
 

 

 

  بررسی متون و کتب علوم انسانیشوراي 

  دبیر گروه زبانشناسی و زبانهاي خارجهرزومه 

  

  :مشخصات فردي 

   رمضانی احمد :نام و نام خانوادگی

  

 : سوابق تحصیلی

  ردیف
  مدرك تحصیلی

  )به بااللیسانس (

رشته 
  تحصیلی

  نام دانشگاه

تاریخ اخذ مدرك   مدت تحصیل  محل دانشگاه
  تحصیلی

  تا  از  کشور  شهر

دبیري زبان   کارشناسی  1

  انگلیسی

138  1377  ایران  اراك  اراك

1  

1381  

زبان شناسی   کارشناسی ارشد  2

  همگانی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

  مطالعات فرهنگی 

138  1381  ایران  تهران

5  

1385  

زبان شناسی   دکتراي تخصصی  3

  همگانی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

  مطالعات فرهنگی 

139  1385  یرانا  تهران

0  

1390  

   :و رسالهعنوان پایان نامه 

  هاي زیباشناختی کودكتبیین زبان شناختی گرایش: هاي فارسیتکرار و تقابل در الالیی :پایان نامه کارشناسی ارشد

                        بررسی و مقایسه انسجام زبانی در کودکان داراي اختالل یادگیري و کودکان عادي شهر تهران : رساله دکترا



  :مقاالت علمی پژوهشی

یف
رد

  

  عنوان مقاله
به 
  زبان

نام نشریه یا 
  ناشر

  صفحات  کشور

تاریخ   مشخصات
  )1(انتشار 

ماهـ  (
  )سال

 )2(نمایه علمی
  معتبر

اسامی 
همکاران 

شامل (بترتیب 
  )نام متقاضی

سال 
  چندم

  شماره

ــان  1 ــیف زبــ -توصــ
ــاي  شــناختی خطاه

ن آموزا دانش امالیی
ــی    ــم تــوان ذهن ک

  رآموزش پذی

فصلنامه   فارسی
پژوهش در 

حیطه کودکان 
 - استثنایی 

پژوهشگاه 
مطالعات 

آموزش و 
  پرورش

-123  ایران
143  

تابستان   2  دهم
1389  

- علمی
  پژوهشی

ISC, ASE, 
SID 

دکتر آتوسا 
رستم بیک 

تفرشی، احمد 
  رمضانی

ــیف  2 ــتار  توصـ نوشـ
آمــوزان کــم  دانــش

 بر مبنايتوان دهنی 
گــراي نقـش  دسـتور 

  هلیدي نظاممند

فصلنامه ایرانی   فارسی
کودکان 

 - استثنایی 
پژوهشگاه 

مطالعات 
آموزش و 

  پرورش

- 369  ایران
385  

زمستان   4  دهم
1389  

- علمی
  پژوهشی

ISC, ASE, 
SID 

دکتر آتوسا 
رستم بیک 

تفرشی، احمد 
  رمضانی

ــه در   3 ــش مخچ نق
نارســــــاخوانی 

  )ترجمه(

فصلنامه   فارسی
پژوهش در 
کان حیطه کود
  استثنایی 

-272  ایران
255  

پاییز   3  نهم
1388  

- علمی
  پژوهشی

ISC, ASE, 
SID 

احمد رمضانی 
  واسوکالیی

توصیف انواع آغازگر   4
در بیان نوشتاري 

توان آموزان کمدانش
ذهنی مقاطع 
مختلف شهر تهران 
بر مبناي فرانقش 

- متنیِ دستور نقش

مند گراي نظام
  هلیدي

فصلنامه ایرانی   فارسی
ن کودکا

 - استثنایی
پژوهشگاه 

مطالعات 
آموزش و 

  پرورش

-267  ایران
282  

پاییز   3  یازدهم
1390  

- علمی
  پژوهشی

ISC, ASE, 
SID 

دکتر آتوسا 
رستم بیک 

تفرشی، احمد 
  رمضانی



یف
رد

  

