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 :مشخصات فردي  -1

  ینهام: نام

  محبی امین: نام خانوادگی

  علوم تربیتی: گروه آموزشی

  ؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواري: آدرس محل کار

  a.mohebiamin@hsu.ac.ir :پست الکترونیک

  مشهد . 1363: متولد

  :اهیتحصیالت دانشگ -2

 رشتـه مقطع تحصیلی
دانشگاه محل 

 تحصیل
 تاریخ پایان شروعتاریخ 

 1385 1381 فردوسی مشهد ریزي آموزشی مدیریت و برنامه کارشناسی

 1387 1385 فردوسی مشهد مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

 ١٣٩٢ 1387 فردوسی مشهد ریزي درسی برنامه دکتري

  

  :تجربیات آموزشی -3

  گاه بیرجندتدریس در دانش

  تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد 
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  تدریس در دانشگاه حکیم سبزواري

  تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار 

  :امتیازات ویژه - 4

  1385سال  ،کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزي آموزشی التحصیالن رتبه اول فارغ -1

  1387سال  ،ت آموزشیکارشناسی ارشد رشته مدیری التحصیالن رتبه اول فارغ -2

  .پذیرش در دوره کارشناسی ارشد با احتساب رتبه اول  - 3

  :عناوین پایان نامه

دفاع . 1387.ارزیابی دوره هاي آموزش کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوي سیپ: کارشناسی ارشد

  .با درجه عالی

  .فاع با درجه عالید. 1392. شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خالق  :دکتري

  :تجربیات پژوهشی -5

  :مقاالت علمی پژوهشی

، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهداز دیدگاه دانشجویان وضعیت تدریس خالق  - 1

  .1392 شهریور. 6، شماره 13دوره  ،ي ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجله

ي سیپ، استفاده عملی ناصواب از الگوي سیپ، پیامد فهم ق میان ارزشیابی و تصمیم گیري در الگوپیوند وثی - 2

 1393بهار و تابستان  ،5 ، شماره3، دورهریزي آموزشی فصلنامه مطالعات برنامه دو. نظري نادقیق آن

دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاري و مامایی  اتیدعوامل فرهنگی موثر بر تدریس خالق از دیدگاه اس - 3

 . 1393تابستان  ،14،شماره 2، دورهي درسیریزرنامه در ب پژوهشمجله  ،مشهد

 ،هاي آموزش و یادگیري مجله ي پژوهش، رشد ه کمک آموزشیجایگاه هوش هاي چند گانه در مجل - 4

 .1393پائیز و زمستان  ،5شماره 

5- Evaluation of the Effect of Short Message Service on Teaching Key Points in Pediatrics. 

Future of medical education journal. Volume 5, Issue 2, June 2015. 

 6- Selecting the patients for morning report sessions: case-based vs. conventional method. 

Electronic Physician. Volume: 7, Issue: 4. August 2015. 

، مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،دانشجویاني درسی اخالق پزشکی از دیدگاه  ارزیابی کیفیت برنامه - 7

  .1394، شهریور 3، شماره8دوره 

، فصلنامه مطالعه درسی ایران )ابتدایی و متوسطه اول(هاي عمومی  طراحی الگوي برنامه درسی هنر آموزش - 8
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  .1394، زمستان 39، شماره 10سال 

فصلنامه ابتکار و خالقیت در  ،ش عالیرویکردي فرهنگی به تدریس در آموز: اي تدریس خالق نظریه زمینه -9

  .1394، پائیز 2، شماره 5، دوره علوم انسانی

، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سالمت ،کیفیت تدریس خالق بر اساس تجربه دانشجویان پرستاري - 10

  .1394، پائیز 3، شماره 4سال 

فصلنامه توسعه  ،پزشکی مشهددانشگاه علوم : بررسی و ارزیابی برنامه درسی پنهان گروه کودکان مورد - 11

 .1395، بهار 21، شماره 9، دوره آموزش در علوم پزشکی

مطالعات اندازه گیري و  تحقیق کیفی: وایت معلمان ابتدایی از اجراي ارزشیابی توصیفیر - 12

 . 1398، 27سال نهم،شماره  .ارزشیابی آموزشی

13-The Educational Quality of General Medicine’s Morning Reports of 

Mashhad’s Teaching Hospitals. Future of Medical Education Journal. 2018 

,8(2).  

 .مدیریت اطالعات سالمت .دیدکاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم -13

 271- 267):58شماره پیاپی ( 1396، 6، شماره 14دوره 

15-English languae professors'experiences in using social media network telegram in their 

classes: a critical hermeneutic study in the context of iran. Qualitative Research 

Journal,2020.  

