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  تاريخ  دانشگاه  عنوان تقدير نامه

  1390  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر  نشكده  بابت رشد و ارتقاء سطح پژوهشي دانامه تقدير  1
  1389  )خوراسگان( اصفهانانشگاه آزاد اسالمي واحدد  عنوان دانشجوي نمونه دوره ي دكتري به   2
  1389  )خوراسگان( اصفهانانشگاه آزاد اسالمي واحدد  كسب رتبه پژوهشگر برتر در دوره ي دكتري   3
  1388  ه آزاد اسالمي واحد اسالمشهردانشگا  ژوهشگر برتر  لوح تقدير پ  4
  1388   دانشگاه آزاد اسالمي 8منطقه   لوح تقدير استاد نمونه   5
  1387   دانشگاه آزاد اسالمي 8منطقه   لوح تقدير استاد نمونه   6
  1386  آزاد اسالمي واحد اسالمشهررياست دانشگاه   لوح سپاس بابت سخنراني   7
  1386  معاونت فرهنگي واحد تهران جنوب  روز ،مديران فردامقاله برتر در همايش جوانان ام  8
  1387  رياست دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير  رتبه اول مقاله و سخنراني در همايش مهندسي فرهنگي  9

  1387  رياست دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك  رتبه اول مقاله و سخنراني در همايش مديريت پژوهش محور  10
  1387  آزاد اسالمي واحد اسالمشهررياست دانشگاه   ابت سخنراني لوح سپاس ب  11
لوح سپاس و چاپ مقالـه در اولـين همـايش اسـالم و آسـيب                  12

  87تيرماه –شناسي رواني 
  1387   وزارت كشور –سازمان بهزيستي كل كشور 

  1370-88  اطقآموزش و پرورش در سطخ استان و من    مورد 16 تعداد تقدير از وزارت آموزش و پرورش لوح   13

       دكتري تخصصي رشته برنامه درسي: تحصيالت*                      لي رضا عراقيهع: نام و نام خانوادگي* 
   و رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسيعضو هيات علمي   : شغل* 

 دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي –نشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر دايرازي خيابان شهيد صياد ش– ميدان نماز –اسالمشهر :آدرس   
       09122443678:همراه 

Email: araghieh@iiau.ac.ir  
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  تاريخ اخذ مدرك   رشته تحصيلي  نام دانشگاه محل اخذ مدرك

  1389  وبرنامه ريزي درسي فلسفه تعليم و تربيت   )خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان   1
  1382  فلسفه تعليم و تربيت اسالمي   دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز  2
  1376   مشاوره و راهنمايي–علوم تربيتي   دانشگاه تربيت معلم تهران   3



 ٢

  : سوابق مرتبط -د
  1390 تا 1388 رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر ازبهمن ماه  سال -1
   تا كنون1388 دبير كميسيون استاندارد سازي و ارزشيابي منابع درسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر از سال -2
  1388 الي 1387ت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر از سال  مدير گروه مديري-3
  1388  الي 1384 عضو هيات علمي مدعو دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز از سال -4
  1386 عضو هيات علمي مدعو دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان سال -5
   تا كنون1387 دانشگاه ازاد اسالمي از سال 8 منطقه عضو هيات علمي مدعو مركز مطالعات-6
  1384 الي سال 1382 تهران از سال  آموزشي علم الهدي)غير انتفاعي (مدير مجتمع -7
  1382 الي سال 1379 تهران از سال  آموزشي حضرت باقرالعلوم عليه السالم)غير انتفاعي ( مدير مجتمع  -8
  1378ضرت باقرالعلوم عليه السالم سال حغير انتفاعي  معاونت آموزش مجتمع -9

  
  عضويت در سازمان ها 

   1388 عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحداسالمشهر از سال -1
   تا كنون1387  از سال ICSAعضو كميسيون توسعه استاني انجمن مطالعات برنامه درسي ايران -2
   تا كنون1387 دانشگاه آزاد اسالمي از سال 8 هيات علمي مدعو مركز مطالعات نيروي انساني منطقه  عضو-3

  
  )مقاالت (تاليفات

ف
ردي

تاريخ   ذكر عنوان مقاله  
  انتشار

عنوان جمله،ژورنال ،کتاب 
 کنفرانس

1  An Exploration into Environmental Protection 
Training Methods from 
Students’ Perspective at Primary School  

 
2012 

Journal of Applied Environmental 
and Biological Sciences 

(ISI) 

بررسي خط مشي ها و سياست گـذاري هـاي آمـايش آمـوزش                 2
  عالي در ايران

2012 The Second International Conference Of 
(IHEA)"HigherEducation spatial 
planning: Theories and Experiences" 

(Iran) 

