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09-09تهران 98آموزگار منطقه   

 مربی امور تربیتی زاهدان ،همدان و خرم آباد لرستان

شهید  –مدرس دورهای  کاردانی و کارشناسی پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس 

تاکنون -86باهنر وپردیس نسیبه  تهران   

 تدریس درس قرآن دوره ابتدایی،اول ودوم و متوسطه دوره ی اول و دوم 

پردیس نسیبه 9-6-1-9دوره های کارورزی اساتید، مدرس  

معلمی (درس پروژه )کارنمای اساتید ،مدرس   

(68)ماده  19دوره استخدام پیمانی سال  اساتید، مدرس  

(88معاون آموزشی وفرهنگی شهید باهنر) نمونه کشوری سال  

 معاون اموزشی دوره های فراگیر 

 عنوان واحد مقطع فعالیت محل

مشهد-هاشمی نژاد   انجام بازدید های متعدد 

کارخانه قند فریمان-1  

و تالیفات معلمان )اثار کتابخانه معلمتاسیس -2

 استان خراسان و تخصصی زنان(

منطقه زاوین-3  

سد کارده -4  

منطقه کالت  -5  

 تهیه جزوه و

 تالیف کتاب مقدمات روش های مطالعه و پژوهش

مقاله 151بررسی بیش از   

 تمرین معلمی و مربی گری کاردانی

 برنامه ریزی فعالیت های تربیتی

 مقدمات روش های مطالعه و پژوهش

 انجام بازدیدهای متعدد شهید باهنر

 تهیه جزوه کتابخانه و کتابخوانی 

 تهیه جزوه روش تحقیق

تحقیق و مقاله 111بررسی بیش از   

که تمام تحقیقات و مقاالت در کتابخانه مرکز 

 نگهداری می گردد.

 کاردانی 

 

 

 

 

 کارشناسی

 تمرین معلمی و مربی گری

 برنامه ریزی فعالیت های تربیتی

 مقدمات روش های مطالعه و پژوهش 

 کتابخانه و کتابخوانی

 تحقیق ،تدوین وبیان مسائل یادگیری 

 روش تحقیق در علوم تربیتی
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 طراحی و مطالعه مسائل یادگیری

 

 نسیبه 

 

 

 

 نسیبه

 

 تهیه سی دی های آموزشی 

 

  

power pointبرای  با   

دروس اقدام پژوهی  -1     

مشارکت های اجتماعی  -2  

روش تحقیق -3  

آمار  -4  

نهاد خانواده دراسالم و ایران -5  

 تهیه جزوه برای در س نهاد خانواده در اسالم

 کاردانی

  

 کارشناسی

 کارشناسی

 مقدمات روش های مطالعه و پژوهش 

 نهاد خانواده در اسالم و ایران

 روش تحقیق در علوم تربیتی

 طراحی و مطالعه مسائل یادگیری

وعلوم تربیتیآمار در روان شناسی   

 اقدام پژوهی

 مشارکت های اجتماعی

 مدرس در دوره های فراگیر  کاردانی   55سال شهید باهنر

58- 58طی دو ترم شهید باهنر معاون دوره های فراگیر روزهای  کاردانی 

 پنجشنبه و جمعه

 درس تحقیقات فوق برنامه کاردانی یک ترم هاشمی نژاد مشهد

 مدیریت در آموزش و پرورش کارشناسی مدرس نسیبه

 آشنایی با کامپیوتر کارشناسی مدرس نسیبه 

1455کد  

 آشنایی با کامپیوتر کارشناسی مدرس نسیبه

4188کد  

 مدرسه و روابط کارشناسی مدرس نسیبه

15/11/11-14/4/12 طراحی و مطالعه مسائل یاد گیری  کارشناسی مدرس 

 وآموزش
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1/8/12-31/8/13  آشنایی با کامپیوتر کارشناسی مدرس 
1455کد  

1/7/29-11/6/21  آشنایی با کامپیوتر کارشناسی مدرس 
 4188کد

1/7/29-11/6/21  آشنایی با کامپیوتر کارشناسی مدرس 
 1185کد

1/11/29-11/6/21  1مشاهده  کارشناسی مدرس 

1/11/29-11/6/21  طراحی و مطالعه کارشناسی مدرس 

1/11/29-11/6/21  مدرسه و روابط کارشناسی مدرس 

1/11/29-11/6/21  نهاد خانواده کارشناسی مدرس 

1/7/21  روش تحقیق کارشناسی مدرس 

1/7/21  مدرسه و روابط انسانی کارشناسی مدرس 

1/7/21 

1/4/29  
 1-2-3-4کارورزی  کارشناسی مدرس

 مقدمات مدیریت آموزشی کارشناسی  مدرس 1/7/21

 برنامه ریزی درسیمقدمات  کارشناسی مدرس 1/11/24

 

