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 :یماتیموردعالله تحم یها زمینه. 1

 یمحتوا لی،روش تحمیك ،تحل یلیتحص شرفتیپ یابی، ارزش سیتدر نوین  یها روششناسي دین ، تربیتي و روان شناسي روان

  یمتون درس

 

 : یلیسوابك تحص. 2

 0954روانشناسي تربیتي، دانشگاه عالمه طباطبایي  دكتري

  0949تهران ، سال  ماتیو تحم واحد علومآموزشي، دانشگاه آزاد  تیریارشد مد كارشناسي

 0932، سال  یدولت تیریآموزشي ، مد تیریارشد مد كارشناسي

 0931سال زینور تبر امیمدیریت آموزشي، دانشگاه پ كارشناسي

 : یدولت یها سمتو  ها پستدر  یا حرفهسوابك   -9

  59ال از ستهران  بهینس سیپرد علمی هیئت

 0959-0953  از سال یپژوهش یفرهنگ یآموزش معاون

 0944 - 0950از سالشرافت شهید  معلم تیتربمرکز  یتیگروه علوم ترب ریو مدمدرس 

 0932از سال زیباهنرتبر دیشه معلم تیتربمرکز  مدرس

 0931از سالشاهد   یمجتمع آموزش ریمد

  0924 سال زیتبردبیرستان امامت مدیر 

 0921در سالتهران  3پاسداران انمالب منطمه  یلیتحص ییمدرسه راهنما ریمد

 0920زدرسالیتبر هیفاطم رستانیدب ریمد

  0915در سال  ینیامام خم رستانیدب معاون

  آموزشي/تدریس: و سوابق تجارب دانشگاهي. 4
 



تربیتی،  یشناس روان،  سیتدرو فنون  ها روشکلیات  ،فعال تدریس یها وهیش:شهید باهنر تبریز معلم تیتربمرکز 
 3113از سال  کارورزی ، تحقیق ،تدوین و مسائل تربیتی ، روش تحقیق و مرجع شناسی، تمرین معلمی

 
، 3سیتدرو فنون  ها روشکلیات  وپرورش آموزشتربیتی، مبانی و اصول  یشناس روان :شرافت دیشه معلم تیتربمرکز 
 یتعلوم تربی آمار درمطالعه و پژوهش، کارورزی،  یها روشمقدمات  3سیتدرو فنون  ها روشکلیات 

 
،  هیچندپا یها کالسارزشیابی از یادگیری ، ارزشیابی کیفی، روانشناسي تربیتي، تحلیل محتوا،  :پردیس نسیبه

، آمار و روش تحقیق، 4و1و2و3در آموزش ابتدایی ، کارنمای معلمی،کارورزی  یا حرفهخاص  یها تجربه

 3131از سال  یادگیری یها هینظر

 یماتی. تجارب تحم1

  دانشگاه  آموختگان دانشای معلمان و تعیین  میزان وصول آن در  های حرفه شایستگی  یها مؤلفهشناسایی ابعاد و

 .13131سال  دانشگاه عالمه طباطباییدر  فرهنگیان استان تهران

 دانشگاه آزاد واحد   گانه تهران 05مدارس متوسطه  یجوسازمانتوسط معلمان در  ریانتخاب مد وهیش ریتأث یبررس

                                                                                                                                                            علوم تحمیمات

  معلم تیتربدر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراکز  برنامه فوق یها تیفعالعلمی و  یها گردشین ب ی رابطهبررسی 

 0935 سال یشرلاستان آذربایجان  تیو تربپژوهشکده تعلیم به سفارش 

  کشور سالدز سازمان مدیریت دولتی غرب  اثربخشبررسی و تحلیل نمش معلم در فرایند آموزشی و تربیتی 

1311 

 یادگیری دانشجویان در سال  یها سبکتدریس  اساتید  با  یها روشی تدوین برنامه همتا سازی چیستی و چگونگ

 پژوهش گروهی با همکاران خانم دکتر خدابنده و خانم دکتر نادری51-52تحصیلی

 

 شده چاپمماالت کتاب و  .2

 Islam and Tolerance, International Journal of Religious Thoughts, WINTER 

2012 

 The concept of man in Nahj al Balagha, Pajuhesh-ha-ye Quran va Hadith, 

SPRING & SUMMER, 1395. 

