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و استادیار گروه علوم تربیتي  ، دكترای برنامه ریزی درسيانسي كرامتي  
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 :  فردی شخصاتم
   انسي كرامتي : يم و نام خانوادگنا

 5/5/1362 :  خ تولدیتار

 تاهل: متاهلت یوضع
 

 

 

 

 :  يالت دانشگاهيتحص
 

 دكترا

  اردیبهشت رد مشهد يدانشگاه فردوساز  46/18بامعدل " برنامه ریزی درسي" در رشته دكترااخذ مدرک

  1392سال ماه 

 :ها  جربهته ها، خاستگاه، مفروض تبیین برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي ایران:" عنوان رساله

  19از  50/18نمره  با اخذ "پیامدهاو 

 

 

 ارشد  يكارشناس

  هید بهشتي شاز دانشگاه  84/18با معدل  "برنامه ریزی درسي "اخذ مدرک كارشناسي ارشد در رشته

 1386سال ماه  تیرتهران در 

 پرورش  ان بربررسي تاثیر جو اجتماعي مدارس متوسطه دولتي)دخترانه( شهر تهر :ان نامهيعنوان پا

  20از  5/19، با اخذ نمره "اگیران آنهامهارتهای اجتماعي فر

 

 

  يكارشناس

 از  54/18با معدل  "آموزش و پرورش در دبستان و پیش از دبستان "اخذ مدرک كارشناسي در رشته

 1384سال تیر ماه در سابق(  تربیت معلم تهرانخوارزمي )دانشگاه 
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 : تا کنون 1388از سال  يسوابق آموزش

 
دوره  عنوان درس

 يتحصيل

 محل تدريس

كارشناسي  زبان تخصصي در رشته برنامه ریزی درسي

 ارشد

 دانشگاه فردوسي مشهد -دانشکده علوم تربیتي

 دانشگاه فردوسي مشهد -دانشکده علوم تربیتي كارشناسي مقدمات برنامه ریزی آموزشي و درسي
 ي مشهددانشگاه فردوس -دانشکده علوم تربیتي كارشناسي اصول برنامه ریزی آموزشي
 دانشگاه فردوسي مشهد -دانشکده علوم تربیتي كارشناسي فلسفه ی آموزش و پرورش

 دانشگاه فردوسي مشهد -الهیاتدانشکده  كارشناسي تعلیم و تربیت اسالمي
 دانشگاه فرهنگیان -پردیس هاشمي نژاد مشهد كارشناسي آموزش و پروش تطبیقي

 دانشگاه فرهنگیان -پردیس هاشمي نژاد مشهد ناسيكارش برنامه ریزی درسي در آموزش ابتدایي
 دانشگاه فرهنگیان -پردیس هاشمي نژاد مشهد كارشناسي روش تحقیق در علوم تربیتي

 دانشگاه فرهنگیان -پردیس هاشمي نژاد مشهد كارشناسي 2و 1ابتدایي دوره تحلیل محتوای كتابهای درسي
 دانشگاه فرهنگیان -پردیس هاشمي نژاد مشهد كارشناسي 1-4كارورزی 

 

 

 :  يسوابق پژوهش

 ملي و بين المللي طرح های پژوهشي در سطحالف( انجام 

 
 بیت م و تربررسي و تحلیل برنامه درسي پنهان در دانشکده تعلی"طرح پژوهشي با عنوان  همکاری در

   2012-2013. آمریکا، ایالت آریزونا. سال "دانشگاه ایالتي آریزونا

رصت مطالعاتي يک ساله در دانشگاه ايالتي آريزونا با همکاری طي ف پژوهش)اين 

 پروفسور اريک مارگوليس انجام شد(
  ر دژوهشي پبررسي رابطه توانمندی های تدریس و توانمندی های "همکاری در طرح پژوهشي  با عنوان

 1390-1391. دانشگاه فردوسي مشهد. سال "اعضای هیأت علمي و عوامل خصیصه ای موثر بر آن
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 یي ابتدا مقطعبررسي تعارضات فرهنگي در محتوای كتاب های فارسي "طرح پژوهشي با عنوان نظارت بر

