم تربيتي
 دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

1394 

 تا کنون 1392 دانشگاه عالمه طباطبائي عضو شوراي فرهنگي دانشگاه  37

 تا کنون 1392 عالمه طباطبائيدانشگاه  عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه  38

 1387 طباطبايي عالمه دانشگاه  مميزه هيأت عضو  39

 

 

و جشنواره ها کنفرانس ها، سمینارها ،در شوراها و کمیته های علمی همایش ها یتعضو  
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 سال مجري همايش/سمينار/کنفرانس/جشنواره 

1  
 و آموزش روشهاي و اصول دبير سمينار

 جمعيت زمينه در پرورش
 وزارت اموزشي تحقيقات مرکز

 پرورش و آموزش
1374 

2  
 آموزشي و درسي ريزي برنامه کميسيون مسئول

 و ها دانشگاه علمي اعضاءهيأت سراسري گردهمايي

 پرورش و آموزش مسئولين
 1370 پرورش و آموزش وزارت

3  
 ديرانم ماييگرده ابتدايي آموزش کميسيون مسئول 

 13 منطقه مدارس
 1377 تهران پرورش و آموزش

4  
 بررسي و نقد همايش علمي مسئول کميته

 درسي هاي کتاب
 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 پرورش و آموزش وزارت آموزشي
1378 

5  
 علمي راهكارهاي بررسي همايشدبير علمي 

 هاي برنامه در خميني امام انديشه و آراء گسترش
 پرورش و اموزش

 زارتو تربيت و تعليم پژوهشكده
 پرورش و آموزش

1381 

 المياس تربيت و تعليم و اعظم پيامبر همايشدبير   6
 طباطبايي عالمه دانشگاه

 
1385 

 نظر و نقد: ملي درسي برنامه همايش  دبير علمي  7
 و درسي برنامه مطالعات انجمن

 معلم تربيت دانشگاه

 

1389 

 

8  
 قرآني پژوهشهاي جشنواره علمي هيأت عضو

 دانشجويان
 دفتر فناوري و علوم وزارت

 فرهنگي امور
 

9  
 در پژوهش مديريت ملي همايش علمي هيأت عضو

 مدارس
  پرورش و آموزش وزارت

10  
 چشم درسي، برنامه" ملي همايش علمي هيأت عضو

 "راهبردها و اندازها
  پرورش و آموزش وزارت

  دفاع وزارت علمي اقتدار سراسري کنگره علمي هيأت عضو  11

 لممع تربيت درسي برنامه همايش علمي هيأت عضو  12
 و درسي برنامه مطالعات انجمن

 رجايي شهيد دانشگاه
 

13  
 و دنق: ملي درسي برنامه همايش علمي کميته عضو

 نظر
 و درسي برنامه مطالعات انجمن

 معلم تربيت دانشگاه
 

14  
 پرورش و آموزش ملي همايش علمي کميته عضو

 دبستان از پيش
 سازمان تحقيقات معاونت

 کشور بهزيستي
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 سال مجري همايش/سمينار/کنفرانس/جشنواره 

15  
 هيأت اعضاي گردهمايي ريزي برنامه ستاد عضو
 اب روانشناسي و تربيتي علوم هاي دانشكده علمي

 پرورش و آموزش مسئولين

 وزارت و فناوري و علوم وزارت

 پرورش و آموزش
1370 

16  
 تيتربي علوم و روانشناسي قرآن کميسيون در عضو

 اني قر پژوهشهاي ملي همايش
 و حوزه قرآني پژوهشهاي بنياد

 دانشگاه
1386 

17  
 کالم و سيره در تربيت همايش علمي هيأت عضو

 )ع( علي امام
 1379 قم اسالمي تربيت مطالعات مرکز

18  
 و آموزش روشهاي و اصول سمينار کميته عضو

 جمعيت زمينه در پرورش
 پرورش و آموزش وزارت

 
 

19  
 يامبرپ سيماي المللي بين همايش علمي کميته عضو

 اسالمي کشورهاي درسي برنامه در (ص) اعظم
 1386 پرورش و آموزش وزارت

 

 1386 فارابي الملي بين جشنواره اسيروانشن و تربيتي علوم گروه علمي کميته  عضو  20

 1386 فارابي الملي بين جشنواره اسيروانشن و تربيتي علوم علمي گروه کميته عضو  21

 1387 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان ينقرآ هاي پژوهش جشنواره کميته عضو  22

