
١ 

 

  

  رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرماندکتر رضا صابري رزومه 
  

 الدین طوسی دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیرو سرپرست  دانشگاه فرهنگیان علوم تربیتیاستادیار گروه (
   )کرمان

  تحصیالت

   )1373(لیسانس علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی از دانشگاه عالمه طباطبایی •

   )1379(فوق لیسانس برنامه ریزي آموزش از دانشگاه تهران  •

   )31/6/92(ریزي درسی از دانشگاه فردوسی مشهد دکتري برنامه •

  فعالیت هاي آموزشی

 تا کنون 79سال از سال 18به مدت) پردیس خواجه نصیر کرمان( تدریس در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان •

  تدریس در دانشگاه شهید باهنر کرمان •

  تا کنون 94سال تدریس در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرمان از  •

  تا کنون 94راهنمایی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد در دانشگاه ازاد کرمان از سال  •

  داوري رساله هاي دوره دکتري •

  ناظر طرح هاي پژوهشی •

  82-81تدریس در دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال هاي  •

  89و 88تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی کرمان سال هاي  •

  سال 15س دوره هاي ضمن خدمت آموزش و پرورش به مدت مدر •

  

  فعالیت هاي پژوهشی
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  طرح هاي پژوهشی: الف

، ناظر طرح آقاي حسن )1377(بررسی و مقایسه نظرات مدیران و معلمین در مورد وظایف آموزشی مدیران مدارس منطقه راین •
  ).مجري(احمدي

، ناظر طرح  آقاي علی رضا ).1381(پسران در شهرستان کرمان) لکتروتکنیکا(فایده آموزش هاي فنی –تحلیل هزینه مجري طرح   •
  شریفی

  ، ناظر طرح  آقاي دکتر موسی پور)1384(برآورد نیروي انسانی مورد نیاز پنج سال آینده دوره متوسطه استان کرمانمجري طرح   •

  ، ناظر طرح  آقاي علی رضا شریفی)1384(عیین شدهارزشیابی آموزش هاي شاخه کاردانش با توجه به اهداف از پیش ت مجري طرح •

  ).همکار طرح(ارزیابی تحقیقات انجام شده در پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کرمان با توجه به اصول علمی •

در  فیتشناسایی و رتبه  بندي موانع پیاده سازي فناوري اطالعات و ارائه راهکارهاي بهبود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کی •
  )همکار طرح(دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  ).قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و در حال اجرا(تبیین پیامدهاي ضمنی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیانمجري طرح   •

  )در حال اجرا(تحلیل فضاهاي آموزشی مناطق آموزشی ناحیه یک آموزش و پرورش، ریگان و رودبار جنوب •

  

  کتاب: ب

دفتر ). 1386(عصومهمشاهرخی، فیروزه، میرزارحمانی، ضیاء، یوسفی، حسامالدین، منصف، عباس، صابري، رضا، خسروبیگی،  - 
 .کرمان آموزش و پرورش ناحیه یک. برنامه ریزي

تانداري بنیاد ایران شناسی با همکاري اس انتشارات). 1396(چیستی و چگونگی تربیت در اندیشه ایت اله هاشمی رفسنجانی - 
 کرمان و دانشگاه فرهنگیان کرمان

جامعه شناسی آموزش و پرورش معاصر، ترجمه برشان، ادیبه، صابري، رضا، سلطانی، امیر، چاپ اول ). 1397(دمین، جک - 
 .انتشارات جامعه شناسان

  مقاالت داخلی: ج

گامی در :آموزش هنر دوره راهنماییجایگاه ابعاد هنري وساختار محتوایی در کتب درسی ).1390(صابري،رضاو مهرام،بهروز - 
 .82-61، 2و1فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره .جهت شناخت برنامه درسی مغفول
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، سال دوفصلنامه تربیت اسالمی قم، .کاربرد زیبا گرایی وهنر در تربیت دینی). 1391(صابري، رضا و سعیدي رضوانی، محمود - 
 .134-113، 91پاییز و زمستان ،15، شماره 7

سازماندهی محتواي برنامه هاي درسی با الهام از آیات قرآن ). 1389(صابري، رضا، قندیلی، سید جواد، رستمی نسب، عباسعلی - 
 .153-132، )45 (14فصلنامه معرفت در دانشگاه اسالمی، شماره. کریم

