


خدانامبه

منیره رضایی: یخانوادگنام و نام
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد آموزش و پرورش:  سمت

دانشیارمرتبه علمی: 

تحقیقاتیزمینه هاي مورد عالقه
تربیت معلم.1
تربیت زیبایی شناسی و هنري.2
پژوهش هاي آموزشی فلسفیمبانی.3

سوابق تحصیلی
1366سال دانشگاه عالمه طباطبایی،،ریزي آموزشیو برنامهه مدیریتکارشناسی رشت.1
1372سال د تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت مدرس،کارشناسی ارش.2
1383سال فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس،دکتري .3

تجارب تحقیقاتی
ارائــه راههــایی بــراي حــل مشــکالت( ارزشیابی سیستم و بررسی مشکالت پژوهشکده تعلیم و تربیــت و.1

1381همکار اصلی)، پژوهشکده تعلیم و تربیت،
شناسی هري برودي و کاربرد آن بــراي تعلــیم و تربیــت بــا تأکیــد بــر فراینــد نقد و بررسی نظریه زیبایی.2

1383یاددهی و یادگیري، رساله دکتري، دانشگاه تربیت مدرس،
معلمــان، پژوهشــکده تعلــیم و زه کــار در مقایســه بــا ســایر اي معلمان تابررسی مسائل و مشکالت حرفه.3

1387،طرح پژوهشی برترتربیت،
بررسی وضع موجود تربیت هنري دانش آموزان و ارزیابی آن بــر اســاس   مؤلفــه هــاي اصــلی آمــوزش و .4

1387، دبیرخانه سند ملی آموزش و پرورشپرورش، 
دبیرخانــه و پرورش جمهوري اسالمی ایــران، تدوین الگوي نظري تربیت هنري و زیبایی شناسی آموزش.5

1388، سند ملی آموزش و پرورش
1388، همکار طرح، بررسی میزان اعمال کارکردهاي رهبري آموزشی در مدارس.6
1389، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تدوین الگوي تعیین اولویتهاي پژوهشی آموزش و پرورش.7
1391همکار طرح، ،دوره راهنماییهاي موضوعی درارزشیابی اجراي آزمایشی کالس.8
اي دوم و ششم ابتدایی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان ارزشیابی برنامه درسی هنر پایه ه.9

1392،طرح ملیریزي آموزشی،پژوهش و برنامه
بررسی ویژگی هاي معلم توانمند، تهیه و اعتبار بخشی ابزاري بــراي ســنجش ایــن ویژگــی هــا و ترســیم .10

1393،طرح ملی، رخ توانمندي معلمان در دوره ابتدایینیم
اي معلمان متناسب با سند تحــول بنیــادین و مبــانی نظــري آن و تخصصی و حرفههايتعیین شایستگی.11

، طرح در دست اجراهااعتباربخشی شایستگی

کتب منتشر شده
1394، هنتشارات مدرساترجمه، براي بهسازي مدرسه، درستغییر معلمان و کالس هاي .1





شــوراي عــالی آمــوزش و پــرورش، نشــر یاددهی و یادگیري. دست یافتن به کیفیت براي همه، ترجمــه، .2
1394،سادس

مطالعات زنان، ترجمه و تلخیص، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشــگاه هــا، معاونــت پژوهشــی، .3
1390

ل آن، انتشــارات پژوهشــگاه اثربخشی و بهسازي مدرسه، ترجمه سه فصل کتاب و ویراســتاري علمــی کــ.4
1389مطالعات آموزش و پرورش،

1389شناسی و هنري، تألیف، انتشارات منادي تربیت وابسته به وزارت آموزش و پرورش،تربیت زیبایی.5
1389شناسی، ترجمه، انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،جستاري در تربیت زیبایی.6
1386، تجدید چاپ 1381ات آییژ، افزایش کارآیی معلم، ترجمه، انتشار.7
1386مباحث اساسی در پژوهش هاي آموزشی، ترجمه سه فصل، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، .8
ها و چارچوب عمل)، تــألیف گروهــی، اقدام پژوهی: راهبردي براي بهبود آموزش و تدریس (اصول, نظریه.9