 1387 پرورش و آموزش وزارت ملي درسي برنامه همايش علمي کميته عضو  23

24  
 رساله شناسي آسيب سمينار داوران شوراي عضو

 دکتري دوره هاي
 1388 طباطبايي عالمه دانشگاه

25  
 پژوهشي و تحقيقي جشنواره کميته شوراي  عضو

 نماز
 1382 نماز اقامه ستاد

26  
 در فناوري آموزش همايش علمي هيأت عضو
 ريزي برنامه و پژوهش سازمان و عمومي آموزش

 اموزشي
  پرورش و آموزش وزارت

 عضو کميته علمي همايش هاي ساالنه   27
انجمن علمي مطالعات برنامه 

 درسي ايران
سال هاي 

 متوالي
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پژوهشی -علمی مقاالت  

 سال نشريه عنوان 

1  
مغفول نظام  آموزش چند فرهنگی صالحیت حرفه ای

 تربیت معلم ایران
 1388 

2  
ارزیابی اهداف و محتوای کتب علوم تجربی دوره 

 راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک
 1391 

3  

ارزيابي برنامه درسي مسئله محور در مراکز يادگيري 
الكترونيكي بر اساس الگوي فرانسيس کالين، مطالعه موردي 

 تهراندانشگاه هاي دولتي شهر 

تحقيقات کتابداري و اطالع رساني 
 دانشگاهي، دانشگاه تهران

1392 

4  
ارائه الگوی مطلوب طراحی برنامه درسی بین رشته ای 

 کارشناسی علوم اجتماعی  
 1390 

5  
ارائه چارچوب نظري در خصوص سازماندهي محتواي برنامه 

 درسي
 و تعليم مسائل در پژوهش فصلنامه

 تربيت
1385 

6  
دیسیپلینی تا رویکرد بین رشته ای در برنامه از نظام 

 درسی آموزش عالی

 مطالعات پژوهشي – علمي فصلنامه

 عالي آموزش درسي برنامه
1389 

7  
بازشناسي مولفه هاي زيبايي شناسي و هنر براي برنامه درسي 

 از منظر منابع مكتوب و ديدگاه صاحبنظران
 1394 مطالعات برنامه درسي

8  
برنامه درسي تربيت اجتماعي مبتني بر قرآن در الگوي مطلوب 

   دوره ابتدايي آموزش و پرورش
 1391 

9  
الگوی مطلوب فرهنگ مطلوب دانشجویی در قرآن)با 

 تاکید بر نقش دانشگاهها(      
 1391 

 1388  بررسی اخالق پژشکی با رویکرد اسالمی  10

11  
بررسي تاثير شيوه آموزش ارزش هاي ديني بر دروني سازي 

 ارزش عفاف

فصلنامه اسالم و پژوهش هاي تربيتي، 
موسسه آموزشي و پژوهشي امام 

 خميني )ره(
1391 

12  

بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر 

 نخودکارآمدی عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویا

 جان غربی              دانشگاه پیام نور استان آذربای

 1390 

13  
کتاب درسي دين و زندگي سال اول بررسي تناسب محتواي 

 متوسطه بر اساس اصول انتخاب
 1390 پژوهش هاي تربيتي دانشگاه خوارزمي
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14  
بررسي جايگاه عقالنيت و مولفه هاي آن در برنامه درسي دوره 

 متوسطه دوم با تاکيد بر آموزه هاي اسالمي

 فصلنامه اسالم و پژوهش هاي تربيتي
 موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني

 )ره( قم
1393 

15  
بررسي رضايت شغلي و هوش هيجاني معلمان بر اساس مولفه 

 هاي کفايت اجتماعي
 فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي )گرمسار(
1392 

16  
بررسي ميزان همخواني برنامه درسي قصد شده، اجراشده و 

 کسب شده مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان
روانشناسي تربيتي دانشگاه فصلنامه 

 عالمه طباطبائي
1391 
 

17  
برنامه درسی بین رشته ای در آموزش عالی : چیستی و 

 چگونگی             
 1389 

18  

بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی 

از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی و تکنولوژی 

 آموزشی

 پژوهشي – علمي فصلنامه

 تربيتي روانشناسي
1389 

19  

بررسي نقش عناصر برنامه درسي کالين در افت تحصيلي 
درس رياضي سال اول متوسطه از ديدگاه شرکاي برنامه 

 درسي

دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان 
 )خوراسگان(

1394 

 1386 آموزشي هاي نوآوري فصلنامه پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت  20

