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 و اجرایي پژوهشي ،آموزشي بقواس

 

 

  فردی مشخصات

 پایه مرتبه علمی رشته محل فعالیت تولد تاریخ خانوادگی نام نام

 14 استاد یار علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان 4411 امینی محمد

 فکس  amini248@yahoo.comپست الکترونیکی 144-22744911کار محلتلفن 

   

   تحصیلی سوابق

 رتبهو معدل  مدرک اخذ کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک

 علوم تربیتی کارشناسی 
دانشگاه تربیت 

 معلم

 تهران 
 6611تیرماه  ایران

41/49  

 برنامه ریزی درسی  ارشد کارشناسی
دانشگاه تربیت 

 معلم

 تهران 
 6631اسفند  ایران

2/49  

دکترای 

 تخصصی
 ی درسیبرنامه ریز

دانشگاه تربیت 

 مدرس

 تهران 
 6631  ایران

94/49  

ارزشیا بی محتوای کتاب زبان انگلیسی سال اول متوسطه براساس نظریات دبیران وعملکرددانش آموزان درشهرستان  لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 کاشان

 ابتدایی ومقایسه آن با وضعیت موجودطراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت هنری دوره   : دکتری رساله عنوان

 علمیشرکت در کارگاههای 

 ردیف
 تاریخ نام کارگاه

 pls» 92/01/0121نرم افزار »شرکت در دوره دانش افزاییی  4

 92/01/0121وamos» 92نرم افزار» شرکت در دوره دانش افزایی 1

 23/32/ 32و32 شرکت در کارگاه آموزشی فراتحلیل 4

  علمی های نجمنا در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام

 4411 ایران برنامه درسی  انجمن

   

 

 سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 تاکنون  -4419 کارشناسی ارشد -کارشناسی واحد  41هر ترم  دانشگاه کاشان  4



 

2 

 

  وهشپژ و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 چند فرهنگی برنامه ریزی درسی

  برنامه درسی پنهان

  تربیت اخالقی

 عضویت در شوراهای و اجرای فعالیت های

 

 ردیف
 سازمانی پست

 تاریخ
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان  89/3/28 91/7/28 معاون دانشکده علوم انسانی 4

 دانشگاه کاشان  88/2/27 92/91/24 مدیرگروه علوم تربیتی 1

 دانشگاه کاشان  91/99/72 81/91/78 مدیرگروه علوم تربیتی 1

 دانشگاه کاشان  89/3/28 91/3/28 عضو شورای آموزشی دانشگاه 2

 دانشگاه کاشان  81/4/27 83/8/21 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه 6

 

  تقدیرات 

 رکشو کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان

 ایران دانشگاه کاشان  23پزوهشگر نمونه دانشگاه کاشان سال 

 ایران دانشگاه کاشان  18پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان سال 

 ایران دانشگاه کاشان  27سال  استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان

 ایران دانشگاه کاشان  11سال  استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان

 

 داخلی   کنفرانسهای و سمینارها به دهش ارائه مقاالت

 یفدر
 عنوان

 

 نام نویسندگان
 کنفرانس محل

زمان 

 برگزاری

 20 تهران دکتر محمد امینی طراحی یک الگو برنامه درسی برای تربیت هنری 0

 22 تهران دکتر محمد امینی ضرورت آشناسازی معلمان با آموزش های محیط زیست 9

1 
 ناکارآمدی معلمان در اجرای برنامه درسیفرسودگی شغلی،مانع اصلی 

 
 22 تهران دکتر محمد امینی

4 
تاملی بر نقش یادگیری مسئله محور در رشد تفکر انتقادی و خود 

 کارآمدی دانشجویان

 -دکتر محمد امینی-دکتر محمدرضا تمنایی فر 

 زینب یزدانی کاشانی
 22 تبریز

 نقش و کارکرد آموزش عالی در توسعه اجتماعی 5

 دکتر علی یزد خواستی

 دکتر محمد امینی

 

 22 کاشان

 راههای گسترش مشارکت خیرین در آموزش عالی 6
 دکتر علی یزد خواستی

 دکتر محمد امینی
 20 کاشان

2 
جایگاه و پایگاه تحقیقات علمی در علل و پیشگیری مواد مخدر در بین 

 دانش آموزان کشور

 دکتر علی یزد خواستی

 دکتر محمد امینی

 

 20 شانکا



 

3 

 

 پژوهشی در مفاهیم آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها 2
 دکتر علی یزد خواستی

 دکتر محمد امینی
 22 کاشان

 چالش های سیاستگذاری فرهنگی در مناطق مرکزی ایران 2
 دکتر علی یزد خواستی

 دکتر محمد امینی
 22 کاشان

01 
رغ کارآیی بیرونی شاخه فنی حرفه ای بر مبنای شاخص اشتغال فا

 التحصیالن دانشکده فنی شهید رجایی کاشان

 دکتر علی یزد خواستی

 دکتر محمد امینی

 

