
 

 

  ييو اجرا پژوھشي –سابقه آموزشي 
  
  

  : يفرد مشخصات

 تیجنس تولد خيتار تیمل يخانوادگ نام نام
 هيپا يمرتبه علم تاھل تیوضع

 مونث مذکر
د یس

 ١ ارياستاد متاھل  * ١٣٦١ يرانيا يبروجن يمدن  احمد

   
 تلفن

email fax 
 ھمراه کار محل منزل

٠٣٦١٥٩١٢٧٢٦ ٠٣٦١٥٩١٢٧٢٦٠٣٦١٥٩١٢٧٢٦ Madani.edu@gmail.com  
  

  : يلیتحص سوابق

 اخذ خيتار کشور شھر دانشگاه نام يلیتحص رشته يلیتحص مدرک
 مدرک

 يزيت و برنامه ريريمد سانسیل
 ١٣٨٣ رانيا کاشان کاشان يآموزش

 ١٣٨٦ رانيا اصفھان اصفھان يآموزش يزيبرنامه ر سانسیفوق ل
 ١٣٩٠ رانيا ناصفھا اصفھان يدرس يزيبرنامه ر يدکتر

ريزي آموزشي  ھا و تھديدھاي برنامه ھا، فرصت ھا، ضعف بررسي  قوت : سانسیل فوق نامه انيپا عنوان 
 مبتني بر رويكرد مدرسه محوري در آموزش متوسطه استان اصفھان

درسي ديسیپلیني  درسي تجربي و مقايسه آن با نظريه برنامه تبیین نظريه برنامه :يدکتر رساله عنوان
 در نظام آموزش متوسطه ايران

  
 : يياجرا يپستھا

 خيتار کار محل شھر يسازمان پست
 دانشگاه اي موسسه نام

 خاتمه شروع
     

  
 : يدکتر و سانسیل فوق دوره يھا پروژه يبرا راھنما استاد

 نامه انيپا عنوان دانشجو يلیتحص مقطع دانشجو يخانوادگ نام و نام فيرد
 مرحله تدوين پروپزال لیسانس فوق يعقوبی. س ١
 مرحله تدوين پروپزال فوق لیسانس  حسن آبادی. ر  

  
   :سيسوابق تدر

 ترم آخر - ترم شروع   يلیتحص مقطع  تعداد واحد نام درس فيرد
  سانسیفوق ل ٢ آموزش يه و روش ھاينظر ١
  سانسیفوق ل ٢ شرفتهیپ يآموزش يتکنولوژ ٢
  انسسیل ٣ يدرس يزياصول برنامه ر ٣
  سانسیل ٢ ياجتماع يروان شناس  ۴
  سانسیل ٢ يماتیتعل يينظارت و راھنما  ۵
  سانسیل ٣ يآموزش يزياصول برنامه ر ۶

  
 : شده منتشر کتب

 کار نوع کتاب عنوان
 ناشر

 ترجمه فیتال
    

  
  

 



 

 

 : ومجالت اتينشر در شده چاپ مقاالت
دوره و سال   ه يرتبه نشر هينشر نام عنوان

 انتشار

ھاي  راھبردي براي نوآوري در پژوھش: سوسازي سه
 آموزشي 

ھاي  فصلنامه نوآوري
 .آموزشي

 - علمي
 پژوھشي

١٣٨٨ 
شماره 

٣٠ 
Curriculum mapping: a strategy for effective 

participation of faculty members in curriculum 
development 

Procedia Social and 
Behavioral Sciences 
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 در دیاسات يبخش اثر و ييآ کار شيافزا راھبردھاي
 مجازي ھاي آموزش

 ريیادگي فصلنامه
 ايمد يکیالکترون

 - يعلم
  يجيترو

1390    
 ٦شماره 

A Study of the Relationship between 
English Teachers’ Approaches to Teaching and 

Students’ Incivilities 

Journal of English 
Language Education 
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 کياستراتژ زيير برنامه نديفرا :يسازمان رھبري
 يآموزش ھاي نظام در

مجموعه مقالت ھفته 
 پژوھش

 ١٣٨٧ 

  
 : يپژوھش يھا پروژه - طرح

 کننده تيحما موسسه  نقش  عنوان
   

  
  : پژوھش و قیتحق يبرا عالقه مورد موضوعات

 )Educational Theories(  يتیترب يھا هينظر
  )Teaching(  سيتدر

 )Qualitative Inquiry(  يفیک پژوھش
 )Curriculum & Instruction(و آموزش  يدرس برنامه

  
 :يو خارج يداخل  يکنفرانسھا و نارھایسم به شده ارائه مقاالت

 يزمان برگزار کنفرانس محل عنوان
ر الگوھا و راھبردھاي تدريس كارآمد و اثربخش د

 ١٣٨٦ وند ت اهللا کماليت معلم آیمرکز ترب زمینه يادگیري الكترونیكي در آموزش عالي

   
  

 : شده اخذ يمدالھا و يافتخار مدارک و زيجوا
 کشور کننده اھدا موسسه اي سازمان عنوان
   

  
 : يعلم يھا انجمن در تيعضو

 تيعضو سال کشور موسسه نام
   

  

  
 : يمعل يزبانھا در مھارت و تخصص

 آنھا به که يخارج يزبانھا
 دیباش يم مسلط

 مھارت زانیم
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 اریبس
 اریبس يعال يعال

 اریبس خوب خوب
 اریبس يعال يعال

 اریبس خوب خوب
 اریبس يعال يعال

 خوب خوب

  *    *    *   يسیانگل
 *     *   *    يعرب

   *    *    *  يفارس
  

  ١٣٩٢آبان  ٢٧ : cvافت يخ دريتار
  علوم انسانی  :مربوط به دانشکده


