
C.V                              سوابق تحصیلی، پژوهشی و اجرایی 

   سوابق تحصیلی:
، در ساا   30/91کریم سعید شعبانلو پس از دریافت مدرک فوق دیپلم از مرکز تربیت معلم باا معاد     

علت عالقه شادید باه تعلایم وتربیات،     به  910در کنکور سراسری شرکت نموده وبا کسب رتبه  9031

انتخاب  ا  تهران ردانشگاه عالمه طباطبائی برنامه ریزی آموزشی  گرایش مدیریت وعلوم تربیتی بارشته 

در کنکاور کارشناسای ارشاد     9033موفق به اخذ مدرک لیساانس گشتددرساا    9031نموده ودر سا  

ه ایشان در رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران قبو  شدد عنوان پایان نام 3شرکت نموده وبا رتبه 

بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای نظام جدید شهر تهران نسبت به نظام واحدی آموزش متوساهه مای   

در سهح عالی دفاع گردیده و مورد تایید کمیته تحصیالت تکمیلی دانشاکده علاوم تربیتای و     باشد،که

به خاار  از کشاور   در آزمون دکتری اعزام   9019در سا   روانشناسی دانشگاه تهران قرار گرفته استد

پذیرفته شده ولی به لحاظ تعلا  وزارت آماوزش وپارورش وعادم همکااری وزارت علوم،تح ی اات       

در آزمون دکتری دانشاگاه شاهید رماران     9011در سا وفناوری نتوانست از این فرصت استفاده نمایدد

 ی گردیددتیترب یروان شناس اهواز قبو  و موفق به دریافت دکترای

 سوابق اجرائی: 
ایشان ضمن عضویت در انجمن اسالمی معلمان،در ایام تحصی  در دانشگاه عضاو شاورای مرکازی       

انجمن اسالمی دانشجویان بوده ورندین سا  در مشاغ  اداری فعالیت نموده وپس از اخذ مدرک فوق 

 غربی بوده استد لیسانس،عهده دار ریاست مرکز آموزش عالی فرهنگیان استان آذربایجان

مرکاز  ,ارومیه،پیام نور،دانشگاه آزاد،مرکز آموزش مدیریت دولتی،مراکز تربیات معلام    هاینشگاهدردا   

باه عناوان مادرا واساتاد مادعو مشا و         کاربردی -و دانشگاه جامع علمی  آموزش عالی فرهنگیان

 استد،کارشناسی وکارشناسی ارشد بوده تدریس در دوره های کاردانی

ومراکز آموزش عالی،در سمت مسئو  وهماهنگ کننده اساتانی پارو ه   درکنار تدریس در دانشگاهها    

مای  غربای اجرا  آموزش جمعیت که توسط صندوق جمعیت سازمان ملا  متحاد در اساتان آذربایجاان    

گردید انجام وظیفه نموده وبه پاا موف یت این پرو ه در ارزشیابی های سازمان مل  متحد به دریافات  

  ه آموزش جمعیت کشور مفتخرگردیددلوح ت دیر از مدیر اجرائی پرو

همچنین در کمیته ها و شورا های فرهنگی،علمی و پژوهشی متعاددی از قبیا  ماوارد ذیا  عضاویت      

 داشته است: 

کمیته تخصصی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسای آماوزش فنای وحرفاه ای وزارت آماوزش       -9

 وپرورشد

 استاند آموزی نهضت سواد آموزشی پس از سواد -یته علمیمک -1

 شورای تعیین صالحیت علمی مدرسان مراکز تربیت معلم ومراکز آموزش عالی فرهنگیان استاند -0

 شورای تح ی ات و پژوهشکده تعلیم وتربیت استاند -1

 کمیته تخصصی شورای تح ی ات سازمان آموزش وپرورش استاند -5

 علوم تربیتی استاندرشته مدیر گروه درسی   -3



 ت مدیره انجمن برنامه ریزی درسی استاندعضو هیا -3

 علوم تربیتی استاند  علمی وآموزشی رئیس شورای اجرایی انجمن -1

 دمدیر مسئو  موسسه فرهنگی وپژوهشی آذرپژوه -1

  ارومیهد عضو شورای مرکزی مرکز تربیت معلم شهید رجائی -93

 آذربایجان غربی عضو کارگروه آموزش از راه دور سازمان آموزش و پرورش استان-99

 عضو کارگروه آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی -91

 عضو شورای تح ی ات صدا و سیمای استان آذربایجان غربی -90

 کاربردی واحد فرهنگ و هنر-وهشی دانشگاه علمیژعضو کمیته پ -91

ر سمت مدیر مجتماع آموزشای ایرانیاان    همچنین به مدت دوسا  به کشور اندونزی اعزام گشته و د   

