
 
 

                              
  تعاليسمهاب

  
    

  
  
  

   
  

  ييپژوهشكده كودكان استثنا يئت علميعضو ه، احمد رمضاني
  كارنامك

  دانشگاهي تتحصيالالف. 
مدرك   رديف

  تحصيلي
رشته 

  كشور  شهر  عنوان رساله/پايان نامه  پايان  شروع  محل دانشگاه  نام دانشگاه  تحصيلي
شناسي زبان  تخصصي دكتراي   .١

  همگاني
پژوهشگاه علوم انساني و 

بررسي و مقايسه انسجام زباني در كودكان داراي اختالل   ١٣٩٠  ١٣٨٥  ايران  تهران  مطالعات فرهنگي
  يادگيري و كودكان عادي شهر تهران

شناسي زبان  كارشناسي ارشد   .٢
  همگاني

پژوهشگاه علوم انساني و 
 :هاي زيباشناختي كودكگرايشتبيين زبان شناختي   ١٣٨٥  ١٣٨١  ايران  تهران  مطالعات فرهنگي

  هاي فارسيتكرار و تقابل در الاليي
دبيري زبان   كارشناسي   .٣

  ---   ١٣٨١  ١٣٧٧  ايران  اراك  دانشگاه اراك  انگليسي

                                              هاي پژوهشي (مجري، همكار، ناظر) طرحب. 
تاريخ   سفارش دهنده  عنوان گزارش  رديف

  شروع
تاريخ 
  نظارت  همكار  /ناظرمجري  پايان

پژوهشگاه مطالعات   سازي برنامه آموزشي رشد مفاهيم بركنآماده   .١
/رضا احمد رمضاني  ١٣٩٠  ١٣٨٨  آموزش و پرورش

      متقياني
پژوهشگاه علوم انساني و   شناسي در خاورميانهدرآمدي بر زيان   .٢

  ١٣٩٢  ١٣٩٠  مطالعات فرهنگي
آتوسا رستم 

بيك/سيد مصطفي 
    √  عاصي

آموزي درسي و راهنماي معلم زبانارزشيابي كتاب    .٣
ديدة آسيبسازي پاية اول مقدماتي گروه و جمله

  »شنوايي
پژوهشگاه مطالعات 

  ١٣٩٤  ١٣٩٣  آموزش و پرورش
احمد 

/عبدالعظيم رمضاني
  حكيمي

    

مطالعات  پژوهشگاه  راهنماي معلم براي آموزش واژگان پايه   .٤
در دست    ١٣٩٤  آموزش و پرورش

  اجرا
احمد 

/پژوهشكده رمضاني
  كودكان استثنايي

    

بررسي واژگان پايه ادراكي كودكان كم توان ذهني    .٥
  آموزش پذير مقطع پيش دبستاني شهر تهران

مطالعات  پژوهشگاه
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  آموزش و پرورش

احمد 
/مهدي رمضاني

  دستجردي كاظمي
    

بررسي واژگان پايه در كودكان آسيب ديده شنوايي    .٦
  ابتدايي شهر تهرانطرح فراگير در مدارس 

ژوهشكده كودكان پ
استثنايي، پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و 

  پرورش
در دست   ١٣٩١

  اجرا
مهدي دستجردي 

احمد كاظمي، 
  رمضاني

  √  



 
 

تاريخ   سفارش دهنده  عنوان گزارش  رديف
  شروع

تاريخ 
  نظارت  همكار  /ناظرمجري  پايان

  شناختيتدوين راهنماي تكاليف آگاهي واج   .٧
ژوهشكده كودكان پ

استثنايي، پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و 

  پرورش
١٣٩٠  ١٣٨٨  

مهدي دستجردي 
احمد كاظمي، 

  رمضاني
  √  

٨.   
هاي خواندن كتاب فارسي در پايه مقايسه مهارت

اول ابتدايي در مناطق دوزبانه (ترك زبان) و يك 
 زبانه (فارس زبان)

  
مطالعات  پژوهشگاه

در دست   ١٣٩٤  آموزش و پرورش
  اجرا

احمد /رضا كالنتري
  √    رمضاني

هاي خانوادگي و فردي بر عملكرد سواد نقش فعاليت   .٩
آموزان پايه چهارم ابتدايي (بر اساس دانشخواندن 

  )٢٠٠٦مطالعات پرلز 
مطالعات  پژوهشگاه

  ١٣٩٢  ١٣٩١  آموزش و پرورش
مهدي نامداري 

احمد /پژمان
  رمضاني

  √  
  يتخصص - ي، علميجيترو ي، علمپژوهشي -علمينگارش مقاله (ج. 