مسئله در ساختار کتاب درسیتاثیر فرایند حل   21  
پژوهشی – علمی فصلنامه  

تربیتی علوم و روانشناسی  
1385 

22  
تبيين اثر برنامه درسي پنهان مدارس بر پيشرفت  تحصيلي در 

 دانش آموزان دوره راهنمايي به منظور ارائه مدل

فصلنامه علمي، پژوهشي نوآوري هاي 
آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي
1390 

23  
تبیین نقش اعضای هیات علمی در برنامه آموزش طب 

 نظامی با رویکرد مادام العمر
 1389 

24  

تحليل شكاف ميزان مطلوبيت عناصر الگوي مطلوب برنامه 
درسي مسئله محور تجربه شده مبتني بر پديدار شناسي ون 
منن در مراکز يادگيري الكترونيكي دانشگاه هاي دولتي شهر 

 تهران

 1392 پژوهش هاي آموزشي ايرانانجمن 

25  

تحلیل محتوای پایان نامه های دانشجویی دوره 

تحصیالت تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه 

 های عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و تربیت مدرس           

 1390 
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26  
تحلیلی بر نسبت دنیا و آخرت و استنتاج داللت های 

 برنامه درسی     
 1391 تربيت اسالميدوفصلنامه 

 تربیت سیاسی در برنامه درسی دوره ابتدایی  27
 پژوهشي – علمي فصلنامه

 تربيتي روانشناسي
1389 

 تعامل اخالق، معنويت، عقالنيت در تمدن نوين اسالمي  28
فصلنامه  مطالعات معرفتي در دانشگاه 
اسالمي، پژوهشگاه فرهنگ و معارف 

 اسالمي
1392 

رويكرد حل مسئلهساختار کتاب درسي و    
علوم و روانشناسي تخصصي فصلنامه  

 تربيتي
1386 

29  
سياست هاي حاکم بر اهداف آموزشي در معرفت شناسي استاد 

 مطهري و کاربست آن در نظام جمهوري اسالمي ايران
پژوهشگاه علوم اسالمي امام صادق 

 )عليه السالم(
1392 

30  
 درسي برنامه در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد و جايگاه

 ابتدايي دوره
 پژوهشي – علمي فصلنامه

 آموزشي نوآوريهاي
1388 

31  
جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام 

 العمر دانشجویان پزشکی عمومی        
 1389 

32  
چالش های برنامه درسی اخالق پزشکی مبتنی بر 

 تجارب اساتید اخالق پزشکی     
 1391 

33  
درسی میان رشته ای در حوزه آموزش طراحی برنامه 

 عالی
 1389 

34  
طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر 

 دوره ابتدایی ایران      
 1390 

 طراحي و تبيين اهداف مطلوب انقالب اسالمي  35
فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي، 

 دانشگاه معارف اسالمي
1392 

36  
تحصيالت تكميلي گروه کيفيت سنجي برنامه هاي درسي 

 مديريت و برنامه ريزي آموزشي
پژوهشي روانشناسي  -فصلنامه علمي

 تربيتي دانشگاه عالمه
1393 

 الگوي اهداف تربيت ديني مبتني بر آموزه هاي قرآن کريم  37
فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

 آموزشي
1393 



28 
 

 سال نشريه عنوان 

38  

مطالعه میزان و نحوه توجه به سیره انبیاء)علیهم السالم( 

و معصومین)علیهم السالم( در کتب جدیدالتالیف فارسی 

                87-88سال 

 1389 فصلنامه مطالعات برنامه درسي

39  

مقایسه اثر بخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش 

چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به 

 یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

 1389 فصلنامه نوآوري هاي آموزشي

40  

مقایسه تاثیر آموزش راهبردی تصویر سازی ذهنی تفکر 

بلند بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرد دانش 

آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در حل مسائل کالمی 

 ریاضی

 پژوهشي – علمي فصلنامه

 تربيتي علوم و انشناسيرو
1388 

41  
مقایسه نگرش و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوره 

 متوسطه مدارس دولتی

 پژوهشي – علمي فصلنامه

 تربيتي علوم و روانشناسي
1385 

42  
نقد ديدگاه پديدارشناسي در برنامه درسي با شاخص هاي 

 مباني فلسفي تربيت اسالمي
پژوهش در مسائل تعليم و تربيت 

 اسالمي
1394 

 1386  نقد کتاب مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه  43

44  
نقد و ارزيابي مباني برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران 