3  The role of teacher in the development of 
learning opportunities     

2011   
Social and Behavioral Sciences 

(ISI) 

تبيين رابطه بين مديريت زمان و اثر بخش مـديران در مـدارس               4
  راهنمايي پسرانه منطقه بوستان و گلستان

  در نوبت چاپاخذ پذيرش مكتوب و 1391
پژوهشي-فصلنامه علمي  

  انديشه هاي تازه در علوم تربيتي
بررسي جايگاه قوميت در برنامه درسي پنهان مـدارس متوسـطه             5

  ايران
 فصلنامه مطالعات برنامه درسي  1390

پژوهشي -علمي  

 اخذ پذيرش
توسعه سرمايه انساني در آموزش عالي از طريق احترام بـه تنـوع               6

  فرهنگي 
1390   

 فصلنامه 
 مديريت و برنامه ريزي دانشگاه شهيد بهشتي

)اخذ پذيرش (پژوهشي-علمي  



 ٣

قوميت پديده اي آكسيمورون در برنامه درسـي صـريح مـدارس              7
  متوسطه ايران

  فصلنامه  نوآوري هاي آموزشي  1390
  پژوهشي-علمي

  اطات و آموزشفصلنامه  ارتب  1390  رابطه بين آموزش كارآمد و پرورش پژوهش گران توانمند  8
  پژوهشي-علمي

مطالعات بين رشته اي و برنامه درسي چند فرهنگي در آمـوزش              9
  عالي 

  رهيافتي نو در مديريت آموزشيفصلنامه   1390
  پژوهشي–علمي 

  همايش بين المللي علوم و فناوري در جهان اسالم  1389  نقش قوميت در توسعه علوم و فناوري  10

  در علوم انساني  مطالعات ميان رشته ايفصلنامه   1389  اي تدوين برنامه درسي چند فرهنگيتلفيق ،راهبردي مناسب بر  11
  پژوهشي-علمي

قوميت و چند فرهنگي،صالحيت مغفـول برنامـه درسـي تربيـت              12
  معلم 

دانشگاه -همايش ملي برنامه درسي تربيت معلم  1389
  شهيد رجايي

دارس متوسـطه و    بررسي جايگاه قوميـت در برنامـه درسـي پنهـان مـ              13
  تبيين آن به  عنوان يك چالش برنامه درسي

   تربيت شهروندي

–همايش ملي برنامه درسي وتربيت شهروندي   1389

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

ــي اهلبيــت    14 راهكــاري مناســب جهــت  )ع(ســيره نظــري و عمل
  پيشگيري از چالش هاي اجتماعي 

جتماعي در قرآن همايش منطقه اي الگوهاي رفتار ا  1389
  و حديث

برنامه درسي چند فرهنگي،نكته مغفول برنامه هاي درسي آمـوزش            15
  عالي

 دانشگاه -همايش ملي برنامه درسي آموزش عالي  1388
  تبريز

چـشم انـداز جمهـوري      يازدهمين همايش منطقه اي       1388  فوايد اجتماعي و اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمي   16
 دانشگاه آزاد اسـالمي     – 1404اسالمي ايران در افق     

  واحد كرج
هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايـران          1387  سازي و ضرورت برنامه هاي درسي فراتر از استاندارد  17

  با عنوان جهاني
اهداف تربيتي از ديدگاه حـضرات ائمـه معـصومين علـيهم الـسالم                18

  مناسب جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعيالگويي 
  اسالم و آسيب هاي اجتماعيهمايش ملي   1387

 دانـشگاه آزاد    -همايش ملي مديريت پژوهش محور      1387  ارتباط الگوهاي تدريس با تفكر پژوهشي   19
  اسالمي واحد اراك  

دانـشگاه آزاد   -انان امروز ، مـديران فـردا      همايش جو   1387  نقش و جايگاه دانشگاه آزاد اسالمي در توسعه فرهنگي كشور  20
  اسالمي واحد تهران جنوب 

) ع(و فرهنـگ علـوي    ) ص(اهداف تربيتي از ديدگاه فرهنگ نبوي       21
  به عنوان راهكار هاي مهندسي فرهنگي

 دانــشگاه -در همــايش سراســري مهندســي فرهنگــي  1387
  آزاد اسالمي واحد مالير

همــايش منطقــه اي ربــع قــرن فعاليــت دانــشگاه آزاد   1385  و اقتصادي كشورنقش آموزش عالي در توسعه اجتماعي   22
  )خوراسگان(اسالمي واحد اصفهان 

