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 سمه تعالياب

 Curriculum Vitae 

 رزومه

 مشخصات فردي
 مریم نام:

 نادری نام خانوادگی:

 

 

 هاآدرس

 های دانشگاه فرهنگیان استان تهرانمدیریت پردیس محل كار

 mnaderi_67@yahoo.com ایمیل

 تحصيلي سوابق (أ

 ر
مدرك 

 تحصيلي
 تا تاريخ از تاريخ رشته تحصيلي

مدت 

 تحصيل
 معدل محل دانشگاه نام دانشگاه

 سال 5 2012 2008 تعلیم و تربیت دكتری  1

دانشگاه 

آموزگاری 

 تاجیکستان

  تاجیکستان

2  
كارشناسي 

 ارشد
 سال3 1375 1372 جغرافیا

دانشگاه شهید 

 بهشتي
 75/16 تهران

 سال 4 1369 1365 جغرافیا كارشناسي  3

دانشگاه 

خواررزمي 

 تهران

 تهران، 

 خ شهید خاقاني
75/14 

 

 

 عنوان رساله دکتري

 

 آموزانانشد تحصیلی پیشرفت و درس کالس عاطفی-روانی جو بر آموزشی بسته اثربخشی بررسی

 تهران شهر انسانی علوم رشته متوسطه دوره سوم سال دختر

 مکان یابی خدمات رسانی روستایی لواسانات نامه کارشناسي ارشدعنوان پايان
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 خالصه آماري رزومه

 تعداد عنوان ر

 10 کتب تالیفی ا

 ISI  3مقاله   ب

 6 پژوهشی -مقاله علمی  ج

 2 تخصصی -مقاله علمی  د

 6 های ملیمقاالت ارائه شده در همایش  ه

 4 طرح پژوهشی مجری  و

 4 تولید محتوای آموزشی  ز

 3 راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد  ح

  ط
 تدریس و فعالیتهای آموزشی

 دانشگاهی
12 

 عنوان 
20 

 واحد

 کتب تاليفي (ب

 نويسندگان کد ناشر مخاطبين تاليف  سال عنوان  ر

 مخاطرات طبیعی  1
در دست 

 چاپ
 

 انتشارات مدرسه
 

 مریم نادری

2  
 ایرانجغرافیای 

 پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه
1395 

 (ها)کلیۀ رشته
 مریم نادری 110218 های درسی ایرانشرکت نشر کتاب

3  
 سوم سال ۲ جغرافیای درسی کتاب

  متوسطه آموزش
83-1382 

 و ادبیات رشته
 انسانی علوم

 برنامه و پژوهش سازمان سال
 درسی ریزی

 مریم نادری 2۷1/5

4  
دانشگاهی پیشجغرافیا دوره 
 های تدریس()طراح روش

1389 
 پیش دانشگاهی

 مریم نادری 393 های درسی ایرانشرکت نشر کتاب

 1389 روش آموزش مطالعات اجتماعی  5
ویژه رشته 

 ابتدایی
 مریم نادری 6000 های درسی ایرانشرکت نشر کتاب

6  
 (۲ای ایران )جغرافیای ناحیه
 

1383 
 دوره کارشناسی

 های درسی ایرانکتابشرکت نشر 
3021 

 مریم نادری

7  
 (1ای ایران )جغرافیای ناحیه

 همراه با بسته آموزشی
1383 

 دوره کارشناسی
 

 های درسی ایرانشرکت نشر کتاب
3021 

 مریم نادری

8  
 جغرافیای سال سوم دبیرستان

 
1381 

رشته ادبیات و 
 علوم انسانی

 های درسی ایرانشرکت نشر کتاب
 

 مریم نادری

9  
آموزش درس مطالعات اجتماعی 

(۲) 
1380 

کارشناسی مراکز 
 تربیت معلم

 انتشارات صحفی
 

 مریم نادری

10  
آموزش درس مطالعات اجتماعی 

(1 ) 
13۷8 

کاردانی مراکز 
 تربیت معلم

 انتشارات صحفی
 

 مریم نادری
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 ISI به زبان انگليسي خارجي پژوهشي -علمي چاپ شده در نشريات مقاالت (ج

