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معاونت  ،دانشگاه فرهنگیاننشانی محل کار: تهران، بلوار شهید فرحزادی، خیابان تربیت معلم، سازمان مرکزی 
 ریزی درسی و آموزشیآموزشی، دفتر برنامه

 

 

 11/87معدل: »، 8111-8111(، همدان -نور امیدانشگاه پ) یآموزش یزیرو برنامه تیریمد یکارشناس» 

 77/81معدل: : »8117-8117(، تهران یدانشگاه خوارزم) یآموزش قاتیارشد تحق کارشناس» 
ندن آموزان و والدین به خوادبستانی، نگرش دانشهای پیش: رابطه خودپنداره خواندن، فعالیتنامهعنوان پایان

 1112المللی پرلز آموزان پایه چهارم ابتدایی بر اساس مطالعات بینبا عملکرد سواد خواندن دانش

 71/83، نمره رساله: 11/81معدل: »، 8132-8138(، دانشگاه تهران) یآموزش تیریمد یدکتر» 

 گیاندانشگاه فرهنمعلمان در دانشجوسازی و آمادهآموزش  ندیفرا تیفیک نیتضم یالگو ی: طراحرساله عنوان
 

 
 8137از سال  دانشگاه فرهنگیانریزی و آموزشی مدیر کل دفتر برنامه 

 8137تا  8131از سال  دانشگاه فرهنگیانای منابع انسانی های حرفهمدیر سنجش شایستگی 

 8131تا  8138از سال  مدیر کل مشاوره و سلامت دانشگاه فرهنگیان 

 
 گذاری آموزشیسیاست
  تربیت معلممطالعات 
 ای منابع انسانیهای حرفهصلاحیت 
 تضمین کیفیت سازمان و فرایندهای آن 
 ی سازمانیهاو سیستم هاتحلیل سیاست 
 شناسی تفسیریروش

 مهدی نامداری پژمان

 مشخصات فردی

 تحصیلات

 موقعیت شغلی

 های مطالعاتیزمینه
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  8131، دانشگاه فرهنگیانعضو شورای بررسی موارد خاص 

  8131تا  8138عضو شورای تخصصی دانشجویی از سال 

  تا کنون 8131از سال  دانشگاه فرهنگیانعضو شورای تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
  8131، دانشگاه فرهنگیانوری بهرهعضو کارگروه اقتصاد و 

  8138، سال دانشگاه فرهنگیانعضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی 

 تا کنون 8137بندی معلمان در وزارت آموزش و پرورش، از سال عضو کارگروه رتبه 
 8137روزی، سازی و ارتقای سرپرستان شبانهعضو کمیته به 
 8138تا  8113ید مقصودی، از سال عضو کمیته پژوهشی پردیس شه 

 های علمی همایشو پژوهشی -مجلات علمی ی درداور 

 1187تیمز ناظر ملی مطالعات پیش 

 1182، نپال، «کیفیت در مدارستضمین »المللی نماینده وزارت آموزش و پرورش در نشست بین 
 

 
 

 های ارزشیابی : روش8131تا  8131، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی )کارشناسی ارشد(، دانشگاه تهران
 یآموزشی، طراحی آموزش

 روش تحقیق، 8138تا  8111، پردیس شهید مقصودی همدان )کاردانی و کارشناسی(، دانشگاه فرهنگیان :
یبه یادگیری؛ پردیس نس-گیری، آمار استنباطی، طراحی و مطالعه مسائل یاددهیپژوهی، سنجش و اندازهاقدام

، روش تحقیق، آموزش و پرورش 8131پژوهی؛ پردیس شهید چمران تهران، ، اقدام8131تهران )کارشناسی(، 
دگیری )کارشناسی(، آمار ، ارزشیابی یا8131ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه؛ پردیس شهید چمران تهران، 

 )کارشناسی ارشد(، کاربرد کامپیوتر )کارشناسی ارشد(؛ پردیس شهید چمران تهران، پروژه )کارشناسی(
 آمار در روانشناسی، سنجش و 8131و  8113)کاردانی و کارشناسی(،  کاربردی-دانشگاه جامع علمی :

