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 "باسمه تعالی"
                                           یَمِنشفائزه : خانوادگی نام و نام

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش کارشناس پژوهشی: سمت
      /   maneshi@rie.ir                  :    پست الکترونيکی

f_maneshi2000@yahoo.com 
  ٠٩١٢٧١٠٨۴٨٧: تلفن همراه

 )  C.V( رزومه  پژوهشيسوابق  تحصيلي و 

  : های مورد عالقه تحقيقاتی زمينه .١
  مسائل آموزش و پرورش  
  مسائل فرهنگي و اجتماعي 
  مطالعات جنسيتي و زنان 

 :سوابق تحصيلی .٢

سال اخذ نام محل تحصيلرشته تحصيلیدوره
 مدرک

 مالحظات معدل

کارشناسی 
 ارشد

مديريت امور
 فرهنگی

دانشگاه آزاد
 تهران 

واحد علوم و 
 تحقيقات

١٣٧٨ ۴١/
١٧ 

حائز شرايط 
دانشجوي 

 ممتاز

دبيری علوم کارشناسی
 اجتماعی

/٠۴ ١٣٧٠دانشگاه شيراز
١٧ 

دانشجوي 
 ممتاز

مرکز تربيت معلمرياضیکاردانی
 شيراز باهنر شهيد

١٣۶١٢ ٣/
١۶ 

اولين دوره 
طرح شهيد 
رجايی و 

 باهنر
 

 :تجارب تحقيقاتی .٣
سال  سمت سفارش دهندهعنوان پژوهش

 انجام
المللي انجمن بين٢٠١١تيمزالمللي بينطرح

 ارزشيابي 
(IEA)پيشرفت تحصيلي 

 ١٣٩٠ ناظر ملي

بررسي عوامل مؤثر درانتخاب 
 هاي تحصيلي شاخه

آموزان  دانش  )نظري و مهارتي( 
 دختر و پسر

گروه مطالعات زنان 
پژوهشکده تعليم و 

 تربيت

 ١٣٨٩ مجري

شناختيبررسي وضعيت روانطرح ملی 
 آموز و تحصيلي دختران دانش

دفتر امور زنان 
 وزارت

آموزش و پرورش   

همكار و 
ناظر 
 استانی

١٣٨۵ 

اصالحات آموزشي در راستاي تحقق
 برابري جنسيتي در آموزش و پرورش

پژوهشكده تعليم و 
 تربيت  

 ١٣٨۴ همكار

بررسی رابطه نظام ارزشی خانواده
و مدرسه با نظام ارزشی 

های شهر  آموزان دبيرستان دانش
 تهران

 ١٣٨۴ مجري پژوهشکده خانواده

بررسی عوامل تأثيرگذار بر عملکرد
های شاهد شهر  مديران دبيرستان

 )نامه پايان( تهران

شورای تحقيقات 
 اداره کل

 پ  شهر تهران. آ  

 ١٣٧٨ مجري
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 :مقاالت چاپ شده .۴
 سال انتشار محل چاپتأليفنام مقاله

