دكتر محمدرضا كرامتي

دانشيار پايه  31گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران
عضويت در مجالت و انجمن ها
 .1عضو انجمن آموزش عالي ايران در سه دوره متوالي
 .۲عضو هيات موسس و هيات مديره انجمن آموزش و پرورش تطبيقي ايران
 .3عضو هيات تحريريه مجله منابع انساني نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 .4عضو هيات تحريريه فصلنامه سبک زندگي ديني پژوهشکده باقرالعلوم
 . 5عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور
 .6عضو گروه ارزياب مقاالت انجمن پيشرفت آموزشي امريکا AACE
 .7عضو گروه پروژه شادكامي شهر ادمونتون دركشور كانادا
 .8عضو هيات موسس و هيات امنا دانشگاه اترک قوچان

تـألـيفات
.1كرامتي،محمدرضا .)1374(.برنامه ريزي استراتژيک در آموزشوپرورش،انتشارات آستانقدسرضوي.
.۲كرامتي،محمدرضا .)1376(.هنر معلمي،مشهد:انتشارات مرنديز.
. 3كرامتي،محمدرضا .)1381(.ارزشيابي عملکرد كاركنان،مشهد:انتشارات پژوهش توس.
.4كرامتي،محمدرضا .)138۲(.نظارت و راهنمايي آموزشي،مشهد:انتشارات پژوهش توس.
.5كرامتي،محمدرضا .)138۲(.مديريت تعارض و كار با افراد دشوار،مشهد:انتشارات پژوهش توس.
 .6كرامتي،محمدرضا  .)1384(.يادگيري مشاركتي،مشهد :انتشارات فرا انگيزش ،چاپ دوم.
 .7كرامتي،محمدرضا  .)1384(.اصول برنامه ريزي آموزشي ،مشهد :انتشارات پژوهش توس.
.8كرامتي ،محمدرضا  .)1385(.از تدريس لذت ببريم ،انتشارات دانشگاه تربيت معلم سبزوار .
 .۹كرامتي ،محمدرضا  .)13۹6(.مهارت هاي زندگي دانشجويي .انتشارات سمت .چاپ سوم
.1۰كرامتي،محمدرضا .)13۹۰(.تجربيات ياددهي-يادگيري موفق در آموزش عالي.صدايمعاصر.

 .11كرامتي ،محمدرضا  .)13۹۰(.آموزش رياضي در هزاره سوم .صداي معاصر.
.1۲كرامتي ،محمدرضا  .)13۹1(.جاده آرامش .انتشارات رسانه تخصصي.
 .13كرامتي ،محمدرضا  .)13۹۲(.ارزيابي برنامه درسي ،انتشارات رشد. .
 .14كرامتي،محمدرضا .)13۹3(.برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي آموزشي،انتشارات سمت.
.15كرامتي ،محمدرضا .)13۹5(.نوجوانان چهچيزهايي را از والدين خود پنهان ميكنند؟ انتشارات زندگي شاد .چاپ دوم.
 .16كرامتي ،محمدرضا و همتي ،زهرا .)13۹4( .يادگيري مشاركتي ،تهران :انتشارات فروغ فلق.
.17كرامتي،محمدرضا و همتي،زهرا .)13۹4(.روشهاو فنون يادگيري مشاركتي ،تهران :انتشارات فروغ فلق.
 .18كرامتي،محمدرضا و ميرضيايي،احسان .)13۹5(.طراحي و اجراي يادگيري مشاركتي،تهران :انتشارات فروغ فلق.

.۹كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .يادگيري مشاركتي و پيشرفت تحصيلي ،تهران :انتشارات زندگي شاد.

 .۲۰كرامتي ،محمدرضا و همتي ،زهرا .)13۹4( .ياددهي -يادگيري در مدارس ابتدايي و متوسطه ،تهران :انتشارات زندگي شاد.
 .۲1كرامتي ،محمدرضا .)13۹4( .مغز سبز ،انتشارات زندگي شاد.
 .۲۲كرامتي ،محمدرضا و عبيداوي ،عبدالجليل .)13۹5( .مقدمه اي بر برنامه ريزي آموزشي و درسي ،انتشارات زندگي شاد .چاپ دوم.

