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 تهراناستاد دانشگاه 

 

 سوابق تحصیلی:

 )2لیون  (فرانسهلومیر لیسانس علوم رفتاری             از دانشگاه 

  )2لیون  (فرانسهلومیر  فوق لیسانس علوم رفتاری       از دانشگاه

 )2لیون  (فرانسهلومیر دکتری علوم رفتاری              از دانشگاه 

 

 سوابق شغلی : 

 فعالیت های آموزشی – 1

 استاد گروه روشها و برنامه های درسی و آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -

 عضو پیوسته گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی  و علوم تربیتی -

آموزشی  مدیریت ،اداری مدیریت ،علوم تربیتی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدرس دروس -

 و مدیریت رسانه

کیفی  یل محتوی رسانه، روشهایل، تجزیه و تحآموزشی مهارت های تدریس مجری کارگاه های -

  های کشور اساتید دانشگاه دانشجویان و جهتاجتماعی -و آسیب شناسی روانی تحقیق

 

  طرح های تحقیقاتی -2

 انجام بیش از ده طرح تحقیقاتی به سفارش سازمان های مختلف  -

 

 مقاالت – 3

  رفتار و رسانه تحلیل در زمینهبه زبان های فارسی و خارجی تخصصی انتشار بیش از صد مقاله  -

 

 انتشار کتاب  -4

 سازمان سمت –تاریخ آموزش و پرورش ایران  -

 هرمزگانمبانی و اصول کارآفرینی انتشارات دانشگاه  -

 آموزشی)مدرسه( دانشگاه تهران نهادجامعه شناسی  -

 ، انتشارات سخنزدگیمدرسه  -

 

 راهنما و مشاور پایان نامه  -5

 بیش از سیصد پایان نامه در دوره های ارشد و دکتریاستاد راهنما و مشاور  -

 



 سوابق فعالیت های اجرایی  -6

  دوره ینرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی چند -

 سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تهران -

 عضو کمیسیون تخصصی شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و اموزش عالی -

 عضو شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور -

 عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران -

 مدیر گروه روشها و برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -

 پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی چند دوره -ردبیر نشریه علمیس -

 پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی چند دوره -مدیر مسئول نشریه علمی -

 عضو شورای برگزاری دوره آموزش کتب خطی و کمیاب -

 ناظر بر اجرای طرح پروژه های استراتژیک دانشگاه -

 یت سازمان سمتعضو کمیته پژوهشی تعلیم و ترب -

 عضو شورای برگزاری های دوره های آموزش زبان و ادبیات فارسی موسسه دهخدا -

 عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران -

 مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران -

 معاون اداری و پشتیبانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران -

 

                                                                                                                