 یریزی آموزشی و درسگیری، روش تحقیق، مقدمات برنامهاندازه

  ،پروژه8131دانشگاه پیام نور : 
 

 

 اداری )ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت(افزارهای نرم 
 افزار تحلیل آماری نرمSPSS 
 مدل معادلات ساختاری  هایافزارنرمLISREL  ،AMOS  وPLS 
 های کیفی افزار تحلیل دادهنرمMAXQDA ،NVIVO

  جستجوی منابع علمی و مدیریت منابع تحقیقENDNOTE  وMENDELY

 

 ایسوابق حرفه

 سوابق تدریس

 افزارینرم تسلط
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 (8112). آموزان سوم نقش متغیرهای خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد ریاضی دانش
، 11، مجله پژوهش علوم انسانی. ی: ارائه یك الگوی عل1117ّراهنمایی شرکت کننده در مطالعه تیمز 

181-111.
 (8111.) 181-111(:12) 81 ،مجله پژوهش علوم انسانیهای یادگیرنده. دیریت دانش پژوهشی در سازمانم.
 (8131.) له مجها. ارزیابی کیفی عملکرد دانشجو با پوشه عملکرد الکترونیکی: امکانات و محدودیت

.13-12(، 8، )1، راهبردهای آموزش
 (8131.) های ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان. های پژوهشی بر بهبود مهارتتأثیر روش حلقه

.881-883، 1(1، )مجله راهبردهای آموزش
 (8131.) بینی سواد خواندن های اولیه سوادآموزی در پیشنقش متغیرهای نگرش، خودپنداره و فعالیت

.871-818، 81(1) ،نشریه علوم تربیتی. 1112آموزان ایرانی بر اساس مقیاس پیرلز دانش
 (8131.) چهارم ابتدایی آموزانارتباط عوامل شناختی فردی و خانوادگی با ابعاد درك مطلب خواندن دانش 

.77-17، 11، فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 1112شرکت کننده در مطالعه پرلز 
 (8138.) های شخصیت در تکوین تضاد شغلی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان نقش رگه

.3-12، 1(81)، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیکردستان. 
 (8131.)  ،صلنامه فتحلیل ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان

.8-81، 7(1، )علمی پژوهشی امداد و نجات
 (8131.)  شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان پژوهنده و کارشناسان: مطالعۀ موردی

.837-181، 11(1) ،مجله دانشور رفتاراستان همدان، 
 (8131.)  ،جله مبررسی رابطه سواد آکادمیك و سواد هیجانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان

.817-813، 7(1) ،راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
 (8131.)  ،پژوهشی -فصلنامه علمیارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی کارکنان

.71-73، 1، ر علوم و فناوریاخلاق د
 (8131.) ش مجله پژوههای یادگیری در فرایند آموزش و ارتباط آن با نمره ریاضی، میزان کاربست نظریه

.21-11، 11، ریزی درسیدر برنامه
 (8131.)  نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان

.811-817، 1(8، )فصلنامه مطالعات رفتار سازمانیهمدان، 
 (8131.) عه موردی ان: مطالدسازمانی و رضایت شغلی کارمن دان تعهزبینی میهای شخصیت در پیشقش رگهن

.21-11، 2(1) ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
 (8132.)  ای معلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی های حرفهپژوهی بر مهارتاثربخشی برنامه درس

.71-12، 17، دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی. استان همدان

-مقالات علمی

 پژوهشی
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 (8132.) دو  .انیفرهنگ دانشگاه معلمان در-دانشجو یآموزش یزیربرنامه تیفیک نیتضم یالگو یطراح

.31-77، 2(81) ،یآموزش یزیرفصلنامه مطالعات برنامه
 (8137.) انیدانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگ یسازآماده تیفیک نیاثرگذار در تضم یهامؤلفه ییشناسا :