 عنوان نشريه عنوان مقاله ر
سال  شماره نشريه

 انتشار
 نويسندگان

1 

Effects of Computer Assisted 

Instruction on Iranian High 

Schools Students’ Achievement 

in Geography 

European Journal 

of Scientific 

Research, 

123(3), 

 pp 227-232. 
2014 

 زهره عابدی

 مریم نادری

2 
Effect of Designed Learning 

Package on Teaching: A Case 

Study 

International 

Journal of Bio-

resource and Stress 

Management 

4(4), 

 pp 655-657 
 مریم نادری 2013

3 

Investigation of the influence of 

educational package on 

psychological and moral and 

also educational improvement 

of the student 

Australian Journal 

of Basic and 

Applied Sciences 

7(1),  

pp 117-123 
 مریم نادری 2013

 

 پژوهشي-مقاالت چاپ شده در نشريات علمي (د

 نويسندگان نام فصلنامه شماره/ سال عنوان مقاله ر

1 

کیفیت زندگی کاری و فرسودگی  بررسی رابطه
 مدیریت مدرسه در دست داوری شغلی معلمان ابتدایی 

 مریم نادری،
 اکرم صفری،  

 طاهره سعادتی مفرد

2 

-یروان جو بر آموزشی بسته اثربخشی بررسی
 تحصیلی پیشرفت و درس کالس عاطفی

 رشته متوسطه دوره سوم سال دختر آموزاندانش
  تهران شهر انسانی علوم

1393  
 صفحه ،11۷ شماره

16۷-155. 
 تربیت و تعلیم

 نادری ممری
 زادهحکمت اهلل عبداهلل

3 
 های آموزشی تأثیر تکنولوژی بر مدل

 )به زبان تاجیکی(
2012 
1390 

پیام دانشگاه ملی 
 تاجیکستان

 مریم نادری

4 
 ضرورت و آموزشی تکنولوژی تحوالت سیر

 (. روسی زبان به) آن به توجه

2011  
 (۷5) 11 شماره
 444-449 صفحه

 ملی دانشگاه پیام
 تاجیکستان،

 مریم نادری

5 
 زا استفاده ضرورت و آموزشی بسته با آشنایی

 ( روسی زبان به) آن

2011  
 (۷4) 10 شماره
 .384-389 صفحات

 ملی دانشگاه پیام
 تاجیکستان

 مریم نادری

6 
 مراکز سوی به آموزشی مراکز سیر ضرورت

 ( روسی زبان به) یادگیری

2011  
 (۷3) 9 شماره

 .451-456 صفحه 

 ملی دانشگاه یامپ
 تاجیکستان

 مریم نادری
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 تخصصي-مقاالت چاپ شده در نشريات علمي (ه

 نويسندگان نام فصلنامه شماره/ سال عنوان مقاله ر

1  
 راهنمایي آموزش رشد 1390  مقیاس مفهوم آموزش

 نادری مریم

 نیاكوروش امیری 

2  
 یاپو آموزشي بسته اجرای و تولید طراحي،

1389  

 4-15 صفحات
 مریم نادری كارآمد مدارس آموزشي

 هاي مليهمايش درمقاالت ارائه شده  (و

محل  تاريخ پذيرشنوع  عنوان مقاله عنوان همايش ر

 برگزاري

 نويسندگان

 ماندگار خیر ملي همایش  1

 هایكتاب در خیر امور مفهوم بررسي

 دوره اجتماعي مطالعات درسي

 .96-1395 تحصیلي سال در ابتدایي

  سخنراني

و چاپ ئر 

 مجموعه مقاالت

1395  
 مریم نادری

 خدابندهصدیقه 

 آموزش ملي همایش پنجمین  2
 كالس بر آموزشي بسته اثربخشي

 درس

 شهید دانشگاه 1392 پوستر

 رجایي

 مریم نادری

 