  داوشگاي سیستان َ   قاري شبًفصلىامً مطالعات ، عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی و سلوکسیر

 بلُچستان

  فصلىامً مطالعات  ،معلمیاي  هاي حرفه شایستگي در ایجاد  دانشگاه فرهنگیاندرسی  یها برنامهموفمیت

 7931،رانیا یبروامً درس

  7931،نشر : کانون گسترش علوم ،(«مبانی و اصول تعلیم و تربیت )علوم تربیتی »کتاب 

 

 

 ها در كنفرانسها و همایش شده ارائهمماالت . 3

 

 The role of Religion in making peace from Islamic point of view, International 

conference on Muslims and Islam in the 21st century, Kuala Lumpur, 2006, 

Kuala Lumpur. 

 The role of education in peace-making, The 6th Annual international conference 

on an inter faith perspective on Globalization for common good, 2007, Istanbul. 



 PEACE EDUCATION, INTERNATIONAL CONFERENCE OF CHIEF 

JUSTICES OF THE WORLD, 2008, INDIA  

 نیو سوم یالملل نیب شیهما  نیدومائمه )ع( در  یها آموزهبر  دیتأکدر تعلیم و تربیت با  یساالر ستهیشا 

 7931در  دانشگاه شهید رجایی تیب اهلبر اخالق  دیتأکبا  یمتعال یها ارزشاسالم و  یمل شیهما

 مشٍد (عامام رضا ) یٌا آمُزيبر سیري .  دیتأک)ع( با  تیب اٌلعدالت َ اخالق در مکتب  یالملل هیب ٌمایش ،

7931. 

 ٌُصُرت بً،شکٌُی ٌُیت معلمی از جىس استاد غالمحسیه ٌمایش  یی،سازودي گرا ًیَ وظر یدکتر شک 

 .  7931دکتر صدیقً خدابىدي سال دکتر مرضیً باغستاوی َ  باگرٌَی کار

 

 اَلیه ٌمایش ملی خیر ماودگار نینو یاسالم و روانشناس دگاهیبه کودکان در  د یکوکاریآموزش ن یمیمطالعه تطب،

 .7931گرٌَی با دکتر وسریه اوصاری ،کار  صُرت بً)مطالعً َ ارزیابی امُر خیر در ایران (  پُستر 

  7931،، تهراننیو دگفتگوی علم   همایش، وپرورش آموزشمعنویت در. 

 

 ٌا وامً انیپاَ  یپژٌَش یٌا مشاَري طرح ،ییوظارت، راٌىما .8

 آموزان دوره اول متوسطه شهر مرودشت چندگانه دانش یها باهوش یشده علوم تجرب آموخته یرابطه برنامه درس ،

 ،0952کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان  نامه انیپا

 «در دانش آموزان دختر  یگذار هدفزمان و  تیریمد ،یاضیر یبر خودکارآمد یمیخودتنظ یآموزش راهبردها ریتأث

 .0953کارشناسی ارشد ، نامه انیپا، «اریشهرستان شهر کی هیناح یپنجم مدارس دولت هیپا

 

 :یدر مجامع علم تیعضو.5

 دو سالبه مدت  انیدفتر نشر دانشگاه فرهنگ یعضو شورا

 وپرورش آموزش یداوطلبان استخدام گر مصاحبه

 به مدت سه سال انیدانشگاه فرهنگ یاستان تیریمد یپژوهش یشورا عضو

 به مدت سه سال بهینس سیپرد یستاد جشنواره فرهنگ عضو

 سال کیمدت  به زیالزهرا )س(تبر یفن ی آموزشکده یها طرح یعلم چهارچوب دیتائ یبررس عضو

 تدریس نوین  یها روشو الگوها   یها جشنواره داور

 

 

 