 بر اساس شاخص هاي فطرت
 1389 مطالعات برنامه درسي

 1391  نقش تربیتی زن و خانواده از دیدگاه اسالم                             45

46  
هویت برنامه درسی اخالق پزشکی مبتنی بر تجارب 

 اساتید اخالق پزشکی          
 1390 

47 

تحلیل محتوای پایان نامه های دانشجویی دوره 

تحصیالت تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه 

های عالمه طباطبایی، شهیدبهشتی و تربیت مدرس از 

 88-80سال 

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي 
 آموزش عالي

1390 

 تفکر نقاد و توسعه علم 48
ويژه نامه هفته پژوهش دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
1387 
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ترویجی -مقاالت علمی  

 زمان نشريه عنوان 

 مباني و اصول اعتقادي تربيت اسالمي  1
فصلنامه پژوهش هاي فرهنگ و تربيت 

 اسالمي، پژوهشگاه امام صادق ) عليه السالم(
1393 

2  
گرايي و تمرکز زدايي در فرآيند برنامه ريزي تمرکز 

 ، چالش ها و موانعتوسعه آموزشي
 1394 نشريه کار و جامعه

 1384 مجله سخن سمت مبانی نقد کتاب های درسی علوم تربیتی                                                          3

 1385 سمت سخن مجله طراحی و تولید کتاب درسی دانشگاهی                                                             4

5  
ضرورت طراحی الگویی برای برنامه درسی 

 اخالق پزشکی با رویکرد اسالمی                
 1389 

 1389  ایمان دینی در اندیشه شهید مطهری)ره(                                                           6

7  
درآمدی بر اهداف، اصول و روش های تربیت 

 در قرآن                                         
 1390 

 1390  نقش آموزش عالی در یادگیری مادام العمر                                                         8

 1390  برنامه درسی ابزاری برای نیل به تربیت اخالقی                                                    9

10  

بررسی تناسب محتوای کتاب درسی دین و 

طه بر اساس اصول زندگی سال اول متوس

     انتخاب

 1390 

11  
بررسی تاثیر شیوه آموزش ارزش های دینی بر 

 درونی سازس ارزش عفاف                   
 1391 

12  
نقش خود ارزشیابی در فرایند یادگیری و 

 آموزش دانش آموزان                                
 1391 

 1392 معرفت فطرت در آیات و روایات  13

 

 

 

 مقاالت التین

 Jornal   
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2014 
Jornal of behavioral 

sciences in Asia 
Level of moral development, based 

on Rumi’s views 
 

2014 
Jornal of behavioral 

sciences in Asia 

Three-stage model for analyzing 
educational system, based on 

Rumi’s views 
2 

 
International Jornal of 
current life sciences  

Comparing professional ethics 
between Iran & western countries 

3 

 
Jornal of trends in life 

sciences 
Desin of professional ethics model 

for educational managers 
4 

 
of malti disciplinary 

thoughts international 
journal 

toward  a  model for curriculum change in 
higher education              5 

 

 ارائه مقاله و سخنرانی های علمی در همایش ها و کنفرانس ها

 زمان محل ارائه شيوه ارائه عنوان 

 سخنراني رسالت مدرسه  در پرورش فطرت کودك  1
 روانشناسي مدرسه همايش ملي
 روانشناسي تربيتي ايرانانجمن علمي 

1394 

 سخنراني تحليلي بر جايگاه پرديس در نظام آموزش عالي   2
گردهمايي روساي پرديس هاي 

 دانشگاه هاي برتر
1394 

 سخنراني اصول ايجابي و سلبي مديريت جهادي  3
همايش بزرگداشت دفاع مقدس 

 دانشگاه عالمه طباطبايي
1394 

 سخنراني و عمل برنامه درسي در ايران: فاصله نظر  4
همايش ساالنه انجمن مطالعات برنامه 

 درسي ايران
1394 

 1394 بيست و دومين نمايشگاه قرآن کريم  کارآمدي دين در اداره شهر  5

  مباني فلسفي بومي سازي برنامه درسي  6

نشست علمي بومي سازي برنامه 
درسي، چيستي و چگونگي، قطب 
علمي بومي سازي دانشگاه عالمه 

 طباطبايي

1394 

  مباني هستي شناسي در برنامه درسي  7
هفته پژوهش دانشكده روانشناسي و 

 علوم تربيتي
1393 

8  
اعتبارسنجي در آموزش عالي، ابزاري براي تضمين 

 کيفيت، بهره وري و تعالي در دانشگاه ها
 

دومين کنفرانس ملي حسابداري و 
 مديريت

1393 

 1393 کنفرانس ملي مديريت و حسابداري سخنراني آموزش عالينقش خود ارزيابي در اعتبارسنجي   9



31 
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 سخنراني مباني ارزش شناسي برنامه درسي  10
خالصه مقاالت هفته پژوهش دانشكده 