شناسایی رویکردهاي موجود در برنامه درسی ). 1392(نصابري، رضا، جعفري ثانی، حسین، قندیلی، جواد، کارشکی، حسی - 
 .131-151، صص 2شماره  .نشریه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. اموزش هنر

طراحی الگوي برنامه درسی هنر ). 1394(صابري، رضا، کیذوري، امیرحسین ، محبی امین، سکینه، پور کریمی، مجتبی - 
 .133-154، صص39شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، )وسطه اولابتدایی و مت(هاي عمومی  آموزش

اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان ). 1395(اکبري بورنگ، محمد، دالکه، محمد حسن ، صابري، رضا، یاسبالغی، بهمن - 
صلنامه اعتیاد پژوهی، شناختی رفتاري بر افزایش میزان خودکارامدي و تاب اوري بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون، ف

 .103-117، صص 38شماره 

مطالعه دیدگاههاي : ارزیابی نظام آموزش هنر دوره ابتدایی از منظر قلمروهاي اساسی و ساختار محتوایی). 1395(صابري، رضا - 
 .75-86، صص 25معلمان، مدیران و کارشناسان، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزي درسی، شماره 

پیش بینی پذیرش یادگیري الکترونیکی ). 1395(نوا، صدیقه، صابري، رضا، ذبیحی حصاري، نرجس خاتونعجم، علی اکبر، باد - 
،مجله مرکز 1394از طریق مولفه هاي اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

 .330-339، صص 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، شماره 

بررسی ادراك از محیط یادگیري به عنوان یکی ). 1395(کبري بورنگ، محمد، رحیمی، حسن، صابري، رضا، عجم، علی اکبرا - 
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش  از عوامل شکل دهنده برنامه درسی پنهان

 .341-352، صص 4علوم پزشکی یزد، شماره 

مقایسه گروه درمانی با رویکرد ). 1396(نژاد، امیر، برشان، ادیبه، درتاج ثانی، سمیه، انارکی، محمدرضا، صابري، رضا سلطانی - 
پذیرش خویشتن به روش درایدن با آموزه هاي گروه هاي معتادین گمنام بر مولفه هاي سالمت روان معتادین شهرستان 

 .49-63، صص 41، فصلنامه اعتیاد پژوهی، شماره ). 1396(کرمان

طراحی و اعتباربخشی الگوي (اکبري بورنگ، محمد، جعفري ثانی، حسین، عجم، علی اکبر، صابري، رضا، شکوهی فرد، حسین - 
طراحی و اعتباربخشی الگوي تدریس مجازي با کیفیت در نظام ).1395(تدریس مجازي با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران

 .73-106، صص 2شماره هاي کیفی در برنامه درسی، فصلنامه پژوهش آموزش عالی ایران، 
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فصلنامه مطالعات اندازه . تحقیق کیفی: روایت معلمان از اجراي ارزشیابی توصیفی). 1398(محبی امین، امینه، صابري، رضا - 
 .102-75، )3(9گیري و ارزشیابی آموزشی، 

. حصیلی بر خود تنطیمی تحصیلی و ذهن آگاهیاثربخشی آموزش خود تنظیمی ت). 1397(صابري، رضا، تاج الدینی، سعیده - 
  .11-1، )1(1دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی، 

 
  
 
 مقاالت خارجی: د

Saberi, R. , Jafari Suny. , H, Gandili, J. , &  Kareshki, H. (2013). Identification of current art 
education approaches in Iran’s middle school. A Step toward identifying knowledge domains. 

World Applied sciences Journal, 24(1), 130-134. 

Saberi, R, Jafei Suny, H, Ghandili, J., Kareshki, H.(2012). Identification of current art education 
approaches in Iran’s middle school period art education. E- International  Journal of Educational 
Research, vol 3(3), 50-64. 
 