 پژوهش ،مقاله و طرح های ارزنده

 طرح ارزنده "بررسی میزان اثر بخشی دوره های کاردانی آموزش ابتدایی استان خراسان"

"زندگی برنامه ای و برنامه زندگی"طرح ارزنده   

نظارت و راهنمایی آموزش"ویژگی های حرفه ای ناظران"ح ارزنده طر  

ریزی اموزشیمراحل برنامه طرح ارزنده   

تاسیس کتابخانه معلم، کتابخانه تخصصی زنان و آثار و تالیفات معلمان استان خراسان طرح ارزنده   

" و پژوهش مقدمات روش های مطالعهکتاب "طرح ارزنده   

 تالیف کتاب مقدمات روس های مطالعه و پژوهش سال هشتاد و سه

 نیاز سنجی برنامه ها و مسائل کانون راه زینب شهرستان خرم آباد لرستان )پایان نامه کارشناسی(

بیش از دوازده مقاله(مقاله های امتیاز آور )  
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گاه فرهنگیان )الگوی انفرادی با تکیه بر کامپیوتر (شمقاله های چاپ شده نشریه داخلی دان   

به جشنواره ها و همایش هامقاله  سالار  

(نامه بیش از صد پایاناستخراج خالصه پژوهش های متعدد)  

کارشناسی عمقط چهارصد پایان نامه تحصیلیبررسی بیش از   

مقاله باعنوان شیوه ی استناد به منابع اینترنتی  چاپ ترجمه  

سطح استان تهران "همایش راه های تصحیح امال "کسب رتبه برتر در ارایه مقاله   

 دارای گواهینامه آموزش ضمن خدمت )بیش از دو هزار ساعت(

علمی ، پژوهشی و فرهنگی عضویت در مجامع  

 

 

 مدیر گروه

 ردیف گروه شماره تاریخ 
29-29 پردیس نسیبه /د999/036/26869   9 علوم تربیتی 
29-23 پردیس نسبیبه  999/036/26869  9 علوم تربیتی 
-تاکنون پردیس نسیبه

23 

/د999/329/26869  3 کارورزی 

 

 

 

 ایفای نقش داوری

 

 مرحله رشته نقش موضوع ردیف

در چهارمین جشنواره علمی و  9
 هنری

 استانی مقاله نویسی داوری

..... در چهارمین جشنواره  9
 علمی و هنری

 استانی تحقیق و پژوهش داوری
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کمیته بررسی مقاالت رسیده به  3
 دبیرخانه

 کشوری  داوری

 

 عضو گروه تاریخ محل

 طراح سوال 79 دانشگاه فرهنگیان

 عضوشورای آموزشی استان 79 شهدای مکه

22کار گروه تخصصی بازنگری برنامه درسی مادهعضو 79 دانشگاه فرهنگیان  

79-79 دانشگاه فرهنگیان 22مسئول هماهنگی اساتید و ارزیاب کار مطالعاتی ماده    

79-79  79-79  مصاحبه گر مصاحبه و پذیرش ،دانشجویان دانشگاه 

  پردیس نسیبه 

 پردیس نسیبه

97-79--79-74  

79-79  

22 احبه گر داوطلبان استخدامی مادهمص  

22و برگزازاری مجدد آزمون تدریس ماده   

رئیس کمیته مسابقات علمی 

 استان )شهید چمران(

74-73 علمی عضوکمیته استانی برگزاری مسابقات   

72-73 پردیس نسیبه  عضو کمیته داوری اولین جشنواره الگوهای تدریس 

79-72 پردیس نسیبه  عضو کار گروه آموزش کارورزی پردیس نسیبه 

73-74 پردیس نسیببه  عضو کمیته مسابقات علمی پردیس نسیبه 

 عضو کمیته انتخاب کتاب سال 73 معاون پژوهشی دانشگاه

کمیته تعیین صالحیتعضو  93 پردیس نسیبه  

71-72 پردیس نسیببه  عضو گروه فن اوری اطالعات و ارتباطات 

79-71 پردیس نسیبه  عضو گروه فن آوری اطالعات 

79-71 پردیس نسیبه  عضو گروه فن آوری علوم تربیتی 

12/12/79 پردیس نسیبه  عضو کمیته اجرایی همایش کشوری 

تربیتیعضو گروه علوم  91-90 پردیس نسیبه  

22-27 پردیس نسیبه  عضو گروه علوم تربیتی 

موسسه پژوهشی برنامه 

ریزی درسی و نواوری 

 های آموزشی

22-29  گروه پژوهش در برنامه های درسی تربیت معلم 
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مرکز تربیت معلم شهید 