1383انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت. 
گردآوري و تــدوین و ویراســتاري ت همایش ملی مهندسی اصالحات در آموزش و پرورش مجموعه مقاال.10

(چهار جلد) شامل: ، 1383پژوهشکده تعلیم و تربیت، علمی، انتشارات
اول).(جلدمدیریت و نیروي انسانی،مبانی نظري اصالحات در آموزش و پرورش و سازمان.1
( جلد دوم)و آموزش و پرورش زناناجتماعی–نقش آموزش و پرورش در توسعه سیاسی .2
( جلد سوم)ايهاي فنی و حرفهریزي توسعه آموزش و پرورش و آموزشاقتصاد و برنامه.3
( جلد چهارم)هاي درسی و روشهاي تدریس, راهنمایی و مشاوره, سنجش و ارزشیابیبرنامه.4

ژوهشکده تعلیم و تربیــت، هاي همایش اصالحات در آموزش و پرورش، گردآوري و تدوین، پچکیده مقاله.11
1381

مقاالت چاپ شده
ــتحل.1 ــیو تبلی ــانی ــيکارکرده ــریاخالق ــگاه در دوران معاص ــی دانش ــلنامه علم ــرد –، فص ــی راهب پژوهش

1394فرهنگ،
1393نسبت تدریس(آموزش) با یادگیري، دانشنامه برنامه درسی، .2
پژوهشــی رهیــافتی نــو در –مه علمــی ، فصــلنارابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوســطه.3

1393مدیریت آموزشی، تابستان 
المللی اطالع رسانی، پژوهشی،آموزشی، تحلیلی اي معلمان، دو ماهنامه بینپژوهی شیوه نوین رشد حرفهدرس.4

1393در زمینه علوم انسانی شوق تغییر، مرداد و شهریور 
1392نقش معلم در تدریس، دانشنامه برنامه درسی، .5
هــاي تخصصــی پژوهش–فصــلنامه علمــی بررسی آثار و پیامدهاي تربیتی آن،بیین پدیده وقف در اسالم وت.6

1392، داراي گواهی پذیرش، تربیت اسالمی
پژوهشــی –فصــلنامه علمــی ،بررسی مسایل و مشکالت حرفه اي معلمان تــازه کــار: پیامــدها و راه حــل هــا.7

1392،هی پذیرشداراي گوارهیافتی نو در  مدیریت آموزشی،
، متفــاوت در نظــام آموزشــی ایــرانبررسی مسایل حرفه اي ادراك شده از سوي معلمــان بــا ســوابق خــدمتی .8

1391زمستاننوآوري هاي آموزشی،پژوهشی-علمی فصلنامه
پــژوهش خــانواده و –فصلنامه علمی ، نقش سبک هاي والدگري در تحول اخالقی نوجوانان دختر شهر تهران.9

1391بهار پژوهش، 
1392،تابستان ارتباطات–پژوهشی مطالعات فرهنگ –فصلنامه علمی تربیت هنري در نظام آموزشی ایران، .10





-علمــی ، فصلنامههاي شهرستان ورامینآفرین مدیران دبیرستانبررسی رابطه هوش هیجانی و رهبري تحول.11
1391،اه آزاد اسالمی واحد گرمساررهبري و مدیریت آموزشی. دانشگپژوهشی

فصــلنامه،، مقالــه مشــتركبررسی نقش تربیتی خانواده در نظام تربیت رسمی و عمومی از دیدگاه علم و دین.12
1390پاییز،پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسالمیپژوهشی –علمی 

6آموزان در مدارس راهنمایی دخترانــه منطقــه بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش.13
1389، فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار،مقاله مشترك، تهرانشهر 

ترین نیاز پژوهشی آموزش و پــرورش، پژوهشــنامه آموزشــی، ویــژه شناسایی نیازهاي اساسی پژوهشی اساسی.14
1389ماه ، دي120نامه هفته پژوهش، شماره 