 1395-1396دانشگاه فرهنگیان. سال  ".)دوره اول و دوم(

 

  یران بررسي برنامه های درسي پنهان حاكم بر تعامالت میان مد"اجرای طرح پژوهشي با عنوان

 1399-. ادامه دارد"ته دانشگاه فرهنگیانآموزشگاهي و نومعلمان دانش آموخ

 

 پژوهشي -مقاالت علميب( 

 Shahamat, H. Nadimi, H. Gharehbaglou, M. Keramati, E. (2019). An analysis of 

the motivating factors underlying the hidden curriculum components through the 

lens of Iranian students of architecture: A qualitative study. Teaching and 

Teacher Education. 86. Pp    102861-102841  
 

 (1387طالب زاده نوبریان، محسن. صالح صدق پور، بهرام و كرامتي، انسي.)" جو اجتماعي  بررسي تاثیر

ل ارسي. سد. فصلنامه مطالعات برنامه "مدارس متوسطه بر پرورش مهارتهای اجتماعي دانش آموزان

 23-46. صص 8سوم. شماره 

 (1390كرامتي، انسي و مهرام، بهروز .)"  ختر مقطع دواكاوی لطیفه های تبادل شده ی دانش آموزان

، ه هفتم. دورفصلنامه مطالعات روانشناسي تربیتي "راهنمایي از حیث همسویي با اهداف پرورشي

 .103-123. صص 13شماره 

  جو ي)رابطه محیط اجتماعبررسي "(.1390خسروی، حسین)كرامتي، انسي. شهامت ده سرخ، فاطمه و

 ينشناختارو. فصلنامه پژوهش های نوین "دبیرستانيمیزان خودتنظیمي در دانش آموزان  و ه(رسمد

 .138-158. صص 23. سال ششم، شماره دانشگاه تبریز

 (1391جعفری ثاني، حسین و كرامتي، انسي.)" ین به رابطدرباره اعضای هیأت علمي نگرش بررسي

م. شماره دوره هجده پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالي.. "خویشپژوهشي و  فعالیتهای آموزشي

 .1-18. صص 2

 (1392كرامتي، انسي. مهرام، بهروز. شعباني وركي، بختیار و مهرمحمدی، محمود .)" انایي: نظریه دبازی

 سي آموزشامه درلنامه مطالعات برندو فص ."زمینه ای برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي ایران
 .85-109.  صص 7. سال چهارم. شماره عالي

 (1392غفاری، ابولفضل و كرامتي، انسي.) " اللتهای آن برای و د هفریرپائولو بنیان های فلسفي اندیشه ی

. 30م، شماره ، دوره دو48. شماره پیاپي فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت "برنامه ی درسي

 .1-28 صص
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 ( 1393كرامتي، انسي.)" در آموزش  مطالعه تطبیقي جامعه پذیری به وسیله برنامه های درسي پنهان

ه فصلنام. ریزوناعالي با تاكید بر دیدگاه اپل و كینگ در دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه ایالتي آ
  .145-172. صص 7. سال بیستم. شماره  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالي

 یرانتفاعي: غجایگاه تمایل به تفکر انتقادی در سازمان های "(. 1395)، انسيخسروی، حسین و كرامتي

امه نپژوهش  ".مطالعه موردی سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی

 48-69. صص 1سال ششم، شماره  .كتابداری و اطالع رساني دانشگاه فردوسي مشهد

 داللتهای ودر سیره رضوی  روش های آموزشي"(. 1396دهقان، محدثه و كرامتي، انسي) دهقان، مهدیه؛

ل پنجم، فرهنگ رضوی. ساپژوهشي -فصلنامه علمي. "آن برای تربیت عقالني دردانشگاه فرهنگیان

 35-58. صص 17شماره 

 (.1396خسروی، حسین و كرامتي، انسي.)" جتماعي: قش آن در كاركرد نهادهای افرهنگ سازماني و ن

امه فصلن ود ."سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضویبررسي نگرش كاركنان 