 باهنر

29-29  آموزشی علوم تربیتی مرکز تربیت  معلم باهنر 

مرکز تربیت معلم شهید 

 باهنر

29-29  کمیته پژوهشی 

 شهید معلم تربیت مرکز

 باهنر

29-29 پژوهشی کمیته   

 شهید معلم تربیت مرکز

 باهنر

29-24 پژوهشی کمیته   

مرکز تربیت معلم هاشمی 

 نژاد مشهد

23نیم سال اول  گروه تکنولوژی آموزشی 

 هاشمی معلم تربیت مرکز

مشهد نژاد  

22نیم سال دوم   روان شناسی 

 هاشمی معلم تربیت مرکز

مشهد نژاد  

22نیم سال اول  روان شناسی 

سازمان اموزش و پرورش 

 استان خراسان رضوی

23-22  

24-23  

کمیسیون آثار تالیفات سازمان آموزش و عضو ثابت 

 پرورش استان خراسان

سازمان اموزش و پرورش 

 استان خراسان رضوی

23-22  

24-23  

کمیسیون آثار تالیفات سازمان آموزش و عضو غیرثابت 

ش استان خراسانپرور  

 پرورش و اموزش سازمان

رضوی خراسان استان  

24-23  عضو مجمع مشورتی زنان 

 پرورش و اموزش سازمان

رضوی خراسان استان  

22-21  عضوگروه مطالعات زنان 

مرکز تربیت معلم شهید 

 باهنر

21-29  

29-97  

 عضوستاد مسابقات فرهنگی و هنری

94-29 مدارس استان های مختلف تربیتی مدارس عضو ستاد   

29-29 شهید باهنر  عضو کمیته پژوهشی 



8 
 

 

 احکام قهرمانی

 بازدید ، اردو و برپایی نمایشگاه

نمایشگاه  حرفه فن آوری 
 اطالعات

29 

 هفته پژوهش

 پردیس نسیبه _ عمومی یک روز

 پردیس نسیبه 92 کاردانی روزنیم  26 کتابخانه ملی

 پردیس نسیبه 93 کاردانی نیم روز 29 کتابخانه ملی

موزه آسمان نما و تاالر علم 
انسان حضرت عبدالعظیم 

 حسن

 پردیس نسیبه 92 علوم تربیتی نیم روز 92/9/23

 کتابخانه ملی 82 2-99 تربیت بدنی 92 نسیبه

 92/8/82 36/8-90 اموزش ابتدایی 36 شهید باهنر

موزه،مجموعه آسمان نماو 

نمایشگاه فیزیک استان حضرت 

 عبدالعظیم

 91/8/81 91الی36/8 امورتربیتی 90 شهید باهنر

 نماو آسمان موزه،مجموعه

 تحضر استان فیزیک نمایشگاه

 عبدالعظیم

 -هاشمی نژاد 

 مشهد
 منطقه زاوین 36/9/81 92الی 2 امور تربیتی 39

 دو روز امور تربیتی  96 شهید باهنر
الی 0/9/86

2/9/86 
 جمکران-قم

 مکان شماره تاریخ رتبه  حکم قهرمانی

 پردیس نسیبه 3929/92 82-26 اول مسابقات شنا قورباغه

 پردیس نسیبه /د999/310/26869 99/8/29 اول مسابقات شنا قورباغه دور چهارم

 پردیس نسیبه /د999/310/26869 99/8/29 دوم مسابقات آمادگی جسمانی دور پنجم

 پردیس نسیبه    

 پردیس نسیبه /د999/032/26869 9/9/23 اول مسابقات شنا قورباغه دور ششم

 پردیس نسیبه 999/268/26869 2/8/23 اول متر کرال سینه29مسابقات شنا 

 پردیس نسیبه 999/268/26869 2/8/23 اول متر غورباغه 29مسابقات شنا 
مسابقات شنا سومین المپیاد ورزشی 

متر کرال  99کارکنان دانشگاه فرهنگیان)

 کشوری پشت( 

 پردیس نسیبه    916/99229/26666 2/99/21 سوم

اولین جشنواره ورزشی  مسابقات شنا
 کارکنان منطقه یک وزارت علوم ،تحقیقات 

 دانشگاه  939291/11 20 دوم
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 ------ مشهد مقدس