 .۲3كرامتي ،محمدرضا ( ۹۹۹ .)13۹5راز زندگي شاد ،انتشارات زندگي شاد.
 .۲4كرامتي ،محمدرضا و شالباف ،عذرا .)13۹5( .مهارتهاي زندگي دانشآموزي ،انتشارات زندگي شاد.
 .۲5كرامتي ،محمدرضا و اوركي جلکاني ،فاطمه .)13۹5( .كودک در مهدكودک ،انتشارات زندگي شاد.
 .۲6كرامتي ،محمدرضا و رجبي ،اعظم .)13۹5( .پنج زبان عشق همسران ،انتشارات زندگي شاد.
 .۲7كرامتي ،محمدرضا و شالباف ،عذرا .)13۹5( .آموزش رياضي در مدارس امروز ،انتشارات زندگي شاد.
 .۲8كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .اعتدال و شادي ،انتشارات زندگي شاد.
 .۲۹كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .ياددهي  -يادگيري با رويکرد فراشناختي ،انتشارات زندگي شاد.
 .3۰كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .يادگيري مشاركتي و پيشرفت تحصيلي با رويکرد فراشناختي ،انتشارات زندگي شاد.
 .31كرامتي ،محمدرضا .)13۹6( .راهنماي عملي برنامه ريزي استراتژيک در مدارس و دانشگاهها ،انتشارات زندگي شاد .چاپ دوم.
 .3۲كرامتي ،محمدرضا .)13۹6( .فراز و فرودهاي اولين سال تدريس ،انتشارات زندگي شاد .چاپ دوم.

 .33كرامتي ،محمدرضا .)13۹6( .علم و هنر ياددهي -يادگيري در مدارس ابتدايي و متوسطه ،تهران :انتشارات زندگي شاد.
 .34كرامتي ،محمدرضا .)13۹6( .يادگيري مشاركتي با رويکر فراشناختي و سازنده گرايي ،تهران :انتشارات زندگي شاد.
 .35كرامتي ،محمدرضا .)13۹6( .كار تيمي در سازمانها ،تهران :انتشارات زندگي شاد.

ترجمه ها
 .1كرامتي ،محمدرضا  .)137۲(.تدريس :يادگيري ،مشهد :انتشارات خاطره.
.۲كرامتي،محمدرضا .)1377(.سهم زنان در آموزش عالي ،انتشارات مؤسسه پژوهشوبرنامه ريزي آموزش عالي ،وزارت علوم.
 . 3كرامتي ،محمدرضا  .)1381(.رهبري به سوي رهبري ،مشهد :انتشارات پژوهش توس.
.4كرامتي،محمدرضا .)138۲(.مديريتوبرنامه ريزي سيستم هاي استراتژيک،انتشارات پژوهش توس.
.5كرامتي،محمدرضا .اسدزاده ،نسرين .)1388( .مهارت هاي مطالعه و پژوهش،انتشارات رسانه تخصصي.چاپ سوم.

