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 بنام خدا

                                   (VC)پژوهشي  ـ علمي   سوابق                                                                  

 مشخصات فردی

 نام

 تهمینه 

 نام خانوادگی

 بازگیر

 نام پدر

 ابراهیم

 شماره ملی

 

 جنسیت 

 زن 

 وضعیت تأهل

 مجرد

 الکترونیک پست 
t.bazgir@yahoo.com 

 شماره شناسنامه

4335 

 تاریخ تولد

1341 

 وضعیت خدمت وظیفه

-- 

 تلفن

 

 شماره موبایل
 

 آدرس ها

 شماره تلفن کد پستي آدرس شهر استان کشور آدرس

 تهران  تهران  ایران  محل کار

انتهای خیابان  –خ شریعتی 

معلم مدیریت امور پردیس های 

 استان تهران 

  

    تهران  تهران  ایران  منزل

 

 سوابق تحصیلي

 تا تاریخ از تاریخ محل تحصیل رشته تحصیلي مقطع تحصیلي
مبنای 

 معدل
 معدل

 –علوم تربیتی  کارشناسی

مدیریت و برنامه 

 ریزی آموزشی 

 عالمه طباطبایی -ایران 

  از بیست  1371 1367

  از بیست  1374 1371 عالمه طباطبایی -ایران  مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

  از بیست  2012 2007 دانشگاه پداگوژی -تاجیکستان  علو تربیتی دکتری تخصصی
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 توانمندی ها

 میزان تسلط میزان عالقه مندی عنوان

آموزشی  –دوره های تخصصی: همه دوره های تربیتی 

 ساعت کالس ضمن خدمت 1500کامپیوتر حدود 
  

 باال باال تدریس 

 باال باال زبان

 بق عضویتسوا

 تا تاریخ از تاریخ نوع عضویت مسؤلیت نام محل

     

     

     

 

 طرح های پژوهشي

 ردیف 
 محل ارائه سال ارائه طرحعنوان   طرحنوع  

نقش در 

 طرح

 سرفصل  

کارشناسی رشته علوم 

تربیتی گرایش پیش 

 دبستانی و دبستانی

 

 همکار دانشگاه فرهنگیان 92

 ناظر دانشگاه فرهنگیان 1394 تدوین مبانی و اصول و راهنمای  خرید خدمات پژوهشی 

 خرید خدمات پژوهشی 

آوری اطالعات مورد مطالعه و جمع 

نیاز برای تدوین طرح جامع فرهنگی 

 استان تهران 

 ناظر دانشگاه فرهنگیان 1395

 

  مقاالت

تاریخ /محل  مجله نوع مقاله عنوان مقاله ردیف 

 انتشار

 محل/کشور

1 

آموزش ضمن خدمت 

معلمان در کشورهای 

 مختلف، 

 

 

ISI 

مجله پیام پژوهشگاه آکادمی 

 تاجیکستانعلوم 

-119در صفحه  4-3در شماره 

127 

در سال 

2011 

 

 تاجیکستان 

2 

پرورش خالقیت در دانش 

 آموزان، 

مجله مذکور دارای 

شماره بین المللی 

ISSN-2074-1847 

 ISI مجله علمی پژوهشی 

دانشگاه ملی تاجیکستان شماره 

3 (67) 
 تاجیکستان  ،2011سال 
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3 

نظام آموزشی کارکنان، مجله 

 ،  علمی پژوهشی 

ISI 
مجله مذکور دارای 

شماره بین المللی 

ISSN-2074-1847 

 

دانشگاه ملی تاجیکستان شماره 

8 (72) 
 تاجیکستان  2011سال 

4 

شیوه های ارزیابی آموزش ها 

 ی ضمن خدمت، 

 

مجله علمی 

، مجله   ISIپژوهشی

مذکور دارای شماره 

-ISSNبین المللی 

2074-1847 
 

دانشگاه ملی تاجیکستان شماره 

5 (69) 