-یادگیري، تألیف، فصــلنامه علمــی–هاي آن براي فرایند یاددهی شناسی برودي و داللتبررسی نظریه زیبایی.15
1385پژوهشی پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت، بهار 

بهــار 1شمارهپژوهشی تعلیم وتربیت، –ها، ترجمه، فصلنامه علمی پژوهشهاي تربیتی ماهیت, نیازها و اولویت.16
1385

1384زمستان،،پژوهشهاي تربیتییجی ترو–علمی فصلنامه کاوشی در ماهیت تدریس, تألیف، .17
1384خرداد 84شماره ،پژوهشنامه آموزشیمعیارهایی براي تعیین اولویتهاي پژوهشی،.18
، پژوهشــنامه کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت بــه کیفیــت معلمــان آن وابســته اســت( یادداشــت ســردبیر).19

1384اردیبهشت 83شماره ،نامه معلمویژهآموزشی،
1383آبان ماه 77پژوهشهاي آموزشی یک ضرورت یک نیاز،پژوهشهاي آموزشی، شماره آسیب شناسی.20
1و شــماره 81زمستان 4شماره ترویجی تعلیم وتربیت، -به سوي تربیت معلم بهتر, ترجمه، فصلنامه علمی .21

1382بهار
1382آذر ماه 13اقدام پژوهی فرایند مستمر پژوهش حین عمل، پژوهشنامه آموزشی شماره .22
1381ر  و دي آذ-55ه تغییر معلمان براي جهان در حال تغییر،پژوهشنامه آموزشی شمار.23
1379معلم فکور، ترجمه، رشد معلم، سال نوزدهم آبان .24
1379ماه آبان29یک تجربه چندین پیام، پژوهشنامه آموزشی شماره .25
1378ن آبا17اقدام پژوهی پیوند معلم با پژوهش، پژوهشنامه آموزشی شماره .26

همایش و کنفرانس
ها و تربیت اسالمی فضاي مجازي چلش، چکیده مقاله،هاي فراروي نظام تربیت اسالمیفضاي مجازي: فرصت.1

1393، اردیبهشت راهکارها
انجمــن فلســفه تعلــیم و گیري و اعتباربخشی پــژوهش هرمنوتیــک، چکیــده مقالــه، همــایشچگونگی شکل.2

1391تربیت،
کنفرانس ملی مدیریت ، ازهاي مشارکت فرهنگیان در امور آموزش و پرورش، اصل مقالهنیها و پیشفرضپیش.3

1390، بهمن آموزشی در نظر و عمل
کنفــرانس ملــی ، مقالــه، چکیــدهنیازهاي مشارکت فرهنگیان در امور آمــوزش و پــرورشها و پیشفرضپیش.4

1390، بهمن مدیریت آموزشی در نظر و عمل
.سومین کنگره سراسري هنردرمــانی در ایــرانچکیده مقاله،تفکر خالق و خالقیت.استعاره ابزاري در خدمت .5

1390اسفند 
جایگاه معلم در هزاره سوم و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تبیین آن، چکیده مقاله، کنفرانس فلســفه تعلــیم .6

1389، اردیبهشت تربیت: چالش ها و چشم اندازها
، برنامه درســی تربیــت معلــمهمایش ، چکیده مقاله، مه هاي تربیت معلمبعد هنري تدریس، حلقه مفقوده برنا.7

1389اسفند 





کنفــرانس نظــام خالقیــت و نــوآوري وزارت آمــوزش و چکیــده مقالــه، ، گزینش، تربیت و توان افزایی معلمان.8
1388، مردادپرورش

قالــه، چکیــده مقــاالت اي اصول نظري مشاوره در اسالم با اصول مشاوره علمی رایج، چکیــده مبررسی مقایسه.9
1377همایش مشاوره از دیدگاه اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی میبد، اردیبهشت 

نظارت، راهنمایی، مشاوره طرح هاي پژوهشی و پایان نامه ها
زي درســی و ری، پژوهشــکده برنامــه، نظــارتاعتباریابی نظري کتاب جدید التالیف فرهنگ و هنــر پایــه هفــتم.1