.6كرامتي،محمدرضا .رحيمي ،محسن .)1388( .تضمين كيفيت در موسسات آموزشي،انتشارات رسانه تخصصي.
 .7كرامتي ،محمدرضا .محجوب ،حسن .)1388( .تدريس پيشرفته ،انتشارات يسطرون.
.8كرامتي،محمدرضا .وفايي زاده ،مهدي .)138۹( .جمعيت شناسي در برنامه ريزيآموزشي،انتشارات دانشگاه تهران.
 .۹كرامتي،محمدرضا .برار پور ،گلرخ و نقش ،زهرا.)138۹( .كليدهاي موفقيت در دانشگاه ،انتشارات يسطرون .چاپ دوم.
 .1۰كرامتي،محمدرضا .اشرفي ،طال.)13۹۰( .زناني كه بسيار نگرانند،انتشارات نسل نوانديش.
 .11كرامتي،محمدرضا .باقريان ،ولي اهلل  .)13۹۰( .انتخاب يادگيري ،انتشارات قطره.
 .1۲كرامتي ،محمدرضا  .)13۹۰(.معجزه شادي .انتشارات نسل نوانديش.
.13كرامتي،محمدرضا .)13۹۰(.آنچه دختران نوجوان به والدين خود نميگويند.صدايمعاصر.
 .14كرامتي،محمدرضا .مالمير ،علي .)13۹1( .كليد رهايي از خشم ،انتشارات قطره. .
 .15كرامتي ،محمدرضا .اشرفي ،طال .)13۹1( .گفتگوي بچه ها با خدا .انتشارات صداي معاصر.
 .16كرامتي ،محمدرضا  .)13۹۰(.آموزش رياضي به كودكان دبستاني ،تهران :انتشارات رشد ،چاپ سوم.
 .17كرامتي ،محمدرضا  .)13۹1(.آنچه معلمان بايد بدانند .انتشارات نسل نوانديش.
 .18كرامتي،محمدرضا .شفيعي فرد ،يعقوب .)13۹3( .هشت گام به سوي شادكامي.انتشارات نسل نوانديش.
 .1۹كرامتي ،محمدرضا  .)13۹۲(.تبديل افکار منفي مثبت در زندگي و محيط كار .انتشارات زندگي شاد.
.۲۰كرامتي،محمدرضا .)13۹5(.پنج زبان عشق در تربيت كودكان.انتشارات زندگي شاد.
 ۲1كرامتي ،محمدرضا  .محمدي شاهرخ ،افسانه .)13۹۲( .رهبران بزرگ رشد مي كنند.انتشارات زندگي شاد.
.۲۲كرامتي ،محمدرضا .مالمير ،علي .)13۹4( .براي شاد بودن همين كافيست.انتشارات زندگي شاد.
 .۲3كرامتي ،محمدرضا .كريميان ،غفار .)13۹5( .خشمدرماني در  3۰دقيقه.انتشارات زندگي شاد.
 .۲4كرامتي ،محمدرضا .زند رحيمي ،مينا 1۰ .)13۹3( .عادت مادران شاد .انتشارات زندگي شاد.
 .۲5كرامتي ،محمدرضا و افسانه محمدي شاهرخ .)13۹3( .مغزي كه خود را تغيير مي دهد ،انتشارات ارجمند.
 .۲6كرامتي ،محمدرضا و همتي ،زهرا .)13۹4( .مثبت نگري در زندگي و محيط كار .انتشارات زندگي شاد.
 .۲7كرامتي ،محمدرضا و علي نوري ،ليال .)13۹5( .من چه كسي هستم؟ انتشارات زندگي شاد.
 .۲8كرامتي ،محمدرضا و علي نوري؛ ليال .)13۹5( .شادبودن .انتشارات زندگي شاد.
 .۲۹كرامتي ،محمدرضا و كريم پور نطنزي ،مهتا ( .)13۹5زندگي دلخواه خود را انتخاب كنيد .انتشارات زندگي شاد
 .3۰كرامتي ،محمدرضا ،گازراني ،نسيم .)13۹5( .سطل شادي كودكان و نوجوانان .انتشارات زندگي شاد
 .31كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .تدريس مشترک ،انتشارات زندگي شاد.
 .3۲كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .طرح جامع سازماني ،انتشارات زندگي شاد.

كارگاه های آموزشي
كارگاه روش تدریس ویژه مدرسان مراكز تربیت معلم مشهد۱۳۸۱ .
كارگاه روش تدریس ویژه اعضا هیات علمي دانشگاه تربیت معلم سبزوار۱۳۸۲ .
كارگاه روش تدریس ویژه اعضا هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي .واحدهای شرق كشور۱۳۸۲ .