 
 
 

  همایش ها 

. 
  -ارائه شده در همایش انجمـن مطالعـات برنامـه درسـی    . هاي درسی نظام آموزش عالی ایران سرگرمی کارکردي پنهان در برنامه - 

 ).1388(تبریز

. ریزي درسی آموزش عالی با تأکید بـر الگـوي صـفات و فراینـدهاي انسـانی      سازي در نظام برنامه اندازهاي شبیه هاو چشم چالش - 
 ).1388(تبریز  -در همایش انجمن مطالعات برنامه درسیارائه شده 

در انگیزه پیشرفت تحصـیلی   هیجان فرایندي جویی نظم راهبردهاي آموزش اثربخشی بررسی). 1397(صابري، رضا، مهنا، فاطمه - 
 .کنفرانس ملی دوران دانشجویی، چالش ها و راهکارها، کرمان، اردیبهشت ماه. میکروبیولوژي رشته دانشجویان

در  يو تـاب آور  يخودکارآمـد  ،يبـا سـالمت معنـو    نترنـت یبـه ا  ادیـ رابطـه اعت  یبررسـ ). 1397(سلطانی، حامد، صـابري، رضـا   - 
، کنفرانس ملی دوران دانشجویی، چالش ها و راهکارها، 1394-95 یلیاستان کرمان در سال تحص انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو

  .کرمان، اردیبهشت ماه
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 داوري مقاالت

 داوري مقاالت علمی پژوهشی

  اطی در آموزش تفکر انتقاديبررسی تاثیر استفاده از شیوه سوال پرسیدن سقر :عنوان مقاله •

  ).1391(نشریه علمی پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه   شهید چمران اهواز

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاري و نقش میانجی گري رضایت شغلی در اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان  •
  خواجه نصیر کرمان

  ).فصلنامه مطالعات برنامه درسی(ین برنامه ي درسی تربیت جنسیبررسی تطبیقی مشخصات فرایند تدو •

  ).فصلنامه مطالعات برنامه درسی(جایگاه اموزش هنر بر مبناي جامعه در برنامه درسی هنر دوره اول متوسطه  •

  ).فصلنامه مطالعات برنامه درسی(برنامه درسی تجربه شده آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان تهران •

  ).فصلنامه مطالعات برنامه درسی(یگاه اموزش هنر بر مبناي جامعه در برنامه درسی هنر دوره اول متوسطهجا •

فصلنامه مطالعات (پدیدارشناسی تجارب زیسته: واکاوي تاثیر روایتگري تاملی بر توسعه حرفه اي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان •
  ).برنامه درسی

ن رشته علوم انسانی از تاثیر چند فرهنگی بر فرایند آموزش در مدارس دوره متوسطه دوم شهر بازنمایی تجارب زیسته معلما •
  ).فصلنامه مطالعات برنامه درسی(قزوین

طراحی الگوي برنامه درسی در نظام آموزش پیش دبستانی ایران مبتنی بر مطالعه تطبیقی مدل هاي مدارس کسب و کار در کشورهاي  •
  ).ت برنامه درسیفصلنامه مطالعا(منتخب

  ).فصلنامه مطالعات برنامه درسی(فهم تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهن آگاهی •

  داوري کتاب
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  مقیاس عناصر صوري هنر درمانی •

  

• Fixed  reviewer in World Applied Sciences Journal(ISI). For Example in Article:Taichi Qi 
Flow in the Kinematic Process of Piano Playing: An Application of Chinese Science(2012). 

• Reviewer in journal of “ Educational Research and Reviews” in manuscript of “ Iranian art 
teachers belief about DBAE approach” (23 April, 2013). 

  داوری طرح های پژوهشی

مطالعه موردي استان کرمان با اجراي خانم : ریس دبیران ادبیات فارسی فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیانبررسی عملکرد سال اول تد •
  دکتر زهرا ایرانمنش

بررسی و تدوین نیازهاي حرفه اي نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در زمینه آموزش زبان فارسی در فرایند برنامه ریزي  •
  ارائه پیشنهادهاي مناسب به دانشگاه با اجراي خانم دکتر پروین ساالري درسی رشته علوم تربیتی و

  

  راهنماي پایان نامه هاي ارشد

  

بررسی رابطه بین مولفه هاي سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی با :  
  تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان

  

  

رضایت زناشویی زنان ارتباط سنجی سطح امید به زندگی با سطح 
  متاهل شاغل فرهنگی شهر کرمان

بی بی رحیمه 
  مرادزهی

  

  

  

  

  نعیمه اتفاقی

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

  

  

  

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

21/11/94  

  

  

  

  

  

  

29/11/94  

  کرمان

  

  

  

  

  

  

  کرمان
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بررسی رابطه امنیت شغلی و اعتماد سازمانی و کارآفرینی در بین 
  فرهنگیان شهر کرمان کارکنان دانشگاه

  آفاق میرزایی: 

