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 : ی  ــپژوهش –ی ــق   علمــسواب

 

 مقاالت         

   مجلـه علمـی   چنا  در   ، حسن  ینيک کانناني    متربيت اجتماعي از ديدگاه مال

 ترویجی یاس 

  

        لزوم تحول در علوم انساني در حوزه مديريت راهبنرد  از منرنر امنالم چنا

 ینخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمنده در 

  به کارگير  ی  آور  اطالعات و ارتباطات بررمي وضعيت(ICT)   در دانشگاه ها

ان ،چنا  در یلنلنامه علنوم ویننون     مندير  و مومسات آموزش عالي از ديندگاه 

 iscمديريت اطالعات 

   نشـریه راهبـرد    ورش در رنند اتتلناد  چنا  در   تبيي  نقش آموزش و پنر

  iscتوسعه

   پـژوه  هـاي   نشـریه  چنا  در مولفه ها  مبک زندگي نهدا  مدایع حنرم

 iscي شگاه رضوداناجتماعی اسالمی 

 مه درمي آموزش کنار  تبيي  مازگار  ومسير گذر چارچوب مطلوب عناصر برنا

علمـی     برنامه درمي چا  در  نشريه آیريني در آموزش عالي از ايدئولوژ ها

 پژوهشی پژوه  در برنامه ریزي درسی

  فصلنامه علمی ماخت و اعتباريابي مقياس نگرش به زمان در نوجوانان چا  در

 دانشگاه عالمه پژوهشی اندازه گیري تربیتی 
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  ي در ربع رنيد  چا  ننده  اصول مديريت آموزنبررمي و تبيي  رويکردها و
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 ارائه مقاالت همایش وبرگزاری نشست وکارگاه

 بررمي عوامل موثر جهت اجرا  اثنربشش درس پووهني در    مقاله ارائه نفاهي

همنايش ملني تربينت معلنن دانشنگاه       دومي  در رامتا  تومعه حریه ا  معلمان

 ودرج در مجموعه مقاالت یرهنگيان

 تربينت معلنن در    عوامل موثربر برنامه درمي پنهان دورهمقاله  ارائه نفاهي  

  چهارمي  همايش ملي تربيت معلن

 کنفرانس الگوي ایرانی اسالمی پیشرقت نشنمي   در سخنرانی وارائه مقاله 

ارائه الگویی برای تعاللی تکرار قادر رر رایاپلی شارنر  دسار ر یای بار "با موضوع 

 ودرج در مجموعه مقاالت "مبسلی حرمت مپعللیه

 بنه منو  نسنل چهنارم     :علن ورهبر  تحول گنرا  تربيت م": با موضوعمقاله  رائها

ودرج در یکصدممن  اداگ امیمنمی در یم ندر م  د   رر دمالی " تئور  ها  رهبر  

 مجموعه مقاالت
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 نناختي با پيشریت رياضي داننش   -ارتباط متغيرها  انگيز ني مقاله ارائه نفاهي

دانشنگاه   در همايش ملي پووهش هنا  منديريت و علنوم انسناني    آموزان دختر 

 ودرج در مجموعه مقاالت تهران

  برنامنه درمني    پووهشنگاه مطالعنات آمنوزش وپنرورش،     در نشستسخنرانی

موضوع کالس هاي چند پایـه   رويکردها ،تجارب واتدام با: کالس ها  چند پايه 

 از منظر آموزش تحول گرا

 نشسننت تشللنني اخننال  حریننه ا  معلننن درپننرديگ نسننيبه دانشننگاه  ســخنران

 یرهنگيان

 در پووهشننگاه مطالعننات آمننوزش ( اخننال  در حریننه معلمنني)شسننت مننشنران ن

 وپرورش

 تهننا  برتننرار  ارتبنناط   ارن نشسننت آمننوزش خننانواده بنناعنوان مه   مننشنرا

 2موثر،آموزش وپرورش منطقه 

  نشست برنامه درمي ملي ويوه دبيران مدرمه ناهد مشکوه آمنوزش  مشنران

 2وپرورش منطقه 

  ويوه اماتيد( درس پووهي)4کارورز   ومدرس کارگاهبرگزار کننده، 

   1234،ويوه دانشجويان مقاله نویسیمدرس کارگاه 

 1231،دانشگاه آل طه،اطالعاتي ها  اه نحوه دمترمي به بانک مدرس کارگ 

  مدرس کارگاه نقش والدي  در پيشگير  از آميب ها  اجتماعي با تکيه بر روابط

 تمع آموزني تومعهمج ،موثر

 مدرس کارگاه طرح درس نويسي ويوه دانشجو معلمان دانشگاه یرهنگيان 

  کارگاه درمنامه عانورا ويوه دانشجو معلمان دانشگاه یرهنگيانمدرس 
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 تالیفات  

 

 کتاب راهنما  جامع رونها  آمار  در روانشنامي و علوم تربيتي جلد اول 

  راهنما  جامع رونها  آمار  در روانشنامي و علنوم تربيتني  جلند دوم    کتاب (

 ( کتاب دکتر دالور 

 کتناب دکتنر   )نباطي در روانشنامي وعلوم تربيتيراهنما  جامع رونها  آمار امت

 (نقاتي ودکتر علي اکبر 

  ايراني–کتاب مباني اخال  حریه ا  مديريت با رويکرد امالمي 

  همکاري بنا   (الزامات ،راهبردها وپيامدها)کتاب اخال  حریه ا  مديران آموزني

 جهاد دانشگاهی تربیت معلم

  به زبان مادهکتاب پروپوزال نويسي 

  ب رد پا  عشق ويوه نهدا  مدایع حرمکتا 

  کتاب درمي پووهي با تاکيد بر مولفه ها  یرهنگي وگام ها  اجرايي 
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اجرایی ، عضویت ها وحضور درهمای  :  سایرفعالیت هاي علمی پژوهشی