 20 تهران

00 
آموزش کارآفرینی دختران دانشجو، با ضرورت و واقعیات )مطالعه 

 موردی:دانشگاه کاشان(

 صدیقه غالمی علوی

 دکتر محمد امینی

 دکتر محمد رضا تمنایی فر

 29 تهران

09 
 امه درسی و داللت های آن برای نظام آموزشیابعاد پنهان برن

 

 دکتر محمد امینی الهام اثرزاده

 فرزانه ادب جو
 21 مرودشت

01 
بررسی آثار برنامه درسی پنهان بر دو حوزه اهداف پیشرفت و هیجانات 

 تحصیلی

 دکتر محمد امینی

 زهرا میر مسیب
 21 تهران

 

 
 

 خاتمه یافته پژوهشیهای  رحط

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان ردیف

 شهرداری کاشان مجری درآمدی بر آموزش شهروندی 4

 شهرداری کاشان همکار 9329نظر سنجی عملکرد سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری کاشان در سال  1

 ترویجی -پژوهشی و علمی  –علمی معتبر مجالت فصلنامه ها و در شده چاپ مقاالت

 سال انتشار رتبه نشریه  یهنشر نام نام نویسندگان عنوان ردیف

2 

تبیین برنامه درسی چند فرهنگی وچگونگی اجرای آن درنظام برنامه 

 ریزی درسی ایران

 

 محمد امینی
 فصلنامه مطالعات برنامه درسی

 
 2232پاییز  علمی=پژوهشی

3 

بررسی ضرورت وجودی وچگونگی توجه به تربیت جنسی دربرنامه 

 ران ودانش آموزاندرسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبی

 دکترمحمدامینی

 دکتر محمدرضاتمنایی فر

 رقیه پاشایی

فصلنامه پژوهش های برنامه 

 درسی
 علمی=پژوهشی

بهار 

 2231وتابستان

2 

بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان وروحیه علمی 

 دانشجویان

 دکتر محمد امینی

 مریم مهدی زاده

 زهرا ماشااللهی نژاد

 دهمرضیه علیزا

فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی 

 درآموزش عالی
 2231زمستان  علمی=پژوهشی

2 

بررسی تجربی شیوه های موثر بر بهبود و توسعه روابط انسانی در میان 

 کارکنان مدارس شهرستان کاشان

 دکتر محمد امینی

 غالمرضا رضاپور

 جواد ناصح

 2231پائیز  علمی=پژوهشی فصلنامه تعلیم و تربیت

5 

بررسی وضعیت هویتی دانش آموزان و بازاندیشی در کارکردهای آموزش 

 و پرورش

 دکتر محمد امینی

 دکتر علی یزد خواستی

 دکتر رضا جعفری هرندی

 فصلنامه خانواده و پژوهش

 
 2232بهار علمی=پژوهشی



 

4 

 

6 

بررسی برنامه درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان رشته های علوم 

 پزشکی کاشان

 مینیدکتر محمد ا

 دکتر محمدرضا تمنایی فر

 زهرا ماشااللهی نژاد

 فصلنامه توسعه آموزش

 
 2232تابستان  علمی=پژوهشی

1 

بررسی دیدگاه دانشجویان درباره موانع اثربخشی دروس معارف اسالمی 

 در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 دکتر محمد امینی

 دکتر حمید رحیمی

 زهره صمدیان

 تربیتیفصلنامه اندازه گیری 

 
 2233پائیز  علمی=پژوهشی

3 

تاملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاهها و 

 مراکز آموزش عالی

 دکتر محمد امینی

 زهرا ماشااللهی نژاد
 علمی=پژوهشی دوفصلنامه تربیت اسالمی

بهار و تابستان 

2233 

3 

فرصت های نظریه هوش چندگانه و داللت های آن در طراحی تجارت و 

 یاد گیری

 دکتر محمد امینی

 دکتر محمد رضا تمنایی فر

 سمیه امینی

 2233زمستان  علمی=پژوهشی فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

21 

تحلیل جایگاه هوش معنوی در میان مجریان و دریافت کنندگان کتاب 

 درسی دین و زندگی دوره متوسطه

 دکتر محمد امینی

 دکتر محمد رضا تمنایی فر

 آسیه نژاد

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی 

 درسی
 2232زمستان علمی=پژوهشی

22 

تحلیل و ارزیابی هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم 

 پزشکی کاشان

 دکتر محمد امینی

 دکتر حمید رحیمی

 حسن مزروعی

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه 

 اسالمی
 2232پائیز  علمی=پژوهشی

 میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان ارزیابی 23

 دکتر محمد امینی

 دکتر حمید رحیمی

 معصومه صالحی

 سمیه موسوی

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه 

 اسالمی

 