3  
 مهندسي ملي كنگره هفتمین

 عمران

 در آموزشي بسته از استفاده لزوم

 به عمران مهندسي هایدرس آموزش

 پاورپوینت برای جایگزیني عنوان

 1392 پوستر
 انسیست دانشگاه

 بلوچستان و

محمد صادق 

 عباسیان،

 مریم نادری

 سالم اقتصاد فراخوان  4
 يسیاس اجتماعي، اقتصادی، پیامدهای

 كاال قاچاق فرهنگي و

چاپ در مجموعه 
 مقاالت

 قسمت اول، جلد
-32 صفحه دوم،

23. 

1388  

 مریم نادری

5  

 هایفرصت و هاچالش همایش

 دوره در تربیت و تعلیم

 راهنمایي

 دوره در علوم آموزش جدید رویکرد

 راهنمایي

 تهران 1385 

 مریم نادری

 شیراز جغرافیا، كشوری همایش  6
 ضمن هایآموزش تأثیر بررسي

 معلمان تدریس بر خدمت

 شیراز 1382 
 مریم نادری

 

 راهنمايي پايان نامه  (ز

 نام دانشگاه سال تحصيلي سمت عنوان پايان نامه مقطع ر

 كارشناسي ارشد  1

 و القخ تفکر بر تریز مسئله حل مهارت آموزش تاثیر بررسي

 هرانت شهر پنج منطقه ششم پایه آموزان دانش انتقادی تفکر

 

 راهنمااستاد 

 
97-96 

به نسی -فرهنگیان

 تهران

 كارشناسي ارشد  2
 علمانم شغلي فرسودگي و كاری زندگي كیفیت رابطه بررسي

 پاكدشت شهرستان ابتدایي
 96-97 راهنمااستاد 

 بهنسی -فرهنگیان

 تهران

 كارشناسي ارشد  3
بررسي رابطه بیوریتم احساسي جسمي و فکری معلمان با 

 كیفیت تدریس آنان در دوره ابتدایي شهرستان زنجان
 97-98 استاد راهنما

 بهنسی -فرهنگیان

 تهران
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 مسئوليت ها(ح

 محل  سال عنوان  ر

 1397-98 های استان تهرانمعاونت آموزشي و فرهنگي و پژوهشي مدیریت پردیس 1
مركز  –تهران 

 شهدای مکه

 مدیر گروه آموزشي علوم تربیتي 2
96-1395 

95-1394 

پردیس  -تهران

 نسیبه

 تهران 1392-1394 عضو شورای آموزشي گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسي  3

 تهران 1384-1387 های استان تهران سرگروه آموزشي سازمان آموزش و پرورش شهرستان 4

5 
 1393-1394 بررسي آثار و تألیفات جشنواره خوارزمي تهران  عضو هیأت

1387- 1385 
 تهران

 تهران 1382-84 گروه جغرافیاهای استان تهران سرگروه آموزشي سازمان آموزش و پرورش شهرستان 6

 تهران 1384 -1387 عضو شورای برنامه ریزی و ارتقا مراكز تربیت معلم، دفتر تألیف 7

 تهران 1383 -1388 های استان تهران عضو شورای مصاحبه مراكز تربیت معلم، شهرستان 8

 تهران 1378-1392 ریزی كتب درسي گروه تربیت معلم و گروه جغرافیا همکاری یا دفتر تألیف و برنامه 9

10 
و  های استان تهرانبررسي آثار و تألیفات سازمان آموزش و پرورش شهرستان عضو هیأت

 منطقه مالرد
 مالرد 1387-1384

 تهران 1386 -1388 های استان تهران ریزی كتب درسي و سازمان آموزش و پرورش شهرستانبرنامه 11

