دکتر مهدی دوایی

 اطالعات و مشخصات:
 استادیار دانشگاه
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران
 سوابق تحصیلی:
o
o
o
o

اخذ مدرک لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزش از دانشگاه بهشتی تهران
اخذ مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی درسی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
اخذ مدرک فوق لیسانس روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
اخذ مدرک دکترای علوم تربیتی (رشته برنامه ریزی درسی) از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 سوابق شغلی:
o
o
o
o
o
o
o

تدریس در مقطع دکتری
تدریس در مقطع فوق لیسانس
تدریس در مقطع لیسانس
تدریس در مرکز عالی و دانشگاهی  ،با سمت استادیار در دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع (دکتری  ،فوق لیسانس
و لیسانس)
عضو شوراهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت ارشاد
عضو شورای تحقیقات آموزش و پروش شهر تهران
مشاوره مدیر کل امور اجتماعی استاندار تهران

 مقاالت چاپ شده:
o
o
o
o

بررسی رابطه بین جو سازمان و مدیریت تعارض از دیدگاه ایران
مقاله بررسی و مقایسه آگاهی در نوجوانان باردار و  _...دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مقاله ی عزت نفس و خودباوری _ فصلنامه فرهنگ آموزش
مقاله ی نوجوانان را تنها نگذاریم _ فصلنامه کوبه

 oمقاله ی بررسی استرس در محیط کار استفاده از راهکارهای تفکر در پرستاران اتاق عمل قلب تهران
 oمقاله ی بررسی مهارت های تفکر انتقادی مدرسین تبریز _ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تهران
 oمقاله ی بررسی مهارت های تفکر انتقادی مدرسین _ دانشکده پرستاری تهران
 oمقاله ی بررسی رابطه تجربی فراشناختی والدین و تجربه فراشناختی _ فصلنامه علوم شناختی
o Study of Stressin work place and critical thinking
o Critical thinking skills method of evaluation azad islamic university
 کتاب های تالیف و ترجمه شده:
o
o
o
o
o
o
o

گذری بر فلسفه آموزش و پرورش
کند و کاوی بر ماهیت روش تدریس
تاملی بر مفهوم  ،ماهیت و نظریه های تدریس
بررسی مبانی شناخت و استنتاج داللتهای روش شناختی مکاتب تجربه گرایی و عمل گرایی
یادگیری هوشمندانه
چگونه یاد میگیریم
اصالح رفتار

 سوابق علمی-اجرایی:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

عضو شورای عالی سیاستگزاری پیشگیری ار آسیب های اجتماعی
عضو کمیته علمی مهارت های زندگی (دفتر امور اجتماعی)
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران
دارای پروانه تخصصی مشاوره به شماره  158از نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران
گروه آموزش و پرورش شناختی از سال  53تا کنون
عضو انجمن برنامه ریزی درسی
عضو شورای عالی آموزش و پرورش استان تهران
عضو هیئت داوران جشنواره فیلم های فجر (به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی)
تحلیل محتوای کتاب های ریاضی مقطع ابتدایی در فصلنامه تازه های علوم شناختی بر اساس دیدگاه برنامه
درسی جروم برونر
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
عضو تیم طراحی الگوی نیازسنجی آموزش نیروی دریایی سپاه
کارشناس تربیتی صدا و سیما از سال  38تا کنون
مشاور فرهنگی اتاق بازرگانی و صنایع ایران از سال  35تا کنون
عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی تربیتی سازمان نظام روانشناسی از سال  31تا کنون
پژوهشگر نمونه سال  11از دانشگاه آزاد تهران مرکز

 دوره های دانش افزایی:
o
o
o
o
o

کارگاه تربیت سازنده به مدت  11ساعت زیر نظر دانشگاه کوئینز استرالیا
شرکت در دومین کنگره سراسری خانواده و مشکالت جنسی در تهران
شرکت در کارگاه مشاوره خالق (دکتر فاطمی)
شرکت در کارگاه مشاوره ازدواج (دکتر افروز)
شرکت در کار روان پویایی خالق (دکتر قربانی)

 کارگاه های آموزش:
o
o
o
o
o
o

طراحی و اجرای مدرسه ای با رویکردی شناختی در تهران
تدریس در کارگاه آموزش (برنامه ریزی درسی) و فنون تدریس مراکز آموزش عالی جهاد
کارگاه های آموزشی تغییر رفتار
اجرای کارگاه های آموزش در کنترل عواطفر
اجرای کارگاه های آموزش در مهارت های زندگی
اجرای کارگاه های آموزش در روش های تدریس

 همایش ها:
o
o
o
o
o
o

شرکت در هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی (کرمان) اسفند 31
شرکت در همایش سراسری آمایسوزش در پرستاری و مامایی ارائه مقاله (بررسی و مقایسه رضایت
شغلی)(زنجان) خرداد 30
شرکت در هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی (تبریز) مهر 30
شرکت در همایش سرلسری پیشگیری  ،درمان و باز توانی (نجف آباد) اسفند 30
شرکت در سمینار رویکرد شناختی در آموزش  ،رشد و روانپزشکی کودکان و نوجوانان اسفند 30
شرکت در سمینار رویکرد شناختی در آموزش سال 11

 آزمون ها:
o
o
o
o
o
o

تدوین آزمون آموزشی نماز برای پدران و مادران در ماهنامه پیوند
اجرای تست های مشاوره ازدواج
اجرای تست های هوش ذهنی
اجرای تست های هوش عاطفی و هیجانی
اجرای تست های استعدادیابی و رغبت سنج
اجرای تست های شخصیت از قبیل گوردون ) (Gordonو)(Mmpi1rf