كارگاه روش تدریس ویژه اعضا هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد۱۳۸۳ .
كارگاه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ویژه فرماندهان نیروی انتظامي استانهای سراسر كشور۱۳۸۳ .
كارگاه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ویژه روسا و معاونین نواحي آموزش و پرورش مشهد ۱۳۸۳ .
كارگاه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ویژه روسا و معاونین نواحي آموزش و پرورش یزد۱۳۸۳ .
كارگاه روش تدریس ویژه اعضا هیات علمي دانشگاه جامع علمي  -كاربردی هالل احمر۱۳۸۹ .
كارگاه روش تدریس ویژه فرماندهان و مدرسان آموزش همگاني ناجا استانهای سراسر كشور.۱۳۸۹ .
كارگاه روش تدریس ویژه اعضاء هیات علمي دانشگاه جامع علمي – كاربردی هالل احمر.۱۳۸۹ .
كارگاه روش تدریس ویژه اعضا هیات علمي دانشگاه تهران۱۳۹۰ .
كارگاه مدیریت كالس درس ویژه اعضا هیات علمي دانشگاه امام صادق (ع)۱۳۹۳ .
كارگاه مدیریت كالس درس ویژه مدرسان آموزش بانک دی.۱۳۹4 .
كارگاه مدیریت كالس درس ویژه معلمان مدارس استثنایي.۱۳۹5 .
كارگاه مدیریت استرس ،ویژه كارشناسان روانشناسي و مشاوران.۱۳۹5 .
كارگاه مدیریت افراد دشوار ،ویژه مدیران و كارشناسان دانشگاه تهران۱۳۹5 ،
كارگاه برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد دیني و فرهنگي ،ویژه مدیران مسلمان مدارس و مراكز آموزشي هندوستان ،دهلي نو.۱۳۹5 .
كارگاه مدیریت كالس درس با رویکرد دیني و فرهنگي ،ویژه مدیران مسلمان مدارس و مراكز آموزشي هندوستان ،دهلي نو.۱۳۹5 ،
كارگاه برقر اری ارتباط با رویکرد دیني و فرهنگي ،ویژه مدیران مسلمان مدارس و مراكز آموزشي هندوستان ،دهلي نو.۱۳۹5 ،
كارگاه مطالعه و انگیزش تحصیلي با رویکرد دیني و فرهنگي ،ویژه معلمان ایراني مدارس و مراكز آموزشي هندوستان ،دهلينو.۱۳۹5 .
كارگاه كار تیمي ،ویژه مدیران و كارشناسان دانشگاه تهران.۱۳۹6 ،
كارگاه برقراری ارتباط موثر ،ویژه مدیران و كارشناسان دانشگاه تهران.۱۳۹6 ،
كارگاه طراحي و اجرای یادگیری مشاركتي ،ویژه معلمان مدارس ابتدایي شهر آمل.۱۳۹6 ،
كارگاه طراحي و اجرای یادگیری مشاركتي ،ویژه معلمان مدارس متوسطه شهر آمل.۱۳۹6 ،
كارگاه طراحي و اجرای یادگیری مشاركتي ،ویژه معلمان مدرسه پیوند منطقه زعفرانیه تهران.۱۳۹6 ،
كارگاه طراحي و اجرای یادگیری مشاركتي ،ویژه معلمان مدرسه نمونه دولتي كریمه اهل بیت منطقه  ۲تهران.۱۳۹6 ،
كارگاه طراحي و اجرای یادگیری مشاركتي 4(،مورد) ،ویژه معلمان و مدیران عالقه مند مدارس ابتدایي و متوسطه كشور.۱۳۹6 ،
كارگاه طراحي و اجرای یادگیری مشاركتي ،ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان.۱۳۹6 ،
كارگاه طراحي و اجرای یادگیری مشاركتي ،ویژه مربیان مهدكودک.۱۳۹6 ،
كارگاه پروپوزال نویسي ،ویژه دانشجویان كارشناسي ارشد گرایشهای مختلف علوم تربیتي.۱۳۹6 ،
كارگاه پایان نامه نویسي ،ویژه دانشجویان كارشناسي ارشد گرایشهای مختلف علوم تربیتي.۱۳۹6 ،
كارگاه فرزندپروری ،ویژه روانشناسان و مشاوران.۱۳۹6 ،
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.1  شماره،37  سال،روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