  اسامي همكاران  سال چاپ   ناشر ونام نشريه   نوع مقاله  عنوان مقاله  رديف
تعليم و تربيت استثنايي، سازمان   ترويجي-علمي  آموزان با نيازهاي ويژهكاربست واژگان پايه براي دانش   .١

  پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
١٣٩٥   

گواهي 
  پذيرش

  احمد رمضاني

توان ذهني آموزان كمتخمين واژگان بايه براي دانش   .٢
دانشگاه تربيت ، جستارهاي زباني  پژوهشي-علمي  پذير شهر تهرانآموزش

  مدرس
١٣٩٥  

گواهي 
  پذيرش 

  احمد رمضاني

  پژوهشي-علمي  تحليل واژگان پايه فارسي   .٣
هاي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه

علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و 
  مطالعات فرهنگي

١٣٩٤  
گواهي 
  پذيرش

، ساسان احمد رمضاني
  اسدپور

ها و گويش هاي ايراني، نامه زبانويژه  پژوهشي-علمي  سنجيگويش هاي زباني: از اطلس گويشي تاتعيين مرز   .٤
  فرهنگستان زبان و ادب فارسي

١٣٩٤  
گواهي 
  پذيرش

بيك تفرشي، آتوسا رستم
  احمد رمضاني

تحليل متن كتاب زبان انگليسي هفتم بر مبناي دستور    .٥
  پژوهشي-علمي  مند هليديگراي نظامنقش

هاي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و 

  مطالعات فرهنگي
، آتوسا احمد رمضاني  ١٣٩٤

  بيك تفرشيرستم
آموزان بسامد كاربرد ابزارهاي انسجام در نوشتار دانش   .٦

نشريه علمي زبان، داراي هيئت _پازند   تخصصي-علمي  داراي/بدون اختالالت يادگيري ويژة پايه پنجم ابتدايي
  احمد رمضاني  ١٣٩٣  علمي معتبر)

مقايسة كاربرد زبان مازندراني و فارسي بين والدين و    .٧
 ١٣٩٣  شناختزبان  پژوهشي-علمي  فرزندان شهر جويبار

آتوسا  -احمد رمضاني
خديجه  -رستم بيك تفرشي

  واسو جويباري
- هاي انسجام در بيان نوشتاري دانشمقايسة كاربرد ابزار   .٨

يادگيري فارسي زبان آموزان عادي و داراي اختالالت 
  شهر تهران

 -فصلنامه ايراني كودكان استثنايي  پژوهشي-علمي
  ١٣٩٢  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

رضا نيلي   -احمد رمضاني
آتوسا رستم بيك   - پور

  تفرشي
  نقش آموزش فرهنگ در يادگيري زبان خارجي   .٩

نامه انتقادي متون دو فصلنامه پژوهش  پژوهشي-علمي  
  -آتوسا رستم بيك تفرشي   ١٣٩١  علوم انسانيو منابع 

  احمد رمضاني
-آموزان كمتوصيف انواع آغازگر در بيان نوشتاري دانش   .١٠

توان ذهني مقاطع مختلف شهر تهران بر مبناي فرانقش 
  مند هليديگراي نظاممتنيِ دستور نقش

 -فصلنامه ايراني كودكان استثنايي  پژوهشي-علمي
آتوسا رستم بيك تفرشي،    ١٣٩٠  و پرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش 

  احمد رمضاني

-ژه نامه حقوق تطبيقي نامه مفيد وي  پژوهشي-علمي  شناسي قضايي در تحقق عدالت قضايينقش زبان   .١١
  ١٣٩٠  دانشگاه مفيد قم

