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  .C.Vزیستنامه یا 

    داور: نام 
    شیخاوندي: نام خانوادگی 

    1312: سال زایش 
    . اردبیل: جاي زایش 

  
    : تحصیالت 

  1332  ،دیپلم پنجم متوسط در اردبیل  -1
  1335  ،دیپلم ششم ادبی در تهران  -2
  1336- 1338  ، لیسانس زبان و علوم تربیتی، دانشسراي عالی تهران  -3
  1345 – 1348  ، سیکل سوم در برنامه ریزي اجتماعی ، از دانشگاه پاریس دکتراي -4
                                                                            ت معلم دانشگاه کلمبیا، نیویورك ،فوق لیسانس در جامعه شناسی و آموزش و پرورش از دانشکده ي تربی -5

1357  - 1354  
  1357   ، دانشگاه کلمبیا، نیویورك .T.Cجامعه شناسی و آموزش و پرورش ، در دکتري ندیداي کا -6

  : مشاغل
  ) :در وزارت آموزش و پرورش(

  
1350 -1338  

  1338 – 1341  . ) تنکابن(دبیر زبان فرانسه در شهسوار 
   1341 – 1343  . دبیر زبان انگلیسی در آمل 

    . رش کارشناس برنامه ریزي آموزش و پرو
   1343- 1345  . ریزي وزارت آموزش و پرورش مطالعات برنامهدر اداره کل 

  ، با استفاده از بـورس  اجتماعیریزي صیل در رشته برنامهبراي ادامه تح) پاریس(اعزام به فرانسه 



 ٢

  1345 -  1348  . دولت فرانسه 
    قائم مقام رئیس مؤسسه مدیریت و برنامه ریزي آموزش و پرورش 

   1348 – 1349  . ته به وزارت آموزش و پرورش وابس
   1350  انتقال به وزارت علوم و آموزش عالی با سمت کارشناسی 

تازه تأسیس ، وابسته به  » مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزي علمی و آموزشی«عضو هیأت علمی 
  . وزرات علوم و آموزش عالی 

1359 – 135   

   1353 – 1354  . مدیر گروه برنامه ریزي آموزش عالی 
  1354 -  1357   .در نیویورك ، ، وابسته به دانشگاه کلمبیا  .T.Cمعلم ه تربیت کداعزام به دانش

   1357 – 1359  .  عضو شوراي مدیریت مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزي علمی و آموزشی 
  1357 -  1358  .سال نخست انقالب  2عضو شوراي رسیدگی به مسائل دانشگاه ها در 

  1358 – 1359  . رئیس انتخابی دانشکده ي آمریکائی دماوند 
در وزارت آموزش و پـرورش در   ،عضو و رئیس شوراي بازسازي برنامه هاي درسی علوم اجتماعی

  .سال نخست انقالب 
  

1359  - 1358  
  3/7/1359  . بازنشسته خود خواسته ، با استفاده از بیست سال سابقه 

  1375 –.....   . اه آزاد اسالمی ، واحد تهران شمال عضو هیأت علمی رسمی دانشگ
   1384 – 1388  دیریت و علوم اجتماعی مدیر گروه تحصیالت تکمیلی گروه علوم اجتماعی در دانشکده م

  
  : مدرس مدعو 

  

و آسـیب شناسـی   ) ابوریحان(تدریس جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشکده سپاه دانش 
  .اجتماعی براي نخستین بار 

1354 – 1348   

شناسی اجتماعی براي نخستین بار در دانشکده بشناسی آموزش و پرورش و آسیتدریس جامعه
  . روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 

  
1350  - 1349  

س آسیب شناسی اجتماعی در مدرسه عالی مددکاري اجتماعی و تألیف نخستین کتاب این تدری
رادیــو (هـا  ، تـدریس جامعـه شناسـی آمــوزش و پـرورش در دانشـکده رسـانه       1350-52علـم  

  . در دوره کارشناسی ارشد) وتلویزیون

  
1358  - 1357  

   1358 – 1359  . آسیب شناسی اجتماعی به زبان انگلیسی دانشکده آمریکائی دماوند 
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    . تدریس جامعه شناسی آموزش و پرورش و برنامه ریزي آموزشی ، در دانشسراي عالی تهران 
1354 -1353  

    : شرکت در کنفرانس هاي بین المللی 
   1351  : در ژنو) آموزش و پرورش(کنفرانس یونسکو 

   1352  کنفرانس یونسکو در تهران 
    : زبان هاي خارجی 

  خوب  فرانسه 
  خوب  انگلیسی 
  متوسط  اسپانیائی 

   1338  ي اوقات فراغت در میان کارگران نفت در آبادان عضو گروه پژوهشگران درباره :پژوهش ها 
  1337-38  مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران : همکاري با بخش جامعه شناسی شهري 

  عضو گروه پژوهشگران وضع مسکن در اهواز 
  

1341   

  1348  . به زبان فرانسه ، سیاست هاي نیروي انسانی در برنامه ریزي ایران  : پایان نامه دکترا
مسائل آموزش عالی اتحاد جماهیر شوروي در دهـه ي هفتـاد ، در   : پایان نامه کارشناسی ارشد 

  . به زبان انگلیسی . وابسته به دانشگاه کلمبیا ، در نیویورك  .T.Cدانشسراي عالی 
  

1978  
    : نوآوري ها

بانی جامعه شناسی آموزش و پـرورش در دانشـکده هـاي علـوم تربیتـی دانشـگاه تهـران و         -1
  ). دانشگاه ابوریحان(دانشکده سپاه دانش 

  

ریزي آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت معلـم و دانشـگاه ابوریحـان در    بانی تدریس برنامه -2
  . ه ریزي آموزش و پرورش سال هاي و تألیف نخستین کتاب هاي برنام

1350 -1351  

با انتشار کتاب هاي آموزش و پرورش در » آموزش و پرورش تطبیقی«ي فراهم آوردن زمینه -3
  .اتحاد جماهیر شوروي 

  . فرهنگ و آموزش در چین 

  

  » زایش و خیزش ملت«در ایران با انتشار کتاب » هویت ملی«ـ مطرح کردن مسأله  4
  . تأخیر در تکوین هویت ملیي با مقاله» مسائل ایران همایش ملی«شرکت در 

1369  
1379  



 ٤

ي راهنمائی و مسائل مربوط به آموزش و در زمینه دایر کردن دورهحضور در مطبوعات رسانه ها 
  .و مسائل جامعه ایران پرورش 

  

  
 
 