 .4كرامتي ،محمدرضا ،حسيني ،بي بي مريم .)1387( .تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي فيزيک .مجله روان
شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ،سال سي و هشتم .شماره۲
.5كرامتي ،محمدرضا ،ميركمالي ،سيد محمد و زاده غالم ،زهرا.)1387(.رابطه عوامل زمينه اي و نگرشي كاركنان به
اعضاي هيات علمي با رضايت شغلي آنان ،مجله آموزش عالي ايران،سال اول ،شماره دوم.
 .6كرامتي ،محمدرضا و همکاران .)1387(.رابطه روش مديريتي مهندسي ارزش با پيشرفت تحصيلي ،مجله انديشه هاي
نوين تربيتي ،دوره  ،4شماره . 3
 .7كرامتي ،محمدرضا .)1388( .تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي فيزيک در موضوع انرژي .مجله روان
شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ،سال سي و نهم .شماره .۲
 .8كرامتي ،محمدرضا و همکاران .)1388(.تاثير برنامه آموزشي بهداشت جسمي بلوغ بر سالمت عمومي ،آگاهي و
نگرش دانش آموزان ،مجله انديشه هاي نوين تربيتي ،دوره  ،5شماره .1
 .۹كرامتي ،محمدرضا .ميركمالي ،سيد محمد و رفيعي ،محسن .)1388( .رابطه هوش هيجاني و استراتژي هاي مديريت
تعارض ،مجله انديشه هاي نوين تربيتي ،دوره  ،5شماره .3
 .1۰كرامتي ،محمدرضا .)1388( .رابطه رضايت اعضا هيات علمي از سيستم پژوهشي دانشگاه با انگيزه پژوهشي آنان،
مجله مديريت و برنامه ريزي در نظامهاي آموزشي ،دانشگاه شهيد بهشتي .دوره  ،1شماره .۲
 .11كرامتي ،محمدرضا .)138۹( .رابطه هوش هيجاني با گرايش به رفتار شهروندي ،دو فصلنامه
مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي ،دانشگاه شهيد بهشتي .دوره  ،3شماره .4
 . 1۲كرامتي ،محمدرضا . )13۹۰( .تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي در مفهوم
جبر .مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران .سال  4۰شماره .4
 .13كرامتي ،محمدرضا .)13۹1( .رابطه جو سازماني و استرس شغلي معلمان ،مجله انديشه هاي نوين تربيتي ،جلد  ،8شماره ..4
 .14كرامتي ،محمدرضا .)13۹1( .هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان ،مجله رهبري و مديريت آموزشي  ،سال ششم ،شماره
 ،4مسلسل .۲۲
 .15كرامتي ،محمدرضا .)13۹1( .رابطه رشته تحصيلي و اشتغال ،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ،دوره  ،18شماره .3
 .16كرامتي ،محمدرضا .)13۹1( .تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي علوم ،فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،سال  ،11شماره .44

 .17كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .فناوري اطالعات و توانمندي روانشناختي دبيران ،دوفصلنامه آموزش در علوم انساني ،شماره .1
 .18كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .بررسي رابطه بين عادتهاي مطالعه و خودكارآمدي تحصيلي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
پايه سوم راهنمايي ،فصلنامه علوم تربيتي.

 .1۹محمد رضا كرامتي -محسن ايزان  -مسعود غالمعلي لواساني  .)13۹5( .بررسي تأثير مديريت كالس درس بر اساس رويکرد
همياري بر پيشرفت تحصيلي علوم دانش آموزان پاي ه ششم ابتدايي شهر پيرانشهر .مجله الکترونيکي يادگيري.
 .۲۰كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته هاي علوم تربيتي در ايران و كانادا ،مطالعات برنامه ريزي
آموزشي  -دانشگاه مازندران .

