
 سمه تعالیاب                                                           

  

 رزومه    

 

 دانشگاه فرهنگیان هیئت علمی  ، صادره از خرم آباد ،  1431، متولد سال   962مریم شبا ک ، ش،ش 

 گرایش برنامه ریزی درسی ، علوم تربیتی رشته در ی کتر د  تحصیالت :

آموزش ابتدای مشغول به تحصیل شدم که همزمان به تدریس اشتغال دردوره کارشناسی ناپیوسته  1461سال 

 . داشتم

 تدریس دروس  روش تدریس را ، همزمان با اتمام دوره کارشناسی در دانشسرای تربیت معلم  1462سال 

 و در ساعت غیر موظف تدریس ریاضیات دوره راهنمایی را نیز بعهده گرفتم. داشتم

 با انحالل دانشسراهای تربیت معلم ، در مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید مدنی  1434سال 

 .مشغول به کار شدم 

 .فارغ التحصیل  شدم  1433برنامه ریزی درسی  پذیرفته و سال در دوره فوق لیسانس رشته  1431سال 

 .ر تاجیکستان مشغول  به  تحصیل شدم دردوره د کتری  پداگوژی  ) علوم تربیتی (  در کشو 1431سال 

به فعالیتهای آموزشی فرهنگی  دیگری  به شرح زیر مشغول دانشگاه فرهنگیان همزمان با تدریس موظف  در

     . هستم

  و فرهنگی: فعالیتهای آموزشی

 هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 سال سابقه تدریس 43

ی کوتاه  مدت ضمن خدمت  برای معلمان در مناطق  شهر و  در دوره های کشوری ودوره ها تدریس

 شهرستانهای  تهران   

 ، تحلیل و بررسی کتب ، کارورزی ، کلیات روشها و فنون علوم تجربی و  ریاضیات روش تدریس)  دروس : 

  تدریس و......(   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            معاونت مدرسه                                                           

             عملدر وهشپژ تحقیقات  داوری

                         ی یدانشجو استاد راهنمای چندین  پروژه 

 



  رشدارزشیابی کتابهای آموزشی و کمک درسی 

  برگزاری کارگاهای آموزشی برای معلمان و مدیران  در سطح کشور   

  ارزشیابی :    سخنرانی در گردهمایی مدیران و معلمان  مدارس تهران  و دیگر  استانها با  موضوعات

       . و تدریس جذاب کالس، کلیات روشها و فنون تدریس ،  تمیز  ،  برنامه ریزی درسی طرح 

   تجربی علوم ات وتدریس ریاضیشهای ور و

 : داوری جشنواره الگو های تدریس برای دروس  

  ریاضیات     

 علوم تجربی   

   حرفه وفن      

 سازمان  سماء  پذیرفته شدگان و  دانشگاه فرهنگیان احبه گر دانشجویان پذیرفته شده درمص

 پذیرفته شدگان  اعزام به خارج فرهنگیان مصاحبه گر  

                   درمرکزشهید باهنر تهرانبرگزاری نمایشگاه نقاشی وهنرهای تجسمی 

 برگزاری نمایشگاههای متعدد برای دانشجویان رشته هنر    

 طراحی سئواالت  اعزام به خارج فرهنگیان  

 همکاری با سازمان پژوهش  و برنامه ریزی 

 با سازمان انتشارات کتابهای کمک آموزشی در بخش نقد و بررسی کتب  همکاری

 (کتابهای علوم تجربی فل)موعضو گروه مولفین سازمان پژوهش وبرنامه ریزی کتب درسی

 عضو گروه اعتبار بخشی کتابهای درسی جدیدالتالیف  

   کتب درسیدرسازمان پژوهش وبرنامه ریزی  ریزی کتابهای علوم تجربی عضو شورای برنامه

 مشاور آموزشی در مدارس ابتدای  

 عضو کمیته پژوهشی مراکز تربیت معلم    

 همکاری با این کمیته جهت عالقمند کردن دانشجویان  به  فعالیتهای پژوهشی  ، برگزاری همایشها و ...   

 ارائه ی دست سازه های آموزشی مربوط به روش تدریس ریاضیات و علوم تجربی  و دیگر فعالیتهای 

 آموزشی ، تربیتی و فرهنگی .

 



 :        تالیف کتب 

 ،انتشارات کوروش چاپ                                                                           1831، سال تدریس ریاضیات دردوره ابتدایی -1

  ،انتشارات علوم نوین1811سال ،تاب کار ریاضیات اول ابتداییک -2

 ،انتشارات، کوروش چاپ1811ای تدریس ریاضیات اول ابتدایی ،سال راهنم  -8

 ،انتشارات، کوروش چاپ                                                                                                 1818ابتدایی ،سال راهنمای تدریس ریاضیات دوم  -4