ص ص. 2. سال سیزدهم، شماره دانشگاه فردوسي مشهدمطالعات علوم اجتماعي پژوهشي  -علمي

236-213 

 دوره اول  ربي درتحلیل محتوای كتاب های درسي علوم تج"(. 1397). احمدآبادی، زهرا كرامتي، انسي

وره د. برنامه درسي های پژوهش فصلنامه ."لحاظ توجه به آموزش های زیست محیطيمتوسطه از 

  . 200-226هشتم، شماره یک و پیاپي پانزدهم، صص 

 (1397كرامتي، انسي. كاظمي، علیرضا و حسیني، سید كمال الدین .)"رضات بررسي مضامین و تعا

هم، ل یازددرسي. سا. فصلنامه مطالعات برنامه "ي دوره ابتدایيفرهنگي در محتوای كتابهای فارس

 47-72شماره چهل و سوم. صص 

 (شناسایي و تبیین 1397شهامت، هادی. ندیمي، حمید. قره بگلو، مینو. كرامتي، انسي .)رنامه درسي ب

رنامه بالعات پنهان در رشته معماری)مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایالم(. فصلنامه مط

  65-94. صص 45درسي. سال دوازدهم. شماره 

 (1397كرامتي، انسي .)"رجومعلمان دبررسي تاثیر متغیرهای زمینه ای بر باورهای معرفت شناسي دانش 

. 12شماره  ششم، سالمه درسي. پژوهشي نظریه و عمل در برنا -. دو فصلنامه علمي"دانشگاه فرهنگیان          

 127-140صص 

 ربیت معلم تبررسي باورهای معرفت شناختي مدرسان دانشگاه فرهنگیان برای "(. 1398نسي.)كرامتي، ا

دوره نهم،  پژوهش های برنامه درسي.فصلنامه .  "فکور باتوجه به ویژگي های جمعیت شناختي آنها

 299-319شماره اول. صص 

  ( .ا1398شهامت، هادی. ندیمي، حمید. قره بیگلو، مینو. كرامتي، انسي .)ه درسي پنهان رزیابي برنام

. 84ماره رشته معماری براساس اخالق اسالمي. فصلنامه معماری و شهرسازی. سال بیست و نهم، ش

 5-20صص 
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  چاپ شده در ساير نشريه هامقاالت ج( 

 
 ( .زندگي در كالس درس. دانشنامه 1397كرامتي، انسي .)برنامه درسي ایراني 

 (1396كرامتي، انسي و احمدآبادی، زهرا .)"پیرامون پدیده  تبیین دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانها

اول.  پژوهش در تربیت معلم . سال ."عدم همکاری در درس كارورزی: یک مطالعه پدیدارشناسي

 101-125. صص 1شماره 

 (1396حسین پور، سمانه. ترشیزی، بهاره و كرامتي، انسي .)"علمان راهنما بررسي دالیل عدم مشاركت م

 "يتربیت معلمان دانشگاه فرهنگیان: مطالعه موردی رشته علوم -ر اجرای طرح كارورزی دانشجود

 33-51فصلنامه پویش در علوم تربیتي، شماره چهارم. صص

 (1390كرامتي، انسي.)" 1ماره شبرنامه خ ."تایلر و برنامه ی درسي: نگرشي ارگانیکي در نمایي مکانیکي 

 ي عمل گرا.الکترونیکي شوآب و برنامه درس

 (1390كرامتي، انسي.)" سي عمل گرا.الکترونیکي شوآب و برنامه در 3. خبرنامه شماره "اقدام پژوهي 

 
 

 

  های ملي و بين المللي همايشمقاالت ارائه شده در ( د
 

 Keramati, E. and Talebzade, M. (2008). The Study of milieu effects on rising 

students social skills in Iran. Paper presented at the29th International 

Congress of Psychology.20-25 July, Berlin, Germany. 

 Keramati, E. (2013). Hidden curricula in the Mary Lou Fulton Teachers college: a 

visual perspective. (Paper presented at the Arizona State University, Mary 

Lou Fulton Teachers college.14 February, Arizona State, U.S.A.   

  Keramati, E.(2017). Humor as a Way to Investigate Hidden Curricula among 

Iranian Female Guidance School Students Regarding Their Educational Goals. 