  عنوان مقاله
به 
  زبان

نام نشریه یا 
  ناشر

  صفحات  کشور

تاریخ   مشخصات
  )1(انتشار 

ماهـ  (
  )سال

 )2(نمایه علمی
  معتبر

اسامی 
همکاران 

شامل (بترتیب 
  )نام متقاضی

سال 
  چندم

  شماره

- مقایسۀ کاربرد ابزار  5

هاي انسجام در بیان 
- نوشتاري دانش

آموزان عادي و 
داراي اختالالت 
یادگیري فارسی 

  زبان شهر تهران

فصلنامه ایرانی   ارسیف
کودکان 

 - استثنایی
پژوهشگاه 

مطالعات 
آموزش و 

  پرورش

بهار   1  سیزدهم  57-43  ایران
1392  

- علمی
  پژوهشی

ISC, ASE, 
SID  

دکتر احمد 
 - رمضانی

دکتر رضا 
 -نیلی پور

دکتر آتوسا 
رستم بیک 

  تفرشی

شناسی نقش زبان  6
قضایی در تحقـق  

  عدالت قضایی

ژه نامه  وی  فارسی
بیقی حقوق تط

- نامه مفید 
دانشگاه مفید 

  قم

شماره   هفدهم  24- 1  ایران
88  

زمستان 
1390  

 - علمی
   -ISCپژوهشی

دکتر سید 
فضل اهللا 

موسوي،  سید 
مهدي 

موسوي،  
احمد رمضانی 

  واسوکالیی

ــوزش    7 ــش آمــ نقــ
فرهنگ در یادگیري 

  زبان خارجی

  

دو فصلنامه   فارسی
نامه پژوهش

انتقادي متون 
و منابع علوم 

  انسانی 

بهار و   اول  دوازدهم  34-15  ایران
تابستان 

1391  

- علمی
 -پژوهشی

ISC 

دکتر آتوسا 
رستم بیک 

دکتر  - تفرشی
  احمد رمضانی 

ــانس پایـــه در   8 فرکـ
ــه ــاي دوزبانـــ هـــ

  مازندرانی و فارسی

انجمن زبان   فارسی
  شناسی ایران

شماره  هفتم 97-79  ایران
14 

پاییز و 
زمستان 

1390  

 - علمی
 /پژوهشی

ISC  

د دکتر احم
 - رمضانی

دکتر آتوسا 
رستم بیک 

  تفرشی

مقایسۀ کاربرد زبان   9
مازندرانی و فارسـی  
ــدین و   ــین والــ بــ
  فرزندان شهر جویبار

پذیرش   ایران  شناختزبان  فارسی
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
  چاپ

 - علمی
 /پژوهشی

ISC  

دکتر احمد 
 - رمضانی

دکتر آتوسا 
رستم بیک 

 - تفرشی
یجه واسو خد

  جویباري

  زبان عربی  10

  

دانشنامه   فارسی
سازمان  -ایران

فرهنگ و 
ارتباطات 

  اسالمی

پذیرش   ایران
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
  چاپ

دایره ( 
  )المعارف

احمد رمضانی   
  واسوکالیی



یف
رد

  

  عنوان مقاله
به 
  زبان

نام نشریه یا 
  ناشر

  صفحات  کشور

تاریخ   مشخصات
  )1(انتشار 

ماهـ  (
  )سال

 )2(نمایه علمی
  معتبر

اسامی 
همکاران 

شامل (بترتیب 
  )نام متقاضی

سال 
  چندم

  شماره

  زبان بلوچی  11

  

دانشنامه   فارسی
سازمان  -ایران

فرهنگ و 
ارتباطات 

  میاسال

پذیرش   ایران
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
  چاپ

دایره ( 
  )المعارف

احمد رمضانی   
  واسوکالیی

  زبان مازتدرانی  12

  

دانشنامه   فارسی
سازمان  -ایران

فرهنگ و 
ارتباطات 

  اسالمی

پذیرش   ایران 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
 چاپ

پذیرش 
براي 
  چاپ

ه دایر( 
  المعارف

احمد رمضانی   
  واسوکالیی

  

 مقاالت ارائه شده در همایش هاي علمی معتبر

یف
رد

  

  تاریخ
علمی  همایش عنوان

  معتبر

  محل برگزاري

  عنوان مقاله

ه اسامی همکاران ب
شامل (ترتیب اولویت 

  )نام متقاضی

خالصه 
  مقاله

مقاله 
  شهر  کشور  کامل

 2nd  میالدي  1
International 
Conference 
on New 
Trends in 
Education 
and Their 
Implications 

ــال  ترکیه آنت
  یا

 An Analysis 
of Educable 
Mentally 
Retarded 
Students’ 
Written 
Discourse 
based on 
Halliday’s 
Systemic 
Functional 
Approach 

Rostambeik 
Tafreshi, 
Atousa, 
Ramezani 
Vasookolaee,  
Ahmad 

    

  سال  ماه  روز

27-
29  

4  2011  



 2nd  میالدي  2
International 
Conference 
on New 
Trends in 
Education 
and Their 
Implications 

ــال  ترکیه آنت
  یا

 A Linguistic 
Description 
of Mentally 
Retarded 
Students’ 
Spelling 
Errors 

Rostambeik 
Tafreshi, Atousa, 
Ramezani 
Vasookolaee,  
Ahmad 

    

  سال  ماه  روز

27-
29  

4  2011  

  

 گزارش هاي علمی و طرح هاي پژوهشی فناوري

یف
رد

  

  محل انجام   عنوان گزارش
  فعالیت

اسامی همکاران بترتیب   تاریخ انجام
شامل نام (اولویت 

  پایان  شروع  )متقاضی

درس زبـان  آمـوزان بـه   بررسی عوامل مؤثر بر رغبت دانـش   1
  1384-85انگلیسی در استان ایالم در سال تحصیلی 

