
 

 

  و اجرایی پژوھشي –سابقه آموزشي 

 

  : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 وضعیت جنسیت

 تاھل
مرتبه 
 پایه علمی

 مونث مذکر
 ٢٧  استادیار متاھل  * 1342 ایران شکاری  عباس

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
    shekarey@kashanu.ac.ir   

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

  یکارشناس
مدیریت  -علوم تربیتی

و برنامه ریزی 
 آموزشی

 ١٣٦٧ ایران تھران شھید بھشتی

 میوفلسفه تعل خیتار ارشد یکارشناس
 ١٣٧١ ایران تھران تربیت مدرس تیوترب

 ١٣٨١ ایران تھران تھران تیربوت میفلسفه تعل یدکتر
 مطالعه تطبیقی نظام آموزش و پرورش چین و ایران بعد از انقالب آنھا : لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

مطالعه تطبیقی مبانی معرفت شناسی روشھا تدریس سخنرانی و ایفای نقش در  : دکتری رساله عنوان
 آموزش تاریخ 

 : اجرایی پستھای

 کار محل رشھ سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان ١٩/١٠/١٣٨٤ ١٩/٧/١٣٨٢ دانشگاه کاشان مدیر گروه علوم تربیتی

معاون امور برنامه ریزی و 
 پژوھشی

تھران وزارت 
علوم،تحقیقات و 

 فناوری
موسسه بین المللی روشھای  ١٣٧٩ ١٣٧٤

 آموزش بزرگساالن

     
     

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما تاداس

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف

 کارشناسی ارشد خداداد مزدایی ١

مقايسه تفكر انتقادي و خالقیت 
دانش آموزان تیز ھوش و عادي 
مقطع متوسطه شھرستان 

-٨٧سیرجان در سال تحصیلي 

 

pc
Text Box
55913723



 

 

.١٣٨١ 

 کارشناسی ارشد مھدی گرمابی ٢

بررسي جايگاه مؤلفه ھاي 
میراث فرھنگي در كتابھاي 
درسي تاريخ دوره راھنمايي با 
مدل آنتروپي شانون در سال 

 ١٣٨٧-١٣٨٦تحصیلي 

 کارشناسی ارشد بھجت محرابی راد ٣
شدن  ینظام جھان یبررس

 یآموزش وپرورش وارائه مدل کل
 رانینظام آموزش و پرورش ا

 کارشناسی ارشد اکبر کیھان ۴

مطالعه  تاثیر يادگیري مشاركت 
ا زنوع روش آموختن با ھم بر 
رشد مھارتھاي اجتماعي دانش 
آموزان مقطع متوسطه 