 .۲1كرامتي ،محمدرضا .)13۹5( .وضعيت اشتغال دانش اموختگان رشته روانشناسي در ايران و كانادا .پژوهشهاي كاربردي
روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي سابق)دانشگاه تهران.

 . ۲۲كرامتي ،محمدرضا ،پوركريمي ،جواد ،زالي ،فاطمه .)13۹6( .مقايسه فضاي آموزشي مدارس متوسطه دولتي و
غيردواتي شهر كرج ،دو فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت مدرسه ،دوره  ،5شماره .1

مقاالت علمي ترویجي و علمي مروری داخلي
.1كرامتي ،محمدرضا و قرباني ،محمود  .)138۲(.گروههاي مشاركتي موفق در سازمانها ،تدبير،
 .۲كرامتي ،محمدرضا  .)1384(.كليد هاي موفقيت براي دانشجويان تازه وارد ،مجله علمي -پژوهشي مددكاري
اجتماعي ،شماره  ،۲مسلسل .۲۲
 .3كرامتي ،محمدرضا  .)1384(.يادگيري مشاركتي و رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان ،مجله علمي پژوهشي
مددكاري اجتماعي .شماره  ،3مسلسل .۲3
 .4كرامتي ،محمدرضا  .)1384(.رابطه جو سازماني و ميزان تعارض معلمان ،مجله علمي -پژوهشي مددكاري اجتماعي ،شماره  ،1مسلسل .۲5

.5كرامتي ،محمدرضا و همکاران  .)1384(.رابطه استراتژي هاي مديريت تعارض و سالمت سازماني دبيرستان هاي شهر
شيروان ،فصلنامه پژوهشهاي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد،سال دوم ،شماره .3
 .6كرامتي ،محمدرضا  .)1385(.تاثير عوامل زمينه اي و آموزشهاي بهداشت بلوغ بر آگاهي و نگرش نوجوانان ،فصلنامه
پژوهش هاي تربيت اسالمي ،سال اول ،شماره . 4
 . 7كرامتي ،محمدرضا .)1385(.ساماندهي گروههاي مشاركتي در سازمانها ،تدبير ،سال ،7شماره .178
.8كرامتي ،محمدرضا و همکاران  .)1385(.رابطه آموزش هاي پيش دبستاني و پيشرفت تحصيلي ،فصلنامه تخصصي
پژوهشهاي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد،سال دوم،شماره .۹
.۹كرامتي ،محمدرضا و همکاران  .)1386(.بررسي تفاوت ديدگاه معلمان و مديران نسبت به نظام موجود ارزشيابي
عملکرد ،فصلنامه تخصصي پژوهشهاي تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد ،سال سوم شماره .11
.1۰كرامتي ،محمدرضا و همکاران  .)1387(.رابطه عوامل زمينه اي اعضا هيات علمي با رضايت شغلي و رضايت
سازماني ،فصلنامه پژوهشهاي تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد ،سال سوم شماره .13
 .11كرامتي ،محمدرضا  .)1387(.رابطه نگرش كاركنان به اعضائ هيات علمي و رضايت شغلي ،مجله مديريت منابع
انساني دانشگاه امام حسين(ع) ،شماره .7۰
 .1۲كرامتي ،محمدرضا ،زاده غالم ،زهرا و عسکري بهجت .)1387(.رابطه بين دانش رايانه اي با عملکرد مديران،
كارشناسان و اعضائ هيات علمي پارک علم و فن آوري خراسان ،شماره .7
 .13كرامتي ،محمدرضا و همکاران  .)1387(.كنکاشي در پديده فرار نوجوانان ،ماهنامه مهندسي فرهنگي،سال دوم ،شماره 17و.18