Paper presented at the International Conference on new findings on 

Humanities and Social Sciences. 27 April, Geneva, Switzerland. 

 Keramati, E. (2017). Designing an Educational Model for Teaching Discovery 

Learning Based on Constructivism Approach. Paper presented at the 

International Conference on Psychology, Education and Social Studies, 29 

Jun, Tbilisi, Georgia.  

 Keramati, E. (2020). Coronavirus and Change in Students Life Style: Toward More Self-

Regulation. Paper presented at the 4th International Conference on 

Humanities, Social Sciences and Lifestyle. 15 July, Tbilisi, Georgia. 
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 ( 1385موسي پور، نعمت اله و كرامتي، انسي.)" وش تدریس موانع كاربست نوآوری در روش تدریس: ر

 . سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش تهران ،های آموزشي نوآوری همايش ملي "مشاركتي

 (1387كرامتي، انسي .)"رتهای حیط اجتماعي مدارس بررشد مهابررسي تاثیر آموزشهای حاصل از م

 دانشگاه فردوسي مشهد. آموزش و یادگیری غیررسمي، ايش مليهم. "فراگیران اجتماعي

 (1387كرامتي، انسي.)" يش همادر  "آموزش صلح از طریق رویکرد حل مساله در عصر جهاني شدن

عات مطال هشتم انجمن جهاني شدن و بومي ماندن برنامه های درسي: چالشها و فرصتها، همایش ملي

 برنامه درسي در بابلسر.  

 (1388جاویدی كالته جعفرآبادی و كرامتي، انسي.)"نشگاه در تحلیلي بر نقش تعاملي خانواده و دا

ي ه فردوسخانواده، دانشجو و دانشگاه، دانشگا همايش مليدر  "خصوص تربیت شهروندی دانشجویان

 مشهد. 

 (1390كرامتي، انسي.)" دی در برنامه درسي پنهان بر آموزش منش های تفکر انتقا بررسي تاثیر

 ، دانشگاه شهید رجایي تهران. آموزش همايش مليدر سومین  "دانشجویان

 (1390كرامتي، انسي .)" ای درسي هكاربست رویکرد كثرت گرایي شناختي: تحولي بنیادین در برنامه

امه ریزی در نظام برن حول بنیادینت ملي همايش در "تربیت دیني دانش آموزان در دوره متوسطه

 مشهد.  هاشمي نژاددانشگاه تربیت دبیر  ،درسي ایران

 (1390كرامتي، انسي.)" ا خلق معناتحلیلي بر نقش تعامل دین، فرهنگ و روانشناسي: از كشف معنا ت" 

 دانشگاه فردوسي مشهد.  دین، روانشناسي و فرهنگ، همايش بين المللي

 (1392كرامتي، انسي.) "ا تمركز بربررسي نقش فرهنگ حاكم بر آموزش عالي در ایجاد توسعه پایدار ب 

 .دانشگاه تهرانآموزش عالي و توسعه پایدار،  مليهمايش در  "مدرس -تعامالت دانشجو

 (1393كرامتي، انسي.) "ر تعامالت استلزامات فرهنگي بین المللي كردن آموزش عالي: فرهنگ حاكم ب

عه انجمن آموزش عالي ایران با عنوان: توس ششمين کنفرانس بين المللي در "مدرس -مدرس

 ، دانشگاه فردوسي مشهد. آموزش عالي فرامرزی: فرصت ها وچالش ها

 (1393كرامتي، انسي.) "موزشي با تحلیلي بر نقش عناصر برنامه های درسي آموزش عالي در اخالق آ

، عالي در برنامه های درسي آموزش فیت دركی همايش بين الملليدر  "تمركز بر عدالت آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان اصفهان. 