سيد فضل اهللا موسوي،   
احمد سيد مهدي موسوي، 

  رمضاني



 
 

  اسامي همكاران  سال چاپ   ناشر ونام نشريه   نوع مقاله  عنوان مقاله  رديف
آتوسا  -احمد رمضاني ١٣٩٠  انجمن زبان شناسي ايران  پژوهشي-علمي  فارسيهاي مازندراني و در دوزبانه بسامد پايه صوت   .١٢

  رستم بيك تفرشي
رابطه بين يادگيري زود هنگام زبان دوم با رشد مهارت    .١٣

  ها
تخصصي -علمي

  (ترجمه)
مركز تعليم و تربيت  - فصلنامه پويش

احمد  - علي عرباني دانا  ١٣٨٩  كاربردي تبريز
  رمضاني

دانشآموزان كم  امالييشناختي خطاهاي توصيف زبان   .١٤
  پژوهشي-علمي  رتوان ذهني آموزش پذي

فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان 
پژوهشگاه مطالعات آموزش  -استثنايي

  و پرورش
آتوسا رستم بيك تفرشي،   ١٣٨٩

  احمد رمضاني
 بر مبناينوشتار دانشآموزان كم توان دهني  توصيف   .١٥

 -فصلنامه ايراني كودكان استثنايي   پژوهشي-علمي  هليدي گراي نظاممنددستور نقش
آتوسا رستم بيك تفرشي،   ١٣٨٩  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  احمد رمضاني
پژوهشي -علمي  نقش مخچه در نارساخواني   .١٦

  (ترجمه)
فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان 

  احمد رمضاني  ١٣٨٨  استثنايي

  زبان عربي   .١٧
  

پژوهشي -علمي
  (دانشنامه)

سازمان فرهنگ و  -دانشنامه ايران
  ارتباطات اسالمي

١٣٨٥ 
گواهي 
 پذيرش

  احمد رمضاني

  زبان بلوچي   .١٨
  

پژوهشي -علمي
  (دانشنامه)

سازمان فرهنگ و  -دانشنامه ايران
  ارتباطات اسالمي

١٣٨٥ 
گواهي 
 پذيرش

  احمد رمضاني

  زبان مازتدراني   .١٩
  

پژوهشي -علمي
  (دانشنامه)

فرهنگ و سازمان  -دانشنامه ايران
  ارتباطات اسالمي

١٣٨٥ 
گواهي 
 پذيرش

  احمد رمضاني

  )يادب يراستاري، ويعلم يراستارين، ويف، تدويكتاب (ترجمه، تألد. 
سال   ناشر  كتاب عنوان  رديف

  مالحظات  اسامي همكاران  نوع كتاب  نشر
پژوهشگاه علوم انساني و   شناسي در خاورميانهجستاري در زبان و زبان   .١

ويراستاري علمي   ١٣٩٥  مطالعات فرهنگي
-نويسنده: آتوسا رستم    كتاب تأليفي

  بيك تفرشي
هاي و آموزش زبان شناسيزبان«نامه نقد   .٢

 شناسيويژه زبان - ١» خارجي
پژوهشگاه علوم انساني و 

-جان اهللا كريمي مطهر  تدوين  ١٣٩٣  مطالعات فرهنگي
  ---   احمد رمضاني

زبان شناسي و آموزش زبان هاي «نامه نقد   .٣
  ويژه زبان هاي خارجي - ٢ »خارجي

 
پژوهشگاه علوم انساني و 

-جان اهللا كريمي مطهر  تدوين ١٣٩٣  مطالعات فرهنگي
  ---   احمد رمضاني

هاي بانشناسي و آموزش ززبان«نامه تدوين نقد   .٤
  ويژه زبان انگليسي -  ٣»خارجي

 
پژوهشگاه علوم انساني و 

-مطهرجان اهللا كريمي   تدوين ١٣٩٣  مطالعات فرهنگي
  ---   احمد رمضاني

هاي شناسي و آموزش زبانزبان«نامه تدوين نقد   .٥
  ويژة زبان و ادبيات روسي - ٤ »خارجي

