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  ٢٩/٠١/١٣٧٩ - ٢٩/٠١/١٣٦٨, رئيس گروه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مدرس              -٦
  - ٢٩/٠١/١٣٦٧, پژوهشکدة تعليم و تربيت سردبير، فصلنامه تعليم و تربيت،               -٧
  ٢٠/٠٣/١٣٨۵ - ٢٩/٠١/١٣٨١, عضو شورايعالي آموزش و پرورش،               -٨
  ٢٦/٠٤/١٣٨٤ -  ٢٩/٠١/١٣٨٢, عضو شوراي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،               -٩
  -  ٢٩/٠١/١٣٨٢, بان و ادب فارسي، عضو کميته واژه گزيني علوم تربيتي، فرهنگستان ز            - ١٠
  -  ٢٩/٠١/١٣٨٢, سردبير فصلنامه مطالعات برنامه درسي، انجمن برنامه ريزي درسي ايران،             - ١١
  ٢٩/٠١/١٣٧٦ -  ٢٩/٠١/١٣٦٧, وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، : استاديار             - ١٢
  ٢٠/١٠/١٣٨۵ - ٢٩/٠١/١٣٧٦, نشگاه تربيت مدرس، گروه تعليم و تربيت، دا: دانشيار            - ١٣
  - ٢٠/١٠/١٣٨۵, استاد تمام، دانشگاه تربيت مدرس            - ١٤
  -  ٢٠/٠۵/١٣٨٦, دانشگاه تربيت مدرس/ مدیر گروه تعليم و تربيت            - ١٥
  -  ١۵/٠٦/١٣٨٧, وزارت علوم/ شورای برنامه ریزی/ رئيس کميته علوم تربيتی            - ١٦

   
   
   

 