دبیرستان و پیش 

دانشگاهی امام 

 رضا)ع(

 83-81 دهه فجر

 برگزاری 

نمایشگاه کتاب های تخصصی 

 زنان 

 

 ماموریت ها و بازدیدها

 ردیف محل ماموریت تاریخ پست سازمانی گزارش

هیئت علمی عضو دوره فلسفه تربیت   12/9/79   قم 

79 12/9 عضو هیئت علمی مدرس مرجع کارورزی  1 استان قزوین 

سلسله نشست های 

 تخصصی درس کارورزی

14/12/79 عضو هیئت علمی 9-1 استان گیالن   

دیدار با مقام معظم رهبری 

 و بازدید

مدرس و معاون مرکز تربیت معلم 

 شهید باهنر

11/2/29  

29/ 19/2الی   

فارساستان   2-9  

انتخاب و خرید کتاب جهت 

 کتابخانه تخصصی زنان

دبیر مرکز تربیت معلم هاشمی نژاد 

 مشهدومسئول کتابخانه معلم

29/2/24  

24/2/24الی   

9-3 استان تهران  

 بازدید از مکان های 

 مختلف 

 نژاد هاشمی معلم تربیت مرکز دبیر

معلم کتابخانه مشهدومسئول  

22/4/23الی 23/4/23 بورگن لند استان  

 کشور اتریش

4-9  
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 مقام اهدا کننده تاریخ شماره موضوع تشویق

مدیر امور پردیس  98/0/22 966/288/29266 پیشبرد امور آموزشی

دانشگاه فرهنگیان  های

 قزوین

حضور در جشنواره ورزشی 

 وزارت علوم

معاون طرح و برنامه  90/99/20 /د92186/26666/ 916

و توسعه منابع دانشگاه 

 فرهنگیان

سرپرست پردیس  99/9/22 999/80/26869 کوشش بی دریغ

 نسیبه

رئیس ستاد  99/9/23 9/966/9912/26666 و تالش های خالصانه زحمات

مدیریت دانشگاه ........

 فرهنگیان استان تهران

 سرپرست پردیس نسیبه 9/0/23 999/80/26869/2 همکاری

ارسال مقاله به اولین همایش 

 مربی  تربیتی 

، تجربه ها و جامعه خالقیت 

 امروز

سرپرست مجتمع  9/99/26 966/93820/126

آموزش عالی پیامبر 

 اعظم

 رئیس مرکز تربیت معلم 92/9/29 9268/92 تشکر از زحمات

 سرپرست پردیس نسیبه 99/9/29 /د999/0626869 تشکر از زحمات

مدیر کل دبیرخانه هیئت  93/2/29 9/01299/836 همکاری با هسته گزینش

 مرکزی گزینش

معاون وزیر و رئیس  2/8/29 926221 خدمات ارزشمند

سازمان غیر دولتی و 

توسعه ی مشارکت های 

 مردمی و خانواده

تالش و زحمات به عنوان اولین 

 جشنواره الگوهای تدریس

 سرپرست پردیس نسیبه 1/3/23 /د999/226/26869

 سرپرست پردیس نسیبه 8/9/23 /د999/028/26869 انجام وظیفه

تالش و همکاری در بخش 

 فعالیت های علمی و آموزشی

 سرپرست پردیس نسیبه 8/9/23 /د999/009/26869
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آزمون همکاری در برگزاری 

علمی موسسه جامعه الزهرا 

 )س(قم

معاون طرح و برنامه و  8/99/23 916/93663/26666

توسعه منابع دانشگاه 

 فرهنگیان

 سرپرست نسیبه تهران 2/3/21 999/989/26869 همکاری در درس کارورزی

همکاری فعال در گروه علوم 

 تربیتی 

 سرپرست نسیبه تهران 92/8/21 999/208/26869

سومین المپیاد  شرکت در

 ورزشی دانشگاه فرهنگیان

قائم مقام دانشگاه  2/99/21 916/99226/26666

 فرهنگیان

 

 سرپرست پردیس نسیبه 93/9/21 /د999/912/26869 نکوداشت روز معلم

تالش در سال مزین به اقتصاد 

 مقاومتی

 سرپرست پردیس نسیبه 99/9/22 999/989/26869

مدیریت پردیس های  9/1/22 966/33/26866 تالش در واحد کارورزی

 استان تهران

ارزیابی کار مطالعاتی وعملی 

 98مهارت آموزان ماده 

سرپرست معاونت  96/0/22 /د166/8288/2666

فرهنگی واجتماعی 

 دانشگاه فرهنگیان


