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 تحصیالت
 )1395. سال 16/19و نمره رساله  36/18با معدل دكتري برنامه ريزي درسی دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم. 

  1390سال  .67/19كارشناسی ارشد رشته مديريت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با معدل. 

  1388سال  .49/16كارشناسی رشته مديريت برنامه ريزي آموزشی دانشگاه پیام نور تهران با معدل. 

 1370سال  .57/14ها دانشگاه صنعتی امیركبیر با معدل كاردانی رشته صنايع گرايش برنامه ريزي و تحلیل سیستم. 

 سوابق پژوهشی

 در نشریات: مقاالتالف( 

آموزان پايه اول دبیرستان، هاي چندگانه گاردنر در پیشرفت تحصیلی رياضی دانشنی بر نظريه هوشتأثیر آموزش مبت .1

 .16شماره  1390، تابستان (ISCرهبري و مدیریت آموزشي )پژوهشي  -علميفصلنامه 

 -علميفصلنامه هاي چندگانه گاردنر و شیوه سنتی، مقايسه اثربخشی آموزش محیط زيست بر اساس نظريه هوش .2

 (.17)پیاپی  1391، بهار 1، سال پنجم، شماره (ISC) آموزش کشاورزي هاي ترویج وپژوهشپژوهشي 

فصلنامه آموزان، فهم دانشهاي چندگانه گاردنر در ايجاد نگرش و اصالح تأثیر آموزش محیط زيست بر اساس نظريه هوش .3

 .1391، سال اول، شماره دوم، زمستان ، دانشگاه پیام نورآموزش محیط زیست و توسعه پایدار پژوهشي -علمي

مدیریت بر آموزش پژوهشي  -علميدوفصلنامه ، يادگیرنده و آمادگی براي تغییر مدرسهابعاد  میانبررسی رابطه  .4

 . 1391دوم، ، سال اول، شماره ، انجمن مديريت آموزشی ايرانهاسازمان

 -علميفصلنامه ، اي پديدارشناسیام رضا)ع(: مطالعهآموزان پسر زائر دبیرستانی از زيارت حرم مطهر امتجربة دانش .5

 .1395بهار  .2شماره پیاپی ،2، شماره يکمسال ، مسائل کاربردي تعلیم و تربیت اسالمي ترویجي

 -يعلم دوفصلنامه، آموزاندانش مسأله حل توانايی برآن  نقشو  فرهنگی -اجتماعی رويکرد بر مبتنی رياضی آموزش .6

 .و در انتظار چاپ پذيرفته شدهدانشگاه شاهد،  ،يریادگی و زشآمو يهاپژوهش يپژوهش

، سازمان فنی و آموزيمهارتترویجي  -علميفصلنامه بر گرايش كارآفرينانه فراگیران،  KABتأثیر آموزش الگوي  .7

 .1392، بهار 2حرفه اي كشور. شماره 

و  آموزشاداره پژوهشي  و علمي الکترونیکي مجلههاي چندگانه گاردنر، آموزش رياضی بر اساس نظريه هوش .8

 .1، شماره تهران 3منطقه پرورش 

و پرورش  آموزشاداره پژوهشي  و الکترونیکي علمي مجله، با اگزيستانسیالیسم علويتعلیم و تربیت  تطبیقیبررسی  .9

 .1، شماره تهران 3منطقه 

پژوهش و ، سازمان رشد معلم زشيآمو-علمي ماهنامه، در مدرسهگو وزبان گفت طبقاتی و ،هاي فرهنگیتفاوت .10

 .1391مهر ريزي آموزش و پرورش، برنامه

پژوهش ، سازمان رشد معلم آموزشي-علمي ماهنامهكورت(، آقا معلم )معرفی و بررسی كتاب آقا معلم نوشته فرانک مک .11

 .1391ارديبهشت  ريزي آموزش و پرورش،و برنامه
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رشد آموزشي -علميماهنامه یرستان هوشمند جالل آل احمد(، مدرسه هوشمند، از نظريه تا عمل )گزارشی از دب .12

  .1391ريزي آموزش و پرورش، فروردين ، سازمان پژوهش و برنامهمدرسه فردا

ريزي آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامهآموزشي رشد ریاضي، -علمي فصلنامهپاراديم نوين در آموزش رياضی،  .13