 
پژوهشگاه علوم انساني و 

-جان اهللا كريمي مطهر  تدوين ١٣٩٣  مطالعات فرهنگي
  ---   احمد رمضاني

حل مشكالت انضباطي و مديريت كالس درس:    .٦
ترجمه كامل   ١٣٩١  انتشارات مدرسه  ها و الگوهايي براي معلمانروش

  كتاب
احمد ساسان اسدپور، 
  رمضاني

(چاپ دوم با 
 ١٣٩٣اصالحات)، 

  (تجديد چاپ)
ترجمه كامل   ١٣٩١  انتشارات مدرسه  راهنماي معلم براي محافظت از كودك   .٧

  كتاب
آتوسا رستم بيك 

  ---   تفرشي، احمد رمضاني
٨.     

  معلمانمشكالت زباني و ارتباطي: راهنمايي براي 
  

ترجمه كامل   ١٣٩١  انتشارات مدرسه
  كتاب

، آتوسا احمد رمضاني
  ---   رستم بيك تفرشي



 
 

سال   ناشر  كتاب عنوان  رديف
  مالحظات  اسامي همكاران  نوع كتاب  نشر

٩.     
حل مشكالت انضباطي و مديريت كالس درس: 

  ها و الگوهايي براي معلمانروش
پژوهشگاه مطالعات 

ترجمه كامل   ١٣٨٩  اموزش و پرورش
  كتاب

احمد ساسان اسدپور، 
  ---   رمضاني

فني و حرفه اي (جلد چكيده تحقيقات آموزش    .١٠
  پنجم)

پژوهشگاه مطالعات 
  تدوين  ١٣٨٨  آموزش و پرورش

نعمت اهللا متين، احد 
نويدي، نصرت اهللا بدري، 

  احمد رمضاني
 ---  

١١.   ENGLISH FOR THE SUDENTS 
OF PERSIAN LITERATURET (بوكا) زير   بوي كاغذ

  ---   احمد رمضاني  تدوين  چاپ
هاي و زبان شناسينقدنامه كتب و متون زبان   .١٢

  ٥خارجي، 
پژوهشگاه علوم انساني و 

  مطالعات فرهنگي
زير 
-جان اهللا كريمي مطهر  تدوين  چاپ

  ---   احمد رمضاني
هاي و زبان شناسينقدنامه كتب و متون زبان   .١٣

  ٦خارجي، 
پژوهشگاه علوم انساني و 

  مطالعات فرهنگي
زير 
-جان اهللا كريمي مطهر  تدوين  چاپ

  ---   احمد رمضاني
هاي و زبان شناسيزباننقدنامه كتب و متون    .١٤

  ٧خارجي، 
پژوهشگاه علوم انساني و 

  مطالعات فرهنگي
زير 
-جان اهللا كريمي مطهر  تدوين  چاپ

  ---   احمد رمضاني
هاي و زبان شناسيزباننقدنامه كتب و متون    .١٥

  ٨خارجي، 
پژوهشگاه علوم انساني و 

  مطالعات فرهنگي
زير 
-مطهر جان اهللا كريمي  تدوين  چاپ

  ---   احمد رمضاني
-و زبان شناسيزبانجهاني نقدنامه كتب و متون    .١٦

  ٩هاي خارجي، 
پژوهشگاه علوم انساني و 

  مطالعات فرهنگي
زير 
-جان اهللا كريمي مطهر  تدوين  چاپ

  ---   احمد رمضاني

  يا خالصه مقاله در همايشهاي علمي معتبرئه مقاله اراه. 
  شهر  كشور  علمي معتبر همايش عنوان  عنوان مقاله  رديف

سال 
برگزاري 
  همايش

خالصه   اسامي همكاران
  مقاله

مقاله 
  كامل

١.   
An Analysis of Educable 

Mentally Retarded Students’ 
Written Discourse based on 

Halliday’s Systemic 
Functional Approach 

2nd International 
Conference on New Trends 

in Education and Their 
Implications 

آنتال  تركيه
 Rostambeik ٢٠١١  يا

Tafreshi, Atousa, 
Ramezani,  Ahmad     

٢.   A Linguistic Description of 
Mentally Retarded Students’ 

Spelling Errors 

2nd International 
Conference on New Trends 

in Education and Their 
Implications 

آنتال  تركيه
 Rostambeik ٢٠١١  يا

Tafreshi, Atousa, 
Ramezani,  Ahmad      

مقايسة بسامد كاربرد ابزارهاي انسجام    .٣
آموزان پايه چهارم در نوشتار دانش

 ابتدايي ....