 در نوبت چاپ. ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ی.فیک کردیرو
 (8137.) ژوهش در پفصلنامه  .دانشجومعلمان سازیآماده تیفیک نیبر درك تضم دارشناسانهیپد یلیحلت

نوبت چاپ. ،تربیت معلم
 (8137.)  بر اساس مدل  8138امنایی و عادی استان همدان در سال  هیأتمقایسه اثربخشی مدارس

، نوبت چاپریزی آموزشیفصلنامه مدیریت و برنامه. ترکیبی پارسونز
 

 
 (8113.) های تفکر انتقادی و تعیین ارتباط آن با ابعاد سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه ارزیابی مهارت

، لمللیااولین همایش ملی تفکر انتقادی و نظام سلامت به همراه تله کنفرانس بینعلوم پزشکی همدان، 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اسفندماه.

 (8131.) فرانس اولین کندرسی در نظام آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه خوارزمی،  هارزیابی کیفیت برنام
، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، آبان ماه.المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالیبین

 (8137.) ت معلم یمطالعه پدیدارشناسانه درك مدیران ستادی دانشگاه فرهنگیان از فرایند تغییر ساختار مراکز ترب
اه.، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مهرمالمللی مدیریت تغییر و تحولکنفرانس بینبه مراکز دانشگاهی، 

 (8137.) المللی و ننخستین همایش بی. یآموزش عال تیفیک نیتضم هایمیپارادا رییبه تغ یقیتطب ینگاه
.بهشتدانشگاه الزهرا، اردی، های دانشگاهیدوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام

 (2010).Relationship Individual and family factors with cognitive 

dimensions reading comprehension of primary Iranian students in 

PIRLS 2006. International Conference of Humanities, Historical and 

Social Sciences, 2010, Singapore. 

 (2013). The Effect of Teaching Metacognitive Skills on Students, 

Achievement Motivation and Reading Comprehension. 5th 

International Conference of Cognitive Science, Shahid Beheshti 

University, Tehran, 2013, 7-9 May. 

 (2018). Knowledge Leadership, a New Construct in Developing Learning 

Organization and Organizational Performance: Testing a Model. 

International Conference on Management, Accounting and Human 

Sciences, Georgia, Tiflis, 3-4 May. 

 هایهمایش

 المللیبین
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 (8117.) مایش ملی هالکترونیکی با تأکید بر پوشه عملکرد الکترونیکی.  آموزشارزشیابی کیفی در  توسعه

 دانشگاه شهید چمران اهواز، فروردین ماه. .فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات
 (8111.)  همایش های درسی دوره راهنمایی. ذهنی و حل مسئله در کتاب خلاقیتمیزان توجه به ایجاد

 ماه. آباندانشگاه خوارزمی تهران،  .برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه

 (8111.)  ی همایش ملآموزان سال سوم راهنمایی. ختام بر پیشرفت تحصیلی دانشمطالعه پس شرواثر
 دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت ماه. .های آموزشگاهیکتابخانه

 (8111.)  همایش برنامه ای در آموزش عالی. ری، سنجش و رشد حرفه، ابزاری در جهت یادگیعملکردپوشه
 دانشگاه تبریز، مهرماه. .اندازهاها و چشمدرسی آموزش عالی در ایران: چالش

 (8111.) پنجمین همایش های رفتاری. نگر در پژوهشمعادلات ساختاری: روش آماری چندجانبه یابیمدل
 تویسرکان، اسفندماه.دانشگاه پیام نور  .ملی تخصصی آمار پیام نور

 (8113.)  هایدورهاثربخشی ICDL  .همایش از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر همدان
 دانشگاه آزاد اسلامی کرج، آذرماه. .ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش

 (8113.) ندان همداندرکارکنان ز یشغل تیو ارتباط آن با رضا یشغل یرفتگ لیتحل یدییتا یعامل لیتحل. 
 .. دانشگاه آزاد خوراسگان، آذرماهرانیا یو سازمان یصنعت یدوسالانه روانشناس یکنگره مل نیدوم

 (8113.)  سطح از نظر تولید ناخالص ملی و ارتباط آن با دستیابی فاوا در ایران و کشورهای هم موجودوضعیت
دانشگاه آزاد اسلامی همدان، . مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسومین همایش ملی به اهداف اطلاعاتی. 