هاي آموزشی.نوآوري
، نظــارت،هــاي درســیریزي و تــألیف کتــاب طرح ارزشیابی از برنامه درسی هنــر دوره ابتــدایی دفتــر برنامــه.2

.هاي آموزشیریزي درسی و نوآوريپژوهشکده برنامه
هــاي ریزي درسی و نوآوري، پژوهشکده برنامهتراظنشناسی برنامه درسی هنر در دوره آموزش عمومی آسیب.3

ات آموزش و پرورش. پژوهشگاه مطالعآموزشی
، پژوهشــکده ، نظــارتهــاي مقابلــه بــا آنبررسی علل افت تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان شادگان و راه.4

تعلیم و تربیت
عضــو کمیتــه وزارت آمــوزش و پــرورش، درزدایــیبررسی کارآمدي سازمان و تشــکیالت و چگــونگی تمرکز.5

ظارت، پژوهشکده تعلیم و تربیتن
گیري در وزارت آموزش و پرورش، عضو کمیته نظارت، پژوهشکده تعلیم و تربیتیمبهسازي نظام تصم.6
تشکیل کمیته کاري براي انجام مطالعات الزم در راستاي تهیه و تدوین منشور اصــالحات در حــوزه مــدیریت .7

منابع انسانی، عضو کمیته نظارت، پژوهشکده تعلیم و تربیت
، پژوهشکده تعلیم وتربیتتراظ، نآموزش و پرورشآموزش ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان وزارت.8
، تراظــمی و ارائه وضــعیت مطلــوب، نز شغل معلبررسی وضعیت موجود آموزشهاي قبل از خدمت براي احرا.9

تپژوهشکده تعلیم و تربی
، پژوهشــکده تعلــیم و تراظنجذب نیروي انسانی، بررسی چالشهاي موجود در نظام تربیت معلم کشور بخش .10

تربیت
، پژوهشکده تعلــیم ارتظو راههاي پیشگیري از آن، نرسی میزان تخلفات اداري در وزارت آموزش و پرورش بر.11

و تربیت
از دیــدگاه مــدیران 88-89بررسی طرح ساماندهی و مدیریت نیروي انسانی وزارت آموزش و پرورش در سال .12

، پژوهشــکده تعلــیم و تراظــن،ران تعلــیم و تربیــتظها و مناطق آموزشی و صــاحبنستادي و رؤساي سازمان
تربیت

، پایــان نامــه ان هــاي ورامــینتبررسی رابطه بین هوش عــاطفی و رهبــري تحــول آفــرین در مــدیران دبیرســ.13
واحد گرمساردانشگاه آزاد اسالمی راهنما،کارشناسی ارشد،

، بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران با عملکرد شوراي معلمان مــدارس دخترانــه دوره ابتــدایی شــهر تهــران.14
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارمشاور،نامه کارشناسی ارشد،پایان

بررسی رابطه انجام تکالیف یادگیري و فعالیت هاي حمایتی والدین با پیشرفت تجصیلی دانش آمــوزان دختــر .15
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارمشاور،نامه کارشناسی ارشد،پایان، راهنمایی شهرستان ريمدارس 

، شهر تهــران6بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه .16
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارمشاور،نامه کارشناسی ارشد، پایان

نامــه ، پایانبرخورداري از دانش و کاربرد فنــاوري اطالعــات بــا پیشــرفت تحصــیلی مــورد مطالعــهرابطه میان .17
موسسه آموزش عالی فارابیمشاور، کارشناسی ارشد، 





نامــه ، پایاندوره متوســطه شهرســتان ورامــیندبیــران بررسی رابطه بین فرهنگ ســازمانی و تعهــد ســازمانی .18
سالمی واحد گرمسارنشگاه آزاد ادامشاور، کارشناسی ارشد، 

بررسی و مقایسه دیدگاه مدیران و دبیران دوره متوسطه شهرستان گرمسار در باره میزان تحقق  اهداف طــرح .19
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارراهنما، نامه کارشناسی ارشد، ، پایانارزشیابی عملکرد دبیران