 2233تابستان  علمی=پژوهشی

 بازشناسی جایگاه فراموش هوش هیجانی در آموزش عالی 22

 دکتر محمد امینی

 دکتر محمدرضا تمنایی فر

 جادی رادسمیه س

فصلنامه پژوهش در نظام های 

 آموزشی

 

 علمی=پژوهشی
پائیز و زمستان 

2233 

22 

بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه 

 دبیران و دانش آموزان،مطالعه موردی شهر کاشان

 دکتر محمد امینی

 دکتر فریبرز صدیق ارفعی

 ملوک قدمی

 2233شهریور  ی=پژوهشیعلم فصلنامه دانشور رفتار

25 

ارزیابی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان: بازاندیشی در ماموریت های 

 برنامه درسی آموزش عالی

 دکتر محمد امینی

 دکتر محمدرضا تمنایی فر

 صدیقه غالمی علوی

 2233بهار  علمی=پژوهشی فصلنامه توسعه کار آفرینی

26 

هیات علمی دانشگاه بررسی سبک های مدیریت کالس درس اعضای 

 علوم پزشکی کاشان

 دکتر محمد امینی

 دکتر حمید رحیمی

 زهرا غالمیان برزکی

فصلنامه گام های توسعه در 

 آموزش پزشکی
 2232زمستان  علمی=پژوهشی

21 

ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان در دروس معارف 

 اسالمی،بازاندیشی در کارکرد های نظام آموزش عالی

 مد امینیدکتر مح

 دکتر حمید رحیمی

 زهره صمدیان

 صدیقه غالمی علوی

پژوهش فصلنامه در مسایل تعلیم 

 تربیت اسالمی

 

 2233زمستان  علمی=پژوهشی



 

5 

 

23 

بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های 

 هنری و غیر هنری

 محمد رضا تمنایی فر دکتر

 دکتر محمد امینی

 شانیزینب یزدانی کا

 

فصلنامه پژوهش در نظام های 

 آموزشی

 

 علمی=پژوهشی
بهار و تابستان 

2231 

23 

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و 

 ممتاز

 دکتر محمدرضا تمنایی فر

 دکتر محسن نیازی

 دکتر محمد امینی

 فصلنامه دانشور رفتار

 
 2236شهریور  علمی=پژوهشی

 ارکردهای تربیت هنری درنظام آموزشیتا ملی برک 31

دکترمحمد رضا تمنا یی فر، 

 دکترمحمد

 ا مینی ، زینب یزدانی  کاشانی

 2232پائیز  ترویجی-علمی جلوه هنر

32 

 ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان

 )مطالعه موردی ، دانشگاه کاشان(

دکتر محمد  -دکترمحمد ا مینی

 دکتر علی یزدخواستی –ی گنج

 فصلنامه  آموزش مهندسی ایران

 
 2232پائیز  ترویجی-علمی

33 
ارزیابی و تحلیل مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته های 

 مهندسی

 دکتر محمد امینی

 دکتر سید احمد مدنی

 زهرا عسکرزاده

 فصلنامه  آموزش مهندسی ایران

 
 2232پائیز  ترویجی-علمی

  شده چاپ کتب

 ردیف

 کتاب عنوان

تالیف /  نام نویسندگان

تدوین / 

 ترجمه

  محل انتشار

 سال انتشار

0 

ساسی آموزش وپرورش باز اند یشی دربرخی از مسایل ا

 یرانا
 تالیف زهراماشاالهی نژاد -دکتر محمد ا مینی

دانشگاه 

 کاشان
0122 

 یادگیری مغز محوردرمدارس ومراکز آموزشی 9

 مریم مهدی زاده -علی یزدخواستیدکتر -دکتر محمدا مینی

 

 

 تالیف
دانشگاه 

 کاشان
0122 

 تالیف ا مینی دکترمحمد تربیت هنری در قلمرو آموزش وپرورش 1

دانشگاه 

 کاشان
0124 

 تالیف دکتر محمد ا مینی ا فزایش اثر بخشی معلمان در فرآیند تدریس 4
انتشارات 

 مدرسه
0121 

 یادگیری مشارکتی 5
 دکتر محمد

 دکتر منصور مرعشیامینی، 
 تالیف

انتشارات 

 مدرسه
0121 

6 
  best 10در جستجوی ده فعالیت برتر تدریس)

teaching  practices) 
 ترجمه دکتر محمد ا مینی

انتشارات 

 مرسل
0124 

 (The   Resarch  Interviewمصاحبه پژوهشی) 2
 دکترمحمد ا مینی

 دکترمحسن نیازی
 ترجمه

انتشارات 

 پندار پارس
0126 

 