-روان-نخستين همايش ملي عصب
شناسي شناسي زبان، انجمن زبان

  ايران
، آتوسا احمد رمضاني  ١٣٩٣  تهران ايران

    ---   رستم بيك تفرشي

گامي به سوي تهيه اطلس گويشي و    .٤
  هاي گويشي در استان يزدبررسي فاصله

دومين همايش بين المللي زبان ها و 
، گويش هاي ايراني: گذشته و حال

مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي 
  هاي ايراني و اسالمي)(مركز پژوهش

آتوسا رستم بيك   ١٣٩٣  تهران ايران
  ---     احمد رمضانيتفرشي،

   
  
  
  
 



 
 

  (سوابق اجرايي)يياجرا –يخدمات علمو. 
  پايان  شروع  محل  نوع فعاليت  رديف

  ١٣٩٤  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  رئيس پژوهشكده كودكان استثنايي   .١
  اسفند

ادامه 
  دارد

، قائم مقام گروه زبان شناسي و زبان هاي خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني   .٢
ادامه   ١٣٩١  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني 

  دارد
، هاي خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم انسانيشناسي و زبانعضو گروه زبان   .٣

ادامه   ١٣٩١  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  دارد

  ١٣٩٣  ١٣٨٩  هاي درخشانسازمان ملي پرورش استعداد  هاي درخشاندر كميته پژوهشي سازمان ملي پرورش استعداد نماينده پژوهشگاه   .٤
  مشاور جوان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش   .٥

  ١٣٩٢  ١٣٨٩  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  قدمي)دكتر قاي  (رياست پژوهشگاه: جناب آ
دومين كنگره  »ي فرهنگ و زبان ادبيات فارسي و اردومطالعه تطبيق«دبير اجرايي همايش    .٦

  ١٣٨٩  ١٣٨٩  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ملي علوم انساني
  ١٣٨٩  ١٣٨٩  مشاور جوان وزارت آموزش و پرورش  ليف سند راهبردي مشاوران جوان وزارت آموزش و پرورشعضو ستاد تأ   .٧
  ١٣٨٩  ١٣٨٩  وزارت آموزش و پرورش  وزارت آموزش و پرورشدبير كميسيون تاليفات گروه مشاوران جوان    .٨
  مشاور جوان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش   .٩

  ١٣٨٩  ١٣٨٨  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  نيك صفت)دكتر (رياست پژوهشگاه: سركار خانم  
  ١٣٨٨  ١٣٨٨  پژوهشكده كودكان استثنايي  انگليسي پژوهشكده كودكان استثنايي طراحي تارنماي   .١٠
  ١٣٨٨  ١٣٨٨  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  دبير علمي نخستين كرسي ترويجي فلسفه براي كودك   .١١
گروه  ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  مشاوره و خدمات در امور پژوهشي   .١٢

  ١٣٨٧  ١٣٨٧  يمطالعات امنيت اجتماع
  ١٣٨٦  ١٣٨٥  مطالعات آموزش و پرورشپژوهشگاه   هاعضو كميته فرهنگي شوراي نظام پيشنهاد   .١٣
  ١٣٨٥  ١٣٨٥  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  عضو كميته اجرايي نخستين كنگره ملي علوم انساني   .١٤
هاي خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم دبير گروه زبان شناسي و آموزش زبان   .١٥

ادامه   ١٣٨٤  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  انساني
  دارد

  

  هاداوريز. 
تاريخ   محل انجامفعاليت  فعاليت مورد ارزيابيعنوان   رديف

  شروع
تاريخ 
  پايان

  ارزيابي طرح معلم پژوهنده   .١
  ١٣٨٥  ١٣٨٥  سازمان آموزش و پرورش شهر تهران  اقدام پژوهشي) ٣٥(