 بهمن ماه.
 (8113.) همایش ملی برنامه درسی تربیت پژوهی در برنامه درسی تربیت معلم. ها و امکانات اقدامضرورت

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسفندماه.. معلم
 (8131.)  اولین همایش ملی نهج .ا از دیدگاه امام علی )ع(هملاكدر مدیریت: استنباط  اثربخشیکارایی و 

  دانشگاه بوعلی سینا، اردیبهشت ماه. .البلاغه و علوم انسانی
 (8131.)  آموزان از راهبردهای خودتنظیمی، میزان تأثیرپذیری نمره فیزیك دانش رگرسیونیتحلیل

لوم های عاولین همایش ملی یافته خودکارآمدی و یادگیری خودراهبر بر اساس مطالعه تیمز پیشرفته.
 دانشگاه فردوسی مشهد، آذرماه.  .شناختی در تعلیم و تربیت

 (8131.)  های مدیریت زمان و رابطه آن با عملکرد آنان در مدارس ابتدایی. مدیران با مهارت آشناییمیزان
 انجمن مدیریت آموزشی ایران، بهمن ماه.  .اولین همایش مدیریت آموزشی

 (8138.) دانشگاه  .چهارمین همایش ملی آموزشمحور. ای و پژوهش کلاسپژوهی: الگوی رشد حرفهدرس
 تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت ماه.

 (8131.)  همایش ملیآموزان به نماز. یزان یادگیری و گرایش دانشمافزار بر نرم کمكتأثیر آموزش به 
 اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، تیر ماه. .های نوین در تعلیم و تربیتفناوری

 های ملیهمایش
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 (8131.)  و ارتباط آن با ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند.  دانشیتحلیل ساختاری سازه رهبری

 شهید بهشتی تهران، اسفندماه. هایهمایشمرکز . ششمین کنفرانس مدیریت دانش
 (8131.) اولین همایش اسلام و ارزشیران آموزشی. آن برای مد اسینشضرورتای و ماهیت اخلاق حرفه-

 دانشگاه تربیت رجایی، تهران، اسفند. .های متعالی با تأکید بر اخلاق
 (8131.)  دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت های دانشگاهی. در نظام کیفیتفرهنگ

 بهشت ماه.، اردیدانشگاه فرهنگیان .های دانشگاهینظام
 (8137.) سومین کنفرانس ملی و ای دانشجو معلمان ایران. های حرفهصلاحیت ارزشیابیالگوی  معرفی

 بهشت ماه.دانشگاه تربیت مدرس، اردی .های دانشگاهیدهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام
 (8137.) دومین همایش ای کیفی. شناسی برنامه کارورزی از دیدگاه استادان راهنمای آن: مطالعهآسیب

 .ماهبهشت ، پردیس شهید باهنر استان اصفهان، اردیدانشگاه فرهنگیان .ت معلمملی تربی
 (8137.) ای وهمایش ملی توسعه حرفه. بینش پژوهشی معلم توسعه رجمعی و نقش آن د خودکارآمدی 

 .ماه آذردانشگاه پیام نور همدان، . تکریم معلم
 (8137.) نیدوم ی.و سازمان یفرد ینیکارآفر یبر شاخص ها نیکارآفر تیریدم راهبردکاربست  ریتاث 

 . دانشگاه شیراز، آذرماه.یو نوآور تیخلاق ،ینیکارآفر یالمللنیکنفرانس ب
 (8132.) یازدهمین همایش ملی . کیفیت مدیریت دانشگاهی ارتقایگری جهت ضرورت استقرار مربی

 .بهشتدانشگاه تبریز، اردی. های دانشگاهیارزیابی کیفیت در نظام
یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در . بانی و الگوهام: اعضای هیأت علمی مداومتوسعه فردی  (.8132)

 بهشت ماهدانشگاه تبریز، اردی. های دانشگاهینظام
 (8137.) مطالعه  :دانشگاه فرهنگیان تیفیک نیو تضم یابیمعاونت نظارت، ارز عملکردنقادانه به  ینگاه

 .بهشتدانشگاه خوارزمی، اردی .همایش ملی تربیت معلمچهارمین . یفیک
 (2012).The Effect of Task-Based Approach on Vocabulary Learning of 

High-School Students, the 4th National Conference on Education. 

