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 : اطالعات شخصي -١
   

  محمد امینی: نام و نام خانوادگي
  ١٣٤٤ :تاريخ تولد
  کاشان :محل توّلد

  علوم تربیتی، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه  کاشان  عضو ھیأت علمي گروه
 Email:amini248@yahoo.com   

                       
  :سوابق تحصیلي -٢

، سال فراغت از تحصیل ١٣۶٢رشته علوم تربیتی، دانشگاه  تربیت معلم تھران، كشور ایران، سال ورود  :كارشناسي
١٣۶۶  

، سال ١٣۶٩رشته  برنامه ریزی درسی، دانشگاه  تربیت معلم تھران، كشور ایران  سال ورود : كارشناسي ارشد
  ١٣٧٣فراغت از تحصیل 

، سال فراغت از ١٣٧۴دانشگاه، تربیت مدرس تھران، كشور ایران، سال ورود  رشته برنامه ریزی درسی :دکتری
   ١٣٧٩تحصیل

   
                             ارزشیابی محتوای کتاب زبان سال اول متوسطه :پايان نامه كارشناسي ارشد عنوان

  دکتر علیرضا کیامنش     :استاد راھنما
                               تربیت ھنری دوره ابتداییطراحی الگوی مطلوب : عنوان رساله دكتري

   دکتر محمود مھر محمدی :استاد راھنما
   

  : سوابق آموزشي - ٣
نظریه ھای برنامه  –مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی  –اصول برنامه ریزی درسی : آموزش و تدریس دروس 

برنامه درسی دوره  –) کارشناسی ارشد ( نظریه سیستم ھا برنامه ریزی درسی  –) کارشناسی ارشد ( درسی 
  ) کارشناسی ارشد ( متوسطه 

   
  :سوابق اجرايي - ٤ 

  )١٣٧٨ – ٨٠( بیتی مدیریت گروه علوم تر
  )  ٨٠ – ٨٢( معاون دانشکده علوم انسانی 

  )فعال ادامه دارد  ٨۴( مدیریت گروه علوم تربیتی 
   

  :عضويت در مجامع علمي - ٥
  عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

   
  :سوابق پژوھشي - ٦
   

   ):كتب منتشره (تالیفات. ۶- ١
  ١٣٧٧ –انتشارات نمایشگاه کتاب قم چاپ و     واژه نامه علوم تربیتی 

  ١٣٨۴تربیت ھنری در قلمرو آموزش و پرورش ، انتشارات آیین 
   
  )كتب منتشره( ترجمه ھا .٦-٢

  انتشارات مدرسه  ١٣٧۵یادگیری مشارکتی 
  انتشارات مدرسه  ١٣٧۶افزایش اثر بخشی معلمان 

  انتشارات مرسل کاشان  –در جستجوی ده فعالیت تدریس برتر 
  مصاحبه پژوھشی 

   
  :مقاالت منتشر شده. ٦- ٣
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  :امجالت علمي پژوھشي
  مجله علمی و پژوھشی الزھراء  –طراحی الگوی مطلوب تربیت ھنری دوره ابتدایی 

  ) نویسنده ھمکار ( بررسی افت تحصیلی در میان دانشجویان مجله علمی پژوھشی دانشور 
   

  :فاع شدهھاي د ھا و رساله استاد راھنماي پايان نامه - ٧
  :ھاي كارشناسي ارشد راھنمايي پايان نامه:  الف

  

 فهرست پایان نامه هاي راهنمایی شده
 )1390(تعیین عوامل عدم اثربخشی برنامه درسی زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه  .1

 )1390(کنندگان برنامه درسی دین و زندگی مقطع متوسطه ارزیابی مؤلفه هاي هوش معنوي در میان مجریان و دریافت  .2

تعیین میزان تحقق اهداف دوره متوسطه ایران از دیدگاه دبیران و دانش آموزان سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان رشت  .3
)1390( 

ه اساتید و دانشجویان ارزیابی برنامه هاي درسی آموزش عالی از نظر میزان توجه به مؤلفه هاي آموزش شهروندي از دیدگا .4
)1390( 

 )1390(مقایسه رویکردهاي مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه با توجه به جنسیت، پایه تحصیلی  .5

 )1390(تبیین جایگاه و نقش دروس معارف اسالمی از منظر مؤلفه هاي هوش معنوي  .6

 )1390(کاشان بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانشجویان غیربومی دانشگاه  .7