 ...و

 

دوم مقنام   در امور بيانيه گنام   فرهنگیان مشاور علمی ریاست محترم دانشگاه        

 رهبر معرن 

 

 دانشنگاه عالمنه    نشريه علمي پووهشي رهبر  ومديريت آموزني  داورمقاالت

 طباطبايي

  محتوا  آموزش الکترونيکي درس مباني یيزيک مکانيک دانشگاه یرهنگينان   داور

 39مال

  1231،دانشگاه جامع علمي کاربرد  مال   پووهشي دانشجويان طرح هاي داور 

 تناري    در زمینه بازنگري سرفصل دروس(ع)اه امام صادقدانشگ همکار  با

 3و1تعلين وتربيت امالميتعلين وتربيت،اصول ومباني تعلين وتربيت،

  سازمان بسیج فرهنگیانهمکار  علمي وپووهشي با 

  بشش دانشگاهي ننوزدهمي  نميشنگاه بني  المللني تنرآن      داوري کتاب و مقاله

 کرين

 رهنگيان دربيست وهفتمني  نمايشنگاه بني     غریه دانشگاه ی برگزاري همکار  در

 ارائه کتاب درغرفه و قرآن کریمالمللي 

 جشنواره ترآن وعترت دانشگاه جامع علمي کاربرد  دبیر پژوهشی 
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     عضو کارگروه عملیاتی کردن زیر نظام  پـژوه  وارزشـیابی پژوهشـگاه

 مطالعات آموزش وپرورش وزارت آموزش وپرورش

   رمنمي منورد تاييند وزارت آمنوزش      بنا مندر    مدرس آمـوزش خـانواده

 وپرورش

 دومني  کنفنرانگ بني  المللني مطالعنات اجتمناعي یرهنگني         عضو کمیته علمی

 وپووهش ديني 

 کنفرانگ بي  المللي رويکردها  نوي  علوم انسناني در تنرن    عضو کمیته علمی

31 

 کنفرانگ ملي رويکردها  نوي  علوم انساني عضو کمیته علمی 

 آمنوزش وپنرورش رومنتايي،    )ريه علمني پووهشني   نشن  ت تحریریهعضو هیئ

 (عشاير  وچند پايه

 برگزار  جشنواره جوان خوارزمي وابسته به آموزش و پرورش  عضو کمیته. 

 خانه   نشبگان بسيج علمي امتان تهران عضو کارگروه علوم انسانی 

 در طرح ها  پووهشي دانشگاه آل طه استاد ناظر وراهنما 

    اولني  کنگنره بني  المللني      نس هـاي علمـی  حضور در همـای  هـا وکنفـرا

 يکرد امالميروانشنامي وعلوم تربيتي با رو

  اولي  کنگره بي  المللي حکمت ناب 

 ره بي  المللي تفکر وپووهشي دينيدومي  کنگ 

 توانمندماز  منابع انسانيکنفرانگ بي  المللي مديريت، 

 ديريت،حسابدار  وعلوم انساني همايش بي  المللي اتتلاد،م 
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 لينزرل،  دریافـت گواهینامـه    کت در دوره هاي آموزشی وشرmsrt  ننبکه ،

وامنيت اطالعات در مازمان ها،مديريت ابزار و اطالعات مازماني،مفاهين وکليات 

 ...(دولت الکترونيک،دوره ها  بالندگي دانشگاه یرهنگيان و

 دوره آموزني کاربرد تکنيکها  نوي  در آموزش وپرورش 

  ي مالن ونقش مشناوران در گسنترش تنرويج آن در    دگندوره آموزني مبک ز

 جامعه

  دوره ها  علوم ترآني 

        نشست علمي تشللي آمنوزش وتننوع تنومي ویرهنگني پووهشنکده مطالعنات

 یرهنگي واجتماعي وزارت علوم

     نشست علمي تشللي علوم اجتماعي ومطالعات منطقه ا  با تاکيند بنر آمنوزش

 وپرورش مناطق رومتايي ومرز 

 شللي ننو آور  در آمنوزش مهنارت خوانندن وينوه آمنوزش       نشست علمي ت

 ابتدايي

  تشللي روابط مازماني نشست 

 امتاد راهنما  پروژه ها  دانشجو معلمان  

   مقطـ  کارشناسـی و     (ع)دانشگاه امام صادقامتاد مدعو پرديگ خنواهران

 کارشناسی ارشد

 نرننارت وراهنمننا  تعليمنناتي ،اصننول برنامننه ريننز  درمنني  : تــدریس دروس

ر عملني منديريت درآموزننگاه  ،کنار عملني      ،مقدمات مديريت آموزنني ، کنا  

   در  دانشگاه عالمه طبا طبایی...ومديريت در مازمانها

  دانشگاه آل طهتدريگ آموزش ضم  خدمت کارکنان در 
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 ــدریس اصننول ورونننها  تنندريگ، روش تحقيننق،طراحي مسننائل    :دروس  ت

يادگير ،یلسننفه تربيننت در جمهننور  امننالمي ايران،امننناد وتننواني  آمننوزش   

،کارنمننا، تحليننل محتننوا  کتننب درمنني    2و3و1رش،تومننعه   حریننه ا  رووپ

 دانشگاه فرهنگیاندر ...کارورز  و،برنامه ريز  کالس ها  چندپايه ،3و1

     بابنت یعلينت هنا      تقديرنامه از وزير ومعناوني  ومنديران آمنوزش وپنرورش

 یرهنگي وآموزني

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 