Shahid Rajaei Tarbiat Dabir University, May 2012. 

 

  

 .]انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشی در جهت بهبود عملکرد. پژوهیاقدام ]مترجم ،
8131.

 ]8131، انتشارات فراگیر هگمتانهدرس پژوهی: نظریه، تحقیق و عمل. . ]نویسنده.
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  ]آموزان پایه چهارم های خانوادگی و فردی در عملکرد سواد خواندن دانشنقش فعالیت (.8131)]مجری
 ، مرکز ملی تیمز و پرلز.پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(، 1112ابتدایی )بر اساس مطالعات پرلز 

  ]مان پژوهنده و کارشناسان استانعلپژوهنده از دیدگاه مشناسایی موانع اجرای برنامه معلم  (.8138)]مجری 
 .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان. 8111همدان در سال 

 ]آموزش و پرورش استثنایی استان  معلمانای اثربخشی برنامه درس پژوهی بر رشد حرفه (.8131) ]مجری
 .مدانپژوهشکده تعلیم و تربیت استان ه، 8113-31همدان در سال تحصیلی 

 ( ]8131]همکار.)  بر اساس  8138استان همدان در سال  عادیامنایی و  هیأتمقایسه اثربخشی مدارس
 .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدانمدل ترکیبی پارسونز، 

 ( ]8131]همکار.) بر اساس تکنیك ویلیام رومی و مدل  راهنماییهای علوم تجربی تحلیل محتوای کتاب
 .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان، 8138تحلیل عناصر مریل، 

 ( ]8131]همکار.) سازمان های تحقق درآمدهای مصرّح در قانون شوراهای آموزش و پرورش، بررسی روش
 .های مردمی و خانوادهمدارس غیردولتی و توسعۀ مشارکت

 ( ]8131]همکار.)  در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف  مشارکتبررسی مبانی نظری و عملیاتی توسعه
.های مردمی وزارت آموزش و پرورشدفتر توسعه مشارکت، 8131(، سند جامع مشارکت)

 
 

 8112 ،آذرماه، )خوارزمی( دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران .پژوهیاقدام. 
 دانشگاه تربیت معلم تهران .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .محاسبات آماری در علوم تربیتی 

 .8112، آذرماه، )خوارزمی(
 8112، مرداد ماه، آموزش و پرورش استان همدان. روش تهیه مقالات علمی 
 افزار با نرم های کیفیتحلیل دادهMAXQDA . 8137، آبان تهران، فرهنگیاندانشگاه
 8137اسفند شرقی، آذربایجانآموزش و پرورش استان  .پژوهیدرس
 8132، مازندران، آذر دانشگاه فرهنگیان. سنجش صلاحیت محور
  افزار نرمروش تحقیق کیفی با کاربردMAXQDA .8137اردی بهشت ، تهران، تربیت مدرس دانشگاه

 
 8117ارشد،  یآزمون کارشناس 1رتبه                   8113، کشورینمونه معلم
  8138 ،یینها نشیدر گز یآزمون دکتر 8رتبه        8131استان همدان،  یدانشگاه نمونهپژوهشگر 
  8131و  8138 ،دانشگاه فرهنگیان نمونهپژوهشگر   8137، دانشگاه فرهنگیان کشوریمدیر نمونه
 ینمونه دانشگاه خوارزم یدرخشان و دانشجو یاستعدادها

 های پژوهشیطرح

 برگزاری کارگاه

 افتخارات

 للمتقین والعاقبه