انجام وظیفه نموده وبه لحاظ لیاقت وشایستگی های خویش از سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در 

اندونزی ومدیرک  دفتر امورمدارا خار  از کشور وزارت آموزش وپرورش لوح ت دیر دریافت نموده 

عاونات پرورشای و فرهنگای اداره کا      در اواخر خدمت خویش مسئولیت معاونت هماهنگی و ماستد

آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را پذیرفت دایشان با تالش مستمر خود و همکارانش توانست 

منشاءاثر شده و جایگاه استان در این حوزه ها را به رتبه او  تا سوم کشاوری ارت ااء دهادددر آخارین     

در  ایشاان هام اکناون   بازنشستگی نای  آمدد سا  خدمت صادقانه به کسوت  03پس از  9011روزسا  

دانشگا هها ومراکز آموزش عالی استان آذربایجان غربی به فعالیت هاای آموزشای وپژوهشای خاویش     

عضو هیات علمی و مدیر گاروه علاوم تربیتای و روان شناسای دانشاگاه آفااق باوده و        ادامه می دهدد 

لعات و پژوهشهای شورای اسالمی شهر ارومیه همچنین به عنوان معاون پژوهشی و قائم م ام مرکز مها

 فعالیت می نمایندد

 سوابق موفقیت:
 9031سا  به عنوان دبیر نمونه استانی در انتخاب -9

 9035در سا  احراز م ام مدرا نمونه استانی -1

  9031در سا  احراز م ام مدرا نمونه استانی -0

اکز تربیت معلم وآموزش دربین مدرسان مرم ام او  کسب  واحراز م ام مدرا نمونه کشوری  -1

لاوح ت ادیر از ریاسات     دریافات  کشاور و وآموزشکده های فنی و حرفاه ای  عالی فرهنگیان 

 دجمهور محترم

  د9011انتخاب به عنوان بسیجی فرهیخته و نخبه فرهنگی استان آذربایجان غربی در سا   -5

 د9015احراز م ام پژوهشگر برتر و نمونه استان آذربایجان غربی در سا   -3

 مورد رهارریافت تشویق از وزرای محترم آموزش و پرورش د -3

 مورد بیش ار بیستدریافت تشویق از معاونین محترم وزرای آموزش و پرورش  -1

 مورد 13دریافت تشویق از مدیران ک  ادارات ک  آموزش و پرورش بیش از  -1

 

 



    سوابق پژوهشی: 
اله ای تحت عنوان علا  وعواما  افات    با نوشتن م  9039ایشان تجربه پژوهشی خویش را درسا      

تحصیلی در مناطق محروم شروع نمود،که در مساب ه م اله وکتااب نویسای وزارت آماوزش وپارورش     

رتبه سوم را کسب نموده وموفق به دریافت جایزه ولوح ت دیر گردیدددر ذی  باه فهرسات کوتااهی از    

   فعالیتهای پژوهشی وم االت این مدرا برجسته اشاره می گرددد

 فعالیت های پژوهشی:  -الف

 هاای  پرو ه تح ی اتی دانشجویان دانشگاههای مختلاف در زمیناه   033استاد راهنمای بیش از  -9

 علوم تربیتی و برنامه ریزی آموزشید

 موردد 53استاد راهنمای پرو ه های کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی بیش از  -1

 ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی دو  موردد استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی  -0

 نظارت بر طرح های پژوهشی سازمان آموزش وپرورش رهار موردد  -1

 د9033دبیر اولین همایش ارائه یافته های تح ی اتی در حوزه تعلیم وتربیت درسا   -5

  آذربایجان غربیانجمن علوم تربیتی استان  مدیر مسئو  و سردبیر فصلنامه دانش تربیت -3

آموزش  معلم وبرنامه درسی در فرایند" با عنوان ولین همایش انجمن علوم تربیتی استاندبیر ا -3

