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  پیشرفته در دوره دکتری مدیریت آموزشی ودکتری آموزش عالی دانشگاه تهران،تدریس روش  های آماری 

 یریتمددددر دوره دکتددری مدددیریت در دانشددکده مدددیریت ک دوره دکتددری  تدددریس روش هددای تحقیددق پیشددرفته 

 دانشگاه تهران،-، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  یآموزش عال یودکتر یآموزش

  دانشگاه صنعتی شریف.–در دوره دکتری مدیریت دردانشکده مدیریت و اقتصاد تدریس روش تحقیق پیشرفته 

 آموزشیعلمی و ت و برنامه ریزی اطراخی و استقرار نظام آماری آموزش عالی کشور در موسسه تحقیق 

  یان نامه کارشناسی ارشداپ 80رساله دکتری تخصصی و بیش از  30هدایت بیش از 

  طرح تحقیق در باره ارزیابی و بهبود کیفیت نظام های آموزشی 25اجرای بیش از 

   داخلی و بین المللی پژوهشی-علمیمجله های فصلنامه ها ودر  پژوهشی-غلمیمقاله  110انتشار بیش از 

 در حدوزه روان  1380سدا   دانشنگاهی برگزيندهکتنا  چايزه برنده – ارزشيابی رموزشیکتاب  تالیف و انتشار

  شناسی و علوم تربیتی 

 سا  اعضای هیات علمی  کتاب  یزهبرنده چا–عالی  رموز  در يابیارزش و نظارت انتشار کتاب تالیف و

  .1397آبان  یتیو علوم ترب یدر حوزه روان شناس ویژه غلوم انسانی  یدانشگاه کشور سراسرهای  گاهدانش

 ارزیدابی دروندی و بروندی آمداری ،  روش هدایباره رو ش تحقیق، دیگر در عنوان  25از  تلیف و ترجمه بیش

 .و غیره دانشگاهی کیفیت

  برای اعضای هیات علمی ارزیابی کیفیت دانشگاهی  برگزاری کارگاه های آموزشی 

  دسی.وزش مهنمآبرگزاری کارگاه های آموزشی در باره روش تحقیق در 
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