 روانشناسي و علوم تربيتي
1392 

11  

تعيين نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه 
شهرستان کوهدشت به منظور ارائه راهبردهايي 

تدوين برنامه آموزشي مناسب براي براي طراحي و 
 آنان

 سخنراني
مجموعه مقاالت دومين کنفرانس بين 
المللي مديريت، کارآفريني و توسعه 

 اقتصادي
1392 

 1392 همايش معلمان بنياد فرهنگي رفاه سخنراني تربيت ديني کودکان و نوجوانان  12

 1392 بين المللي قرآن کريمنمايشگاه  سخنراني جايگاه قرآن در سند تحول آموزش و پرورش  13

 سخنراني فطرت آئينه در درسي برنامه  14
 با درسي برنامه مطالعات انجمن

 معلم تربيت دانشگاه همكاري
1389 

 سخنراني عالي آموزش در اي رشته بين رويكرد  15
 تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده

 طباطبايي عالمه دانشگاه
1388 

 

 1388 اموزشي ناشران فرهنگي سخنراني آموزشي کتابهاي با آن ارتباط و درسي برنامه  16

17  
 رنامهب با اسالمي تربيت فلسفه نسبت در تأملي

 درسي ريزي
 پردازي نظريه کرسيهاي سخنراني

1387 

 

 سخنراني ديني رويكرد با پنهان درسي برنامه  18
 با درسي برنامه مطالعات انجمن

 )ع( صادق امام انشگاهد همكاري
1387 

 1387 تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده سخنراني علم توسعه و نقاد تفكر  19

 1387 مشهد اساتيد، بسيج ملي همايش سخنراني فرهنگي مهندسي و تربيت و تعليم  20

 سخنراني عالي آموزش در اي رشته بين آموزش  21
 طباطبايي عالمهدانشگاه 

 
1386 

 سخنراني جوانان در اضطراب عوامل بررسي  22
 نهاد و مازندران پزشكي علوم دانشگاه

 دانشگاه در رهبري نمايندگي
1386 

 سخنراني علم توليد پژوهشي الزامات  23
 تربيتيعلوم  و روانشناسي دانشكده

 طباطبايي عالمهدانشگاه 
1385 

 سخنراني تربيت و تعليم و شدن جهاني  24
 روانشناسي دانشكده و دانشگاهي جهاد

 تهران دانشگاه تربيتي علوم و
1383 

 1383 نراق اسالمي آزاد دانشگاه سخنراني ايران اقتصادي توسعه انداز چشم  25

 1382 آموزش و درمان بهداشت وزارت سخنراني پايدار توسعه در سالم انسان نقش تبيين  26
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 پزشكي

 سخنراني درسي ريزي برنامه انجمن ساالنه همايش  27
 درسي برنامه مطالعات علمي انجمن

 ايران
1382 

 

 1382 تربيت و تعليم پژوهشكده سخنراني پرورش و آموزش در اصالحات مهندسي  28

 سخنراني پايدار توسعه محور سالم انسان  29
 تاناس پزشكي علوم دانشگاه سخنراني

 شرقي اذربايجان
1382 

 سخنراني يادگيري و فرهنگ جامعه،  30
 جهاد يادگيري و مطالعه همايش

 معلم تربيت دانشگاه -دانشگاهي
1382 

 1381 (ع) هادي امام دانشگاه سخنراني آموزشي متون توليد اعتقادي مباني  31

 سخنراني درسي برنامه طريق از اعتياد از پيشگيري  32
 و چالشها اعتياد، سراسري همايش
 و پزشكي علوم دانشگاه - درمانها

 زنجان استان درماني خدمات
1381 

 سخنراني ايران درسي برنامه تشكيالت بررسي و نقد  33
 آ در اصالحات مهندسي ملي همايش
 و آموزش وزارت -پرورش و موزش

 پرورش
1381 

34  
 در (ره) خميني امام هاي انديشه و آراء گسترش

 پرورش و آموزش درسي برنامه
 1381 تربيت و تعليم پژوهشكده سخنراني

 سخنراني آينده دهه در تربيت و جوانان  35
 نيسخنرا اسالمي تربيت مطالعات مرکز

 و آموزش وزارت پرورشي معاونت
 شپرور

1380 

 1380 درسي برنامه مطالعات علمي انجمن سخنراني درسي برنامه مطالعات علمي انجمن همايش  36

 سخنراني پرورش و آموزش در ديني تربيت شناسي آسيب  37
 پژوهش سازمان مشترك همكاري دفتر