  روزنامه همشهري   1382  مديران مدارس و شايسته ساالري  23



 ۴

  روزنامه همشهري  1379  بهداشت رواني نوجوانان با تاكيد بر مساله بلوغ  24

  روزنامه كيهان   1379  .اب مي كندهيجان هاي ناخوشايند شما را دچار اضطر  25

  روزنامه كيهان  1377  عوامل موثر در شيريني زندگي زن و شوهر  26

  روزنامه صبح خانواده   1377  نكات كاربردي در برخورد با نوجوانان  27

  
  )كتاب(تاليفات 

   در انتشارات رشد 1390تاليف كتاب كار عملي در موسسات در سال 
  

  شركت در رويدادهاي علمي
   

  تاريخ برگزاري  مسوول برگزاري  عنــــــــوان
  1391  دانشگاه آزاد اسالمي تهران جنوب  اولين همايش الگوهاي آموزش منابع انساني در دانشگاه

  1389  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت   همايش تربيت شهروندي
  1389  دانشگاه تبريز  نهمين همايش ملي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

  1388  دانشگاه مازندران    هشتمين همايش ملي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
  1387  دانشگاه تربيت معلم تهران   هفتمين همايش ملي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران 

  1387  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  همايش علمي برنامه درسي ملي
  1387  سازمان بهزيستي كل كشور   هاي اجتماعي نخستين همايش علمي اسالم و آسيب

  1386ارديبهشت   اصفهان- دانشگاه آزاد اسالمي4منطقه   همايش سراسري ربع قرن فعاليت دانشگاه آزاد اسالمي
  1383  سازمان آموزش و پرورش تهران  همايش علمي مديران پژوهنده به همراه دريافت لوح سپاس

  1386  امور زنان رياست جمهوريدفتر   زنان،اينترنت در هزاره سوم
  1387  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك  همايش ملي مديريت پژوهش محور

  
  

  :طرح هاي پژوهشي 
  مدارس متوسطه ايران بررسي جايگاه قوميت در برنامه هاي درسي  طرح عنوان

  كميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقالب فرهنگي   محل ارائه طرح
  1389 الي 1387  رحتاريخ انجام ط

 مشترك به سرپرستي آقاي دكتر كورش فتحي واجارگاه و اينجانـب انجـام شـد بـا                  در اين طرح كه به صورت       توضيح مختصر
 روش تحقيق كيفي و با هدف بررسي جايگاه قوميت در برنامه هاي درسي صريح و پنهان مـدارس                   استفاده از   

  .ي كيفي كتب درسي و مردم نگاري استفاده شده استمتوسطه انجام شده ازدو روش تحقيق تحليل محتوا
  

  :سوابق تدريس 
 در زمينـه هـاي مختلـف نظيـر      سـاعت كارگـاه  400 ساعات تدريس در كارگاه ها و گذراندن بيش از  600داراي سابقه بيش از     

  :جدول ذيل 



 ۵

  
ف
ردي

  مكان  تاريخ برگزاري  شناسه  نام دوره  

يادگيري -الگوهاي ياددهي  1
   ) ساعت24(

3208  13/2/1387  
  

  ردانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشه-ويژه بورسيه دكتري 

 )س12(فلسفه تعليم و تربيت 2
   دوره3

3208  27/2/1387  
23/5/87  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر-ويژه بورسيه دكتري 
   دانشگاه آزاد اسالمي8مركز مطالعات نيروي انساني منطقه 

ــاددهي  3 ــاي يــــ -الگوهــــ
  دوره4 ) ساعت24(رييادگي

 22/3/87  لغايت 20/3  3208
12/5/87 -14/5/87  

 و 8مركـز مطالعـات نيـروي انـساني  منطقـه           -ويژه اساتيد بورسيه    
  دانشگاه آزاد اسالمي12

آشنايي با مهمتـرين بحـران       4
   ) ساعت24(هاي دانشجويي

   دوره 6برگزاري 

مركز مطالعـات نيـروي   –كتري  دوره ويژه اعضاي هيات علمي د     15/4/87 لغايت 27/3  1829
   دانشگاه آزاد اسالمي12 و 8انساني  منطقه 

آموزش بهينه سازي روابـط      5
  ) ساعت12( استاد ودانشجو 

  29/4/87لغايت 15/4  1826
  

مركز مطالعـات نيـروي   –دوره ويژه اعضاي هيات علمي دكتري     
   دانشگاه آزاد اسالمي12 و 8انساني  منطقه 

  
  :ديگر عاليق و مهارت هاي 

 تعليم وتربيت چندفرهنگي،قوميت و مباحث ميان رشته اي درمطالعات  هاي روش ها و الگوهاي تدريس ؛عالقه در حوزه* 
  برنامه درسي 

   در زمينه برگزاري كارگاه هاي آموزشي در حوزه مطالعات برنامه درسي داراي عالقه*
  عالقه مندي به روش هاي تحقيق كيفي مانند اتنوگرافي *
  
  
  

  