 .1393 مهر

 .1394، شماره بیستم، تیرماه 52پیاپی ماهنامه اندیشه تربیت، آموزي، نشهاي داآثار ضمنی پروژه .14

رشد مدرسه آموزشي -علميماهنامه ، «هاي آقامعلميادداشت» نوشتوب در نگاريتجربه ضمنی آثار !آقامعلم، بنويس .15

 .1395ارديبهشت  ريزي آموزش و پرورش،پژوهش و برنامهسازمان ، فردا

 مهر ريزي آموزش و پرورش،پژوهش و برنامهسازمان ، رشد مدرسه فرداآموزشي -علميمه ماهنا، جورچین يادگیري .16

1395. 

 .1395آذر  ريزي آموزش و پرورش،پژوهش و برنامهسازمان ، معلمرشد آموزشي -علميماهنامه محور، يادگیري پروژه .17

دي  ريزي آموزش و پرورش،نامهپژوهش و برسازمان ، فردا مدرسهرشد آموزشي -علميماهنامه ، یپژوهآموزش گروه .18

1395. 

 .1396مهر  ريزي آموزش و پرورش،پژوهش و برنامهسازمان ، معلمرشد آموزشي -علميماهنامه مدار، يادگیري تعامل .19

آبان  ريزي آموزش و پرورش،پژوهش و برنامهسازمان ، معلمرشد آموزشي -علميماهنامه مدار، محیط يادگیري تعامل .20

1396. 

ريزي آموزش و پژوهش و برنامهسازمان ، معلمرشد آموزشي -علميماهنامه مدار، يادگیري تعاملو محتواي قوانین  .21

 .1396 آذر پرورش،

22. The Effect of Gardner Theory Application on Mathematical/logical Intelligence and 

Student’s Mathematical Functioning Relationship, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences journal (ISI listed), 47 (2012) 2169 – 2175. 

23. Learning School and Readiness for Change, International Journal of Management 

Perspective- IJMP, Vol.1, No. 3, PP. 15-22. 

24. The Effect of Know about Business Model on Learners’ Entrepreneurial Orientation, 

International Journal of Management Perspective- IJMP, Vol.1, No. 4, PP. 61-67. 

 ها:ب( مقاالت در همایش

آموزان اول دبیرستان با سطوح هاي چندگانه، بر پیشرفت تحصیلی رياضی دانشمقايسه تأثیر آموزش مبتنی بر نظريه هوش .1

، 1390رديبهشت ا، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی، سومین همایش ملي آموزش، رياضی-باال و پايین هوش منطقی

 ارائه سخنرانی.

، درج 1390بهمن ، تهران، همایش ملي مدیریت آموزشي در نظر و عمل، تند مديريت آموزشی اسالمیهاي مسمؤلفه .2

 مقاالت.چکیده در كتابچه 

، المللي علوم انساني اسالمياولین کنگره بین، هاي اسالمیي مديريت آموزشی بر اساس آموزهتدوين يکصد مؤلفه .3

 ، ارائه سخنرانی.1391ارديبهشت 

 ملي کنفرانس چهارمین، آموزاندانش رياضی و عملکرد رياضی-هوش منطقی میان رابطهبر  گاردنر، ظريهكاربست ن تأثیر .4

مجموعه  كتاب، چاپ در 1390، شهريور ی، دانشکده علوم دانشگاه فردوسآموزش در نوآوري و شناسي،تریز خالقیت

 .مقاالت

اي همایش منطقه، ران با رويکرد اسالمیتعامل ظاهر و باطن در تکوين شخصیت و كاربست آن در تربیت فراگی .5

 ، ارائه پوستر.1390، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز، اسفند روانشناسي و علوم تربیتي

ششمین کنفرانس ارزیابي کیفیت ، درجه 360 اساس بازخورد در دانشگاه بر ارزيابی عملکرد ارائه الگوي مفهومی براي .6

 ، ارائه پوستر.1391، دانشگاه تهران، ارديبهشت هاي دانشگاهيدر نظام

http://management.ut.ac.ir/?part=news&inc=news&id=132
http://management.ut.ac.ir/?part=news&inc=news&id=132
http://management.ut.ac.ir/?part=news&inc=news&id=132
http://management.ut.ac.ir/?part=news&inc=news&id=132
http://management.ut.ac.ir/?part=news&inc=news&id=132
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 معلم رسالت ملي همایش، آموزانهاي چندگانه گاردنر در میزان خالّقیت دانشاثربخشی آموزش بر اساس نظريه هوش .7