 آموزشي ريزي برنامه و
1380 

 سخنراني سوم برنامه و فرهنگي توسعه دين،  38

 وزارت اسالمي فرهنگ مطالعات مرکز

 اسالمي ارشاد و فرهنگ

 
 

1380 

 سخنراني فرهنگي توسعه و درسي برنامه  39
 برنامه و فرهنگي توسعه دين، همايش
 اسالمي تبليغات سازمان - سوم

1380 

 سخنراني فرهنگي چند رويكرد با خانواده آموزش  40
 -خانواده اموزش بينالمللي فدراسيون

 کانادا ونكوور
1380 
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 زمان محل ارائه شيوه ارائه عنوان 

 سخنراني خوش خط  41
 ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 آموزشي
1379 

 1379 اسالمي تربيت مرکز سخنراني (ع) علي امام کالم و سيره در تربيت  42

 سخنراني تربيت و تعليم و فرهنگ  43
 - تربيت جايگاه علمي مجمع هفتمين

 پرورش و آموزش وزارت
1378 

 سخنراني تربيت ابعاد در تأملي  44
 کارشناسان فرهنگي و علمي سمينار

 قياتاب مدارس امور دفتر مدارس
 صالحات

1377 

45  
 علوم با مساوي اجتماعي علوم درسي برنامه

 نيست اجتماعي
 سخنراني

 ايران در اجتماعي علوم همايش

 تهران دانشگاه سخنراني
1377 

 سخنراني ابتدايي دوره در اي رشته بين سازماندهي  46
 فيتکي بهبود کاربردي - علمي سمينار

 پرورش و آموزش -عمومي آموزش
 تهران

1376 

 سخنراني تربيت و تعليم و بهداشت ارتقاي  47
 بهداشت هماهنگي و تغذيه کل اداره

 مدارس
1376 

 سخنراني ها اهدانشگ اجتماعي علوم در تلفيقي شيوه کاربرد  48
 آموزش ريزي برنامه و پژوهش مؤسسه

 رد يونسكو کميسيون همكاري با عالي
 تهران

1376 

49  
 نيخمي امام حضرت تربيتي آثار و انديشه بررسي

 )ره(
 1374 (ره) امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه سخنراني

50  
 در اي رشته ميان سازماندهي شيوه کاربرد

 اجتماعي علوم
 

 سخنراني
 و ايران در يونسكو ملي کميسيون

 آموزش ريزي برنامه و پژوهش مؤسسه
 عالي

1374 

 سخنراني درسي برنامه طريق از جمعيت آموزش  51
 يممفاه تفسير و تعبير ملي سمينار

 نهضت سازمان جمعيت آموزش
 سوادآموزي

1373 

 سخنراني (ره) امام حضرت ديدگاه از نوجوانان تربيت  52
 جوان و نوجوان تربيت جايگاه همايش

 و آموزش وزارت پرورشي معاونت
 پرورش

1372 
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 زمان محل ارائه شيوه ارائه عنوان 

53  

 توسعه و انسان
 
 
 

 سخنراني
 انسازم توسعه و شناسي جامعه سمينار

 انساني علوم کتب تدوين و مطالعه
 سمت دانشگاه

1371 

 سخنراني جمعيت آموزش  54
 رد جمعيت آموزش المللي بين سمينار

 مصر - قاهره الزهرا دانشگاه
1370 

 سخنراني امام ديدگاه از کودك تربيت  55
 ابتدايي دوره آموزش در تربيت جايگاه

 وزارت پرورشي معاونت سخنراني
 پرورش و آموزش

1370 

56  
سير تحول و تطور اعتبارسنجي در آموزش عالي 

 جهان
 پوستر

دومين کنفرانس ملي و نهمين همايش 
 ارزيابي کيفيت نظام هاي دانشگاهي

1394 

57  
مروري بر تجارب بين المللي در اعتبار سنجي 

 آموزش عالي
 پوستر

دومين کنفرانس ملي و نهمين همايش 
 دانشگاهي ارزيابي کيفيت نظام هاي

1394 

58  
نگاهي به تجارب ملي در اعتبارسنجي آموزش 

 عالي
 پوستر

دومين کنفرانس ملي و نهمين همايش 
 ارزيابي کيفيت نظام هاي دانشگاهي

1394 

  توسعه و انسان  59
 توسعه و شناسي جامعه همايش

 مدرس تربيت دانشگاه
1370 

  زنجان پزشكي علوم نشگاهاد  ونوجوانان کودکان در رفتاري اختالالت  60

  نماز سراسري اجالس نهمين  ابتدايي دوره در نماز آموزش هاي شيوه  61

62  
 :پرورش و آموزش در اصالحات موضوع تحليل

 آينده و حال گذشته،
 

 با اسالمي تربيت و مطالعات مرکز
 تربيت و تعليم پژوهشكده همكاري

 