نامه کارشناسی ارشــد، پایان، ي شهرداري گرمساروري کارکنان ستادبررسی رابطه بین عوامل انگیزشی و بهره.20
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارراهنما، 

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزيراهنما، نامه کارشناسی ارشد، ، پایانبررسی اثرات تربیتی وقف.21
ان ربــاط بررسی میزان اثربخشی کالس هاي آموزش خانواده بر والدین دانش آموزان مدارس ابتــدایی شهرســت.22

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارمشاور،نامه کارشناسی ارشد، ، پایانکریم
دانشــگاه آزاد اســالمی مشــاورنامه کارشناسی ارشد،، پایاندبستانی در ایرانبررسی سیر تاریخی آموزش پیش.23

واحد تهران مرکزي
ربیان پرورشی، پایان نامــه کارشناســی هاي تربیتی توسط مهاي نو در فعالیتکارگیري شیوهمیزان آگاهی و به.24

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيراهنما، ارشد، 
بررسی و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نظارت و راهنمایی تعلیماتی از دیدگاه مدیران و دبیــران متوســطه .25

د اســالمی واحــد ، دانشــگاه آزاکارشناســی ارشــد، مشــاورپایــان نامــه آموزش و پرورش شهر تهران، 5منطقه
گرمسار

نامه کارشناسی ارشــد، ، پایانهاي ابوعلی سینا، ابن خلدون و پیاژه در باره ارکان تربیتبررسی تطبیقی دیدگاه.26
راهنما، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

هاي مختلف  دلبستگی با رضایت شــغلی معلمــان دوره راهنمــایی مــدارس دخترانــهبررسی رابطه میان سبک.27
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارنامه کارشناسی ارشد، راهنما، ، پایانشهرستان پاکدشت

نامــه ، پایانبررسی موانع مشارکت معلمان ابتدایی در برنامه معلم پژوهنده آموزش و پرورش منطقه یک تهران.28
کارشناسی ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

نامه کارشناســی ارشــد، ، پایانفرینی دانش آموزان شاخه کاردانش شهرستان پاکدشتبررسی ویژگی هاي کارآ.29
راهنما، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

، راهنمــا، 8دبســتانی منطقــه روش تربیتی والدین با سالمت روانی آنان در والدین کودکان پیشبررسی رابطه.30
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

، دیران از دیدگاه مدیران ابتدایی مدارس دولتــی شهرســتان ســمنانمهاي ارزیابی عملکرد ی شاخصاعتبار یاب.31
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارمشاور، 

هاتقدیرنامه
هاي درسی پایه هاي درسی ابتدایی و متوسط نظري، اعتباربخشی کتابتقدیرنامه مدیرکل دفتر تألیف کتاب.1

1393چهارم ابتدایی، 
، هاي برگزارشده توسط پایگاهمشارکت در برنامه، رنامه سرپرست پایگاه بسیج فرهنگیان پیامبر اعظمیدتق.2

1393
1393تقدیرنامه رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، هفته و روز ملی پژوهش، .3
1393هاي پژوهشکده تعلیم و تربیت، تقدیرنامه رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تحقق هدف.4
تقدیر نامه از دبیر علمی چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت، داوري مقاالت چهارمین همایش .5

1392انجمن فلسفه تعلیم و تربیت، 
1390،همکاري در تهیه سند تحول بنیادین آموزش و پرورشوزیر آموزش و پرورش براي تقدیر نامه از .6





هاي توســعه و منــابع همکــاري بــا کمیســیون برنامــهو پــرورش، تقدیر نامه از  دبیر کل شوراي عالی آموزش.7
1390انسانی، 

، همکــاري در اجــراي تقدیر نامه از رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و رئیس ستاد هفتــه پــژوهش.8
1390هاي هفته پژوهش،برنامه

1389منابع انسانی، تقدیر نامه از دبیرکل شوراي عالی آموزش و پرورش، مشارکت در تدوین طرح جامع .9
هاي ، همکاري در اجراي  برنامــهتقدیر نامه از رئیس پژوهشگاه و ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش.10

