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 (ببزنشسته) عضو هئیت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشنبسی دانشگبه فردوسی مشهد:سمت 

  :موسس مراکس آموزشی

  هَسسِ آهَزش عبلی آزاد آسیب بب هجَز ٍزارت علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری-1    

  دبستبى دٍرُ اٍل ٍ دٍم-2    

  دبیرستبى دٍرُ اٍل ٍ دٍم غیر دٍلتی بب هجَز از ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش-3    

  سوابق تحصیلی

 تبریخ ٍ جبهعِ شٌبسی از داًشکذُ ادبیبت ٍ علَم اًسبًی داًشگبُ فردٍسی هشْذ (کبرشٌبسی)لیسبنس -1

 (تْراى)تکٌَلَشی آهَزشی از داًشگبُ صذا ٍ سیوبی جوَْری اسالهی ایراى (ارشذ) فوق لیسبنس -2

 -Yerevan Statتحصیل در رشتِ هذیریت آهَزشی در کشَر ارهٌستبى داًشگبُ دٍلتی ایرٍاى   (تعلین ٍ تربیت)دکتری پداگوشی -3
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 سوابق علمی و آموزشی

 سوابق آموزشی : الف 

 استبد داًشکذُ علَم تربیتی ٍ رٍاًشٌبسی-1

 هذرس درٍس تربیتی داًشکذُ تربیت بذًی ٍ علَم ٍرزشی داًشگبُ فردٍسی -2

 هذرس درٍس تربیتی داًشکذُ الْیبت ٍ هعبرف اسالهی داًشگبُ فردٍسی هشْذ-3

 داًشگبُ فردٍسی هشْذ (در رشتِ ّبی فیسیک، شیوی، ریبضی، ریست)هذرس درٍس تربیتی داًشکذُ علَم-4

 هذرس درٍس تربیتی داًشکذُ ادبیبت ٍ علَم اًسبًی در رشتِ ّبی هختلف دبیری- 5

 هذرس دٍرُ ّبی تربیتی افسراى ٍ هذرسیي داًشگبُ ّبی ًیرٍی اًتظبهی خراسبى-6

 هذرس دٍرُ ّبی تربیتی افسراى سپبُ پبسذاراى اًقالة اسالهی-7

 هذرس درٍس هذرسیي هرکس ًیرٍی اًتظبهی ثبهي الحجج هشْذ- 8



 کبربردی خراسبى- هذرس درٍس تربیتی اعضبء ّئیت علوی داًشگبُ علوی-9

 هذرس درٍس تربیتی اعضبء ّئیت علوی داًشگبُ دٍلتی تربت حیذریِ -10

 هذرس درٍس تربیتی اعضبء ّئیت علوی داًشگبُ آزاد تربت جبم-11

 هذرس درٍس تربیتی ٍ هْبرتْبی حَزُ ّبی علویِ- 12

 هذرسِ علویِ ًَاة صفَی -

 دفتر تبلیغبت اسالهی  -

 ( (ع)اهبم رضب )داًشگبُ رضَی  -

 ( سبل14)هذرس ٍ عضَ ّئیت علوی داًشگبُ آزاد اسالهی -13

 

 سوابق علمی و مقبالت-ة

 «مقدمبت تکنولوشی آموزشی»هَلف کتبة درسی - 

 جسٍات درسی برای درٍسی کِ تذریس گردیذُ است- 

 

 

 مقبالت ارائه و چبپ شده در کشور ارمنستبن-ج

1)The Comparison of General Education System in Japan and Iran 

2)Management  Methods of Education Organization  

3) Observation on Iranian and Education System Management  

4) Managing Methods of Education Organization 

5) Specification of General Education Management in Japan 

6)  New Approaches to The Problems Of Management of Education System of Japan                                                
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