 )1390(جایگاه و اهمیت تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در خانواده و جامعه  .8

 )1390(بررسی مسائل و مشکالت آموزشی دانش آموزان تیزهوش شهرستان کاشان  .9

 )1390(بررسی مسائل و مشکالت آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه  .10

 )1389(آموزان مقطع متوسطه کاشان  بررسی نحوه ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش .11

 )1389(بررسی نحوه عملکرد مدیران مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان آران و بیدگل در حل تعارضات درون مدرسه  .12

 )1388(بررسی مقایسه اي تفکر انتقادي و خود کارآمدي دانشجویان رشته هاي هنري و غیر هنري  .13

ضیات دوره راهنمایی از منظر توجه به استانداردهاي آموزشی فرآیندي از آسیب شناسی وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریا .14
 )1388(دیدگاه دبیران و متخصصان 

 )1388(بررسی مؤلفه هاي تربیت اخالقی در کتاب هاي درسی سال دوم راهنمایی تحصیلی  .15

 )1388(آسیب شناسی مؤلفه هاي هویت در میان دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان  .16

 )1387(بررسی رابطه بین جو سازمانی و برنامه درسی پنهان در مدارس متوسطه شهرستان دهلران  .17

 )1387(بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران واحدهاي آموزشی آموزش و پرورش کاشان  .18
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رنامه درسی بررسی هوش چندگانه در میان دانش آموزان مقطع متوسطه کاشان و ارائه راهکارهایی براي طراحی و اجراي ب .19
)1387( 

 )1387(بررسی و مقایسه وضعیت موجود برنامه درسی مقطع متوسطه از نظر میزان توجه به مؤلفه هاي یادگیري طبیعی  .20

 )1387(بررسی جایگاه مؤلفه هاي میراث فرهنگی در کتاب هاي تاریخ دوره راهنمایی با روش تحلیل محتواي آنتروپی شانون  .21

 )1386(بررسی میزان اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی در مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان   .22

 )1386(بررسی تجربی شیوه هاي مؤثر بر بهبود و توسعه روابط انسانی در بین کارکنان مدارس کاشان  .23

 )1386(ه مدلی براي آن بررسی فرآیند جهانی شدن نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران و ارائ .24

 )1386(بررسی مقایسه اي میزان اضطراب امتحان، عزت نفس و خالقیت دانش آموزان در ارزشیابی واقعی و ارزشیابی سنتی  .25

 )1385(بررسی سالمت سازمان مدارس ابتدایی شهر کاشان از دیدگاه معلمان  .26

  )1383(بررسی مشکالت شغلی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کاشان  .27

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی
بررسی ضرورت وجودي تربیت جنسی و چگونگی طراحی فرصت ها و تجارب یادگیري آن بر مبناي دیدگاه هاي دبیران و  .1

 )دانشگاه شیراز –پژوهش هاي برنامه درسی (دانش آموزان مقطع متوسطه 

 )دانشگاه شاهد –دانشور رفتار (بررسی میزان اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه  .2

 )پژوهش در نظام هاي آموزشی(تبیین و بازشناسی جایگاه هوش هیجانی در آموزش عالی  .3

دانشگاه  – اندیشه هاي نوین تربیتی(نظریه هوش هاي چندگانه و داللت هاي آن در طراحی تجارب و فرصت هاي یادگیري  .4
 )الزهرا

 )دانشگاه بیرجند –پژوهش در برنامه درسی (بررسی رابطه میان جو سازمانی و برنامه درسی پنهان  .5

 )دانشگاه الزهرا –فصلنامه علوم انسانی ( طراحی الگوي مطلوب تربیت هنري در مقطع ابتدایی  .6

 )فصلنامه تعلیم و تربیت(آموزش و پرورش کاشان بررسی تجربی روش هاي بهبود و توسعه روابط انسانی در بین کارکنان  .7

 )پژوهش در نظام هاي آموزشی(بررسی مقایسه اي تفکر انتقادي و خود کارآمدي دانشجویان رشته هاي هنري و غیر هنري  .8

 )تربیت اسالمی(تبیین نقش و جایگاه معنویت در آموزش عالی  .9

 )فصلنامه میراث و گردشگري(جه مؤلفه هاي میراث فرهنگی تحلیل محتواي کتب تاریخ دوره راهنمایی از نظر میزان تو .10

 )جلوه هاي هنر(تبیین نقش و کارکردهاي تربیت هنري  .11

  
 

 

 