  ١٣٨٦ارزيابي طرح پژوهشي برتر هفته پژوهش    .٢
  ١٣٨٦  ١٣٨٦  آموزش و پرورشپژوهشگاه مطالعات   طرح پژوهشي) ٤(

  ارزيابي طرح معلم پژوهنده   .٣
  ١٣٨٩  ١٣٨٩  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  اقدام پژوهشي)  ٣٧(

  ١٣٨٩ارزيابي طرح پژوهشي برتر هفته پژوهش    .٤
  ١٣٨٩  ١٣٨٩  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  طرح پژوهشي)١(

هاي برتر هفتة نامهپايانها و عضو كميته تخصصي ارزيابي و انتخاب طرح   .٥
  ١٣٩٢  ١٣٩٢  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  نامه)طرح و يك پايان ٤وزارت آموزش و پرورش (ارزيابي  ١٣٩٢پژوهش سال 



 
 

تاريخ   محل انجامفعاليت  فعاليت مورد ارزيابيعنوان   رديف
  شروع

تاريخ 
  پايان

هاي برتر هفتة نامهها و پايانعضو كميته تخصصي ارزيابي و انتخاب طرح   .٦
  ١٣٩١  ١٣٩١  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  نامه)پايان ١طرح و  ٤وزارت آموزش و پرورش (ارزيابي   ١٣٩١پژوهش سال 

ژوهشكدة كودكان استثنايي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پ  ارزيابي ترجمه كتاب اولين داستان هاي فكري (پيشنهادي براي چاپ)   .٧
  ١٣٩٢  ١٣٩٢  پرورش

هاي خارجي، شناسي و زبانداوري و نقد دو عنوان كتاب براي گروه زبان   .٨
شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

  فرهنگي
شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، پژوهشگاه علوم 

  ١٣٩٣  ١٣٩٢  انساني و مطالعات فرهنگي

-شناسي، انجمن زبانپژوهشي زبان و زبان-دوفصلنامه  علمي  پژوهشي-داوري مقاله علمي   .٩
ادامه   ١٣٩٤  شناسي ايران

  دارد
پژوهشي كودكان استثنايي، پژوهشكده -فصلنامه علمي  پژوهشي-داوري مقاله علمي   .١٠

ادامه   ١٣٨٨  كودكان استثنايي
  دارد

تعليم و تربيت استثنايي، سازمان  ترويجي-فصلنامه علمي  پژوهشي-داوري مقاله علمي   .١١
ادامه   ١٣٩٢  آموزش و پرورش استثنايي كشور

  دارد
پژوهشي پژوهشنامه انتقادي: متون و -دوماهنامه علمي  پژوهشي-علميداوري مقاله    .١٢

هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات برنامه
  فرهنگي

ادامه   ١٣٩٣
  دارد

  / شركت در كارگاه/ارائه سخنراني/شركت در نشست تخصصيطراحي و راهاندازي كارگاهح. 

  محل انجام فعاليت  عنوان فعاليت  رديف
-راهطراحي و 

اندازي 
و  آزمايشگاه
  كارگاهها

شركت در 
گارگاه 

  (بازآموزي)
ارائه 

  سخنراني
شركت در 

نشست 
  تخصصي

  مالحظات

 - دانشگاه جامع علمي  هطراحي پودمان ويرايش و ترجم   .١
        √  تهران ٦كاربردي واحد 