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

  کرمان  31/4/95

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خودکارامدي با اعتماد سازمانی 
  در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان کرمان

  فروزان وحیدي

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

  کرمان  31/4/95

ت با سالمت معنوي، خودکارامدي و تاب بررسی رابطه اعتیاد به اینترن
آوري در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان در سال 

  95-94تحصیلی 

حامد سلطانی 
  بناوندي

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

  کرمان  31/5/95

بررسی رابطه بین ویژگی هاي شخصیتی و منبع کنترل با رفتارهاي :  
-94یان کرمان در سال تحصیلی پرخطر در دانشجویان دانشگاه فرهنگ
95  

بهداد ریسی 
  سرحدي

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

  کرمان  21/6/95

رابطه ابعاد کمال گرایی و سبک هاي یادگیري با اضطراب و ترس از 
  ارزیابی منفی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان

عطیه اعظم پور 
  افشار

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

  کرمان  10/8/95

بررسی رابطه بین سازگاري اجتماعی و کنترل هیجان با پیشرفت 
  تحصیلی دانشجویان خوابگاهی پسر دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان

خسرو سلطانی 
  بناوندي

دانشگاه 
آراد 

اسالمی 
  کرمان

  کرمان  24/8/95
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  افتخارات برخی

  81در سال اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان کسب عنوان پژوهشگر نمونه استانی  •

  96و  95، 94، 92پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان کرمان در هفته پژوهش سال در سالهاي  •

ش و کمـک در اجـراي بهینـه آمـزش     دریافت لوح تقدیر از مدیرکل دفتر ارتقاء منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش به دلیل آموز •
  82ضمن خدمت مدیران ارشد وزارت معارف افغانستان در شهر کابل در سال

دریافت لوح تقدیر از مدیر کل آموزش هاي پیش دبسـتانی و دبسـتانی  وزارت آمـوزش و پـرورش بـه مناسـبت شـرکت در همـایش          •
  86مدیران بزرگ مدارس کوچک در سال 

  یاد شهید شهرستان کرمان به دلیل تالش در جهت راهنمایی و مشاوره فرزندان شاهد و ایثارگردریافت لوح تقدیر از بن •

  دریافت لوح تقدیر از آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان به دلیل شرکت در کمیته طرح مدرسه محوري •

  توانمندي ها

  world, PowerPoint, excelگذراندن دورهاي آموزش نرم افزارهاي آموزشی مثل •

 Spssتوانایی کار با نرم افزار آماري  •

  )تولیمو(اخذ نمره قابل قبول براي دانشگاه فردوسی مشهد در آزمون هاي پیشرفته زبان •

بررسی رابطه کیفیت تدریس استاد و هیجان تحصیلی با انگیزه : 
شجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان در سال پیشرفت در دان

  95-94تحصیلی 
  یوسف قادري

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی  
  کرمان

  کرمان  24/8/95

بررسی رابطه هدف گذاري و خود تنظیمی با تعلل ورزي در 
  دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کرمان

  رضا خالویی

دانشگاه 
آزاد 

اسالمی 
  کرمان

  کرمان  6/10/95



٩ 

 

  ) استاد دانشگاه گوتنبرگ: ارائه توسط یان بنگستون(گذراندن دوره هاي  تخصصی مثل رویکردي به پژوهش تجربی در علوم رفتاري •

  وار تحلیل کیفی گذراندن دوره نرم افز •

  .....و

  سوابق اجرایی

  تا کنون 94رئیس پردیس خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه فرهنگیان کرمان از سال  •

  تا کنون 96معاون هماهنگ کننده امور پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان استان کرمان از سال  •

  81تا  82سال مسول مرکز مشاوره و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان از  •

  82تا  81هماهنگ کننده گروه هاي آموزشی ناحیه یک آموزش و پرورش از سال  •

  

  رزومه عمومی

  بازرس ویژه استانداري کرمان در اولین دوره انتخابات شوراي اسالمی شهر و روستا بخش راین کرمان •

  ر بخش مرکزي کرمانرئیس هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شواري اسالمی شهر و روستا د •

  تا کنون 94رئیس پردیس برادران خواجه نصیرالدین طوسی کرمان از سال  •

  ...نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگیان کرمان ، شوراي فرهنگی دانشگاه و  عضو شوراي مرکزي دفتر •

  عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان •

  

 

  