عوامل مؤثر درمقايسه 
هاي تحصيلي  انتخاب شاخه

آموزان  دانش) نظري و مهارتي(
شهر تهران دختر و پسر

فائزه منشی
 

 –فصلنامه علمي 
تعليم و پژوهشي 

 تربيت

سال بيست و 
، ۴هشتم، شماره 

، ١٣٩١زمستان 
١١٢شماره مسلسل 

رابطه نظام ارزشي
آموزان با نظام ارزشي  دانش

خانواده و مدرسه و مقايسه 
 هاي آنها سلسله مراتب ارزش

فائزه منشی
سيد جواد 
 قريشي 

 –فصلنامه علمي 
خانواده پژوهشي 

 و پژوهش

 ،سال هفتم
 ،۴و  ٣شماره 

پاييز و زمستان 
شماره  ،١٣٨٩

 ١١پياپي 
جنسيتي نقش ترآيب 

نظري هاي  آموزان در شاخه دانش
و مهارتي بر نرخ ورود 
دختران و پسران به 

ها دانشگاه  

 فائزه منشي
 هيراض
وند ظهره  

فريده 
 ماشيني

 –فصلنامه علمي 
پژوهشي زن در 
توسعه و سياست 

 )پژوهش زنان(

شماره  ،٨دوره 
١٣٨٩تابستان  ،٢

بررسی اجمالی عدالت آموزشی
منابع به با تأکيد بر تخصيص 

آموزش دختران و پسران در 
دوره متوسطه

فائزه منشی
 

پژوهشنامه 
آموزشی پژوهشکده
 تعليم و تربيت

بهمن و اسفند 
١٣٨٧ 

ای ورود دختران بررسی مقايسه

 وپسران
 به دانشگاه ها

فريده

 ماشينی 
 فائزه منشی

پژوهشنامه 

آموزشی پژوهشکده
 تعليم و تربيت

خرداد و تير 
١٣٨٥ 

آموزش در کشور طبقاتی آيا 
است؟ نشده  

 فائزه منشی
 

پژوهشنامه 
آموزشی پژوهشکده
 تعليم و تربيت

مهر و آبان 
١٣٨۵ 

تأثير پذيری نظام ارزشی
آموزان از خانواده و  دانش

 مدرسه

 فائزه منشی
 

فصلنامه خانواده 
 و پژوهش

سال  ١شماره 
١٣٨۴دوم بهار   

هاي انجام نگاهي به پژوهش
اوقات فراغت شده پيرامون 

آموز دختران دانش  

 فائزه منشی
 

پژوهشنامه 
آموزشي پژوهشكده
 تعليم و تربيت

١٣٨٤خرداد   

 
 

 :ها مقاالت ارائه شده در همايشمشخصات  .۵
سازمان برگزار عنوان همايشتأليف عنوان مقاله

 کننده
مكان و 
زمان ارائه

توسعه متوازن 
 جنسيتي 

در آموزش و 
  پرورش

 نظري و مهارتي

فائزه 
 منشی
 فريده
 ماشينی

آموزش و  يش مليهما
نظري  پرورش

 :ومهارتي
 ها ها و چالش فرصت

وزارت آموزش و 
 پرورش 

معاونت آموزش و 
 پرورش 

نظری و مهارتی 

تهران 
١٣٨۶ 

تلويزيون و 
 فرهنگ

فائزه
 منشی
 

همايش مقاالت
  برگزيده گروه
آموزشی علوم 

 اجتماعی

های آموزشی  گروه
پ .اداره کل آ
 تهران 

تهران 
١٣٨٠ 
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 :ساير تجارب تحقيقاتی .۶
  مواجهـه نظـام  یچگـونگ« ینشست تخصصـهمکاری در برگزاری

 ١٣٨٨» یجنسيت یها آموزش و پرورش با موضوع تشابهات و تفاوت
  تهيه پروپوزال طرح کارفرمايی آميسـيون تعلـيم و تربيـت

های  اصول و سياست تدوين« شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنوان 
 ١٣٨٨» راهبردي آموزش موضوعات جنسيتی و تربيت جنسی

 تربيـت بـدنی  و بررسـی وضـعيت جسـمیگزارش تحليلي  تهيه
  ١٣٨٧، آموز دختران دانش

  تحليلي بر "همکاری در تهيه و تدوين گزارش تحليلي :
اقتصادي موثر بر ترآيب جنسيتي  اجتماعي و عوامل آموزشي،

 دانشگاههاي آشور با تأآيد بر نقش آموزش و پرورشدانشجويان 
۶ - ١٣٨۵ 
  ای ورود  بررسـی مقايسـه«همکاری در برگزاری نشست تخصصـی

 ١٣٨۴» ها دختران و پسران به دانشگاه
 دفتر امور زنان بـا  آارفرمايي تهيه پروپوزال اوليه طرح

بررسي نيازهاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي زنـان «: عنوان
 ١٣٨۴ »وار فرهنگيسرپرست خان

 آمـوز  نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران دانشگزارش  تهيه
ات موجود در پژوهشکده تعليم و تربيت از سـال قبر اساس تحقي(

 )١٣٨٢تا  ١٣٧٠
 نگـرش اجتمـاعي پـروين : های آسب امتياز تأليف از مقالـه

هاي عملي تربيـت اسـالمي،  نگرشـي اجمـالي بـه  اعتصامي، شيوه
اسالمي از منظر نوسازي و نهادمندي، اميرآبيـر و  تحليل انقالب

 .روحانيون و نگرشي بر تعريف علم
 

 : عضويت در مجامع علمی .٧
  شناسی  کميته آموزش و توانمندسازی زنان انجمن جامعهعضو

 )١٣٩٣از سال ( آموزش و پرورش
  عضو گروه پژوهشی مطالعات زنان در آموزش و پرورش

تا زمان ادغام  ١٣٨٢سال از (پژوهشکده تعليم و تربيت 
 )١٣٩١در سال  ريزی آموزشی پژوهشگاه در سازمان پژوهش و برنامه

  عضو گروه ارزشيابی خالقيت اداره کل سنجش و ارزشيابی
 )١٣٨٢(تحصيلی معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی 