  

  :مقاالت علمی ترویجی

فق ي ا دوفصلنامه، ي آموزش مجازي دانشگاه فردوسی مشهد ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره - 1

 1389تابستان و پائیز. 1، شماره 4، دوره توسعه آموزش پزشکی

فصلنامه مطالعات ، تحلیل محتواي کتاب هاي درسی دوره ي ابتدایی بر حسب سازه الگوي مصرف - 2

  1389 ،دفاعی زنان و خانواده- فرهنگی

  :مقاالت همایشی

 1385 مشهد،، نآن در قرهمایش نقش فرهنگی اجتماعی ز، بررسی جایگاه اشتغال زنان از منظر اسالم - 1

 1387، مشهد کنفرانس بین المللی مدیران آموزش، CIPP ارزیابی آموزش کارکنان بر مبناي مدل - 2

 1387، دومین جشنواره ي آموزش دانشگاه فردوسی مشهد، جایگاه دروس مجازي در برنامه هاي درسی - 3

دانشجو  اولین همایش خانواده،، بررسی آسیب شناسی فرهنگی دانشجویان غیر بومی دانشگاه فردوسی مشهد - 4

 1387، مشهد، و دانشگاه

بررسی فرصتها و چالشهاي دوره هاي مجازي آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از  - 5
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 1388، مشهد، همایش کاربرد یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی، CIPP الگوي

 1388 ،آموزش دانشگاه فردوسی مشهدي  سومین جشنواره، نقش تدریس خالق در آموزش عالی - 6

 ، مشهد،ام بر نامه درسی ایرانظهمایش تحوالت بنیادین در ن، رویکرد بوم شناسی به اصالحات برنامه درسی - 7

1389 

8- The Ecological view in Curriculum Reforms: role Teacher’s Emotions, world 

conference on educational sciences. 2010. 

، همایش انجمن فلسفه ي تعلیم و تربیت ایران، نقطه عطف آموزش فلسفه به کودکان: ی هاي خامبازنمای - 9

  1392 مشهد،

و  ، همایش ملی فرهنگ دانشگاهیفرهنگی در نوع مناسبات یادگیري بین استاد و دانشجوتاملی بر تاثیرات  -10

 .1395، ، تهراننهادینه شدن گفتمان علم

  

 پژوهشی کیفی در باب نقش و جایگاه وقف:تامین مالی آموزش عالی در اقتصاد اسالمی -11

 13-02-2020سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی ، 

  

روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت ،  دایی در مورد تغییر محتواي کتب درسیدیدگاه معلمان دوره ابت - 12

2017 -12-21 

  

  .21-12-2017روانشناسی، مشاوره تعلیم و تربیت ،  مقایسه تربیت شهروندي در عصر جهانی شدن- 13

آموزش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در  هاي دولتی بررسی جایگاه وقف در تامین مالی دانشگاه - 14

 07- 12- 2017عالی ، 

 
  .30-11- 2017مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسالمی ،  قش مدارس هوشمند در آموزشن- 15

 
تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابداري  ررسی تاثیر رویکرد اکتشافی بر خالقیت دانش آموزانب -16

 .23-11-2017حقوق و علوم اجتماعی ، 

  

پژوهش هاي نوین ایران و ردهاي نظام تعلیم و تربیت در عصر جهانی شدنبررسی چالش ها و راهب- 17

 .16-11-2017جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ، 

پژوهش هاي نوین ایران و جهان در روانشناسی علوم تربیتی  دانش تفکر سیستمی در یک نظام اموزشی- 18

 . 16-11-2017و مطالعات اجتماعی ، 

  

  :هاي پژوهشیطرح 

 .1386تیر ،دانشگاه فردوسی مشهد، ارزشیابی عملکرد کارکنان - 1

دانشگاه ، تدوین سند ملی آموزش وپرورش در بخش تربیت دینی و اخالقی دانش آموزانهمکاري در  - 2

 .1386شهریور  ،فردوسی مشهد

http://acuu.ihss.ac.ir/RadynFileHandler/d87bc598-1728-4966-ba1b-809d24690859?dl=true
http://acuu.ihss.ac.ir/RadynFileHandler/d87bc598-1728-4966-ba1b-809d24690859?dl=true
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اسفند  ،يآموزش و پرورش خراسان رضو، تدوین سند استانی آموزش و پرورش خراسان رضويهمکاري در  - 3

1386. 