 ، ارائه سخنرانی.1391يی بابل، خرداد ، دانشگاه تربیت معلم شهید رجا1404ایران اندازچشم در

همایش آسیب شناسي نخستین ، هاي سازمان يادگیرنده )مدل پیترسنگه(ارزيابی شركت خودروسازي بر اساس ويژگی .8

-http://www.civilica.com/Paper ، ارائه پوستر.1390آبان  تهران، موسسه آفاق صنعت،، آموزش سازماني

CORGEDU01-CORGEDU01_008.html 

ها و توسعه تحصیالت تکمیلي همایش ملي بررسي چالش، هاي پژوهش محور در جهاد دانشگاهیواكاوي دوره .9

 .مجموعه مقاالت كتابچاپ در  .1391، دانشگاه علم و فرهنگ، ديپژوهش محور در ایران

بان فارسي و زبان دومین همایش ملي آموزش ز، اجتماعی در مدرسه-هاي فرهنگیتفاوت در ايجادگو وزبان گفتتاثیر  .10

 ، ارائه ديجیتال.1392، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، ارديبهشت، شناسي

همایش دانشگاه ، بنیان )مطالعه موردي جهاد دانشگاهی(محور در توسعه كارآفرينی دانشنقش تحصیالت تکمیلی پژوهش .11

 ستر.، ارائه پو1392، دانشگاه مازندران، ارديبهشت، کارآفرین؛ صنعت دانش محور

، اديبهشت شهید رجايیدانشگاه ، آموزشهمایش ملي  ششمین، نقش القايی زيارت در برنامه درسی پنهان مدرسه .12

1393. 

هفتمین همایش ملي آموزش، آموزان، فرهنگی بر يادگیري رياضی دانش -نقش آموزش مبتنی بر رويکرد اجتماعی .13

 .1394دانشگاه شهید رجايی، اديبهشت 

دانشگاه شهید رجايی، هفتمین همایش ملي آموزش، درجه،  360مدارس بر اساس مدل بازخورد  بررسی عملکرد مديران .14

 .1394ديبهشت را

دانشگاه شهید رجايی، هفتمین همایش ملي آموزش، عوامل موثر بر طراحی برنامه درسی در محیط يادگیري مجازي،  .15

 .1394ديبهشت را

 هاي پژوهشي:ج( طرح

 ، مجتمع فرهنگی و آموزشیدرجه 360بر اساس بازخود  90-91در سال تحصیلي  يارزیابي عملکرد مدیران آموزش .1

 .)خاتمه يافته(سبحان،  غیردولتی

سازي براي ها و تهدیدها و شاخصمحور در جهاد دانشگاهي )بررسي فرصتهاي دکتري پژوهشواکاوي دوره .2

 .، )خاتمه يافته( معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهیسوي ماموريت از ، (دانشجو تعیین رشته و ظرفیت پذیرش

 پیشنهادفرهنگي در ایران، -محور مبتني بر رویکرد اجتماعيالگوي طراحي برنامه درسي دوره دکتري پژوهش .3

 .(بعد از تدوين پروپزال توقف) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رفع نیازرساله دكتري و 

  .رساله دكتري فرهنگي،-مبتني بر رویکرد اجتماعي آموزش ریاضيدر  برنامه درسي پنهان تبیین .4

 سوابق آموزشی، اجرایی و خدمات علمی

مدارس شهر  دانشگاهی)قراردادي( دروس رياضی و معارف اسالمی در مقاطع راهنمايی، دبیرستان و پیش سال سابقه تدریس 26 .1

 (.1395-1369تهران )

 .1389تا  1383هاي حان در سالمركز پیش دانشگاهی غیر دولتی سب مدیر .2

 (.تاكنون 1393از سال  دبیرستان صلحا )معاون آموزشي  .3

مردمی شاهد، مجتمع آموزشی هما و دبیرستان نمونه فتح ،دانشگاهی سبحاندبیرستان و پیش درسي ریزو برنامهمعلم راهنما  .4

 هاي مختلف.دانش در سال

 .(1392-1391) معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهی عه درريزي و توساداره برنامه ریزيکارشناس برنامه .5