استان . پ.سازمان آ
  ایالم 

  

   طرحهمکار   1385  1384

بررسی موانع اجراي روش هاي تدریس فعال در کالس هاي   2
درسی دوره راهنمایی تحصیلی در شـهر اصـفهان در سـال    

  1385-1386تحصیلی 

سازمان آموزش و 
پرورش استان 

  اصفهان 

   طرحهمکار   1386  1384

پایه سوم تا (بررسی تاثیر آموزش زبان فارسی دوره ابتدایی   4
پنجم بر اساس الگوي راهنماي مشارکتی در تقویت یادگیري 

  آموزانهاي اجتماعی دانشهاي زبانی و مهارتتوانایی

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

   طرحهمکار   1388  1385

-گیري زبـان انگلیسـی در دانـش   مقایسه عوامل موثر بر یاد  5

آموزان موفق و ناموفق مدارس متوسطه استان مازنـدران در  
  1386-1387سال تحصیلی 

سازمان آموزش و 
پرورش استان 

  مازندران

   طرحهمکار   1387  1385

هاي مختلف تحصـیلی،  بررسی میزان ترك تحصیل در دوره  6
  نعوامل موثر آن و عوارض ناشی از آن در استان مازندرا

سازمان آموزش و 
پرورش استان 

  1385-مازندران

   طرحهمکار   1385  1384



میزان آشنایی معلمان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با اصول   7
هاي فعال تدریس در استان ایالم در سال تحصـیلی  و روش
1385-1384  

سازمان آموزش و 
  پرورش  استان ایالم 

   طرحهمکار   1385  1384

پژوهشگاه مطالعات   مه آموزشی رشد مفاهیم برکنسازي برناآماده  8
  آموزش و پرورش

احمد رمضانی : مجري  1390  1388
، دکتر آتوسا واسوکالیی

   رستم بیک تفرشی

پژوهشگاه علوم   شناسی در خاورمیانهدرآمدي بر زیان  9
انسانی و مطالعات 

  فرهنگی

  همکار و ویراستار علمی  1392  1390

توان ذهنی مقطع پـیش دبسـتانی   واژگان پایه کودکان کم   10
  شهر تهران

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

ادامه   1391
  دارد

احمد رمضانی : مجري
  واسوکالیی

  

 :ترجمه کتاب

یف
رد

  

عنوان /  کتاباصلی عنوان 
  ترجمه شده

سال انتشار 
  کتاب اصلی

ناشر کتاب 
  ترجمه شده

تاریخ انتشار یا قبولی براي 
توسط موسسه مورد  )1(چاپ

  تایید هیات ممیزه

اسامی همکاران بترتیب 
شامل نام (اولویت 

  )متقاضی

1  

  

ــباطی و   ــکالت انضـ ــل مشـ حـ
روش ها و : مدیریت کالس درس

  الگوهایی براي معلمان

  

2005  
پژوهشگاه 

مطالعات اموزش و 
  پرورش 

1389  
ساسان اسدپور، احمد 

  رمضانی 

2  

ــباطی و   ــکالت انضـ ــل مشـ حـ
ا و روش ه: مدیریت کالس درس

  الگوهایی براي معلمان

  

  )چاپ دوم با اصالحات( 1391  انتشارات مدرسه  2005
ساسان اسدپور، احمد 

  رمضانی 



3  

راهنماي معلم براي محافظت از 
  کودك

  

  

  1391  انتشارات مدرسه  2003
دکتر آتوسا رستم بیک 
تفرشی، احمد رمضانی 

  واسوکالیی

4  

  

: مشـــکالت زبـــانی و ارتبـــاطی
  مانراهنمایی براي معل

  

  1391  انتشارات مدرسه  2005
احمد رمضانی واسوکالیی، 

دکتر آتوسا رستم بیک 
  تفرشی

  

 :ترجمه مقاله

یف
رد

  

/ اصلی مقاله عنوان 
  عنوان ترجمه شده

مقاله 
اصلی به 

  زبان

نام نشریه علمی معتبر که 
مقاله ترجمه شده در آن 

  )1(چاپ شده است

تاریخ 

ماه (انتشار 

  )و سال

  صفحات
ان اسامی همکار
شامل (بترتیب اولویت 

  )نام متقاضی

مشخصات 
  نشریه

سال 
  چندم

  شماره

1  
رابطه بین یادگیري زود 
هنگام زبان دوم با رشد 

  مهارت ها
  انگلیسی

مرکز تعلیم  -فصلنامه پویش
  و تربیت کاربردي تبریز

    
احمد  -علی عربانی دانا

  رمضانی واسوکالیی
 --    

  