 شھرستان اردبیل

  کارشناسی ارشد  زھره میرزایی  ۵

 یبھرور زانیم  یقیتطب یبررس
– یاددھی ندیاز فاوا در فرا

 اتیھ یاعضا نیدر ب یریادگیو
کاشان   یدانشگاھھا یعلم

گسترش آن در سال  یوراھھا
  ١٣٨٦-١٣٨٧ یلیتحص

  کارشناسی ارشد  گله یلھراب عقوبی  ۶

 ینظرات معلمان دوره  یبررس
 یتناسب محتوا ی دربارهییابتدا

ضمن  یدوره ھا یآموزش
 یازھایخدمت کوتاه مدت با ن

آنان  یآموزش
شھرکرد درسال ٢و١هیدرناح
  ١٣٨٦-١٣٨٧ یلیتحص

  کارشناسی ارشد  ادادیمھدی خد  ٧

 رانیدب دگاهید یقیتطب یمطاله 
ودانش آموزان درخصوص 

 یارھایمع تیرعا یچگونگ
درس  یمحتوا یسازماندھ

 یوجھان دوره  رانیا خیتار
متوسطه،شھرستان 

-١٣٨٨ یلیکاشان،سال تحص
١٣٨٧  

  کارشناسی ارشد  یناز بھرو یفر  ٨

نگرش معلمان  یقیتطب یبررس
بست در خصوص کار  رانیو مد
 یفیتوص ای  یفیک یابیارزش

 یھا هیدر پا ینسبت به کم
 ییاول ودوم دوره ابتدا

شھرستان شوش در سال 
  ١٣٨٦- ٨٧یلیتحص

  کارشناسی ارشد  یمھناز عطفان نژاد دزفول  ٩

 یدرون ییکارا یقیتطب یبررس
 یکم یبر شاخص ھا دیبا تاک

و حرفه  یفن یدر ھنرستان ھا
شھرستان دزفول در  یا

استان  نیانگیمبا  سهیمقا
  خوزستان و کل کشور

و  یفرھنگ دگاهید یبررس  کارشناسی ارشد  زرندزاده دیحم  ١٠
 یوکاربردھا ینیامام خم یتیترب



 

 

  آن

  کارشناسی ارشد  عرفان فر دیحم  ١١
دانش  لیتحص یعلل بازماندگ
شھرستان دزفول  ریآموزان عشا

  کاھش آن یوراھکارھا

  رشدکارشناسی ا  چراغ زاده یایحمزه بو  ١٢

درس  یمجاز یآموزش یطراح
 یتیوآراء ترب یمکاتب فلسف

ارشد رشته  یمقطع کارشناس
 یبر الگو هیبا تک یتیعلوم ترب ی

Indiana  

   :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف

تا کنون ادامه  ١٣٧٤ کارشناسی ٣ )پروژه تحقیقاتی(سمینار ١
 دارد

تا کنون ادامه  ١٣٧٤ کارشناسی ٢  آموزش و پرورش در ایرانمسائل  ٢
 دارد

تا کنون ادامه  ١٣٧٤ کارشناسی ٢ آموزش بزرگساالن ٣
 دارد

تا کنون ادامه  ١٣٧٤ کارشناسی ٢ کار عملی در آموزشگاه ۴
 دارد

تا کنون ادامه  ١٣٧٤  کارشناسی  ٣  روش ھا و فنون تدریس  ۵
 دارد

سالم و تاریخ آموزش و پرورش در ا  ۶
  ایران

تا کنون ادامه  ١٣٧٤  کارشناسی  ٢
 دارد

تا کنون ادامه  ١٣٧٤  کارشناسی  ٢  سازمان و قوانین آموزش و پرورش  ٧
 دارد

تا کنون ادامه  ١٣٨٣  کارشناسی ارشد  ٢  مکتبھای فلسفی و آرای تربیتی  ٨
 دارد

تا کنون ادامه  ١٣٨٣  کارشناسی ارشد  ٢  روش ھای تدریس پیشرفته  ٩
 دارد

  

 : شده منتشر بکت

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 اندیشه نوین  شکاری پیدا و پنھان جھاني شدن

 و شکاری بانزال روشھاي تدريس پیشرفته معلمان  
 سرود اندیشه زارعی

مسائل آموزش و پرورش ايران و راھكارھا ي 
  نشر عابد  یشکار  آن

  سرود اندیشه  یشکارسیب شناسي اجتماعي  آرويكرد تجربي به 
  پویش اندیشه  یشکار  سیب شناسي اجتماعيآرويكرد فلسفي به 

 تھران  یشکار روشھاي  نوين تدريس
  نشر برادری  یشکار  تیوترب میاصول وفلسفه تعل

  سانشر شاسو  یشکار  یآموزش ینیکارآفر



 

 

  نشر آموزگار  یشکار  سیتدر نینو یروش ھا

  

 : التومج نشریات در شده چاپ مقاالت

رتبه  نشریه نام عنوان
 دوره و سال انتشار  نشریه 

 نیوچ رانیا عتیوض:آموزش  یقیمطالعه  تطب

و   یفصلنامه علم
موسسه  یپژوھش

 یروشھا یالملل نیب
 آموزش بزرگساالن

 و علمی 
 ١٣٧٤-٣ پژوھشی

فعال در  یو عملکرد  سازمانھا تیوضع یبررس
 آموزش بزرگسا الن

و  یفصلنامه علم
موسسه  یپژوھش

 یروشھا یالملل نیب
 آموزش بزرگساالن

علمی   
 ١٣٧٥-٥ پژوھشیو

  یدر  برنامه درس سیتدر یکار بست تکنو لوژ
 مدار ریفراگ یجھان یرشد آگاھ: یمطالعات اجتماع

