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 بسمه تعالي
 اطالعات شخصي: 

 
 نام: محسن

 نام خانوادگي: ديبايي صابر
 محل تولد: ايران/ قم
 وضعيت تاهل: متاهل

 خدمت وظيفه: معافيت دائم

 سوابق تحصيلي:
  17معدل 1378ديپلم رشته ادبيات و علوم انساني ، سال اخذ 
  دانشگاه شهيد بهشتي اخد درجه كارشناسي  علوم تربيتي(مديريت و برنامه ريزي اموزشي) از

 15با معدل  1383دولتي) در سال  -تهران(روزانه
 اسي دانشگاه نموضوع پايان نامه كارشناسي: بررسي نگرش دانشجويان دانشكده علوم تربتي و روانش

 شهيد بهشتي نسبت به تحقيقات دانشجويي
 نه) در سال تحصيلي روزا -اخذ درجه كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي از دانشگاه بيرجند (دولتي

 )46/19و ارايه پايان نامه با درجه عالي (نمره  73/17با معدل  1386
  موضوع رساله كارشناسي ارشد: انطباق محتواي كتاب هاي فارسي بخوانيم و بنويسيم پايه سوم و چهارم

 ابتدايي بر اساس مهارت هاي درك مطلب مطالعه بين المللي پرلز
 1391اعزام به خارج وزارت علوم در سال  پذيرفته شده در ازمون بورس 
 18با معدل 1395دولتي) در سال  -اخذ دكتري برنامه ريزي درسي از دانشگاه خوارزمي (روزانه  
  موضوع رساله دكتري: طراحي مدل آموزش و بهسازي معلمان مقطع متوسطه بر اساس رويكرد

 شايستگي 
 در  نشجويان برنامه ريزي درسي دانشگاه بيرجندكسب رتبه ممتاز رشته برنامه ريزي درسي در بين دا

 86سال 
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پژوهشي) –(مقاالت علمي    
بررسي ميزان درگيري برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي (پايه سوم و چهارم) با مهارت هاي سواد  .1

پژوهشي نواوري هاي اموزشي –در فصلنامه علمي  PIRLS) بين المللي پرلز (خواندن بر اساس مطالعه 
 ) ISC ( 13856زمستان  36سال نهم شماره 

پيش بيني رفتار شهروندي سازماني معلمان بر اساس هوش فرهنگي و مديريت تعارض در فصلنامه  .2
 )1395علمي پژوهشي فرهنگ پرديس فارابي دانشگاه تهران(

رورش تبيين مولفه هاي شايستگي حرفه اي معلمان و تحليل جايگاه آن در اسناد باالدستي آموزش و پ .3
 )1395دانشگاه شاهد( در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي يادگيري 

تبيين ماهيت و كاركرد برنامه درسي پنهان و نحوه برخورد با آن در فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و  .4
 برنامه ريزي در نظام آموزشي  دانشگاه شهيد بهشتي

قم در فصلنامه علمي  شهر هاي ندبيرستا معلمان  اي حرفه تعهد و معنوي هوش رابطه بررسي .5
 مديريت و رهبردي دانشگاه عالمه طباطبايي   پژوهشي پژوهش هاي

دانشجويان در فصلنامه علمي پژوهشي  تحصيلي عملكرد با شده ادراك آموزشي عدالت بررسي رابطه .6
 فرهنگ پرديس فارابي دانشگاه تهران

متوسطه فصلنامه علمي سرمايه  مقطع نمعلما اي حرفه شايستگي  و اجتماعي سرمايه رابطه بررسي .7
 اجتماعي پرديس فارابي دانشگاه تهران

ارزشيابي كيفيت برنامه درسي دانشگاهي (مورد برنامه درسي مقطع كارشناسي علوم تربيتي گرايش  .8
 مديريت و برنامه ريزي آموزشي)

 
 مقاالت در دست داوري:

 
ارائه شده به دو  ابتدايي دوره معلمان يخودكارآمد با  اي حرفه هاي شايستگي بين رابطه بررسي .1

 پژوهشي نظريه و عمل دانشگاه خوارزمي –فصلنامه علمي 
پژوهشي –متوسطه ارائه شده به دو فصلنامه علمي  مقطع معلمان سازي توانمند بر موثر عوامل بررسي .2

 آموزش و توسعه منابع انساني 
پژوهشي نواوري –شده به فصلنامه علمي متوسطه ارائه  مقطع معلمان عمومي هاي شايستگي شناسايي .3

 هاي اموزشي 
طراحي مدل آموزش و بهسازي معلمان مقطع متوسطه بر اساس رويكرد شايستگي  ارائه شده به  .4