 اجرایی - فعالیت هاي علمی

  فردی

  عنوان فعالیت
نوع 

  فعالیت
  محل انتشار یا ارائه

تاریخ انتشار یا 
قبولی براي چاپ 
توسط مؤسسه 

مورد تایید هیات 
  ممیزه

اسامی همکاران 
شامل نام (بترتیب 

  متقاضی



چکیده تحقیقات آموزش فنی و حرفه   1
  )جلد پنجم(اي 

  

تدوین 
  کتاب

نعمت اهللا دکتر   1388  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
متین، دکتر احد 
نویدي، نصرت اهللا 

بدري، احمد 
  رمضانی 

2  ENGLISH FOR THE 
SUDENTS OF 
PERSIAN 
LITERATURET 

  

  

  1389و  1388  کانون فرهنگی آموزش  تالیف 

چاپ شده به (
هاي صورت آزمون

  )اي- دوره

  احمد رمضانی 

ــه    3 ــد نام ــدوین نق ــی و «ت ــان شناس زب
ویـژه   -» آموزش زبـان هـاي خـارجی   

  زبان شناسی

 

تدوین 
  نقدنامه

ش، ع مورخ /3254نامه شماره 
دبیر شوراي بررسی متون  14/2/1390

دکتر سید (و کتب علوم انسانی 
پژوهشگاه علوم  - حسین حسینی 

  انسانی و مطالعات فرهنگی 

دکتر جان اهللا   زیر چاپ
احمد - کریمی مطهر

  رمضانی 

ــه    4 ــد نام ــدوین نق ــی و «ت ــان شناس زب
ویـژه   -» ن هـاي خـارجی  آموزش زبـا 

  زبان هاي خارجی

 

تدوین 
 نقدنامه

ش، ع مورخ /3254نامه شماره 
دبیر شوراي بررسی متون  14/2/1390

دکتر سید (و کتب علوم انسانی 
پژوهشگاه علوم  - حسین حسینی 

  انسانی و مطالعات فرهنگی 

دکتر جان اهللا   زیر چاپ
  کریمی مطهر

ــه    5 ــد نام ــدوین نق ــی و «ت ــان شناس زب
ویـژه   -» زش زبـان هـاي خـارجی   آمو

  زبان انگلیسی

 

تدوین 
 نقدنامه

ش، ع مورخ /3254نامه شماره 
دبیر شوراي بررسی متون  14/2/1390

دکتر سید (و کتب علوم انسانی 
پژوهشگاه علوم  - حسین حسینی 

  انسانی و مطالعات فرهنگی 

دکتر جان اهللا   زیر چاپ
  کریمی مطهر

ــه    6 ــد نام ــدوین نق ــی و«ت ــان شناس  زب
ویـژة   -» آموزش زبـان هـاي خـارجی   

  زبان و ادبیات روسی

 

تدوین 
 نقدنامه

ش، ع مورخ /3254نامه شماره 
دبیر شوراي بررسی متون  14/2/1390

دکتر سید (و کتب علوم انسانی 
پژوهشگاه علوم  - حسین حسینی 

  انسانی و مطالعات فرهنگی 

دکتر جان اهللا   زیر چاپ
  کریمی مطهر

 

  



 زمایشگاه، کارگاهبرپایی نمایشگاه، آ

یف
رد

  

  عنوان فعالیت

  نوع فعالیت

  سایر مشخصات

اسامی همکاران به 
  ترتیب

شامل نام (
  )متقاضی

برپایی   مالحظات
  نمایشگاه

راه طراحی و 
 اندازي آزمایشگاه

  و کارگاهها

1  
ــان  ــی پودمــ طراحــ

  ویرایش و ترجمه
  √  

طبق گواهی صادره از دانشگاه 
 6کاربردي واحد  - جامع علمی

  تهران

احمد رمضانی 
آتوسا  -واسوکالیی

  رستم بیک تفرشی

واحد  8معادل 
  درسی

2  

ــان  ــی پودمــ طراحــ
نگارش خبر بـه زبـان   

  انگلیسی

  

  √  
طبق گواهی صادره از دانشگاه 

 6کاربردي واحد  - جامع علمی
  تهران

آتوسا رستم بیک 
احمد  - تفرشی

  رمضانی واسوکالیی

واحد  8معادل 
  درسی

3  

ــدرس دوره ضــمن   م
  خدمت

رویکردهــاي ارتبــاط "
با کودکان آسیب دیده 

  "شنوایی

  

  √  
گواهی صادره توسط ریاست مرکز 

شماره -)ص(آموزش پیامبر اعظم 
  24/10/1388مورخه  458/230

احمد رمضانی 
  واسوکالیی

تدریس در 
  کارگاه  

  )ساعت 12(

زش .سازمان آمو
و پرورش 
  استثنایی

  