 ان تتاجیکس 2011سال 

5 

عوامل موثر در ارتقای 

کیفیت آموزش های ضمن 

خدمت دوره های کوتاه مدت 

 معلمان، 

 

 علمی پژوهشی
فصلنامه مدیریت آموزشگاهی 

 دانشگاه فرهنگیان
 ایران  1393

      

 

 همایش های علمي

داخلي/   نوع پذیرش عنوان مقاله عنوان همایش ردیف 

 بین المللي

 سال

1 
سیزدهمین کنفرانس فیزیک 

 ایران ارایه  

ارائه آن از طریق   کارنمای ماهانه فیزیک

سخنرانی در 

 کنفرانس

 داخلی

شهریور  

1391 

 

2 
پانزدهمین کنفرانس فیزیک 

 ایران 

آموزان به عالقمند سازی دانش 

 پژوهش های کاربردی فیزیک،
 1393 داخلی ارائه 

 1395 داخلی ارائه  تحلیل کتاب فارسی خوانداری  خیر ماندگار 3

4  
پنجمین همایش ملی روان 

 شناسی مدرسه 

تاثیر قصه گویی بر اختالل خواندن 

 دانش آموزان 

ارائه آن از  ارایه

طریق سخنرانی 

 در کنفرانس

 بهمن 1397 داخلی

5 
پنجمین همایش ملی روان 

 شناسی مدرسه

رابطه اختالل نوشتن دانش آموزان با 

 سبک های فرزند پروری

ارائه آن از  ارایه

طریق سخنرانی 

 در کنفرانس

 بهمن 1397 داخلی
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 تالیفات

تاریخ /محل  انتشارات نوع اثر عنوان اثر ردیف 

 انتشار

 
کتاب عوامل مؤثر در بهبود دوره های ضمن 

 انتشارات آهنگ سال  تالیف خدمت کوتاه مدت معلمان ابتدایی، 
 90تهران

 

 

 سوابق اجرایي

 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری سمت محل خدمت عنوان فعالیت

تخصصی تامین و کارگروه  سر گروه 

علوم تولید محتوای آموزشی رشته 

 تربیتی دانشگاه فرهنگیان

معاونت 

 پژوهشی
 تاکنون  1397 غیرموظف  سرگروه

 1398 1397 رسمی سرپرست  نسیبه  سرپرست پردیس 

معاون آموزشی،پژوهشی و فرهنگی 

 مدیریت امور پردیس های استان تهران 
 1397 1394 رسمی معاون تهران 

 ستاد استقرار الیه استانیعضویت 

 

 1394 1393 غیر موظف عضو تهران 

مدیر عامل موسسه علمی پژوهشی 

میراث ایرانیان وابسته به سازمان میراث 

 فرهنگی

 

 1392 1392 آزاد  سرپرست  تهران 

رییس مرکز علمی کاربردی صنایع 

 دستی تهران 

 

 1393 1392 آزاد  رییس تهران ولنجک  

تربیت  سال رابط تحقیقاتی مرکز 6

 معلم شهید باهنر

 

 84 78 غیرموظف  رابط  شهید باهنر

سال معاونت آموزشی مراکز تربیت 13

 معلم باهنر و شهدای مکه

 

 -شهید باهنر  

 شهدای مکه
 89 75 رسمی معاون
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در  سال مسئول  جشنواره خوارزمی 4

 مرکز تربیت معلم شهید باهنر 

 

 رسمی معاون و عضو گروه شهید باهنر
سال های 

 متفاوت
 

و مسئول نظارت  یآموزش مدیر و معاون

کاربردی  -و ارزشیابی مراکزعلمی 

 سال 5به مدت  موسسه میراث ایرانیان

 1392 1387 آزاد  معاون آموزشی –مدیر  تهران 

مدیریت کارگاه کیفیت بخشی برگزاری 

 آموزشی شهر تهران 
 78 76 غیرموظف  عضو تهران 

نمایشگاههای متعدد برای برگزاری 

در مرکز تربیت رشته هنرهای تجسمی 

 معلم شهید باهنر و شهدای مکه

 