 واحد درسي ٨معادل 
آتوسا  -احمد رمضاني(

  )رستم بيك تفرشي
خبر به زبان  طراحي پودمان نگارش   .٢

  انگليسي
 - دانشگاه جامع علمي

        √  تهران ٦كاربردي واحد 
، واحد درسي ٨معادل 

آتوسا رستم بيك (
  )احمد رمضاني - تفرشي

  مدرس دوره ضمن خدمت   .٣
تباط با كودكان رويكردهاي ار«

  »آسيب ديده شنوايي
مركز آموزش پيامبر اعظم 

سازمان آمو.زش و )، (ص
        √  پرورش استثنايي

  تدريس در كارگاه
  ساعت) ١٢(

  احمد رمضاني
  

پژوهشكده كودكان   ٤آزمون هوشي وكسلر    .٤
احمد  ،ساعت ١٠        √  استثنايي

  ، ساسان اسدپوررمضاني
  كارگاه تحقيق كيفي    .٥

سازمان پژوهش و برنامه 
  ريزي آموزشي

  
  ساعت) ١٦(      √  

  هاي پژوهشي كارگاه تحليل داده   .٦
سازمان پژوهش و برنامه 

  آموزشيريزي 
  

  ساعت) ١٦(      √  

٧.   
نشست كميته اجرايي مجمع 

اقيانوسيه -نمايندگان مجالس آسيا
: (FASPPED)براي آموزش 

  آموزش براي همه

كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي، كميسيون ملي 

اي يونسكو، دفتر منطقه
  يونسكو

ساعت در تاريخ  ٨      √  
٢٩/٣/١٣٩٠  



 
 

  محل انجام فعاليت  عنوان فعاليت  رديف
-راهطراحي و 

اندازي 
و  آزمايشگاه
  كارگاهها

شركت در 
گارگاه 

  (بازآموزي)
ارائه 

  سخنراني
شركت در 

نشست 
  تخصصي

  مالحظات

٨.   
-معرفتهاي روش تحقيق و شيوه

شناختي در علوم اجتماعي و 
مطالعات فرهنگي ويژه اعضاي هيات 

  علمي

-موسسه پژوهش و برنامه
پژوهشگاه  ريزي آموزشي 

علوم انساني و مطالعات 
  فرهنگي

  √      
  ساعت ٣٦

تا  ٨/٩/١٣٨٢(از 
١٢/٩/١٢٨٣(  

آشنايي با مباني ويرايش (محتوايي،    .٩
ساختاري، زباني، فني) ويژه اعضاي 

  هيات علمي

-موسسه پژوهش و برنامه
پژوهشگاه  ريزي آموزشي 

علوم انساني و مطالعات 
  فرهنگي

  √      
ساعت (از  ٤٨
تا  ١١/٤/١٣٨٤
١٦/٤/١٣٨٤(  

١٠.   Cognitive psychology of 
reading 

كنفرانس بين المللي علوم 
ساعت) +  ١٦كنفرانس (      √    شناختي

  ساعت كارگاه ٢
كنفرانس نظام خالقيت و نوآوري    .١١

 آموزش و پرورشوزارت 
شوراي عالي آموزش و 

 ١٣و  ١٢ساعت ( ١٦      √    پرورش
  )١٣٨٨مرداد 

-كارگاه تخصصي آواشناسي و واج   .١٢
  )٢٧/١/٨٨ساعت ( ٩      √    شناسي ايرانانجمن زبان  شناسي

  )١٥/١٢/١٣٨٩ساعت ( ٨      √    شناسي ايرانانجمن زبان  كارگاه يك روزه صرف   .١٣
ساعت نهم دي ماه  ٨      √    شناسي ايرانانجمن زبان بررسي نظريه بهينگي   .١٤

١٣٨٩  
دوره آموزشي فناوري اطالعات و    .١٥

  ارتباطات در آموزش و پرورش
اداره كل تربيت معلم و 
  ساعت ٢٤      √    آموزش نيروي انساني

پژوهشگاه علوم انساني و   شناسي در ايرانتاريخچه گويش   .١٦
  ١٣٨٢ارديبهشت     √      مطالعات فرهنگي

درآمدي بر  معرفي و نقد كتاب   .١٧
  ١٣٨٢آبان     √      دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي اجتماعيزبان

پژوهشگاه علوم انساني و   گويش روستاي واسوكال   .١٨
  ١٣٨٣شهريور     √      مطالعات فرهنگي

مسائل نظري در زمينه زبان و    .١٩
  ١٣٨٣اسفند     √      دانشگاه عالمه طباطبايي  قدرت

در  چارچوب كلي روش تحقيق   .٢٠
  ١٣٨٤آبان     √      دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيزبان

نشست بررسي جايگاه مشاركت در    .٢١
  آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه 
  ريزي آموزشي