  شرکت در کارگاهها
یف

رد
  

  مالحظات  مدت زمان  برگزار کننده کارگاه  الیتنوع فع  عنوان فعالیت

1  
نشسـت کمیتـه اجرایــی مجمـع نماینــدگان    

ــیا  ــالس آس ــوزش   -مج ــراي آم ــیه ب اقیانوس

(FASPPED) :آموزش براي همه  

شرکت در 
  کارگاه 

کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شوراي اسالمی، 

کمیسیون ملی یونسکو، دفتر 
  اي یونسکو منطقه

ریخ ساعت در تا 8
29/3/1390  

  



2  
شناختی در هاي معرفتروش تحقیق و شیوه

علـوم اجتمـاعی و مطالعـات فرهنگـی ویـژه      
  اعضاي هیات علمی 

شرکت در 
  کارگاه 

ریزي موسسه پژوهش و برنامه
پژوهشگاه علوم  –آموزشی 

  انسانی و مطالعات فرهنگی 

  ساعت  36

تا  8/9/1382از (
12/9/1283 (  

  

3  
ــرایش     ــانی وی ــا مب ــنایی ب محتــوایی، (آش

ویـژه اعضـاي هیـات    ) ساختاري، زبانی، فنی
  علمی

شرکت در 
  کارگاه 

ریزي موسسه پژوهش و برنامه
پژوهشگاه علوم  –آموزشی 

  انسانی و مطالعات فرهنگی 

از (ساعت  48
تا  11/4/1384
16/4/1384(  

  

4  Cognitive psychology of 
reading  

شرکت در 
 کنفرانس و 

  کارگاه 

کنفرانس بین المللی علوم 
  شناختی 

  ) ساعت 16(کنفرانس 
 2: کارگاه
  ساعت

5  
ــوآوري وزارت   ــت و ن کنفــرانس نظــام خالقی

 آموزش و پرورش 

شرکت در 
  کنفرانس

  شوراي عالی آموزش و پرورش 
 13و  12(ساعت  16

  ) 1388مرداد 
  

  شناسی کارگاه تخصصی آواشناسی و واج  6
شرکت در 

  کارگاه 
    )27/1/88(ساعت  9  شناسی ایران نجمن زبانا

  کارگاه یک روزه صرف  7
شرکت در 

  کارگاه 
  شناسی ایران انجمن زبان

ساعت  8
)15/12/1389(  

  

 بررسی نظریه بهینگی   8
شرکت در 

  کارگاه 
  شناسی ایران انجمن زبان

ساعت نهم دي ماه  8
1389  

  

9  
دوره آموزشی فناوري اطالعات و ارتباطات در 

  موزش و پرورش آ
دوره ضمن 

  خدمت 
اداره کل تربیت معلم و آموزش 

  نیروي انسانی 
    ساعت 24

  سخنرانی   شناسی در ایران تاریخچه گویش  10
پژوهشگاه علوم انسانی و 

  مطالعات فرهنگی
  

اردیبهشت 
1382  

11  
شناسـی  معرفی و نقد کتاب درآمدي بر زبان

  اجتماعی
  1382آبان     دانشگاه عالمه طباطبایی  سخنرانی 

  سخنرانی   گویش روستاي واسوکال  12
پژوهشگاه علوم انسانی و 

  مطالعات فرهنگی
  

شهریور 
1383  

    دانشگاه عالمه طباطبایی  سخنرانی   مسائل نظري در زمینه زبان و قدرت  13
اسفند 
1383  

  1384آبان     دانشگاه عالمه طباطبایی  سخنرانی   چارچوب کلی روش تحقیق  14

    



  اجرایی –ی خدمات علم

یف
رد

  

  محل  نوع فعالیت 
  تاریخ انجام فعالیت  مشخصات ابالغ

مدت براي 
مسئولیتهاي 

  اجرائی
  روز  ماه  سال  تا تاریخ  از تاریخ  تاریخ  شماره

1  

قائم مقام گروه زبان شناسی و 
ــاي خــارجی  ــان ه شــوراي زب

بررســی متــون و کتــب علــوم 
  انسانی

پژوهشگاه علوم 
انسانی و 

  مطالعات فرهنگی 
        ادامه دارد  1391مهر   1391مهر   

2  
عضو گروه زبان شناسی و زبان 

شـوراي بررسـی   هاي خارجی 
  متون و کتب علوم انسانی

پژوهشگاه علوم 
انسانی و 

  مطالعات فرهنگی 
        ادامه دارد  1391مهر   1391مهر   

3  

ــی و   ــان شناس ــروه زب ــر گ دبی
ــان هــاي خــارجی  آمــوزش زب
شوراي بررسی متـون و کتـب   