  د 9015در سا "و یادگیری در جهان معاصر

 یغرب جانیاستان آذربا یمایصدا و س  اتیتح  یعضو شورا -1

 واحد فرهنگ و هنر یکاربرد-یدانشگاه علم یپژوهش تهیعضو کم -1

 کز مهالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر ارومیهمعاون پژوهشی و قائم م ام مر -93

  : کتاب تالیف -ب

 :یبه نامها و دفاع م دا یو مشاوره ا یجلد کتاب در خصوص خدمات روان شناختپنج  فیتال

 بدانندد دیبا نیوالد ،آنچهیزندگ یمهارتها -الف

 یعم  مراکز مشاوره و خدمات روان شناخت یراهنما -ب

 یغرب جانیاستان آذربا یبا مشاغ  بوم ییاستاندآشنا یاطلس مشاغ  بوم - 

 افتیغرند.و در یسرخ م یجلد کتاب در حوزه دفاع مقدس به نام توپها از لوله ها کی فیتال -د

 رانیا یاسالم یارتش جمهور ینیزم یروین یاز فرمانده ریلوح تقد

 ماهیت تفکر خالق و راههای پرورش آن -ه

 

 

 

 

 

 



 

 های پژوهشی(: تحقیقات)اجرای طرح -ج

 طرح اجراي سال کارفرما نام طرح ردیف

بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای نظام جدید آموزش متوسهه شهر تهران نسبت به نظام  9

 واحدی

 9030 دانشگاه تهران

بررسی مسائ  ومشکالت وراههای جذب ونگهداری راهنمایان تعلیماتی استان  1

 آذربایجان  غربی در سا 

موزش و پرورش اداره ک  آ

 آذربایجان غربی

9033 

بررسی میزان انهباق دروا کارشناسی آموزش ابتدایی با نیازهای ش لی معلمان استان  0

 آذربایجان غربی

اداره ک  آموزش و پرورش 

 آذربایجان غربی

9031 

بررسی کارآیی بیرونی آموزشهای فنی وحرفه ای نظام جدید آموزش متوسهه استان  1

 بیآذربایجان غر

اداره ک  آموزش و پرورش 

 آذربایجان غربی

9031 

 9013 اداره ک  تعاون غربی بررسی راههای ارت اء تعهد سازمانی مدیران وبازرسان تعاونیهای استان آذربایجان 5

بررسی نیازهای آموزشی مدیران ومعاونان دوره راهنمائی تحصیلی آموزش وپرورش  3

 استان آذربایجان غربی

زش و پرورش اداره ک  آمو

 آذربایجان غربی

9019 

 9010 وزارت آموزش و پرورش بررسی نظام آموزش وپرورش کشور اندونزی وم ایسه شاخص های آموزشی آن با ایران 3

 9010 وزارت تعاون )طرح ملی(بررسی وضعیت تعاونیهای فرهنگی وهنری کشور 1

 9010 سازمان نهضت سوادآموزی وزی استانارزشیابی طرح آموزش مهارتهای اساسی زندگی نهضت سواد آم 1

 9011 ریزی استانه سازمان مدیریت وبرنام نیازسنجی واولویت بندی عناوین پژوهشی استان  93

بررسی فرصتها وتهدیدهای محیهی تاثیرگذار بر نظام آموزش وپرورش استان - 99

 )بخش مهالعات محیهی سند ملی آموزش وپرورش آذربایجان غربی

آموزش و پرورش  اداره ک 

 آذربایجان غربی

9015 

بررسی ن ش شبکه استانی صدا وسیما درتعام  اجتماعی اقوام ساکن دراستان آذربایجان   91

 غربی  

 9015 سازمان صدا وسیما

بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرحهای اشت الزائی برنامه سوم توسعه اقتصادی و  90

   در استان آذربایجان غربی اجتماعی

 9013 استانداری آذربایجان غربی

بررسی عوام  موثر بر آسیب پذیری زنان و راههای توانمندسازی آنان در برابر آسیبها  91

 درآذربایجان غربی  

 9013 سازمان بهزیستی تستان

 9011 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی بررسی و آسیب شناسی تبلی ات دینی در  آذربایجان غربی 95