 (1393كرامتي، انسي.) "موزشي: تحلیلي بر نقش عناصر برنامه های درسي آموزش عالي در اخالق آ

الي، كیفیت در در برنامه های درسي آموزش ع همايش بين الملليدر  "عدالت آموزشي مدرسان

 زاد اسالمي واحد خوراسگان اصفهان. دانشگاه آ

 (1394كرامتي، انسي.)"علمانم-تحلیلي بر نقش كیفیت محیط فیزیکي در برنامه های درسي دانشجو" 

رهنگیان. فدانشگاه . دانشگاهيهای و نهمین همایش ارزیابي كیفیت نظام  دومين کنفرانس مليدر 

 . نسیبه تهران پردیس
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 ه رضوی و تحلیلي بر تربیت عقالني در سیر"(.1394رامتي، انسي)دهقان، محدثه؛ دهقان، مهدیه و ك

بیت در پژوهشي تعلیم و تر -علمي همايش مليدر  "معلمان -نقش اساتید در پرورش تفکردانشجو

 . شهید هاشمي نژاد مشهد سفرهنگیان. پردیفرهنگ رضوی، دانشگاه 

 (تربیت سیاسي مد1394صانعي، محبوبه. فروتن، فاطمه. كرامتي، انسي و صانعي، ملیحه .) رسان دانشگاه

 -یاسيستربیت  مليهمايش معلمان.  -فرهنگیان به عنوان پیش نیازی برای تربیت سیاسي دانشجو

  اجتماعي: جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم

 ( 1395گنج بخش، ندا و كرامتي، انسي.) در برنامه های  بررسي جایگاه مهارتهای حرفه ای معلم چندپایه

 . اصفهانتربیت معلم،  ملي همايشي دانشگاه فرهنگیان. درس

 (1396كرامتي، انسي .)شهروندی  معلمان درتامین حقوق-رقابت اجباری دانشجو تحلیلي بر پیامدهای

 دانشگاه شیراز تربیت معلم.  ملي. سومین همایش فرهنگیانآنها دردانشگاه 

 (1396كرامتي، انسي.)رهنگیانفختي دانشجومعلمان در دانشگاه مقایسه تطبیقي باورهای معرفت شنا .

  آموزش و پرورش تطبیقي. دانشگاه لرستان.  بين المللياولین كنفرانس 

 ( .1396كرامتي، انسي. اعزازی، مهری.):از تمرین  مطالعه تطبیقي سه دهه كارورزی در تربیت معلم

  ان گاه لرستتطبیقي. دانشآموزش و پرورش  بين المللياولین كنفرانس  .معلمي تا تربیت معلم فکور

 (تربیت دیني در فضای مجازی: فرصت ها و تهدیدها. همایش 1396كرامتي، انسي.)ظرفیت  يبين الملل

   ، قم.المصطفي، دانشگاه های دینيشناسي و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش 

 (1397كرامتي، انسي.) لي در ی انگیزش تحصیضرورت تربیت معلم فکور: پیشرفت تحصیلي یا ارتقا

 تربیت معلم، دانشگاه خوارزمي، تهران مليچهارمین همایش  دانشجومعلمان؟

 (1397كرامتي، انسي .)ازی: تحقق اصول تربیت شهروندی مبتني بر سبک زندگي سالم در فضای مج

 .قزوین روانشناسي، علوم تربیتي و سبک زندگي، دانشگاه بين الملليپنجمین همایش فرصت ها. 

 پژوهش  (. فرصت های موجود در برنامه های درسي فوق برنامه برای آموزش و1397متي، انسي )كرا

ریت با محو علوم انساني و آموزش و پرورش بين المللي. چهارمین كنفرانس پایدار در آموزش عالي

 . دانشگاه شیرازتوسعه پایدار

 ( نقش اساتید در اثربخشي برنامه های درسي 1399كرامتي، انسي .).هفتمین  مجازی در عصر كرونا

 اصفهانجتماعي.روانشناسي و علوم اكنفرانس بین المللي دستاوردهای نوین پژوهشي در علوم تربیتي، 

 

 

 :ترويجي در دانشگاه فرهنگيان -ناقد کرسي های علمي
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  یقي تطب طالعاتترویجي دانشگاه فرهنگیان با عنوان: سنتز پژوهي در م -در پانزدهمین كرسي علميناقد

 نظام های تربیت معلم

 اب های ام كتترویجي دانشگاه فرهنگیان با عنوان: بررسي تطبیقي نظ -ناقد در شانزدهمین كرسي علمي

 درسي در ایران و چند كشور جهان

 

 