 .(1393) ريزي آموزشیگروه رياضی دفتر تألیف كتب درسی سازمان پژوهش و برنامهعضو کمیته ابتدایي  .6

 شناسی انجمن مطالعات برنامه درسی ايران.انجمن مديريت آموزشی ايران و گروه روش عضو .7
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برنامه  ،، راهنماي تعلیماتیتدريس هايمهارتهاي چندگانه، هوش کارگاه آموزشيي و نشست تخصص پنجاهبیش از  برگزاري .8
 در ايران.و كالس معکوس  ، يادگیري مشاركتیدرسی پنهان

كشور  براي مدارس برگزيده تدريسال تامهار و ة في صفوف الدراسةات المتعددورشة عمل الذكاء آموزشي هايدورهبرگزاري  .9

 .(1394و  1393)تابستان  عراق

 .(1395 ماهديبراي مديران و معلمان مدارس برگزيده كشور تانزانیا )آموزشي  هايدورهبرگزاري  .10

 https://.mniroo2.blogfa.comبه آدرس اينترنتی  هاي چندگانهمرجع مجازي تخصصي فارسي هوش مدير .11

آدرس اينترنتی  در فضاي مجازي تلگرام به گروه تخصصي تعلیم و تربیت آموزش پژوهي صلحامدير  .12
https://telegram.me/joinchat/AAAAADwvZmVmMj6rhk2Keg 

 .مطالعات برنامه درسیبررسی تأثیرالگوي تدريس تغییر مفهومی بر يادگیري مفاهیم فیزيکی كار وانرژي، فصلنامه  داوري مقاله .13

 ،بودن فعال زانیم و گاردنر چندگانه يهاوشه ةمؤلف اساس بر يیابتدا ششم هيپا يفناور كارو كتاب يیمحتوا لیتحلداوري مقاله  .14

 .یدرس برنامه در عمل و هينظر فصلنامه دو

عسگري در دانشگاه نژاد و دكتر علیهاي دوره دكتري رشته مطالعات برنامه درسی استادان دكتر حسینكالس سخنران مدعو .15

 رجايی.خوارزمی و دكتر داودي در مقطع كارشناسی رشته آموزش رياضی دانشگاه شهید 

نشست سخنران و  آموزان باهوشند!دانش ةهمهاي تعلیم و تربیت( با موضوع نشست سوم چهارسوق )نشر ايده برگزيده سخنران .16

 .زيارت در مدرسه پنهانچهارم با موضوع 

 (.1378) 3دار در منطقه نموداري و عکس -افزار ارزشیابی تحصیلی دبیرستان به صورت تحلیلیطراحی اولین نرم .17

 (.Mark Reader( )1385هاي تست خوان )هاي داخلی براي دستگاهافزار جامع گزارشات تحلیلی آزمونحی نرمطرا .18

 شده:تبصره: دوره هاي گذرانده

  مطالعات كیفی و ارزيابی كیفیت مطالعات دكتر رواقی در انديشگاه كتابخانه ملی ايرانشركت در كارگاه. 

  شركت در كارگاه آموزش نرم افزارSPSS .در واحد علوم و تحقیقات 

 در واحد علوم و تحقیقات. دكتر رمضانی شركت در دوره پژوهش سیستمی 

  (چهارسوق) موسسه راهبرد مطالعات برهان در مهندس مجیدي طراحی برنامه درسی تحول فرهنگشركت در كارگاه. 

 و صلحا سبحان ،دانش افزايی ويژه دبیران مؤسسات آموزشیدوره هاي دانش. 

 رد( آثا

گروه رياضی، دفتر تألیف كتب درسی، سازمان  ،سند پشتیبان برنامه درسی رياضی فرهنگي -رویکرد اجتماعيتألیف بخش  .1

 ريزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش.پژوهش و برنامه

در سال  حاوي تجارب زيسته تدريس درس حساب ديفرانسیل و انتگرال معلمهاي آقاها و برداشتیادداشت كتاب تألیف .2

 https://2re9.blogfa.com نوشتهاي وب، برگرفته از يادداشت1391-92تحصیلی 

، برگرفته از 1392-93رياضی در سال تحصیلی حاوي تجارب زيسته تدريس درس  1هاي آقامعلمیادداشتتألیف كتاب  .3

 https://niroo.mihanblog.comنوشت هاي وبيادداشت
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