 .14كرامتي ،محمدرضا .)13۹۰( .تعهد سازماني در ناجا ،مجله منابع انساني نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران.
 .15كرامتي ،محمدرضا  .همکار دوم در مقاله( .)13۹5رابطه آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات و توانمندي روان
شناختي دبيران متوسطه ،دوفصلنامه علمي تخصصي آموزش در علوم انساني ،دوره .1جلد .1

طرح های پژوهشي
 .1كرامتي ،محمدرضا  .)136۹(.آثار اجتماعي آموزش و پرورش ،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان.
 .۲كرامتي ،محمدرضا  .)137۰(.عوامل افت تحصيلي دانش آموزان  ،..سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان.
 .3كرامتي ،محمدرضا  .)137۰(.برنامه ريزي آموزشي در شهر اصفهان ،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان.
.4كرامتي ،محمدرضا  .)137۰(.برنامه ريزي آموزش عالي در استان چهار محال بختياري ،مهندسين مشاور پارامادان.
 .5كرامتي ،محمدرضا  .)137۰(.تدوين طرح جامع دانشگاه شهركرد ،مهندسين مشاور پارامادان.
 .6كرامتي ،محمدرضا .)1381(.تأثير يادگيري مشاركتي بر رشد مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي رياضي .سازمان
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.
 .7كرامتي ،محمدرضا .)1383(.طراحي برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد مديريت قضايي ،قوه قضاييه جمهوري
اسالمي ايران.
.8كرامتي ،محمدرضا .)1386(.تدوين طرح جامع دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي قوچان  ،دفتر آموزش هاي آزاد و
موسسات غيردولتي– غيرانتفاعي وزارت علوم  ،تحقيقات و فن آوري.
 .۹كرامتي ،محمدرضا  .)1387(.تأثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد ،دانشکده روان
شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
 .1۰كرامتي ،محمدرضا .)1388(.تأثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ،دانشکده روان
شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
 .11كرامتي ،محمدرضا  .)1388(.ارزيابي برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي ،دانشکده روان
شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
 .1۲كرامتي ،محمدرضا  .)138۹(.طراحي و اجراي طرح ملي آموزش مدرسان همگاني ،معاونت اجتماعي نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران.
 .13كرامتي ،محمدرضا  .)138۹(.طراحي و اجراي دوره روش هاي نوين تدريس در آموزش عالي ويژه اعضاء هيات
علمي دانشگاه جامع علمي – كاربردي هالل احمر جمهوري اسالمي ايران.
 .14كرامتي ،محمدرضا  .)1388(.طراحي و اجراي دوره روش هاي نوين تدريس ويژه مدرسان سازمان بازنشستگي كشور.

ارائه مقاله در كنفرانس های بین المللي
1. Mohammad Reza Keramati. (2008). Congress booklet, The comparison of quality of
life and job satisfaction, Lskshmibia National Institute of Physical Education (India), Sport
medicine, exercise, science, Physical education and yogic science, Congress 9.1.2008.
2. Mohammad Reza Keramati. (2009). Global Conference 2009, 26- 30 October.
Vancouver, Canada, AACE.
3. Mohammad Reza Keramati. (2010). E-learn Conference on learning and Technology,
2010, 17- 20 May, Penang, Malaysia. AACE.
4. Mohammad Reza Keramati. (2011). E-learn Conference on learning and Technology,
2011, 28 March- 1 April, Melbourne, Australia. AACE.
5. Mohammad Reza Keramati. (2012). Employment of graduates in the field of
education in Iran, Research day, University of Alberta, Canada.
6. Mohammad Reza Keramati. (2014). employment of graduates in faculty of psychology
and education at Phuket international conference.
7. Mohammad Reza Keramati. (2016). Employment of graduates in the field of
educational management. Dubai.

 مقاله علمي در كنفرانسهای داخلي۳۰ ارائه بیش از
فرصت های مطالعاتي
.۱۳۹۱ تا۱۳۹۰ ، ادمونتون،كانادا

.۱

13۹6/۹ /11 تاريخ ويرايش رزومه