 مشاوره و راهنمايي پايان نامه: 
 

 هان دانشکده تبیین برنامه های درسي پن"با عنوان  (.1397وره رساله دكتری آقای هادی شهامت. )مشا

 تبریز.معماری اسالمي دانشگاه " های معماری ایران ازمنظر ارزش های اخالق اسالمي

 ارگیری درس میزان به ك ". با عنوان(1398)راهنمایي پایان نامه كارشناسي ارشد خانم معصومه آقایي

سیبه یس نرد. دانشگاه فرهنگیان)پ"پژوهي توسط معلمان دوره ابتدایي شهر مشهد در سال اول خدمت

 تهران(

 

 

 :  آموزشي و پژوهشي افتخارات
  1396جهت پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی، سال  لوح تقديركسب 

  وی هنگ رضپژوهشي تعلیم و تربیت در فر -جهت ارائه بهترین مقاله در همایش علمي تقديركسب لوح

در  "انمعلم -دانشجو ورش تفکرتحلیلي بر تربیت عقالني در سیره رضوی و نقش اساتید در پر"با عنوان 

 . 1394فرهنگیان. پردیس شهید هاشمي نژاد مشهد، سال دانشگاه 

  1392فارغ التحصیلي دوره دكترا از دانشگاه فردوسي مشهد، اردیبهشت ماه  اولكسب رتبه 

  1388سال ه كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی، پژوهشگر نمونجهت  تقديرلوح كسب 

  1387، مهرددانشگاه فردوسي مشه در برنامه ریزی درسي ورود به دوره دكترای آزمون كتبي دومرتبه 

  1386فارغ التحصیلي دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه شهید بهشتي، تیرماه  اولكسب رتبه 

  1384فارغ التحصیلي دوره كارشناسي از دانشگاه خوارزمي )تربیت معلم سابق(، تیرماه  دومكسب رتبه 

 

 فرهنگي: ي و افتخارات ورزش
  1383در مسابقات نهج البالغه در دانشگاه خوارزمي )تربیت معلم سابق( سال  اولكسب رتبه 

  1385در مسابقات كتاب خواني دانشگاه شهید بهشتي. سال  اولكسب رتبه 

  1389در مسابقات كتاب خواني دانشگاه فردوسي مشهد. سال  اولكسب رتبه 
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  1390ان قدس رضوی. سال آست شنایدر مسابقات  دومكسب رتبه 

  در ضوی، ردر استان خراسان  دانشگاه فرهنگیانو كاركنان مسابقات فرهنگي اساتید  اولكسب رتبه

 1396سال 

  1396مسابقات فرهنگي اساتید و كاركنان دانشگاه فرهنگیان در كشور، در سال  سومكسب رتبه 

 

 

 : همکاری در داوری مقاالت

 برنامه درسي ایران(. )انجمن مطالعات "رنامه درسيمطالعات ب"پژوهشي  -مجله علمي 

 دانشگاه فردوسي مشهد(. "پژوهش نامه مباني تعلیم و تربیت"پژوهشي  -مجله علمي( 

 دانشگاه فرهنگیان( "پویش در علوم تربیتي" تخصصي -علمي مجله( 

 وان ا عنب كمیته داوری مقاالت چهارمین همایش ملي انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران یت درعضو

  1392، سال "مباني فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ایران"

 ین همایش ملي آموزش ابتدایي)بزرگداشت دكتر غالمحس"كمیته داوری مقاالت اولین یت درعضو

 1394سال ، "شکوهي(

  1396جشنواره ملي دیني و قرآن، سال عضویت در كمیته داوری 

  گ رضویسلوک ارغواني با محوریت تعلیم و تربیت در فرهنهمایش استاني عضویت در كمیته داوری، 

 1396سال 

 

 سوابق اجرايي: 
  1394عضو كمیته علمي )و طراح سوال در( مسابقات علمي دانشگاه فرهنگیان، سال 

  1398ا ت 1396سال  و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان علوم تربیتيآموزش سردبیری فصلنامه پویش در 