 ١٣٨٠( عضو هيئت داوران جشنواره جوان خوارزمی(  
 يخ دوره متوسطه مرحله عضو هيئت داوری درس جامعه و تار

 )١٣٧٩( آموزان مدارس شاهد های علمی دانش نهايی کنفرانس
 

  :دوران اشتغال یها تيفعال .٨
دوره  محل خدمتنوع مسئوليت

 زمانی
مطالعات آموزش و پژوهشگاه کارشناس پژوهشی 

شاغل در پست کارشناس اداره ارزيابی پرورش 
عملکرد و رسيدگی به شکايات

سازمان پژوهش و 
 ريزی آموزشی برنامه

دو حدود 
و نيم سال

کارشناس پژوهشی گروه مطالعات زنان در آموزش
 و پرورش 

 پژوهشکده تعليم و تربيت  

پژوهشگاه مطالعات 
 آموزش و پرورش

 نه سال

نظارت و بررسی از نحوه تصحيح اوراق امتحانی
دانشگاهی اداره آموزش  ها و مراکز پيش دبيرستان

 سه سال تهران٢منطقه 
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دوره  محل خدمتنوع مسئوليت
 زمانی

تهران٢و پرورش منطقه
اجتماعی دوره متوسطهمسؤول گروه آموزشی علوم
   ٢منطقه 

 دو سال تهران٢منطقه 

اجتماعی دورههمکاری با گروه آموزشی علوم
  ٢متوسطه منطقه

 يک سال تهران٢منطقه 

ريزی،تدريس مطالعات اجتماعی، برنامه(دبير
 ) شناسی اقتصاد و جامعه

 چهار سال تهران٢منطقه 

 يک ترم تهران ٢منطقه  معاون و مدير دروس دبيرستان شاهد تهذيب 
دو و نيم  تهران٢منطقه مشاور دبيرستان شاهد تهذيب

 سال
 يک سال شيراز٢ناحيه )دکتر حسابی(معاون دبيرستان فرهنگيان

 يک سال شيراز٢ناحيه ١۵مدير دبيرستان شاهد
تدريس رياضيات، علوم تجربی، تعليمات (دبير 

 ) فن و دينی و حرفه
مناطق شهری و 

روستايی استان فارس
 هفت سال

   
  
  :ها و جوايز تقديرنامهاهم  .٩
 های  ريزی آموزشی در شاخص کسب رتبه برتر سازمان پژوهش و برنامه

  ١٣٩٢اختصاصی و عمومی 
  هاي  درانتخاب شاخهبررسي عوامل مؤثر «انتخاب طرح پژوهشي

به عنوان  »آموزان دختر و پسر دانش  )نظري و مهارتي(تحصيلي 
 ١٣٨٩ سالدر  ،پژوهش برتر وزارت آموزش و پرورش

 نظري ومهارتي آموزش و پرورش يش مليهمادر  ارائه مقاله: 
 ١٣٨۶ ،ها ها و چالش فرصت

 های آموزشی دوره  اجتماعی گروه های آموزشی گروه علوم فعاليت
 ١٣٨٢متوسطه شهر تهران 

 تهران  ٢اجتماعی دوره متوسطه منطقه  مسؤول گروه آموزشی علوم
١٣٨٢  

 ١٣٨٢تهران   ٢های فرهنگيان منطقه  سازه نمايشگاه آثار و دست   
 تهران  ٢اجتماعی دوره متوسطه منطقه  مسؤول گروه آموزشی علوم

١٣٨١   
  ١٣٨١، تهران ٢دبير نمونه منطقه 
 های  سازه ائه شده در نمايشگاه آثار و دستانتخاب مقاالت ار

  ١٣٨٠تهران  ٢منطقه  دبيران
 آموزان  هاي دانش سازه برگزاري سومين دوره نمايشگاه آثار و دست

  ١٣٨٠دوره متوسطه تهران، 
 در همايش مقاالت برگزيده گروه آموزشی  ارائه مقاله

  ١٣٨٠اجتماعی،  علوم
 ١٣٨٠تهران   ٢منطقه اجتماعی  همکاری با گروه آموزشی علوم 
  ١٣٨١و  ١٣٨٠، ١٣٧٩ های در سالدبير دبيرستان مهديه 
  ١٣٧٧تهران   ٢مشاور دبيرستان شاهد تهذيب منطقه 
  ١٣٧۶تهران  ٢برپايی دومين نمايشگاه هفته معرفی مشاغل منطقه 
  ١٣٧٣شيراز  ١۵مدير دبيرستان شاهد 
 ١٣٧٠دانشگاه شيراز در سال  دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی 

 