رسی و آسیب شناسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق بر 93

 آموزشی استان آذریایجان غربی

اداره ک  آموزش و پرورش 

 آذربایجان غربی

9011 

 9011 سازمان ملی جوانان استان آذربایجان ربی  نیازسنجی زمینه های اوقات فراغت جوانان 93

یب شناسی عدم تح ق شاخصهای برنامه رهارم بررسی عملکرد آموزش و پرورش و آس 91

 توسعه در استان آذربایجان غربی

اداره ک  آموزش و پرورش 

 آذربایجان غربی

9011 

اداره ک  آموزش و پرورش  آسیب شناسی کتاب وکتابخوانی در مدارا استان آذربایجان غربی 91

 آذربایجان غربی

9013 

 

 

 

 

 

 



 

 کنفرانس ها وسمینارها: مقاالت ارائه شده در همایش ها، -د

     
 سال انتشار نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف

   مسائ  ومشکالت راهنمایی تعلیماتی 9

 

 9035 همایش ارائه یافته های تح ی اتی ناظر بر  مشاوره وروانشناسی  

 9035 کاوشد فصلنامه زمینه ها و عوام  موثر در عدم استفاده از وسای  آموزشی در مدارا 1

 9035 فصلنامه کاوش بررسی مسائ  ومشکالت نظام جدید آموزش متوسهه 0

 9035 فصلنامه کاوش نظارت وراهنمایی تعلیماتی به منزله رهبری آموزشی 1

 9015 فصلنامه مهرتابان بررسی جایگاه تفکر پژوهشی وپژوهشگری درمدیران ومعلمان 5

 9013 امه فرهنگفصلن نگاهی به نظام آموزش وپرورش اندونزی 3

 9013 دوهفته نامه ارم ان آذربایجان تحلیلی بر هویت عاشورایی ان الب اسالمی ایران 3

 9019 ایرانی تعلیم وتربیت سمینار  انجمن  بررسی کارآئی بیرونی آموزش متوسهه فنی وحرفه ای 1

 9019 ایش ملی اصالحات در آموزش وپرورشهم اولین بررسی وضعیت اشت ا  فارغ التحصیالن آموزش متوسهه فنی وحرفه ای 1

 9019 09فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش شماره  یوحرفه ا یآموزش متوسهه فن النیفارغ التحص کارآیی بیرونی یبررس 93

 9019 اداره فرهنگ وارشاد اسالمی تحلیلی بر هویت عاشورایی ان الب اسالمی ایران 99

ستگی ملی و ن ش نخبگان در ایجاد راهکارهای همسازی فرهنگی وهمب 91

 درهمایش تعام  بین اقوام ومذاهب  درمهبوعات "تعام  بین اقوام

 9015 فرهنگ وارشاد اسالمیک  اداره 

 9015 کنگره امام حسین)ع( وم اومت اداره ک  اوقاف وامور خیریه ن ش م اومت حسینی در اندیشه ها وتئوری های اندیشمندان معاصر 90

درهمایش معلم وبرنامه درسی در فرآیند آموزش ویادگیری در  فعا  تدریس،ضرورت ها وپیش بایست هاروشهای  91

 جهان معاصر

9015 

 9013 همایش امام خمینی منادی وحدت، بسیج  آسیب شناسی اتحاد ملی وانسجام اسالمی 95

 بررسی ن ش رسانه های داخلی وخارجی بر امنیت مرزهای استان 93

 ،"یآذربایجان غرب

 9013 درهمایش بین المللی مرز،رالش ها وفرصت ها،

ارزشیابی مستمر و تکوینی و ن ش آن در مدیریت فرایند یادگیری  93

 اثربخش

 9013 همایش مدیریت فرایند یادگیری اثربخش

 تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر تربیت  سیاسی و اجتماعی دانش اموزان 91

 ها در ایرانبررسی کاستی های این فعالیت 

همایش علمی استانی تربیت سیاسی و اجتماعی دجایگاه و 

 اقتضائات در تربیت معلم

9011 

 1395 کواالالمپور-کنفرانس بین المللی مالزی هوشمندسازی در مدارا 91

 1393 رهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی اوکراین عوام  روانشناختی موثر بر طالق عاطفی 13

 

  امید است این فعالیت های ناریز م بو  درگاه ایزد منان قرار گیردد                                      

 وماتوفی ی اال باهلل علیه توکلت والیه انیب                                                   

                                                                                                                               

 

 