مجموعه مقاالت 
 ناریسم نیھشتم

 یشدن وبوم یجھان
 یماندن برنامه درس

چالش ھا وفرصت :
انجمن برنامه .ھا

 رانیا یدرس

موعه مج
مقاالت 

 ناریسم
١٣٨٩ 

وزارت .  وندیماھنامه پ فرزند شما پرخاشگر است؟ ایآ
 آموزش و پرورش 

علمی  
  وترویجی

 ١٣٧٣  بزرگ    انیمجله مرب یلیبر عوامل موثر بر افت تحص یلیتحل

در توسعه   یانسان یگذار هیسرما:  نو کردیرو
 یو اجتماع یاقتصاد

- یفصلنامه علم
 دانشگاه  یپژوھش

 کاشان

علمی  
  وترویجی

 یجھان یمعرفت شناخت یمقاله چالشھا دهیچک
 تیو ترب میشدن تعل

مجموعه مقاالت 
شدن  یجھان ناریسم

وآموزش 
 وپرورش،دانشگاه تھران

 

 

 یاجتماع – یفرھنگ یمبان یقیمطالعه تطب
 یرانیبا ا یژاپن تیریمد

 یفصلنامه علم
دانشگاه  یپژوھش

 کاشان

 علمی 
  وترویجی

الگو و :ییساخت گرا سیروش تدر یت شناسمعرف
    مجله فرھنگ آموزش  کاربرد آن

و  ییدانشجو یعلم یمسائل  انجمنھا یبررس
  آن یراھکارھا

 بیآس ناریسِم
 یانجمنھا یشناس

کشور وزارت  یعلم
 یفرھنگ و آموزش عال

  در دانشگاه شھرکرد

 

١٣٨٥ 

پس از انقالب ھر دو  رانیو ا نیمعلم چ تینظام ترب
  کشور

مجموعه مقاالت 
 ومیسمپوز نیچھارم

نقش .تیترب گاهیجا
معلم،جلد  یتیترب

وزارت آموزش .اول
  وپرورش

 

١٣٧٨ 



 

 

 یجھان یمعرفت شناخت یچالشھامقاله  دهیچک
  تیوترب میشدن تعل

 یجھان یمل ناریسم
 تیوترب میشدن و  تعل

  ، دانشگاه تھران

 
١٣٨٤ 

  مدارس کاشان خیتار
فصلنامه کاشان 
اه شناخت ، دانشگ

  کاشان

علمی و 
شماره سوم ،  ترویجی

١٣٨٥ 

الگو و :یاکتشاف سیروش تدر یمعرفت شناس
 ١٣٨٥   مجله فرھنگ آموزش  کاربرد آن

 یفایبا ا یسخنران ،روشیقیتطب یمعرفت شناس
  خیتار سینقش در تدر

فصلنامه روش 
  قم هیپژوه،حوزه علم

علمی 
 ١٣٨٢ وترویجی

لوم ع کینوستالوژ یشناس بیمقاله آس دهیچک
  یو نرو افزار یسخت افزار کردیرو:یانسان

مجموعه مقاالت کنگره 
علوم   یشناس بیآس

 یانسان
پژوھشگاه علوم :،تھران

  رانیا یانسان

 

١٣٨٨ 

و  میشدن تعل یجھان یمعرفت شناخت یچالشھا
  تیترب

 یجھان یمل ناریسم
 تیوترب میشدن و  تعل

  ، دانشگاه تھران

 
١٣٨٤  

وبالگ به عنوان ابزار  یتھایلمقاله کاربرد و قاب دهیچک
  رانیا ییدر دوره ابتدا یآموزش نینو

 شیھما نیششم
انجمن مطالعات برنامه 

  رانیا یدرس

 
١٣٨٥  

 نیوبالگ به عنوان ابزار نو یتھایکاربرد و قابل
  رانیا ییدر دوره ابتدا یآموزش

 شیھما نیششم
انجمن مطالعات برنامه 

  رانیا یدرس

 
١٣٨٥  

: شده   یجھان یدرس یزیه رنظام برنام یمدل کل
  یفرا مل یبرنامه درس یواصول آموزش لیمسا