  درسي برنامه در معنوي فطري رويكرد مقاله  63
 علوم پژوهشگاه انساني علوم کنگره
 تحقيقات و فناوري علوم وزارت انساني
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طرح ها و مقاالت ارزیابی  

 زمان عنوان 

 1392 ارزيابي مقاالت هفتمين دوره جشنواره بين المللي فارابي 1

 1392 ارزيابي طرح هاي تحقيقاتي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 2

3 
 پژوهشي:ارزيابي نشريات علمي، 

مطالعات برنامه درسي، فصلنامه تعليم و تربيت، تربيت اسالمي، نوآوري هاي آموزشي، پژوهش هاي تربيت 
 اسالمي و ساير نشريات

 

4 
ارزيابي کتب و طرح هاي تحقيقي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مرکز اسناد و 

 مدارك و انتشارات
1393 

 تا کنون 1390 پروپوزال هاي رساله هاي دکتري دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبائيارزيابي  5

6 
 ارزيابي طرح تدوين نظام نامه جامع تربيتي و برنامه ريزي درسي

 دانشگاه امام صادق )عليه السالم(
1394 

7 
اه هاي خارج از کشور، سازمان دانشجويي از دانشگ ارزيابي رساله هاي دکتري دانش آموختگان دوره دکتري

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

8 
 ارزيابي طرحنامه مباني و اصول برنامه درسي از منظر تعاليم اسالمي،

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1394 

 موفقیت های خاص

 سال همايش/ جشنواره/ ستاد موفقيت 

1  
 برنامه فرهنگ کردن نهادينه جهت اجرايي – علمي مديريت

 درسي ريزي
  رسيد کتابهاي تأليف و ريزي برنامه دفتر

 درسي ريزي برنامه علمي انجمن تأسيس  2
 علوم وزارت علمي انجمنهاي کميسيون

 فناوري و تحقيقات
 

 مربيان و اولياء آموزش انجمن تأسيس  3
 علوم وزارت علمي انجمنهاي کميسيون

 فناوري و تحقيقات
 

 
پرورش و درسي برنامه) ملي – علمي همايش موفق مديريت  

رتفك  

درسي ريزي برنامه علمي انجمن  
 

 

4  
 رد تلفيقي رويكردهاي ملي) – علمي همايش موفق مديريت

 درسي هاي برنامه

 درسي برنامهريزي علمي انجمن
 

 

5  
 تتربي و تعليم و اعظم پيامبر) ملي همايش موفق مديريت
 (اسالمي

  طباطبايي عالمه دانشگاه
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 سال همايش/ جشنواره/ ستاد موفقيت 

6  

 علوم آموزش در فرايندي مهارتهاي آموزشي کارگاه گذراندن

 اجتماعي علوم و تجربي
 

 رياضيات و علوم موزشآ ايدفتر منطقه 
 يونسكو

1373 

کشور ممتاز پژوهشگر  7 پرورش و آموزش وزارت   
1381 

 

8  
 عنوان به( عمل راهنماي درسي ريزي برنامه) کتاب انتخاب

 برگزيده کتاب
 درسي کتابهاي جشنواره

1381 
 

 1384 طباطبايي عالمه دانشگاه نمونه پژوهشگر  9

 1384 طباطبايي عالمه دانشگاه درسي ريزي برنامه رشته تأسيس  10

نمونه مؤلف  11 خانواده کتاب جشنواره نخستين   
1386 

 

12  
 کتاب عنوان به( اسالمي تربيت و تعليم) کتاب انتخاب
 برگزيده

 1386 درسي کتابهاي جشنواره

 طباطبايي عالمه دانشگاه نمونه پژوهشگر  13
 دانشكده

 تربيتي علوم و روانشناسي
1388 

 1388 درسي برنامه مطالعات انجمن درسي ريزي برنامه حوزه در تالشگر استاد لوح دريافت  14

15  
دريافت تقديرنامه به جهت ارائه مقاله در هفته پژوهش 

 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
 1389 دانشگاه عالمه طباطبايي