1388هفته پژوهش، 
تقدیر نامه از مدیر کل دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی، حضور فعــال در نشســت هــاي کارشناســی .11

1387طرح تربیت معلم چندمهارتی، 
1387ر نامه از وزیر آموزش و پرورش براي طرح پژوهشی برتر،تقدی.12

 مجامع علمیشوراها و عضویت در
1394مسائل کاربردي تعلیم و تربیت اسالمی، عضو هیأت تحریریه فصلنامه .1
1394عضو هیأت تحریریه فصلنامه معلم فکور، .2
1392عضو شوراي دانشگاه فرهنگیان.3
1392نشگاه فرهنگیانعضو شوراي تخصصی معاونت آموزشی دا.4
، نماینده ثابت پژوهشگاه در کمیسیون برنامه هاي توســعه و منــابع انســانی شــوراي عــالی آمــوزش و پــرورش.5

1390از
1390، از عضو شوراي پژوهشی گروه تعلیم و تربیت اسالمی.6
1390، عضو هیأت داوران و کمیته علمی همایش انجمن مدیریت آموزشی ایران.7
1390،پژوهشگران و طرح هاي پژوهشی برتر و کمیته اجرایی هفته پژوهشعضو کمیته ارزشیابی .8
1390،عضو کمیته کاربست نتایج طرح هاي پژوهشی.9
1390،عضو کمیته ارزشیابی از طرح هاي پژوهشی پایان یافته پژوهشگاه.10
1390،مسئول کمیته تدوین ویژه نامه هفته پژوهش.11
1388، از انسانی شوراي عالی آموزش و پرورشعضو کارگروه کمیسیون برنامه هاي توسعه منابع.12
1389-1390،عضو غیر ثابت کمیته مطالعات فوري پژوهشگاه.13
1390تا 1388، عضو شوراي پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش.14
1390تا 1388، عضو شوراي نشر و توزیع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.15
1388-1390،، مناظره و نوآوري وزارت آموزش و پرورشعضو شوراي کمیته برگزاري نظریه پردازي، نقد.16
-1389، عضو کارگروه اصلی تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی ورود رویکردهاي نوین به نظام آموزش و پرورش.17

1388
1389پژوهش سال  وزارت آموزش و پرورش،مدیر کمیته علمی و انتشارت هفته .18
1389،ت برنامه درسی تربیت معلمعضو کمیته علمی دهمین همایش انجمن مطالعا.19
1389،وزارت آموزش و پرورش89عضو شوراي هماهنگی برگزاري هفته پژوهش سال .20
1389از سال مرکز آموزش نیروي انسانی، آمار و فناوري،نماینده پژوهشگاه در کمیته پژوهشی .21
1389عضو کمیته علمی همایش برنامه درسی تربیت معلم، انجمن برنامه درسی، .22
1388کمیته علمی کنفرانس نظام خالقیت و نوآوري وزارت آموزش و پرورش، عضو.23
1389تا 1388، عضو کمیته اجرایی سومین دوره شوراي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها.24
1389تا 1388، عضو شوراي تولید و نشر اثار علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت.25
1388-1389،عضو کارگروه تدوین رهنامه مدرسه مقتدر.26





1388-1389،عضو کمیته علمی همایش سالمت معنوي و تعمیق تربیت اسالمی.27
عضو کمیته علمی اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت( فلســفه تعلــیم و تربیــت: چــالش هــا و چشــم .28

1388-1389، اندازها)
وزش و عضو کمیته تــدوین چــارچوب تبیــین نقــش رویکردهــا در تصــمیم گیــري و اجــراي برنامــه هــاي آمــ.29