 1397لمان آموزش و پرورش سال مصاحبه گر در گزینش مع 

  كنون تا 1395از سال  ارزیابي دروني گروه های آموزشي  استان خراسان رضویعضویت در كمیته 

  1395در سال  پردیس هاشمي نژاد مشهدعضویت در شورای پژوهشي 

  1396در سال  پردیس هاشمي نژاد مشهدعضویت در شورای پژوهشي 

 1396دیس بهشتي، سال عضویت در كمیته تحصیالت تکمیلي پر  

 ش آموز تربیتي استادان و معلمان -عضویت در كمیته علمي جشنواره كشوری تجربیات برتر آموزشي

 1396دیني و قرآن دوره  ابتدایي سال 

 زش ن آموتربیتي استادان و معلما -عضویت در كمیته داوری جشنواره كشوری تجربیات برتر آموزشي

 1396سال دیني و قرآن دوره  ابتدایي در 
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  1396عضویت در كمیته علمي همایش استاني سلوک ارغواني، سال 

  تا كنون 1395استاد راهنمای تحصیلي از دانشجویان سال 

 1396سال پژوهشي استان خراسان رضوی،  عالي عضویت در شورای 

  ال سگیان از دانشگاه فرهن و مشاوره، علوم تربیتيآموزش فصلنامه پویش در عضویت در هیات تحریریه

1398 

 

 
 

 برگزاری کارگاه های آموزشي 

 ل ، ساهیاتوه ال. ویژه اساتید دانشگاه فرهنگیان در گركتابهای هدیه های آسمان كارگاه تحلیل محتوای

1395  

  مه پویش در علوم ویژه داوران فصلنا .پژوهشي -كارگاه آشنایي با اصول و معیارهای داوری مقاالت علمي

 1396، سال یتيترب

  1396كارگاه صفر تا صد مقاله نویسي ویژه دانشجومعلمان پردیس هاشمي نژآد مشهد، سال  

 

 

  : ها مهارت

 مهارت در جستجوی منابع اینترنتي و انجام پژوهش 

 به زبان انگلیسي و یادگیری مهارت درترجمه متون تخصصي مربوط به قلمروی آموزش 

 مهارت در كاربرد نرم افزارهای م( ربوط به تحلیل داده های كميSPSS) ( و داده های كیفيNvivo) 

 انگلیسي مهارت در نگارش مقاله به زبان 

  (ی و فیلمد، سي پاورپوینتمهارت در استفاده از نرم افزارهایي برای تولید رسانه های آموزشي )اعم از . 

 

 

 های حرفه ای :  عضويت در انجمن
 1396یقي ایران. از سال عضویت در انجمن آموزش و پرورش تطب 

  1386عضویت در بنیاد ملي نخبگان از سال 

  1384عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه ریزی درسي ایران از سال 

  حوزه  وآب درشي دیدگاه های )كه ناظر بر بررس "ه درسي عملگرابرنام"عضویت در خبرنامه الکترونیکي

  1389است( از اردیبهشت ماه سال  برنامه درسي
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 :چاپ /در دست داوری آثار

 الف( مقاله:
 

 (1396كرامتي، انسي. كاظمي، علیرضا و حسیني، سید كمال الدین .)"ي كتابهای تحلیل محتوای فرهنگ

 نامه فصلاز این مقاله  "فارسي دوره ابتدایي براساس شاخص های شورای عالي انقالب فرهنگي

  ده است.دریافت كر پژوهشي نوآوری های آموزشي، پذيرش -علمي

 (1397کرامتی، انسی. انصاری پور، راهله .)"هییت در اجرای درس پژوررسی جایگاه متغیرهای زمینه ای بر موفقب "

 است. دریافت كرده ترويجي آموزش پژوهي، پذيرش -فصلنامه علمياز این مقاله 

 ( 1397انصاری پور، راهله و كرامتي، انسي .)"وفقیت دراجرای ر مشناسایي و اولویت بندی عوامل موثر ب

از ه مقال این. "درس پژوهي با تاكید بر دیدگاه درس پژوهان برتر )مطالعه موردی: خراسان رضوی(

 دریافت كرده است. ، پذيرشپويش در آموزش علوم انسانيترويجي  -فصلنامه علمي
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