16  

 ابنص حد کسب و معنوي فطري درسي برنامه نظريه طراحي

 به آن ارسال و دانشگاه پردازان نظريه شوراي در امتياز
 مرکزي دبيرخانه

 پردازي نظريه هيأت

 انقالب شوراي به وابسته نقد و وريآنو

 فرهنگي
1390 

17  
دريافت تقديرنامه به جهت ارائه مقاله در هفته پژوهش 

 تربيتي علوم دانشكده روان شناسي و
 1390 دانشگاه عالمه طباطبايي

18  
دريافت تقديرنامه به جهت ارائه مقاله در هفته پژوهش 

 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
 1391 دانشگاه عالمه طباطبايي

19  
دريافت تقديرنامه به جهت فعاليت علمي و مديريتي کرسي 

 هاي ترويجي دانشكده
 1391 دانشگاه عالمه طباطبايي
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 ایفای نقش در تحول علمی، آموزشی و فرهنگی

دبيري شوراي سياست گذاري تدوين نقشه جامع علمي حوزه علوم اجتماعي در دانشگاه عالمه طباطبايي و پي گيري امور  -1

 1387آن تا حصول نتيجه   

تا کنون )هر ماه  88 مديريت و پي گيري امور برگزاري کرسي هاي ترويجي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي از سال -2

 يک کرسي با برنامه ريزي قبلي برگزار مي گردد(

 1390پي گيري امور بازنگري سرفصلهاي دروس در دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي در سال  -3

 مديريت کارگروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي و درسي و بازنگري سرفصلهاي دروس مربوط با رويكرد اسالمي و بومي -4

در کارگروه تعليم و تربيت شوراي تحول علوم انساني شوراي انقالب فرهنگي و مشارکت فعال در پيشبرد برنامه  عضويت -5

 ها.

ضيافت انديشه چند دانشگاه به دعوت نهاد نمايندگي رهبري در « اصول تربيت اسالمي»تدريس در دوره هاي آموزشي -6

 دانشگاهها

 1391دردانشگاه عالمه طباطبايي   « يفلسفه علم و معرفت اسالم»شرکت در دوره تخصصي -7

 1391تبيين مباني و ابعاد سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش به دعوت بسيج دانشگاه درسمينار مربوط به اين مو ضوع.  -8

 1391جلسه( به دعوت انجمن اسالمي دانشگاه 2نقد مباني نظريه رفتارگرايي در تعليم و تربيت) -9

بنا به درخواست رياست محترم دانشگاه به « ليف کتاب درسي دانشگاهيشيوه نامه طراحي و تا»تاليف -10

 .قصد کمک به توليد متون آموزشي در دانشكده ها

 تهیه سرفصل دروس در فرایند بازنگری سرفصلها در دانشگاه عالمه طباطبایی

 1391        تريتي علوم کارشناسي دوره درسي ريزي برنامه اصول درس هاي سرفصل طراحي -1

 1391     تريتي علوم کارشناسي دوره آموزشي ريزي برنامه اصول درس هاي سرفصل طراحي -2

 1391           تريتي علوم کارشناسي دوره کودکان به تفكر آموزش درس هاي سرفصل طراحي -3

             1391 تريتي علوم کارشناسي دوره تحصيلي هاي دور درسي ريزي برنامه درس هاي سرفصل طراحي -4

  شوراي در آن تصويب و ارشد کارشناسي دوره محور آموزش سميناردانشجويان درس هاي سرفصل طراحي -5

 1391  دانشكده آموزشي

 1391  آموزشي متون توليد براي دانشگاهي درسي کتاب تاليف و طراحي نامه شيوه تاليف و طراحي -6
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 سوابق تدریس :

 آموزشي مؤسسه ، )س( الزهرا قرآني، علوم مدرس، تربيت معلم، تربيت طباطبايي، عالمه: دانشگاههاي در تدريس

 وزارت ريزي برنامه و مديريت دانشكده پرورش، و آموزش وزارت تربيتي امور دانشكده ،)ره(  خميني امام پژوهشي

 م،ق العالميه المصطفي جامعه انساني علوم مؤسسه ، تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه پرورش، و آموزش

 . بهشتي شهيد دانشگاه نور، پيام دانشگاه

 ( ارشد کارشناسي و دکتري هاي دوره)  :تدریس اصلی حوزه های

 مباني و اصول برنامه ريزي درسي -

 نظريه هاي برنامه درسي -

  طراحي و تدوين برنامه درسي -

 برنامه ريزي درسي دوره هاي تحصيلي -

 : تدریس فرعی حوزه های

 اسالمي تربيت و تعليم -

 پيشرفته شناسي انسان -

 تربيت و خانواده -

 و فنون تدريسروشها -

 نقد و ارزيابي برنامه هاي درسي و آموزشي -
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 توفیق ...ال و من اهلل 

 1394آبانماه 