مجموعه مقاالت 
 ناریسم نیھشتم

 یشدن وبوم یجھان
 یماندن برنامه درس

چالش ھا وفرصت :
انجمن برنامه .ھا

  رانیا یدرس

 

  ١٣٨٧آبان ٩-٨

مطالعه تحلیلي سیر تاريخ نگاري تعلیم و تربیت در 
  ايران

مقاالت نخستین 
ملي ايران ھمايش 

, شناسي
: تھران, .ص١٠٤+٦١٥

  دايره سبز

 

تـا  ٤٤٤. ص, ١٣٨١
٤٤٥  

فرصت ھا و : شده  آموزش و پرورش  یجھان
  دھایتھد

مجموعه مقاالت 
 ناریسم نیھشتم

 یشدن وبوم یجھان
 یماندن برنامه درس

چالش ھا وفرصت :
انجمن برنامه .ھا

  رانیا یدرس

 

  ١٣٨٧آبان ٩-٨

  ١٣٨٥     وندیماھنامه پ  نجار  کودکان و نوجواناننا بھ یبر رفتارھا یلیتحل

شدن و  یچند گانه در جھان یھایتئور یگونه شناس
  یماندن  برنامه درس یبوم

مجموعه مقاالت 
 ناریسم نیھشتم

 یشدن وبوم یجھان
 یماندن برنامه درس

چالش ھا وفرصت :

 

  ١٣٨٧آبان ٩-٨



 

 

انجمن برنامه .ھا
  رانیا یدرس

 ینسبت به دوره ھا ییادوره ابتد یاموزش لیمسا
  آن یھا وراھکارھا  افتیرھ:و متوسطه  ییراھنما

 شیھما نیھفتم
انجمن مطالعات برنامه 

  رانیا یدرس

 نیفرورد ٢٩-٢٨ 
١٣٨٧                                                 

 ندیبه عنوان حوزه مغفول در فرا:مدرسه کارمدار 
  یریادگی - یاددھی

 شیھما نیھفتم
نجمن مطالعات برنامه ا

  رانیا یدرس

 نیفرورد ٢٩-٢٨ 
١٣٨٧  

علل فرار پسران و دختران  از خانه و مدرسه   نییتب
  بازگشت انھا  یو راھکارھا

 یکنفرانس مل نیسوم
 یشناس بیاس

  خانواده

 بھشتیارد ٢٦-٢٣ 
١٣٨٧      

 یابینظارت و ارزش یقیتطب یمعرفت شناس
  یبا علو یغرب تیریمد

– یفصلنامه علم
 تیو ترب میتعل  یجیترو

   یاسالم

 
١٣٨٥  

 ینیکارآفر ناریسم  یلیالگو وکاربردآن با روش تحل: ینیکارآفر
  رازیدانشگاه ش.

 ١٣٨١  

در  سمیپست مدرن یتیترب یھا افتیرھ یبررس
  وجھان رانیا دیتحوالت جد -رانیا

 یاملل نیدانشگاه ب
  نیقزو

 ١٣٨٨  

ر در حقوق بش یتوجه به مولفه ھا زانیم یبررس
 دیتحوالت جد -رانیدوره متوسطه ا یبرنامه درس

  وجھان رانیا

 یالملل  نیدانشگاه ب
  نیقزو

 
١٣٨٨  

 ریتاث:فرھنگ عامه یکیو سنکرون یکیاکرونید نییتب
  یرانیدر اقوام ا نیونو یآموزش سنت یھا وهیش

مجموعه مقاالت 
فرھنگ و  یمل شیھما

توسعه در منطقه 
دانشگاه  - رانیا یمرکز

  کاشان

 