  .1386مرداد د، بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن مجتمع آموزش کشاورزي شهید هاشمی نژاد مشه - 4

 .1389، سازمان آتش نشانی مشهد، تالیف کتابهاي کمک آموزشی جهت مدارس - 5

 .1394، مشهد علوم پزشکیدانشگاه  بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان گروه کودکان، - 6

پزشکی  علومهاي پزشکی در گروه کودکان، دانشگاه  درخواست و انجام مشاوره بررسی چالش هاي - 7

  .1395.مشهد

   ،پزشکی مشهد علومدانشگاه . 1395. فه هاي اقتصاد درمانبررسی میزان آگاهی دستیاران گروه کودکان از مول - 8

  .پزشکی مشهد علومدانشگاه  بررسی وارزیابی برنامه درسی پنهان گروه بیماري - 9

 

  : برگزاري کارگاه به عنوان مدرس

  براي استادان دانشگاه حکیم سبزواري 3/10/1396برگزاري کارگاه ارتباط استاد و دانشجو در تاریخ  -

  علوم پزشکی سبزواربراي استادان دانشگاه  20/10/1397در تاریخ  آشنایی با دانشجویان ملینیال برگزاري کارگاه  -

  درس براي استادان دانشگاه حکیم سبزواريبرگزاري کارگاه آموزشی طرح -

  : فعالیت هاي اجرایی

  1/7/1399تا  1/7/1398مدیرگروه علوم تربیتی از سال 

 عضو شوراي بانوان دانشگاه -

 آسیب هاي اجتماعی شهرستان سبزوار بررسی در کارگروهحکیم سبزواري نماینده دانشگاه  -

 : راهنمایی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد

، دانشگاه آزاد اسالمی رضوي قدس آستان در کارکنان مرگ اضطراب با معنوي سالمت و معنوي هوش بین باطارت - 1

  .1398سبزوار ؛

آموزان مقطع متوسطه اول  بررسی رابطه بین خالقیت و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش - 2

  .واردانشگاه آزاد اسالمی سبز. 1398.سبزوار هاي رستانیدب

دانشگاه آزاد اسالمی . دانش آموزان پسر مقطع متوسطه سبزوار يبا خودپنداره و رفتار شهروند يرشد اعتقاد نیب رابطه- 3

  .1398سبزوار ؛
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  . 98-97سال يشهرستان جغتا ییمعلمان مقطع ابتدابررسی رابطه بین خودکارآمدي و خالقیت با سکوت سازمانی  - 4

، دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان سبزوار ییدانش اموزان پسر مقطع ابتدا یواجتماع یادراک يبر مهارتها ییقصه گو ریتاث- 5

  .1397سبزوار ؛

 دختر انیدانشجو یانتزاع يهنجارها و ییزناشو انتظارات نگرش، ،یآگاه بر ازدواج از شیپ هايآموزش ریتاث یبررس- 6

  .شگاه آزاد اسالمی سبزواردان.1397. سبزوار االعظم اهللا هیبق ايحرفه و یفن دانشکده

  )مشاور(  1396.آموزان متوسطه دوم، دانشگاه حکیم سبزواريروش تدریس مفاهیم قرآنی به دانش - 7

بررسی میزان اثر بخشی دوره هاي آموزش مجازي بر روي دانش، نگرش و مهارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  - 8

  . 1396سبزوار در سال 

دختران  یفن ي آموزشکده انیدانشجو دگاهیکودك از د یمرب ي رشته یدرس ي برنامه یرونیب و یدرون تیفیک یابیارز - 9

  . 1396. دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار سبزوار

بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و کیفیت زندگی کاري با بهره وري کارکنان آموزش و پرورش شهرستان -10

  . 1395. کالت

)  ره(ت شغلی با دلبستگی شغلی و کیفیت ارائه خدمات رفاهی کارکنان کمیته امداد امام خمینی بررسی  رابطه امنی -11

  . 1395. دانشگاه ازاد اسالمی قوچان. شهرستان نیشابور

دانشگاه ازاد . 1395. بررسی رابطه هوش معنوي و بلوغ عاطفی با سازگاري زناشویی از دیدگاه معلمان شهر شیروان-12

  .اسالمی قوچان

  :زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه

ایدئولوژي معلمان، ارتباط استاد و تدریس خالق، مسائل فرهنگی مرتبط با تدریس، طرح هاي جدید آموزش و پرورش، 

  . روش تحقیق کیفی. دانشجو، برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ، تحلیل محتواي کتاب هاي درسی

  

  

  

  

  