  انسانی علوم 

پژوهشگاه علوم 
انسانی و 

  مطالعات فرهنگی 
  ش،ع/3254

  گواهی 

14/2/90  
      8  ادامه دارد  1/10/1384

4  

مطالعـه  "دبیر اجرایی همایش 
تطبیقی فرهنگ و زبان ادبیات 

دومین کنگـره   "فارسی و اردو
  ملی علوم انسانی

پژوهشگاه علوم 
انسانی و 

  مطالعات فرهنگی 
  ش،ع/3254

  گواهی 

14/2/90  
9/12/89          

عضو کمیته اجرایی نخسـتین    5
  کنگره ملی علوم انسانی

پژوهشگاه علوم 
انسانی و 

  مطالعات فرهنگی 
  ش،ع/1762

  گواهی 

21/12/1386  

اسفند ماه 
1385  

  
یک 
  سال

    

6  

ــگاه   ــوان پژوهشـ ــاور جـ مشـ
  مطالعات آموزش و پرورش 

ــگاه ( ــت پژوهش ــرکار : ریاس س
  )خانم دکتر نیک صفت

پژوهشــــــــگاه 
ت آموزش مطالعا

  و پرورش 
51/71/900  15/1/1388  15/1/1388  22/6/1389  

یک 
  سال

5    

7  

ــگاه   ــوان پژوهشـ ــاور جـ مشـ
  مطالعات آموزش و پرورش 

قاي آ جناب: ریاست پژوهشگاه(
  )دکتر قدمی

پژوهشــــــــگاه 
مطالعات آموزش 

  و پرورش 
    ادامه دارد  22/6/1389  22/6/1389  51/2861/900

10 
  ماه

  



8  
 عضـــو ســـتاد تـــالیف ســـند

راهبردي مشاوران جوان وزارت 
  آموزش و پرورش

مشاور جوان 
وزارت آموزش و 

  پرورش
    ادامه دارد  7/10/1389  7/10/1389  1383/600/1

6 
  ماه

  

9  
دبیر کمیسیون تالیفات گـروه  
مشاوران جوان وزارت آمـوزش  

  و پرورش 

وزارت آموزش و 
  پرورش

    ادامه دارد  14/4/1389  14/4/1389  1156/600/1
یک 
  سال

  

10  
نماینده پژوهشـگاه در کمیتـه   
پژوهشی سازمان ملی پرورش 

  نهاي درخشااستعداد

سازمان ملی 
- پرورش استعداد

  نهاي درخشا
    ماه7    ادامه دارد  29/9/1389  29/9/1389  13/4140/900

11  
عضو کمیته فرهنگـی شـوراي   

  هانظام پیشنهاد

پژوهشــــــــگاه 
مطالعات آموزش 

  و پرورش 
13/4578/900  6/10/1385  6/10/1385  6/10/1386  

 
  1سال

    

ــی     12 ــتین کرس ــی نخس ــر علم دبی
  ترویجی فلسفه براي کودك 

  26/12/1388  1/7218/1  پ .پژوهشگاه آ
اسفند 
1388  

    
3 
  ماه

  

  

 اجرایی –مقاالت ترجمه شده علمی 

یف
رد

  

عنوان ترجمه / اصلی مقاله عنوان 
  شده

مقاله 
اصلی 
  به زبان

نام نشریه علمی معتبر 
رجمه شده که مقاله ت

در آن چاپ شده 
  )1(است

تاریخ 

انتشار 

ماه و (

  )سال

  صفحات

اسامی همکاران 
بترتیب اولویت 

شامل نام (
  )متقاضی

مشخصات 
  نشریه

سال 
  چندم

  شماره

اجراي آموزش موثر براي دانش آموزان   1
  انگلیسی  داراي اختالل یادگیري

فصلنامه تخصصی 
آموزشی، - پژوهشی(

  د، مدارس کارآم) خبري

موسسه توسعه مدارس 

   کارآمد

1387  90-
91  

احمد رمضانی 
  چهارم  اول  واسوکالیی

  انگلیسی  یادگیري زبان دوم و آموزش زبان  2

نامه آموزشی پژوهش
- ماهنامه پژوهشی(

پژوهشگاه  -)خبري
مطالعات آموزش و 

  پرورش

1388  14-
15  

احمد رمضانی 
  111  --   واسوکالیی



در فقدان درس زبـان شناسـی قضـایی      3
  انگلیسی  کشور و مشکالت ناشی از آن در کشور

خبر نامه شوراي بررسی 
متون و کتب علوم 

ویژه نامه کنگره (انسانی 
 - )ملی علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و 
  مطالعات فرهنگی

1385  25-
27  

احمد رمضانی 
  6و5  دوم  واسوکالیی

  

