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                                                                                                                                                         مشخصات فردي:

  برنامه هاي درسي فني و حرفه اي پژوهشي كارشناسپست سازماني:                                           مجيد ثقفي نام ونام خانوادگي:
  )              پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي(      majid_saghafi@yahoo.com    پست الكترونيك:

                                                                                                                             ٠٩١٩٥٥٣٥٩٣٣ تلفن همراه:                                                ٨٨٣١١٠٠٠ شماره تلفن محل كار:
   سوابق آموزشي:

  فوق ليسانس روان شناسي    .١
   ليسانس:علوم تربيتي  .٢     

  سوابق خدمتي:
  )              پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي(برنامه هاي درسي فني و حرفه اي گروه  پژوهشي كارشناس .١
معاونت پژوهشي پژوهشگاه( كارشناس   -و همچنين كارشناس كنترل پروژه هاي پژوهشي  كارشناس نظارت و ارزيابي پژوهشي .٢

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) خبره
  »كودكان استثناييفصلنامه ايراني  «پژوهشي- مدير داخلي فصلنامه  علمي .٣
  مسؤل دبيرخانه شوراي نشر پژوهشگاه .٤
  يسال  سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش اعم از سوابق تدريس،مشاوره،مديريت،كارشناس پنجو بيست  .٥
  مسؤليت انتشارات و روابط عمومي پژوهشكده استثنايي .٦
 آموزش و پرورش و عضو ستاد احياي وزارت دبير ستاد احياي امر به معروف ونهي از منكر پژوهشگاه مطالعات .٧
 نماينده پژوهشگاه در چندين جلسه كميته معين شوراي معاونين وزارت به دستور رؤساي وقت پژوهشگاه .٨
 اثر علمي پژوهشكده استثنايي در قالب كتاب ٥٥نظارت بر آماده سازي بيش از  .٩
  سال سابقه معاونت در مراكز آموزشي    ٢  و سال سابقه مديريت مراكز آموزشي  ٥داراي  .١٠

  



  
  فعاليت هاي علمي:

  مقاله:
در  »مقايسه انواع كاركرد هاي اجرايي دانش آموزان با اختالالت يادگيري غير كالمي ونارساخوان«چاپ مقاله با عنوان .١

 ١٣٩١تابستان  -»ايراني كودكان استثنايي« پژوهشي- فصلنامه علمي
نظري به تدوين رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران و تحول گذري و «مقاله با عنوان  چاپ .٢

  )٨٨خرداد - ١١٠شماره- پژوهش نامه آموزشي«(مجله »  بنيادين در نظام اموزش و پرورش ايران
 شوقدوماهنامه پژوهشي، آموزشي  -با موضوع عدالت آموزشي» ٢٠١٥سفرنامه تيمز و نيومرسي «  چاپ مقاله با عنوان .٣

 ١٣٩٤مرداد  - تغيير
 طرح پژوهشي:

 ١٣٩٢- ٩٣سال » يازده طرح ارزشيابي بسته هاي آموزشي پايه هاي سوم و هفتممستندسازي «  اجراي طرح پژوهشي .١
   ١٣٩٢سال  - »  ارزشيابي برنامه درسي تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي« همكار اصلي اجراي طرح پژوهشي .٢
 -» سال  ١٠-٤٩بررسي نيازها و عالئق آموزشي بيسوادان و سوادآموزان گروه سني« همكار  اصلي اجراي طرح پژوهشي .٣

  ١٣٩٢سال 
بررسي عوامل تاثيرگذار بر مشاركت مديران و معلمان مجتمع هاي آموزشي و  «همكار  اصلي اجراي طرح پژوهشي .٤

 ١٣٩٢سال  - » پرورشي و مدارس مستقل در فعاليت هاي سوادآموزي
 بهبود براي مناسب برنامه ارائه و سوادآموزي در سپاريبرون هايفعاليت از ارزشيابي« طرح پژوهشيهمكار  اصلي اجراي  .٥

 »آموزشي كيفيت
 ١٣٩٢ -٩٣سال » هفتمپايه  سبك زندگيارزشيابي برنامه درسي تفكر و « همكار اصلي اجراي طرح پژوهشي .٦
 ١٣٩٢ - ٩٣سال » هفتمپايه  علومارزشيابي برنامه درسي « اجراي طرح پژوهشيهمكاري در  .٧
 ١٣٩٢ - ٩٣سال » هفتمپايه  فرهنگ و هنرارزشيابي برنامه درسي « اجراي طرح پژوهشيهمكاري در  .٨

  ساير:
 »پايش برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران«  عضو كميته .١
 ٢٠١٥و تيمز و نيومرسي  ٢٠١١آزمون مطالعات  بين المللي  تيمز وپرلزناظر ملي  .٢
 پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشيعضو شوراي پژوهشي  .٣
 پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي» فني و حرفه اي«  عضو شوراي پژوهشي گروه .٤
 پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي دبير شوراي مديران .٥
 (ارسالي ا ز ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش) پژوهنده)طرح معلم  ٤٠ارزيابي بيش از (و  ارزياب طرح هاي پژوهشي برتر  .٦



 وتلخيص گزارشها عملكرد تهيه و تدوين چندين بروشور و چندين جلد گزارش .٧
) و faspedاقيانوسيه براي آموزش ( - شركت در كارگاه آموزشي سومين نشست كميته اجرايي مجمع نمايندگان مجالس آسيا . .٨

تحقيقات مجلس شوراي اسالمي،كميسيون ملي يونسكو و دفترمنطقه اي يونسكو بامحوريت نشست مشترك كميسيون آموزش و
 ) Education   for Allموضوع آموزش براي همه(

  عضو كارگروه انتخاب مدير پژوهشگر برتر .٩
 عضو كميته انتخاب طرح هاي پژوهشي برتر وزارت آموزش وپرورش .١٠
 كارشناسي ارشد در وزارت آموزش وپرورش در سال جهاد اقتصادي كشوري حائز پايان نامه برتر .١١
، رئيس پژوهشكده استثنايي رياست محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش وزير، معاون و مشاور وزير و از  نامه تقديرداراي بيش از بيست  .١٢

  و رئيس پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي


