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به نام خدا
نامیشمسی: خانوادگینامونام

عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:سمت
استادیار:علمیمرتبه

سوابق تحصیلی
از دانشگاه تهران 1384اخذ مدرك دکتري در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در سال -
موزشی از دانشگاه شهید بهشتی در رشته مدیریت آ1373خذ مدرك کارشناسی ارشد در سال ا-
ریزي آموزشی از دانشگاه عالمه طباطباییدر رشته مدیریت و برنامه1370اخذ مدرك کارشناسی در سال -

اجراي طرح هاي پژوهشی
شناسایی وضعیت موجود آموزشــگاه هــاي علمــی آزاد در وزارت آمــوزش و پــرورش و ارائــه راه کارهــاي .1

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشاجرا ، ، در دست مناسب براي بهبود آن
طــرح -در دست اجرا ، شوراي عــالی آمــوزش و پــرورش،  بررسی مفهوم هویت در سند تحول بنیادین،.2

ارزشیابی ساختار آموزشی مرحله اول نظام آموزش بزرگساالن (نهضت سواد آمــوزي) بــر اســاس مصــوبه 
1394،شوراي عالی آموزش و پرورش، همکار اصلی، 833

، پژوهشگاه مطالعــات1393،بررسی وضعیت برنامه معلم پژوهنده و ارائه الگویی براي توسعه و تعمیق آن.3
آموزش و پرورش 

، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 1393، بررسی مفهوم مدرسه اثربخش و سیر تحول آن.4
، 1394، نامــه اقــدام پژوهــیتوســعه و تعمیــق برطرح زیر نظام پژوهش و ارزشیابی سند تحــول بنیادین،.5

شوراي عالی آموزش و پرورش،  
، شوراي عالی آموزش و پرورش،  1394، همکاري در طرح زیر نظام اقتصاد سند تحول بنیادین.6
، پژوهشگاه مطالعات،1391، هاي موضوعی در دوره راهنمایی تحصیلی)ارزشیابی اجراي آزمایشی کالس.7

91خرداد 
پژوهشــگاه مطالعــات،  دیریت نیروي انسانی آموزش و پرورش ، همکار اصلی ، بررسی طرح ساماندهی و م.8

1391
بررسی نتایج اقدام هاي انجام شده در زمینه مدرسه محوري در ســطح مــدارس ( در طــول برنامــه ســوم .9

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش توسعه)،  
10. ،1389
پژوهشگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش، س, بررسی میزان اعمال کارکردهاي رهبري توسط مدیران مدار.11

1388
پژوهشگاه مطالعات آمــوزش همکار اصلی، بررسی نطبیقی رویکرد مدرسه محوري در نظام هاي آموزشی، .12

،1388و پرورش ، 
پژوهشــکده هاي آموزشــی, گیريهاي پژوهشــی در تصــمیمبررسی عوامل دخیل در عدم بکارگیري یافته.13

1376تعلیم و تربیت ، 



2

شــوراي ها,راحی مدل و اجراي آزمایشی نظام ارزشیابی از عملکرد مدیران کل آموزش و پرورش استانط.14
1376عالی آموزش و پرورش،

 یـ پژوهشیبا اعتبار علماتیدر نشرچاپ شده مقاالت
تحــت عنــوان انــادایی در مجله علمی و پژوهشی پژوهشــکده کSchool-Based Policies in Iranمقاله .1

Modern Applied Science ، 2016آگوست

در مجله کانادایی Researcher Teacher Program: achievements and shortcomingsمقاله .2
International Education Studies .October 2016نویسنده اول  .

Strategies for attracting and use of expertise and skills of parents to improveمقاله .3

School resources در مجله علمــی و پژوهشــیInternational Journal of Humanities and

Cultural Studies نویسنده دوم2016چاپ شده در ژوئن ،
1393کارها ، فصلنامه نوآوري هاي آموزشی بهار کالس هاي موضوعی؛ دستاوردها، محدودیت ها و راه.4
1391امه تعلیم و تربیت، بهار کارکردهاي رهبري در مدارس، فصلن.5
هاي آن در آمــوزش و پــرورش، همکــاري در تالیف،(نویســنده یابی پژوهشی و دشــواريتاُملی بر فرایند اولویت.6