 :اجرایی بررسی شده –مقاالتی که در قالب فعالیت علمی 

ر
یف

د
  

  عنوان مقاله
به 
  زبان

نوع 
  مقاله 

  صفحات  کشور  نام نشریه یا ناشر

تاریخ   مشخصات
انتشار 

)1(  

ـ ( ماه 
  )سال

اسامی همکاران 
شامل (بترتیب 

  )نام متقاضی

سال   مروري
  چندم

    شماره

ــق در   1 روش تحقیــ
ــد   ــانگی و چن دوزب

  زبانگی

ماهنامه (نامه آموزشی پژوهش    فارسی
پژوهشگاه  -)خبري-پژوهشی

  مطالعات آموزش و پرورش

احمد رمضانی   1388  119    46  ایران
  واسوکالیی

معرفــی مجموعــه    2
ــتین   ــاالت نخس مق
کنگـره ملـی علـوم    

  انسانی

ماهنامه (نامه آموزشی پژوهش    فارسی
پژوهشگاه  -)خبري-پژوهشی

  مطالعات آموزش و پرورش

احمد رمضانی   1388  110    30  ایران
  واسوکالیی

ســـت گـــزارش نش  3
مشترك پژوهشـگاه  

  پ و گروه فبک.آ

  پژوهشگران    فارسی

خبري  -فصلنامۀ پژوهشی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

   فرهنگی

و  20  148  144  ایران
21  

احمد رمضانی   1389
  واسوکالیی

مقــاالت مربــوط بــه   4
گروه زبان شناسی در 
خبــر نامــه شــوراي 

  بررسی متون

ن و خبر نامه شوراي بررسی متو    فارسی
ویژه نامه (کتب علوم انسانی 

 -)کنگره ملی علوم انسانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

  فرهنگی

-1384  5و4و3      ایران
1385  

احمد رمضانی 
  واسوکالیی

 

 

 

  



  اجرایی –سایر فعالیت هاي علمی 

یف
رد

  

  محل انجام   فعالیت عنوان 
  فعالیت

  تاریخ انجام
امتیاز قابل احتساب 

 بند 3موضوع تبصره 
2-9 )1(  

اسامی همکاران بترتیب اولویت 
  )شامل نام متقاضی(

  پایان  شروع

نقد و بررسی متـون، کتـب و     1
  برنامه هاي علوم انسانی 

  

شوراي بررسی متون و کتب 

پژوهشگاه علوم  -علوم انسانی 

  انسانی و مطالعات فرهنگی 

  احمد رمضانی واسوکالیی    1390  1384

مورخه  ش، ع/3254نامه شماره 

14/2/1390  

 -گروه مطالعات امنیت اجتماعی   پژوهشیمشاوره و خدمات در امور   2

پژوهشگاه علوم انسانی و 

  مطالعات فرهنگی

  احمد رمضانی واسوکالیی    1387  1386

الف /گ/29/124/14/5/1نامه شماره  

   20/9/1387مورخه 

  مدیر گروه مطاالت امنیت اجتماعی 

ــایت   3 ــه س ــی و ترجم طراح
هشکده کودکان استثنایی پژو

  به زبان انگلیسی

  پژوهشکده کودکان استثنایی

  

  احمد رمضانی واسوکالیی    1388  1387

مورخه  1/490/902نامه شماره 

ریاست پژوهشکده   16/9/88

  کودکان استثنایی

 

  

 :داوري طرح هاي پژوهشی

یف
رد

  

  محل انجام   فعالیت مورد ارزیابیعنوان 
  فعالیت

رزیابی و زمان ا  تاریخ انجام
  نظارت طرح

  
  پایان  شروع

  ارزیابی طرح معلم پژوهنده  1

  )اقدام پژوهشی 35(

سازمان آموزش و پرورش شهر 
  تهران

1385  1385  1385  

  1386ارزیابی طرح پژوهشی برتر هفته پژوهش   2

  )طرح پژوهشی 4(

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
  پرورش

1386  1386  1386  



یف
رد

  

  محل انجام   فعالیت مورد ارزیابیعنوان 
  فعالیت

رزیابی و زمان ا  تاریخ انجام
  نظارت طرح

  
  پایان  شروع

  ندهارزیابی طرح معلم پژوه  3

  )اقدام پژوهشی  37(

  

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
  پرورش

1389  1389  1389  

  1389ارزیابی طرح پژوهشی برتر هفته پژوهش   4

  )طرح پژوهشی1(

  

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
  پرورش

1389  1389  1389  

هاي برتر نامهها و پایانعضو کمیته تخصصی ارزیابی و انتخاب طرح  5
طرح  4ارزیابی (وزارت آموزش و پرورش  1392هفتۀ پژوهش سال 

  )نامهو یک پایان

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
  پرورش

پاییز 
1392  

    1392پاییز 

هاي برتر نامهها و پایانعضو کمیته تخصصی ارزیابی و انتخاب طرح  6
طرح  4ارزیابی  (وزارت آموزش و پرورش  1391هفتۀ پژوهش سال 

  )نامهپایان 1و 

طالعات آموزش و پژوهشگاه م
  پرورش

پاییز 
1391  

    1391پاییز 

بررسی واژگان پایه در کودکان آسیب دیده شنوایی طرح فراگیر   7
به تاریخ  29202در مدارس ابتدایی شهر تهران به شماره قرارداد 