١٤-
١٣٨٨بھشتیارد١٥

 یدر برنامه درس ینیکارافر یسنج تیقابل
  ارشد یکارشناس

 یالملل نیکنفرانس ب
  تھران–رانیا ونسکوی

 ١٣٨٧  

  شیھما  یغزال دگاهیاز د تیوترب میبر تعل یدرامد
  ی،اثار غزال یزندگ یبررس

موسسه مطالعات 
 رانیتمدن ا. فرھنگ 

  تھران -نیزم

 
١٣٨٧  

 یبررس  شیھما.   یتیترب یپژوھ یمقاله غزال
  ی،اثار غزال یزندگ

موسسه مطالعات 
 رانیتمدن ا. فرھنگ 

  تھران -نیزم

 
١٣٨٧  

شدن  آموزش وپرورش و فرصت ھا و  یجھان
  دھایتھد

  شیھما نیھشتم
انجمن مطالعات برنامه 

  رانیا یدرس

 
١٣٨٨  

 یدر برنامه درس  سیتدر  یکاربست تکنولوژ
  یجھان یھا  یرشد آگاھ: یمطالعات  اجتماع

  رمداریفراگ

  شیھما نیھشتم
انجمن مطالعات برنامه 

  رانیا یدرس

 
١٣٨٨  

 یمھارتھا نهیدر زم نیوالد دگاهید یقیبررسي تطب
       شھر کاشانLDبا یدانش آموزان عاد یاجتماع

     بزرگ انیمرب  یلیتحص شرفتیعوامل موثربرپ
 یدر جھان آموزش و کاربستھا رندهیادگی یسازمانھا

     تیترب یایمیک  آن یکتمشار

استقالل طلبي،كنترل  یرھایمتغ ریتاث نییتب
دروني،ريسك پذيري،انگیزه پیشرفت و خالقیت 

فني وحرفه اي  شھر  یدردانشجويان رشته ھا
  اھواز

ھمایش کارآفرینی 
دانشگاه سیستان 

  وبلوچستان

 

١٣٨٥  



 

 

شدن و  یچند گانه در جھان یھایتئور یگونه شناس
  یماندن برنامه درس یبوم

و  یفصلنامه علم
مطالعات  یپژوھش

انجمن  یبرنامه درس
 یمطالعات برنامه درس

  رانیا

علمی   
سال جھارم  پژوھشیو

 ١٥،شماره 
-١٠٥،زمستان 
١٣٥.  

کاربست آن در  زانیو م)   ICTE(یآموزش یفاوا
 اتیھ یتوسط اعضا یریادگیـ  یاددھی ندیفرا

  اي كاشاندانشگاه ھ یمطالعه مورد: یعلم

و  یفصلنامه علم
مطالعات  یپژوھش

آموزش  یبرنامه درس
انجمن مطالعات  یعال

  رانیا یبرنامه درس

 وعلمی  
سال اول ،شماره  پژوھشی

٢  

 یلیتحص شرفتیپ یابیارزش وهیدو ش سهیمقا
مدارس  رانیمعلمان و مد دیاز د  یو سنت یفیتوص

  شھرستان شوش ییدوره ابتدا

 یپژوھش- یعلم
دانشگاه .اردانشور رفت

  شاھد

علمی   
  ١٣٨٩ پژوھشیو

موثر در  یو فرد ی،خانوادگیعوامل اجتماع یبررس
توسط دانش :یو حرفه ا یفن یانتخاب رشته ھا

  مشکیآموزان شھرستان اند

 یفصلنامه تازه ھا
 یزیپژوھش در برنامه ر

دانشگاه  یدرس
  سال اول. رجندیب

 -علمی  
  ٣٥-٤٨،ص٤شماره تخصصی

در توسعه  نینو یابزار یطیمح ستیز یریادکی
حفاظت از  یبر برنامه درس دیبا تاک: یاجتماع

  عتیطب

توسعه  یمل شیھما
  کاشان-یاجتماع

 
١٣٨٩  

مقطع  خیدر کتب تار یفرھنگ راثیم ینمادھا لیتحل
  ییراھنما

 راثیفصلنامه م
  یوگردشگر

  ٢شماره.سال اول 

بر  مهیب  یحرفه ا یآموزش ھا یاثربخش  یبررس
از نظر مھارت  مهیب ینان شرکت ھاعملکرد کارک