1385دوم)، فصلنامه تعلیم و تربیت، 
1377هاي آموزشی، تالیف، ،  فصلنامه تعلیم و تربیت گیريهاي پژوهشی در تصمیمموانع بکارگیري یافته.7
1373هاي غیر رسمی ، تالیف، فصلنامه تعلیم و تربیت ریت مشارکت جویانه و انگیزش گروهمدی.8

 یجیـ ترویبا اعتبار علماتیدر نشرچاپ شده مقاالت
1395ضرورت بازنگري در برنامه معلم پژوهنده، مجله صداي پژوهش،پژوهشگاه مطالعات آذر .1
1393ژوهش دانشگاه فرهنگیان، آذر چالش هاي ارزشیابی از اقدام پژوهی، ویژه نامه پ.2
1390آموز فرهیخته، دستاورد معلم فرهیخته، پژوهشنامه آموزشی،  آذر دانش-.3
1390ارزشیابی اجراي آزمایشی کالسهاي موضوعی در دوره راهنمایی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، آذر .4
1389ساخت تحول در آموزش و پرورش، پژوهشنامه آموزشی، دي پژوهش، پی.5
1388آذر -پژوهش در آموزش و پرورش، پژوهشنامه آموزشی.6
1387بهمن -پژوهشنامه آموزشی-پژوهش در آموزش و پرورش، دو دهه تالش خستگی ناپذیر.7
1387آذر-آموزشیپژوهشنامهنامهویژه–مدرسه و پژوهش .8
6شماره -1380نواندیشی و نوآوري, بستري براي بالندگی آموزش و پرورش, پژوهشنامه آموزشی, .9

10شماره 1380هاي پژوهشی, پژوهشنامه آموزشی, رویکردي فرانگرانه به کاربرد یافته.10
9شماره 1380آموزش پژوهش گذرگاه اصالحات آموزشی, پژوهشنامه آموزشی, .11
1378، 1چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .12
1378، 2شماره چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، .13
1378، 3چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .14
1378، 4چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .15
1378، 5چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره.16
1378، 6چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .17
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1378، 7پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره چیستی و چرایی .18
1378، 8چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .19
1378، 9چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .20
1378، 10چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .21
1378، 11شماره چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، .22
1378، 12چیستی و چرایی پژوهش ، پژوهشنامه آموزشی, ، شماره .23
12شماره -1377ها, , پژوهشنامه ها و کاستیپژوهش.24

هاارائه شده در همایشمقاالت
1394فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه پیترز، همایش ملی علوم تربیتی، تبریز، .1
1394مایش ملی علوم تربیتی، تبریز، سیاست هاي مدرسه محوري در ایران، ه.2
تحلیل مفاهیم؛ روشی براي کند و کاو فلسفی در حوزه تعلیم و تربیت، سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و .3

91تربیت ایران تابستان 
1389فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه تحلیل زبان، اولین کنفرانس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، .4
کارها، نشست تخصصــی  گــروه پژوهشــی جامعــه شناســی، رکنان در اموزش و پرورش: موانع و راهمشارکت کا.5

1387پژوهشگاه آموزش و پرورش،
1377ها ، همایش انجمن تحقیقات آموزشی ، ها و نیافتهیافتهپژوهش در آموزش و پرورش, دست.6
مان و مدیریت آموزشی ، پژوهشــکده پژوهش براي تغییر, تغییر براي پژوهش, همایش تغییر و نوآوري در ساز.7

1376تعلیم و تربیت ، 
هــاي هاي پژوهشهاي آموزشــی ، ســمینار ســاالنه ارایــۀ یافتــهگیريهاي تحقیقاتی در تصــمیمکاربست یافته.8

1376برگزیده، پژوهشکده تعلیم و تربیت ، 
، ســازمان آمــوزش و پژوهی، همــایش پــژوهش در آمــوزش و پــرورشهاي اقدامهاي ارزشیابی از گزارشمالك.9

1376پرورش تهران، 
هاي پژوهشی و ارزشیابی آنها ، سمینار ادواري پــژوهش در آمــوزش کارهاي تقویت و نظارت بر اجراي طرحراه.10

1375و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت ، 
م و تربیــت هاي برگزیــده ، پژوهشــکده تعلــیهاي پژوهشمدیریت مشارکت جویانه ، سمینار ساالنه ارایه یافته.11