 تهران 1383 -1388 های استان تهران عضو شورای مصاحبه مراكز تربیت معلم، شهرستان 12

 تهران 1381-1384 آموزشي همکاری با دفتر تکنولوژی  13

14 
دروس جغرافیای رشته مطالعات سرگروه و مسئول تکنولوژی آموزشي مركز عترت 

 اجتماعي
 واوان 77-1375

   دروس جغرافیای رشته مطالعات اجتماعيسرگروه  15

 تبریز 1381/ 4/ 22-27 تأمین مدرس كشوری تبریز، یزد، اصفهان، شیراز. 16

 تهران 1370-1372 مدیریت دبیرستان ارشاد 17

 

 عضو کميته علمي و هيئت داوران(ط

 محل  سال عنوان  ر

 های استان تهرانهای تدریس سازمان آموزش و پرورش شهرستاندوران جشنواره عضو هیأت 1

 
 تهران 1387-1384

2 
 بررسي آثار و تألیفات جشنواره خوارزمي تهران عضو هیأت

1394-1393 

1387- 1385 
 تهران

3 
 تهران 1378-1392 معلم و گروه جغرافیاریزی كتب درسي گروه تربیت همکاری یا دفتر تألیف و برنامه

های استان تهران و منطقه بررسي آثار و تألیفات سازمان آموزش و پرورش شهرستان عضو هیأت 4

 مالرد
 مالرد 1387-1384
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 پژوهشي مجري طرح (ي

شماره  عنوان  ر
 قرارداد

 محل  کد برون داد تاريخ

های دفتر تألیف كتاب 1511000002 18/10/1392 23100/1/101 گلستانشناسی مجری تألیف کتاب راهنمای معلم استان 1
 درسي

های تحصیلی مجری طرح تولید راهنمای برنامه دوره 2
دبستان، ابتدایی و متوسط نظری )تولید جدول عناوین پیش

 یافته به آنهادروس و زمان اختصاص
های دفتر تألیف كتاب 1552000006 03/09/1392 19426/1/101

 درسي

مجری تولید برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه اول دوره  3
های دفتر تألیف كتاب 910091 04/10/1391 21926/1/101 اول متوسطه

 درسي
های دفتر تألیف كتاب 1/الف/1-10/1 1390=01/12/1 29821/1/101 شناسیمجری تولید ماکت بسته آموزشی استان 4

 درسي

 توليد محتواي آموزشي (ك

 محل تاريخ عنوان  ر

 نامه دكتریپایان 1390 لوح فشرده بسته آموزشی فصل کوهستان 1

 های آموزشي فرآیند مهر تا مهراجرای اولویت 1384 جغیرافیای سال سوم دبیرستان 11لوح فشرده درس  2

 پرورش استان فارسدبیرخانه جغرافیا، سازمان آموزش و  1384 (2لوح فشرده مستندسازی کتاب جغرافیای ) 3

4 
 1383 لوح فشرده تدریس علوم تجربی

همایش نقش آموزش و پرورش در نهضت تولید علم جنبش 

 افزاری، آموزش و پرورش مالرد.نرم

 فعاليتهاي آموزشيتدريس و (ل

 مقطع عنوان درس ر

 كارشناسي سنجش و اندازه گیری تحصیلی 1

 كارشناسي کلیات فنون روش تدریس 2

 كارشناسي آموزشی ریزیبرنامه 3

 كارشناسي بررسی کتب مطالعات اجتماعی و حرفه و فن 4

 كارشناسي تولید و کاربرد مواد آموزشی 5

 كارشناسي مبانی برنامه ریزی درسی 6

 كارشناسي طراحی آموزشی 7

 كارشناسي تعلیم و تربیت 8

 كارشناسي روش تدریس مطالعات اجتماعی 9

 كارشناسي روش تحقیق 10

 كارشناسي تمرین معلمی 11

 كارشناسي نامهپایان 12

 

 آموزشي ضمن خدمتهاي دوره (م

 ميزان ساعت عنوان  ر

1 ICT 154 

 390 تخصصي 2

 214 عمومي 3

 