  ینیکارآفر یھا

فصلنامه  توسعه 
دانشگاه  ینیکارآفر

  تھران

علمی   
 پژوھشیو

سال چھارم، 
-١٠٩،ص١٣شماره

١٢٨  

 یمحتوا یسازماندھ یھا اریکاربست اصول و مع
  برنامه درسي تاريخ ايران و جھان دردوره متوّسطه

 یفصلنامه پژوھش ھا
دانشگاه   یبرنامه درس
  رازیش

علمی   
  ٢سال اول، شماره پژوھشیو

 یریادگیشاغل در مراکز  اریزنان آموزش یازسنجین
 ی،شغل یآموزش یمھارت ھا یابیبر ارز دیبا تاک
  آنھا یوزندگ

فصلنامه  پژوھش نامه 
پژوھش گاه علوم . زنان

ومطالعات  یانسان
  یفرھنگ

 -علمی  
سال  دوم، شماره  وپژوھشی

-٢٥،ص١٣٩٠اول
٥٢ .  

 یپژوھش کم یمعرفت شناس یکردھایروابل تق
  فصلنامه  پژوھش  یعیو طب یدر علوم انسان یفیوک

علمی   
 تخصصی

، ١.، ش٣سال 
بھار و تابستان 

  ٧٤- ٥٩، ص١٣٩٠

در آموزش  ینیکارآفر یبرنامه درس یسنج تیقابل
 یو حرفه ا یآموزشکده فن یمطالعه مورد:یعال

  رازیشھر ش

دوفصلنامه  برنامه 
 در آموزش یدرس

انجمن مطالعات . یعال
  رانیا یبرنامه درس

 یعلم
سال دوم ،    یوپژوھش

  ٥شماره

 یبر رشد مھار ت ھا یمشارکت یریادگی ریتاث
  دانش آموزان یاجتماع

 یفصلنامه  علم
راھبرد    یوپژوھش

دانشگاه . آموزش یھا
  اهللا هیبق یعلوم پزشک

 یعلم
  ١، شماره٥دوره   یوپژوھش

یسم بر تحوالت تعلیم و تحلیل سیر تاریخی فمین
و ) ع(تربیت با تاکید بر دیدگاه تطبیقی امام علی

  الکان

مجموعه چکیده 
مقاالت چھارمین 

ھمایش انجمن فلسفه 
  تعلیم وتربیت ایران

 

١٣٩٢  

تحلیل سیر تاریخی نظریه پلورالیسم تربیتی با تاکید 
  بر دیدگاه لیوتار بر تحوالت نظام آموزش و پرورش

 دهیمجموعه چک
 نیاالت چھارممق

 ١٣٩٢  



 

 

انجمن فلسفه  شیھما
  رانیا تیوترب میتعل

تحلیل نظریه پسا ساختارگرایی تربیتی بر تحوالت 
آموزش و پرورش کشورھای جھان با تاکید بر آرای 

  تربیتی میشل فوکو

 دهیمجموعه چک
 نیمقاالت چھارم

انجمن فلسفه  شیھما
  رانیا تیوترب میتعل

 

١٣٩٢  

ی با تاکید بر داللت ھای نقش تعلیم و تربیت مرز
  تربیتی ژیرو در تحول تربیتی

 دهیمجموعه چک
 نیمقاالت چھارم

انجمن فلسفه  شیھما
  رانیا تیوترب میتعل

 

١٣٩٢  

تحول در آموزش و پرورش و رویارویی با چالش ھای 
  جھانی شدن برای تربیت دینی

 دهیمجموعه چک
 نیمقاالت چھارم

انجمن فلسفه  شیھما
  انریا تیوترب میتعل

 

١٣٩٢  

تربیت شھروند جھانی با تمرکز بر دیدگاه نظریه 
اھرم تحول زا در نظام آموزش و : پردازان انتقادی

  پرورش

 دهیمجموعه چک
 نیمقاالت چھارم

انجمن فلسفه  شیھما
  رانیا تیوترب میتعل

 

١٣٩٢  

چالش ھای معرفت شناختی جھانی شدن بر تحول 
  تیبا چشم انداز پسا مدرنیس: تعلیم و تربیت