،1374

شده و ترجمهکتب تألیف
(گروهی از نویسندگان)1394رویکردهاي نوین اخالقی،  انتشارات مدرسه، .1
(گروهی از مترجمان)1389اسفند اثربخشی و بهسازي مدرسه، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،.2
دست چاپسیر تحول مفهوم اثربخشی مدرسه،  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،در.3
دانشنامه پژوهش هاي کیفی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،در دست چاپ  (گروهی از مترجمان).4

نظارت و راهنمایی
1394دکتر محمد حسنی،بررسی رویکردهاي تربیت اخالقی در نظام آموزشی ایران با تاکید بر دبستان،-
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دکتــر منیــره اي بهســازي مدرســه،نظــارت بــر ترجمــه کتــاب تغییــر معلمــان و کــالس هــاي درس بــر-
1394رضایی،

1393ارزشیابی آیین نامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی ،دکتر عبدالخمید رضوي ، -
تدوین اصول راهنماي برنامه درسی تربیت اخالقی در نظام تربیت رسمی و عمــومی ایــران بــا تاکیــد بــر -

–1395کتر محمد حسنی،ددوره دبستان و متناسب با اسناد باال دستی ،
رنامــه معلــم پژوهنــده در شــهر تهــران، پژوهشــگاه مطالعــات ، هاي ترویج و توسعه بآسیب شناسی و راه-

1391شهریور
آموزان, مدیران و والدین از مشاوران، ناظر، سازمان آموزش و پرورش شهر تهرانبررسی انتظارات دانش-
ژوهشکده تعلیم و تربیت  بررسی موانع ادامه تحصیل معلمان زن، ناظر، پ-
ارزشیابی آموزش از راه دور در دوره پیش دانشگاهی، ناظر، پژوهشکده تعلیم و تربیت-
بررسی و ارزیابی دانش، نگرش و مهارت اقدام پژوهی در میان مدیران مدارس، ناظر، پژوهشکده تعلــیم و -

تربیت
-در باره میــزان تحقــق اهــداف طــرح بررسی و مقایسه دیدگاه مدیران و دبیران دوره متوسطه گرمسار -

91دانشگاه آزاد اسالمی ، تابستان راهنما، استادنامه کارشناسی ارشد، پایانارزشیابی عملکرد دبیران، 
نامــه پایاناستاد راهنما، آیین نامه هاي آموزشی،معلمان در موردبررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عمل -

1392کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسالمی ، 
اســتاد راهنمــا، نامــه کارشناســی ارشــد،  ، پایانبررسی موانع کار گروهی در بین دانش آموزان راهنمــایی-

1392دانشگاه آزاد اسالمی ، 
کارشناســی نامه پایاناستاد راهنما، بررسی اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی در مدارس مجري طرح، -

1392ارشد،  دانشگاه آزاد اسالمی ، 
دانشــگاه ، مشاوراستاد نامه کارشناسی ارشد،  رابطه هوش سازمانی و یادگیري سازمانی در مدارس، پایان-

1392آزاد اسالمی ، 
استاد مشــاورنامه کارشناسی ارشد،میزان اثربخشی دوره هاي آموزشی از دیدگاه کارکنان راه آهن، پایان-

1392نشگاه آزاد اسالمی ، دا
پژوهــی، پژوهشــکده بررسی و ارزیابی دانش و نگرش مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به اقــدام -

1390تعلیم و تربیت، ناظر، 
نامــه پایانبررسی و مقایسه روشهاي موجود تــدریس زبــان انگلیســی بــا اســتانداردهاي آمــوزش زبــان، -

90شهریور ،مشاور استاد اد اسالمی ، کارشناسی ارشد،  دانشگاه آز
، اســتاد بررسی میزان دانش و نگرش معلمان در رمینه اقدام پژوهی و ارائه راهکارهاي مناسب در مدارس-

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمیپایانراهنما،
کت اولیــا در تفاده از مشــاربررسی رابطه بین سبک هاي مدیریت( مشارکت جــو و آمرانــه) و میــزان اســ-

دانشگاه آزاد اسالمی، نامه کارشناسی ارشدپایانمدارس، استاد مشاور،

تدریس
تدریس برنامه ریزي درسی در دانشگاه شهید رجایی در نیمسال هاي مختلف-
در دانشگاه شهید رجایی در نیمسال هاي مختلفکلیات روش ها و فنون تدریستدریس -
1395،رجایی در دانشگاه شهید2تدریس کارورزي-
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تــا 1386ســال ازتدریس مکاتب و آراي فلسفی در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه عالمه طباطبــایی-
هاي مختلف در نیمسال1390