1388،پرورش
1388،ریاست کمیته هم اندیشی برنامه معلم پژوهنده هفته پژوهش.30
1388،عضو کمیته بررسی نظام معلمی پژوهشکده تعلیم و تربیت.31
1388،عضو کمیته انتخاب اعضاي هیأت علمی نمونه پژوهشگاه.32
1387-88پژوهان جوان، نماینده پژوهشگاه در کمیته پژوهشی باشگاه دانش.33
1390تا1384،1388تا 1382،راي پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیتشورئیس.34
1388عضو کارگروه تدوین رهنامه مدرسه مقتدر، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،.35
1387-88عضو کمیته آثار و تالیفات پژوهشگاه،.36
1387-88، نماینده پژوهشگاه در کمیته پژوهشی معاونت پرورشی و تربیت بدنی.37
ریزي درســی و هاي درســی هنــر، مؤسســه پژوهشــی برنامــهپژوهشــی گــروه پــژوهش در برنامــهعضو شوراي.38

1387-88هاي آموزشی،نوآوري
1387دمهارته، معاونت آموزش و نوآوري،عضو کارگروه طرح تربیت معلم چن.39
1387،عضو کمیسیون تخصصی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.40
عضو کمیته منتخب.41
1385تا 1383، ري تحقیقات وزارت آموزش و پرورشعضو شوراي سیاستگذا.42
1385تا 1383، عضو کمیته کاري تهیه برنامه درسی دوره دو ساله تعلیم و تربیت.43
1384سردبیر پژوهشنامه آموزشی، اردیبهشت .44
عضو کمیته برنامه معلم پژوهنده.45
1384-1389آموزشیعضو هیات تحریریه پژوهشنامه.46
مهندسی اصالحات در آموزش و پرورشملی عضو کمیته علمی همایش .47
مهندسی اصالحات در آموزش و پرورشملی عضو کمیته اجرایی همایش .48
عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تعلیم و تربیت.49
همکاري در برگزاري همایش استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش.50
آمــوزي بــا محوریــت مشــارکت، ســازمان کــاربردي دانش–عضو هیأت داوران همایش فراخوان مقاالت علمی .51

1380آموزي جمهوري اسالمی ایران،دانش
1379روزي از کودکان، سازمان بهزیستی کشور، عضو کمیته علمی همایش علمی مراقبت شبانه.52

 اجراییمسئولیت هاي
1388تا 1387سال پژوهشی مدیریت و نیروي انسانیمدیر گروه.1
1386تا 1378سال ي انسانیپژوهشی مدیریت و نیرومدیر گروه.2
1388تا 1378سال انسانیعضو گروه پژوهشی مدیریت و نیروي .3
1390تا1388سالرئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت .4
تاکنون1391سال عضو گروه پژوهشی اقتصاد و نیروي انسانی.5





هاي تخصصیدورهشرکت در کارگاه و
1393،و تربیتکارگاه روش پژوهش انتقادي در فلسفه تعلیم .1
1393،ایرانی–کارگاه آموزشی تخصصی نگاهی به فرهنگ و سبک زندگی اسالمی .2
1393، هاي قلبی و عروقیدوره پیشگیري و کنترل عوامل خطرساز بیماري.3
1393، پژوهیکارگاه آموزشی ، علمی، تخصصی ارزشیابی اقدام.4
1393،کارگاه آموزش تخصصی از جمله تا پاراگراف.5
1393،و یقین در ویتگنشتاینکارگاه جنون .6
هاي آموزش علــم و فنــاوري نــانو در آمــوزش و پــرورش کشــورهاي کارگاه آموزشی تخصصی رویکرد و روش.7

1393، پیشرو
1391رسانه،يایدر دنسیتدرآموزشی–ینشست تخصص.8
1391،ها و روش ها نوین دستیابی به اطالعاتدوره آموزشی راه.9

1390در ایران،سومین کنگره سراسري هنر درمانی.10
1390،هاي پژوهش در فلسفه تعلیم  و تربیتکارگاه آموزشی روش.11
1390سیا و اقیانوسیه،ته اجرایی مجمع نمایندگان مجالس آکارگاه آموزشی سومین نشست کمی.12
1384ریزي آموزشی، کارگاه آموزشی آموزش ارزشها، سازمان پژوهش و برنامه.13
1384ریزي آموزشی، ت معلم، سازمان پژوهش و برنامهکارگاه آموزشی تهیه برنامه درسی تربی.14
کارگاه روش تحقیق شوراي پژوهشهاي علمی کشور.15