 دهیمجموعه چک
 نیمقاالت چھارم

انجمن فلسفه  شیھما
  رانیا تیوترب میتعل

 

١٣٩٢  

تعیین شاخص ھای سطح خوانایی گانینگ در 
محتوای کتاب ھدیه ھای آسمانی چھارم و پنجم 

  ابتدایی ایران

فصلنامه پژوھش در 
  برنامه ریزی درسی

سال نھم،شماره  
٣٣  

بسط آثار فرھنگی و تربیتی وقف در اسالم و 
  دستاوردھای آن

مجموعه مقاالت وقف 
ھمایش ملی با تاکید 
  بر آموزش عالی ایران

 
  ١٣٩١اول اسفند

 یتیگروه علوم ترب یبرنامه درس تیفیک یابیارز
  دانشگاه کاشـان

ھمایش ملی ارزیابی 
جایگاه علوم انسانی 

  در ایران

 
١٣٩٠  

تحلیل اثرگذاری فلسفه برنامه درسی چند فرھنگی 
ھای نظام آموزش و پرورش ایران و بر خط مشی 

  نحوه رویارویی با مسائل و رویدادھای آن

 دهیمجموعه چک
 نیمقاالت چھارم

انجمن فلسفه  شیھما
  رانیا تیوترب میتعل

 

١٣٩٢  

تعیین شاخص ھای سطح خوانایی کانینگ در 
محتوای کتاب ھدیه ھای آسمانی چھارم وپنجم 

  ابتدایی ایران

فصلنامه  پژوھش در 
  ریزی درسی برنامه

 یعلم
-٣٣شماره- ٢دوره  یوپژوھش

  ١٣٩١سال 

در آموزش  ینیکارآفر یبرنامه درس یسنج تیقابل
 یو حرفه ا یآموزشکده فن یمطالعه مورد:یعال

  رازیشھر ش

فصلنامه  پژوھش نامه 
پژوھش گاه علوم . زنان

ومطالعات  یانسان
  یفرھنگ

 یعلم
 ١٣٩٠سال  دوم،  یوپژوھش

-٢٥شماره اول،ص
٥٢  

                                                   اریخ مدارس در کاشانت
  

شناخت کاشان

  

- علمی
  ترویجی

-٢سال 
  ١٣٨٤÷پاییز

  

بررسی شکاف نسلی در بین دانشجویان دختر 
  شھرستان پاوه

دومین ھمایش ملی 
-آسیب ھای پنھان
دانشگاه سنندج

  
١٣٨٩  



 

 

یین إلی تعلم دراسة اسباب قلة رغبة التالمیذ االيران
، »اللغة العربیة

موتمر اللغة العربیة، 
الجامعة االسالمیة 

،مالزي،

  
٢٠١١  

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
 شھرداری قمصر  ١٣٨٥ -١٣٨٤شھر قمصر در سال  یسنج ازین
 یدانشگاه شھید بھشت  ١٣٦٧-٦٤١٣رزمندگان اسالم  یآموزش یھایژگیو یبررس

      ١٣٨٥ کاھش آن یعلل و عوامل طالق و راھھا یبررس
   ١٣٨٥-١٣٨٤ مقابله با آن یوراھھا یخود کش لیدال یبررس

 فرار دختران و پسران یو روان یفلسف یمبان  یبررس
١٣٨-١٣٨٣ 

 دانشگاه اصفھان 

شھر  یو امکان سنج  یمطا لعه گردشگر  یقاتیطرح تحق
  ١٣٨٥١قمصر کاشان ،

 قمصر شھرداری 

فرار  یو تجرب یفلسف یمطالعه مبان  یقاتیطرح تحق
بازگشت آنھا ،   دانشگاه  یدختران و پسران  و راھکارھا

  ١٣٨٥-١٣٨٣کاشان ،

 
 دانشگاه کاشان

 دانشگاه آمل   ١٣٩٠-١٣٩١ارزیابی درونی گروه علوم تربیتی دانشگاه

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 یتفلسفه تعلیم وترب
 برنامه ریزی درسی ومدیرت آموزشی

 مطالعات  فرھنگی وارتباطات،علوم رفتاری 

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
 
DEVELOPMENTAL EDUCATION IN IRAN :A NEW 
APPROACH TO THE  ECONOMICS OF EDUCATION. 
2th international conference  on  educational 
economic27 -30  augus  2008 Atens. 