تدریس مبانی اقتصادي و اجتمــاعی آمــوزش و پــرورش در دوره کارشناســی ارشــد در  دانشــگاه عالمــه -
1391و 1390طباطبایی  در  سال 

91-90و آراي تربیتی در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه عالمه طباطبایی، تدریس فلسفه-
تدریس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در دوره کارشناسی ارشد در دانشــگاه علــوم و تحقیقــات در ســال -

1388
تــا 1383تدریس فلسفه آموزش و پــرورش در دوره کارشناســی در دانشــگاه عالمــه طباطبــایی از ســال -

هاي مختلف مسالدر نی1390
هاي در نیمســال1383تدریس اصول و فلسفه آموزش و پرورش در دانشــگاه عالمــه طباطبــایی از ســال -

مختلف
1384تدریس تاریخ آموزش و پرورش در دانشگاه عالمه طباطبایی در سال -
1384تدریس مسائل آموزش و پرورش در دانشگاه عالمه طباطبایی در سال -
1385آموزش و پرورش در دانشگاه عالمه طباطبایی در سال تدریس اصول و مبانی -
1381و 1380تدریس مدیریت آموزشی در دانشگاه شهید رجایی در سال -
هاي طــی نیمســال1384تدریس اصول و فلسفه آموزش و پرورش در دانشــگاه شــهید رجــایی از ســال -

مختلف
هاي مختلفدر نیمسال1388ال ریزي درسی در دانشگاه شهید رجایی از ستدریس مبانی برنامه-
تدریس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی -
ریزي درسی و اقدام پژوهی در مراکز آموزش عالی در آمــوزش و پــرورش و مراکــز تربیــت تدریس برنامه-

1381تا 1376معلم در سال هاي 

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی
1393پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،، ارزشیابی برنامه معلم پژوهنده کارگاه آموزشی برگزاري -
پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و کارگاه آموزشی چالش هاي ارزشیابی از گزارش هاي اقــدام پژوهــیبرگزاري -

1394، پرورش 
هاي پژوهشی: طراحی و اجــراي آزمــون سراســري تشــخیص دانــش پایــۀطراحی و اجراي نظام جامع آموزش-

1381تا1376ریزي براي آموزش پژوهش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال پژوهشگري و برنامه
هاي آموزش پژوهش براي افراد داراي مــدارك کارشناســی ارشــد و دکتــري در طراحی, اجرا و ارزشیابی دوره-

1381تا1376چهار سطح، پژوهشکده تعلیم و تربیت،  سال 
ي آموزش پــژوهش بــراي افــراد داراي مــدرك کارشناســی در چهــار ســطح ، هاطراحی, اجرا و ارزشیابی دوره-

1381تا1376پژوهشکده تعلیم و تربیت سال 
1381تا1376پژوهی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال طراحی, اجرا و ارزشیابی دورة آموزشی اقدام-
مدرك کارشناســی،  پژوهشــکده کارگاه آموزشی پژوهشیاري براي افراد داراي 35طراحی, اجرا و ارزشیابی از -

1382تا 1377تعلیم و تربیت از 
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عضویت در مجامع علمی
، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشعضویت در شوراي پژوهشی گروه اقتصاد و نیروي انسانی-
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،عضویت در کارگروه فعال سازي کمیته هاي استانی و شوراي تحقیقات-
ر کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوععضویت د-
عضویت در کمیته پژوهشی معاونت متوسطه وزارت متبوع-
در هفتــه پــژوهش، در ســال هــاي مختلــف، پژوهشــگاه مطالعــات عضو کمیته داوري مقاالت  و آثار پژوهشی-

آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشعضو شوراي نشر-
و شوراي نشر دانشگاه فرهنگیانعض-
عضویت در شوراي دانشگاه فرهنگیان-
عضویت در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه فرهنگیان-
عضویت در هیات تحریریه مجله معلم فکور-
،  آموزش و پرورشعضو شوراي گروه مدیریت و منابع انسانی،  پژوهشگاه مطالعات-
هشگاه مطالعات،  پژوعضو شوراي پژوهشکده تعلیم و تربیت،-
پژوهشکده تعلیم و تربیت، عضو شوراي تولید و نشر کتاب-
عضو شوراي بررسی نظام معلمی در ایران پژوهشکده تعلیم و تربیت-
درســی، پژوهشــگاه ریــزيپژوهشــکده برنامــه، هاي درسی علوم انســانیعضو شوراي گروه پژوهش در برنامه-