  
      √    

٢٢.   
تحليل و بررسي كتاب نشست 

-پداگوژي (علم، هنر ياددهي
يادگيري از دوران باستان تا به 

  امروز)
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

    √        و پرورش

نشست بررسي بدفهمي هاي رايج    .٢٣
دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي در 

 TIMSSرياضيات تيمز 
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

    √        و پرورش

نشست علمي معرفي فعاليت هاي    .٢٤
پژوهشي پژوهشگاه مطالعات 

  آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

    √        و پرورش



 
 

  محل انجام فعاليت  عنوان فعاليت  رديف
-راهطراحي و 

اندازي 
و  آزمايشگاه
  كارگاهها

شركت در 
گارگاه 

  (بازآموزي)
ارائه 

  سخنراني
شركت در 

نشست 
  تخصصي

  مالحظات

همايش روز ملي پژوهش در آموزش    .٢٥
  پرورشو 

پژوهشگاه مطالعات آموزش 
    √        و پرورش

   

  هانامهتقديرط. 
  تقدير نامهتاريخ   نامهپست سازماني صادر كننده تقدير  تقدير براي  رديف

  مقام عالي وزارت  جوان منتخب و موفق فرهنگي   .١
  ٦/٥/١٣٨٩  ( حاجي بابايي)

  مطالعات آموزش و پرورشرياست محترم پژوهشگاه   مولف جوان برتر و موفق فرهنگي   .٢
  ٩/٥/١٣٨٩  (آقاي  قدمي)

  رئيس سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع  كاربردي شهيد مطهري -استاد مركز علمي   .٣
  ١٣٨٩  الدين مير محمدي)(سيد جمال

براي » برنامه درسي زبان«سخنراني با موضوع    .٤
  ١٨/١١/١٣٨٩  معاون وزير  و رئيس سازمان استثنايي( سوسن كشاورز)  همكاران فرهنگي

  معاون محترم پرورشي وزير ( علي اصغر يزداني)  تالش در تحقق اهداف گروه مشاوران جوان   .٥
  ١١/٩/١٣٨٩  مشاور وزير (عبدالرسول شكيبافر)

  ١١/٩/١٣٨٩  مشاور وزير (عبدالرسول شكيبافر)  تالش در تحقق اهداف گروه مشاوران جوان   .٦
  آموزشي وزير ( عباس رهي)معاون محترم    هفته بزرگداشت مقام معلم   .٧

  ٩/٢/١٣٨٨  مشاور محترم وزير (عبدالرسول شكيبافر)
  ١٠/٥/١٣٨٨  معاون محترم  هماهنگي دفاتر وزير ( ابراهيم فتح اللهي )  تالش در تحقق اهداف گروه مشاوران جوان   .٨
مطالعات فرهنگي رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و   همكاري در برگزاري كنگره ملي علوم انساني   .٩

  ١٣٨٥  (آقاي  مهدي گلشني )
همكاري در پروژه مهر (سرپرست استان خراسان    .١٠

  ٣٠/٩/١٣٨٩  معاون محترم  آموزش متوسطه وزير  ( ابراهيم سحر خيز)  شمالي)
حضور فعال جوانان فرهنگي در عرصة تعليم و    .١١

  تربيت
  معاون محترم  پرورشي وزير ( علي اصغر يزداني)

  ١٩/١٠/١٣٨٨  وزير (عبدالرسول شكيبافر)مشاور محترم 
رياست محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (خانم    فعاليت در پژوهشگاه   .١٢

  ٢٣/١٢/١٣٨٨  نيك صفت)
-همكاري و همراهي در سازمان پژوهش و برنامه   .١٣

  ريزي آموزشي
معاون محترم وزير و رياست محترم سازمان  -محمديان 

  ١/٢/١٣٩٢  ريزي آموزشيپژوهش و برنامه
(ارزياب طرح و  ١٣٩١همكاري در هفتة پژوهش     .١٤

  نامه برتر)پايان
معاون محترم وزير و رياست محترم سازمان  -محمديان 

  ١٢/١٢/١٣٩١  ريزي آموزشيپژوهش و برنامه
 
 