 ٢٠٠٨ آتن

Blogging in Higher Education: An Examination of 
Iranian Graduate Case Student 
 

 ٢٠٠٧ سنگاپور

The Consequences of the Binary Opposition 
/Continuation Approaches to Modernism and 
Postmodernism : A Critical Educational Study, 
Tamara Journal, 5.1,5.2  
 

 2006 امریکا-تامارامجله 

 Epistemological challenges and Controversies of 
Globalizing Education : A Postmodern Perspectiv.   

A comparative study of relationship  between 
teachers value oriention school  organization climate 
in iran and India . 7-10 . CESE 

 2008  آتن

The educational usefulness and use of blogging in 
higher education: male and female Iranian ٢٠٠٩ پاکستان 



 

 

undergraduate students viewsFaisal- abad,  - 
SCHOOL TEACHERS AND MANAGERS’ ATTITUDE 
TOWARD QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
ASSESSMENT IN IRANIAN PRIMARY 
SCHOOLS.EDULEARNO9 International Conference on 
Education and New Learning Technologies.  

 ٢٠٠٩ اسپانیا

Comparative Study of the Use of ICT in the 
Teaching-Learning Processes in Medical and Non-
medical Universities: Suggestions for Improvement-  
International .  

 ٢٠٠٩ بلغارستان

,DEVELOPMENTAL EDUCATION IN IRAN: A NEW 
APPROACH TO THE ECONOMICS OF EDUCATION ١٣٩٠ ایران 

The Effects of Marriage during Undergraduate 
Studies on Students Academic Achievement and 
Mental Health  . Mental Health and the Prevention of 
Mental and Behavioral Disorders being held in 
Melbourne 

 ٢٠٠٨ استرالیا

Girls’ and Boys’ Runaway from Home and School: 
Causes and Solutions . Mental Health and the 
Prevention of Mental and Behavioral Disorders being 
held in Melbourne 

  ٢٠٠٨  استرالیا

Teachers and Principles Comparative Attiude  Review 
regarding  the  Qualitative  Evaluation to the  
Quantitative Evaluation  in  the Primary  School  
Stay.EDULEARNO9 International Conference on 
Education and New Learning 

  ٢٠٠٩  سنگاپور

A Study on the effectiveness of occupational 
trainings of insurance on the performance of the 
insurance companies' employees in terms of 
entrepreneurial skills  

.EDULEARNO  spania - 
International Conference on 

Education and New 
Learning,ELSEVIER.. Available 

online at 
www.sciencedirect.com. 

Procedia Social and Behavioral 
Sciences  

٢٠١٠  

The role of religlous beliefs in controlling 
undergraduate student’s leaning anxiety 

GBSR2013The global 
conference on 

business,economics and social 
sciences research-Malaysia  

2013  

The effect of organizational health on the 
occupational stress of the high school teachers of 
kashan city,iran 

GBSR2013The global 
conference on 

business,economics and social 
sciences research-Malaysia  

2013  

Family socioeconomics and the high school learner’s 
creativity and criticality 

GBSR2013The global 
conference on 

business,economics and social 
sciences research-Malaysia  

2013 

  



 

 

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
   
   

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
 ١٣٨٥ ایران انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
 ١٣٨٢ ایران انجمن برنامه ریزی درسی ایران

 ١٣٨٦ ایران  انجمن ایرانی مطالعات  فرھنگی وارتباطات
 ١٣٧٦ ایران  انجمن ایرانی تعلیم وتربیت 

  

 : علمی زبانھای در مھارت و صصتخ

 به که خارجی زبانھای
 باشید می مسلط آنھا

 مھارت میزان
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسیار
 بسیار عالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیارعالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیار عالی عالی

 خوب خوب

 *     *    *   انگلیسی
 *    *    *    عربی

    *    *   *  فارسی
             فرانسه
             ترکی

  
  