مطالعات،  
1394و 1393ار پژوهشی هفته پژوهش و فناوري دانشگاه فرهنگیان عضو کمیته داوري مقاالت و آث-
1386سال ، عضو کمیته ساماندهی نیروي انسانی  در پژوهشگاه آموزش و پرورش-
تاکنون1390تا 1385عضو کمیته تحصصی معلم پژوهنده در سازمان آموزش و پرورش تهران سال -
تاکنون1387لعات از عضو هیات تحریریه پژوهشنامه آموزشی پژوهشگاه مطا-
تاکنون1385سال ، عضو کارگروه ساماندهی پژوهش هاي آموزشی سازمان آموزش و پرورش تهران-
1388عضو کارگروه تدوین برنامه پنجساله پنجم اموزش و پرورش پژوهشگاه مطالعات در سال -
ر نظــر و عمــل) ، عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش انجمن مدیریت آموزشــی ( مــدیریت آموزشــی د-

1390
1374تا 1370سه کمیسیون تخصصی شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش, عضو--
تــا 1375,  از در پژوهشــکده تعلــیم و تربیــت عضو شوراي گروه پژوهشی سازمان, مدیریت و نیروي انســانی-

1390
1377تا 1375شوراي پژوهشکده تعلیم و تربیت, عضو-
هــاي ســاالنۀ اعضــاي شــوراهاي تحقیقــات و ریزي و همکاري در برگزاري گردهماییعضویت در شوراي برنامه-

1370از سال در مرکز تحقیقات آموزشی و پژوهشکده تعلیم و تربیت ها هاي پژوهشی استان و معاونتکمیته
1382تا 
هاي هشــیهاي پژوریزي و همکــاري در برگــزاري ســمینارهاي ســاالنۀ ارایــۀ یافتــهعضویت در شوراي برنامــه-

1382تا 1370از سال در مرکز تحقیقات آموزشی و پژوهشکده تعلیم و تربیتبرگزیده
1380تا 1378, در پژوهشکده تعلیم و تربیتعضو شوراي معلم پژوهنده-
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در پژوهشــکده تعلــیم و تربیــتهاي انجام شده در وزارت آمــوزش و پــرورشعضو کمیته ارزشیابی از پژوهش-
1380تا 1373

1378تا 1375, در پژوهشکده تعلیم و تربیتهااستانپژوهش در سطح شوراي هماهنگیعضو -
1380تا 1377, در پژوهشکده تعلیم و تربیتهاي پژوهشیعضو شوراي آموزش-
1380تا 1379, در پژوهشکده تعلیم و تربیتهاي پژوهشیعضو شوراي اشاعه و کاربست یافته-
1379شی شماره پنج , نماینده پژوهشکده در کانون پژوه-
1380نماینده پژوهشکده در کانون پژوهشی شماره دو , -
1380, در پژوهشکده تعلیم و تربیتعضو کمیته خدمات فنی پژوهش-
1381تا 1380عضو کمیسیون تخصصی پژوهشکده تعلیم و تربیت, از -
وزارت آمــوزش و انســانیریزي و نیــرويمعاونت برنامــهنماینده پژوهشکده تعلیم و تربیت در کمیته پژوهشی -

1380تا 1379پرورش, 
1385تا 1384عضو شوراي پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت از -
1385, در پژوهشکده تعلیم و تربیتعضو شوراي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها-
1385, ه تعلیم و تربیتدر پژوهشکدمسئول کمیته کارشناسی شوراي پذیرش و بررسی پیشنهادها-
هاي پژوهشــگاه پژوهشــکدههاي پژوهشی مصوب شوراي پژوهشــیعضو کمیته تخصصی برآورد اعتبارات طرح-

تا کنون1385آموزش و پرورش از 
تاکنون1383عضو شوراي پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت از سال -
1390تا 1385ال عضو شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش تهران از س-
1385سال ،عضو کمیته تحصصی تحقیقات مدیریت آموزشی در سازمان آموزش و پرورش تهران -