 پژوهشي آموزش و بهسازي منابع انساني –فصلنامه علمي 
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 :انجام شده  طرح هاي تحقيقاتي
 وضعيت طرح مسئوليت در طرح طرحهاي پژوهشي رديف

بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت شغلي «مجري طرحي با عنوان  1
 »كاركنان دانشگاه قم

 خاتمه يافته مجري

بررسي ميزان بهره وري نيروي انساني و «مجري طرحي با عنوان  2
 »عوامل موثر بر آن در دانشگاه قم 

 خاتمه يافته مجري

دانشگاه بررسي نيازسنجي آموزشي كاركنان «مجري طرحي با عنوان  3
 »قم 

 خاتمه يافته مجري

 
 سوابق كاري و مديريتي

  تا كنون 1383عضو پيوسته انجمن برنامه ريزي درسي ايران از سال 
  1385پژوهشي پيشرو پژوهش قرن قم از سال  –همكاري با موسسه علمي 
 عضو شوراي برنامه ريزي اموزشي و درسي مركز آموزش نيروي انساني شهيد مهدوي 
 انشگاه هاي دولتي  قم، پيام نور قم، جامعه المطفي العالميه، طلوع مهر قم، مركز تربيت مدرس مدعو د

 مدرسه صريقه كبري (وابسته به حوزه علميه قم)
 مدرس كشوري ارزشيابي توصيفي 
 ايران عالي آموزش انجمن عضو 
 جوان پژوهشگران باشگاه عضو  
 ايران آموزشي مديريت انجمن عضو 

 
 دروس تدريس شده:

 مه ريزي آموزش ضمن خدمتبنا
 اصول برنامه ريزي درسي

 روش هاي اماري در علوم تربيتي
 اصول برنامه ريزي آموزشي

 مديريت مراكز پيش دبستاني
 روش تحقيق

 برنامه ريزي آموزشي مقدمات 
 برنامه ريزي درسي متوسطه
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 سوابق فرهنگي

 عضو فعال بسيج اساتيد استان قم •
 اهدعضو بسيج اساتيد دانشگاه ش •
 92معاون فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در مكه مكرمه در سال  •
 93معاون فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در مكه مكرمه در سال  •

 
 

 شركت در كارگاه هاي آموزشي

ردي

 ف

تاريخ  نام دوره

 برگزاري

 مجري  مدت 

 دانشگاه آزاد اسالمي تربت حيدريه دو روز 1385 (cv) كارگاه رزومه نويسي 1

 دانشگاه بيرجند دو روز spss   1386كارگاه آمار مقدماتي و 2

 پرديس فارابي دانشگاه تهران دو روز word 1386كارگاه آموزشي  3

 پرديس فارابي دانشگاه تهران دو روز power point 1386كارگاه آموزشي  4

 پرديس فارابي دانشگاه تهران ساعتWindows XP 1387 40كارگاه آموزشي  5

 پرديس فارابي دانشگاه تهران ساعت18 1387 كارگاه آموزشي كتابخانه ديجيتال 6

 پرديس فارابي دانشگاه تهران ساعت8 1388 كارگاه آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي 7

 پرديس فارابي دانشگاه تهران ساعت12 1389 يادگيري -كارگاه الگوهاي ياددهي 8
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 شيارايه كارگاه آموز

 مجري مدت تاريخ برگزاري ويژه نام دوره رديف

 تهران 9آموزش و پرورش منطقه  ساعت 4 93از سال  معلمان دوره ابتدايي ارزشيابي توصيفي 1

سنجش و ارزشيابي  2

 پيشرفت تحصيلي

معلمان دوره 

 متوسطه

مركز آموزش نيروي انساني شهيد  ساعت4 93از سال 

 مهدوي

الگوي ياددهي يادگيري  3

 گروهي

مركز آموزش نيروي انساني شهيد  ساعت 4 94از سال  معلمان متوسطه 

 مهدوي

الگوهاي آموزش و  4

 بهسازي منابع انساني

مركز آموزش نيروي انساني شهيد  ساعت 8 94اسفند  مديران مناطق آ. پ

 مهدوي

باشگاه پژوهشگران  روش تحقيق 5

 جوان

 جامعه المطفي العالميه ساعت16 1388اسفند 

 
 اطالعات تماس

 دكتر  محسن ديبايي صابر
 استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد

  09127509953شماره تماس: 
0TEmail: m.dibaei1359@gmail.com0T 

 
0T :شاهد دانشگاه ،) ره( خميني مطهر امام حرم روي به رو ،)  قم - تهران فارس ( خليج بزرگراه تهران،آدرس 

 وه علوم تربيتي، گر،دانشكده علوم انساني 