  سالیک: مدت اجرا 11/12/1391

  دکتر مهدي دستجردي: مجري

دکتر احمد رمضانی: ناظر  

تثنایی، ژوهشکده کودکان اس پ
پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

  پرورش

    در حال اجرا  1391

شناختی به شماره قرارداد تدوین راهنماي تکالیف آگاهی واج  8
  27/10/1388مورخ  900/ق/19/41

ژوهشکده کودکان استثنایی،  پ
پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

  پرورش

1388  17/12/1390    

ملکرد سواد خواندن هاي خانوادگی و فردي بر عنقش فعالیت  9
، 2006آموزان پایۀ چهارم ابتدایی بر اساس مطالعات پرلز دانش

به تاریخ  13/2928/900مهدي نامداري پژمان، شماره قرارداد 
4/8/1390  

المللی مرکز ملی مطالعات بین
  تیمز و پرلز

    1392پاییز   1390

 پیشنهادي براي(ارزیابی ترجمه کتاب اولین داستان هاي فکري   10
  )چاپ

ژوهشکدة کودکان استثنایی،  پ
پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

  پرورش

آبان 
1392  

مورخ  1/207/902  1392آبان 
19/8/1392  

هاي شناسی و زبانداوري و نقد دو عنوان کتاب براي گروه زبان  11
خارجی، شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه 

  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ي بررسی متون و کتب شورا
علوم انسانی، پژوهشگاه علوم 

  انسانی و مطالعات فرهنگی

ش، ع /4733  1/7/1392  1/7/1391
مورخ 

16/10/1392  

  



 :تقدیرنامه ها

یف
رد

  

  پست سازمانی صادر کننده تقدیر   تقدیر براي 
تقدیر تاریخ 

  نامه 
شماره تقدیر 

  نامه 

  لی وزارت مقام عا   جوان منتخب و موفق فرهنگی   1

  ) دکتر حاجی بابایی(

6/5/1389  11572/140  

ریاست محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و   مولف جوان برتر و موفق فرهنگی   2
  پرورش

  )  آقاي دکتر قدمی(

9/5/1389    

  رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع   کاربردي شهید مطهري  -استاد مرکز علمی  3

  )الدین میر محمديسید جمال(

    

بـراي  » برنامه درسی زبان«سخنرانی با موضوع   4
  همکاران فرهنگی 

دکتر (معاون وزیر  و رئیس سازمان استثنایی
  ) سوسن کشاورز

18/11/1389  14667  

  )علی اصغر یزدانی( معاون محترم پرورشی وزیر   تالش در تحقق اهداف گروه مشاوران جوان   5

  )عبدالرسول شکیبافر(مشاور وزیر 

11/9/1389  1395/600/1  

  1395/600/1  11/9/1389  )عبدالرسول شکیبافر(مشاور وزیر   تالش در تحقق اهداف گروه مشاوران جوان   6

  )عباس رهی( معاون محترم  آموزشی وزیر   هفته بزرگداشت مقام معلم   7

  )عبدالرسول شکیبافر(مشاور محترم وزیر 

9/2/1388  7255/400  

ابراهیم ( معاون محترم  هماهنگی دفاتر وزیر   شاوران جوان تالش در تحقق اهداف گروه م  8
  )فتح اللهی 

10/5/1388  7/579/200  

      رئیس مرکز   تهران   6کاربردي واحد  -استاد مرکز علمی  9

ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات   همکاري در برگزاري کنگره ملی علوم انسانی   10
  )  شنی آقاي دکتر مهدي گل(فرهنگی 

    1385اسفند 

گروه اعزامی سرپرست (همکاري در پروژه مهر   11
  ) استان خراسان شمالیبه 

ابراهیم ( معاون محترم  آموزش متوسطه وزیر  
  )سحر خیز

30/9/1389  7913/400  



حضور فعال جوانان فرهنگی در عرصۀ تعلیم و   12
  تربیت

علی اصغر یزدانی ( معاون محترم  پرورشی وزیر 
(  

  )عبدالرسول شکیبافر(ور محترم وزیر مشا

19/10/88  960/600/1  

ریاست محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و   فعالیت در پژوهشگاه   13
  )  خانم دکتر نیک صفت (پرورش 

23/12/88  7087/900  

ــژوهش و    14 ــی در ســازمان پ ــاري و همراه همک
  ریزي آموزشیبرنامه

 معاون محترم وزیر و ریاست -دکتر محمدیان
  ریزي آموزشیمحترم سازمان پژوهش و برنامه

1/2/1392  3055  

ارزیاب طرح ( 1391همکاري در هفتۀ پژوهش    15
  )نامه برترو پایان

معاون محترم وزیر و ریاست  -دکتر محمدیان
  ریزي آموزشیمحترم سازمان پژوهش و برنامه

12/12/1391  27374  

  

  

 