 92 75 غیرموظف  مسوول  شهید باهنر

      

 

 داوری )مجالت تخصصي ، همایش ها ،جشنواره هاو ....(

 سمت محل خدمت عنوان فعالیت
نوع  

 همکاری
 تا تاریخ از تاریخ

داوری مسابقات علمی 

 فرهنگی 

 

 شهدای مکه  –باهنر 
معاون 

 آموزشی 

مسوول و 

 عضو مسابقات 
75 93 

داوری تحقیقات پژوهش در 

 عمل 

 

 85 85 داور مدرس  شهدای مکه 

مقاله دومین همایش تربیت  3داوری ا

 معلم
 - 94 داور داور نسیبه 

مدیریت آموزشگاهی داوری مقاله 

 دانشگاه فرهنگیان
 - 95 داور داور مدیریت استان –نسیبه 

 

 ی علمي و  پژوهشيجوایز و مقام ها

 سال کسب برگزار کننده مقام/رتبه عنوان فرعي عنوان اصلي

 1380 وزارت آموزش و پرورش  در استان - مدیر نمونه

 1389 دانشگاه فرهنگیان در استان - پژوهشگر برتر
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 سوابق تدریس

 عنوان درس محل تدریس
مقطع 

 تدریس

ترم 

 شروع
 ترم پایان

نقش در 

 تدریس

لم برای مدرس مراکز تربیت مع

 تیدروس مدیریت وعلوم تربی

شهدای مکه  –شهید باهنر 

 نسیبه -شهید رجایی 

 

 –کارورزی های مختلف  –روش تدریس 

اصول و مبانی  –سازمان و مدیریت  –پروژه 

 –فلسفه تعلیم و تربیت  –آموزش و پروش 

 –تحلیل محتوای کتب فارسی ابتدایی 

 -روش تحقیق –کلیات راهنمایی ومشاوره 

 طراحی مسایل یادگیری –برنامه ریزی 

کاردانی 

 کارشناسی 
 مدرس تاکنون 75

تدریس در دوره کارشناسی 

 نسیبه  ارشد
روش  -فلسفه تعلیم و تربیت پیشرفته

 تدریس پایان نامه

کارشناسی 

 ارشد
 مدرس تاکنون 94

 تدریس در دانشگاه پیام نور

 
 مدرس دو ترم بهمن76 کارشناسی اصول مدیریت –مقدمات مدیریت 

مدرس  مراکز علمی کاربردی 

صنایع دستی  دانشگاه جامع

 سازمان میراث فرهنگی 

 

 پروژه
کاردانی 

 کارشناسی
 مدرس 93 92

تدریس دوره های کوتاه مدت 

ضمن خدمت برای مدیران و 

 8- 11تهران منطقه معلمان 

دروس خالقیت ، مدیریت ، روابط انسانی ، 

 مدیریت مدرسه محور 
 مدرس 92 78 کوتاه مدت

اه روش تدریس گارمدرس ک

 برای معلمان شهرقزوین
 اه روش تدریس برای معلمانگارک

 کوتاه مدت
  

 مدرس

مدیریت برای مدیران مدرس 

 شهر کابل در کشور افغانستان

 

 ارشد وزارت معارف مدیریت برای مدیران

 کوتاه مدت

 روزه 15دوره  خرداد 82

 مدرس

کارگاه روش تحقیق مدرس 

 برای معلمان شهر قزوین 

 

 کارگاه روش تحقیق 

 کوتاه مدت

  

 مدرس

کارگاه خالقیت برای مدرس 

 مدیران شهرقم  

 

 کارگاه خالقیت

 کوتاه مدت

  

 مدرس

 

 مدارک زبان

 مالحظات مدت اعتبار تاریخ اخذ عنوان

 زبان های انگلیسی 

 5به مدت 

سال تا 

1385 

 نامحدود
در کانون زبان ایران تا از مقدماتی تاپایان دوره 

 پیشرفته )کامل(
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