                                                                                                 ،انتشارات، کوروش چاپ 181 8ابتدایی ،سال موای تدریس ریاضیات سراهنم  -5

                                                                                                 ،انتشارات، کوروش چاپ 181 8ابتدایی ،سال مای تدریس ریاضیات پنجراهنم -6

                                                                                            ، انشارات کوروش چاپ 1818سالابتدایی ، ششم تاراهنمای تدریس ریاضی -7

 ،انتشارات کوروش چاپ         1811، سال اول ابتدایی علوم اهنمای  تدریسر -3 

،انتشارا ت 1421،سال)ادامه تحصیل(کیفیت آموزشهای ضمن خدمت بلند مدتعوامل موثر دربهبود  - 2 

 سپهر ادب

  ،اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی 1421،سال علوم تجربی دوم دبستان -11

  ،اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی 1421،سال راهنمای تدریس علوم تجربی دوم دبستان -11

                                                                             ،اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی 1421سال،  دوم دبستانکتاب کار علوم تجربی  -12 

 انتشارات کوروش چاپ ، 1811بانک سئواالت علوم تجربی اول ابتدایی،سال  -18

 توزیع کتابهای درسی،اداره کل چاپ و 1812علوم تجربی سوم دبستان، سال  -14

 ،اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی1812علوم تجربی سوم دبستان، سال  راهنمای تدریس -15

 ،اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی1812ار علوم تجربی سوم دبستان، سال کتاب ک -16

،انتشارات 1421سال، به انضمام اهداف کالس دوم و ششم  روش تدریس ریاضیات دردوره ابتدایی -17

 کوروش چاپ 

  1811ضمن خدمت درجمهوری اسالمی ایران )به زبان روسی( سال   - 13

   ،اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی 1818،سال چهارم دبستان   علوم تجربی --  11

 انتشارات کوروش چاپ ،1814،سال راهنمای تدریس ریاضیات چهارم ابتدایی -21

 انتشارات کوروش چاپ ،1814،سال م ابتداییششراهنمای تدریس ریاضیات  -21

 

 ، انتشارا ت کوروش چاپ 1815،سال م ابتدایی پنج راهنمای تدریس علوم تجربی -22

 ، انتشارا ت کوروش چاپ 1815، سال م ابتدایی ریاضیات پنجراهنمای تدریس  -28

 ، انتشارا ت کوروش چاپ 1815، سال م ابتدایی ریاضیات پنجراهنمای تدریس  -24



                                                       

  قراردادهای پژوهشی

و دوم ابتدایی ، طر ف  قرارداد سازمان پژوهش  پایه علوم تجربی درسی و راهنمای معلم کتاب تالیف -1

 برنامه ریزی کتب درسی

معلم علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ، طر ف  قرارداد سازمان پژوهش تالیف  کتاب درسی و راهنمای --2  

 و برنامه ریزی کتب درسی

تالیف  کتاب درسی و راهنمای معلم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی ، طر ف  قرارداد سازمان پژوهش و  -8   

 برنامه ریزی کتب درسی

ابتدایی ، طر ف  قرارداد سازمان پژوهش و برنامه فعالیت علوم پایه دوم و ششم تالیف وتدوین محتوای  -4

  ریزی کتب درسی

        

 : ومقاله ها تحقیقات

   کارورزی دانشجویان ضمن خدمت     

 سواد پژوهی                              

 فرهنگی در نهادینه شدن عدالت        تاثیر عوامل  نقش و

    تجربی  پایه سوم ابتدایی با اصول و معیارهای انتخاب محتوابررسی میزان تطبیق محتوای کتاب علوم 

 راههای حفظ و تقویت فرهنگ و تمدن اسالمی  

 نماز    

 کتابخانه در اسالم     

 حقوق زن در اسالم  

 امتحان در اسالم      

     دمت کارکنانخها و مکانیزمهای آموزش ضمن الگو

 دمدت بلن ضرورت آموزشهای ضمن خدمت

     انواع روشهای آموزش ضمن خدمت

                طالق در ملل و ادیان دیگر

        عوامل فرهنگی در نهادینه شدن عدالت در جامعهنقش و تاثیر 

        راههای حفظ و تقویت فرهنگ وتمدن اسالمی



    خانواده و تاثیر آن در رفتار کودک

 کانت       فلسفی  –ده های تربیتی یعق

                ربیجتدریس علوم تروش 

  ترجمه مقاله

دو فصلنامه  ،1421،سال  عوامل موثر دربهبود آموزشهای ضمن خدمت معلمان ابتداییبا عنوان:  چاپ مقاله

 ه شهد بهشتیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگا

 تاجیکستانچاپ مقاله با عنوان: اصول آموزشهای ضمن خدمت درنشریه دانشگاه ملی در  

 چاپ مقاله با عنوان: روشهای فعال در ریاضیات برای ادامه تحصیل معلمان در نشریه دانشگاه ملی تاجیکستان

) بلند مدت ( ضمن خدمت در کتاب فرهنگ وآموزش در حوزه تمدن ایرانی چاپ مقاله با عنوان: ضرورت آموزشهای 

 ،ناشر کشور تاجیکستان 

 این فعالیتها از مقامات مسوول تقدیرنامه کسب نموده ام. الزم به ذکر است که جهت انجام

                                                                              

 با تشکر

 مریم شباک

 

 

 


