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بيوگرافي
محمود مهرمحمدي انديشمند و دستاندرکار آموزش و پرورش در ايران است .او سرپرست پيشين دانشگاه فرهنگيان و عضو شوراي
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي است .در سال  ۱۳۳۷در يک خانواده مذهبي در جنوب شهر تهران متولد شد .دوران تحصيل
ابتدايي را در دبستان علوي گذراند .همچنين بخشي از دوره دبيرستان را نيز در همين مجموعه پشت سر گذاشت .در سال ۱۳۵۵
ديپلم رياضي خود را از دبيرستان جاويدان تهران اخذ کرد و براي ادامه تحصيل عازم آمريکا شد .در کنار تحصيالت ،به دليل سوابق
و عاليق شخصي و خانوادگي جذب انجمن اسالمي دانشجويان ايران و آمريکا شد و بويژه تحت تاثير فضاي انقالبي کشور در فعاليت
هاي سياسي انجمن در حمايت از نهضت اسالمي مشارکت داشت .مدرک کارشناسي در سال  ۱۳۵۸و کارشناسي ارشد را در سال
 ۱۳۶۰دريافت کرد .با هدف تدارک امکان خدمت بيشتر رشته تحصيلياش از تکنولوژي صنعتي در دوره ليسانس به تکنولوژي
آموزشي در کارشناسي ارشد تغيير کرد .چون امکان ادامه تحصيل بي وقفه فراهم نبود به ايران بازگشت و در وزارت علوم به عنوان
عضو هيات علمي استخدام شد .در سال  ۱۳۶۴با استفاده از بورس تحصيلي به آمريکا بازگشت تا تحصيالتش در علوم تربيتي،
برنامه ريزي درسي ،را در سطح دکتري دنبال نمايد .در سال  ۱۳۶۷موفق شد مدرک دکتري خود را از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي
دريافت نمايد و به وطن مراجعت کند .در مراجعت همزمان با تدريس در دانشگاه ها به سمت رئيس مرکز برنامه ريزي آموزشي در
وزارت علوم منصوب شد .او در سال  ۱۳۶۸به دعوت وزير وقت آموزش و پرورش به اين وزارتخانه مامور شد و امور پژوهشي در
دستگاه تعليم و تربيت کشور را سامان تازه اي بخشيد .در سال  ۱۳۷۶به دانشگاه تربيت مدرس منتقل شد و تا سال  ۱۳۹۶به
مدت  ۲۰سال در گروه تعليم و تربيت به تربيت دانشجو در دوره دکتري پرداخت .در فاصله سال هاي  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۶نيز همزمان
مسئوليت دانشگاه تازه تاسيس فرهنگيان را بر عهده داشت .دکتر مهرمحمدي پس از اتمام دوره مديريت در دانشگاه فرهنگيان
تصميم گرفت با درجه استاد تمام پايه  ۳۸درخواست بازنشستگي نمايد.

