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 نیدا عبدالهي

 مدرس موظف پردیس نسیبه )خواهران(

 

 

 

 سوابق تحصیالت دانشگاهي: خواهشمند است عنوان دقیق واحدهاي دانشگاهي را قید فرمائید. -2

  

 تاریخ پایان شروعتاریخ تحصیلكشورمحل دانشگاه محل تحصیل  معدل رشتـه تحصیلي مقطع

 كارشناسي
تکنولوژي علوم تربیتي )

 (آموزشي
 1377 1374 ایران تبریز ملي دانشگاه 51/16

 كارشناسي ارشد
تکنولوژي علوم تربیتي )

 (آموزشي
48/18 

دانشگاه خوارزمي 

)دانشگاه تربیت معلم 

 سابق()تهران 

 1383 1380 ایران

 دانشجوي دكتري

ندن آزمون  گذرا (

 جامع( 

تکنولوژي علوم تربیتي )

 (آموزشي
67/17 

دانشگاه عالمه 

 طباطبایي
 1394 ایران

درحال 

 انجام

كارهاي 

 نهایي

 پایانامه

 

 

 (جدول ذیل مرقوم فرمائیدها یا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدریس دارید در سوابق آموزشي: )چنانچه در دانشگاه-3    

 

 دیفر
 یامؤسسهدانشگاهنام

 آموزشي وپژوهشي

كه هایيدرسعنوان

 نمائید.یامينمودهتدریس

 تاریـخ 
 تلفــن نشاني مؤسسه 

 پایان شروع 

1 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 طراحي آموزشي

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

2 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 طراحي واحد یادگیري

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
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3 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 روشها و فنون تدریس

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

4 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 اصول روش تدریس

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

5 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 1فناوري 

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

6 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 1تحلیل محتوا كتاب 

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

7 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 2تحلیل محتوا كتاب 

تهران مرزداران.زیر پل 

 )ره(یادگار امام 
 

8 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 ارزشیابي از یادگیري

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

9 
پردیس نسیبه 

 تهران

كاربرد نرم افزارهاي 

 آموزشي
 اكنون 1394

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

10 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 كاربرد رایانه در آموزش

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

11 
پردیس نسیبه 

 تهران
 اكنون 1394 نگارش

تهران مرزداران.زیر پل 

 یادگار امام )ره(
 

12 

پردیس بنت الهدي 

-صدر كردستان

 خواهران

طراحي و تولید مواد 

 11 11 آموزشي
-سه راه طالقاني-سنندج

 خیابان تختي
 

1 

پردیس بنت الهدي 

-كردستانصدر 

 خواهران

 11 11 روش مقاله نویسي
-سه راه طالقاني-سنندج

 خیابان تختي
 

14 

دانشگاه آزاد 

واحد  -اسالمي

 سنندج

روش تدریس ورزش و 

  سه راه ادب-سنندج 10 10 بازي در دوره ابتدایي

15 

دانشگاه آزاد 

واحد  -اسالمي

 سنندج

بررسي كتابهاي درسي 

  سه راه ادب-سنندج 10 10 علوم تجربي راهنمایي

16 

دانشگاه آزاد 

واحد  -اسالمي

 سنندج

طراحي تولید و كاربرد مواد 

  سه راه ادب-سنندج 188 188 آموزشي

17 

دانشگاه آزاد 

واحد  -اسالمي

 سنندج

طراحي تولید و كاربرد مواد 

 آموزشي
187 187 سه راه ادب-سنندج  

18 

دانشگاه آزاد 

واحد  -اسالمي

 سنندج

طراحي تولید و كاربرد مواد 

  سه راه ادب-سنندج 186 186 آموزشي
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19 

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمي

 سنندج

كاربرد نرم افزار رایانه در 

  ه راه ادبس-سنندج 186 186 آموزش

20 

دانشگاه آزاد 

واحد  -اسالمي

 سنندج

طراحي تولید و كاربرد مواد 

  ادبسه راه -سنندج 186 186 آموزشي

21 
پردیس شهید 

 مدرس سنندج

روشهاي نوین یاددهي و 

 یادگیري
10 10 میدان فیض آباد-سنندج  

22 
پردیس شهید 

 مدرس سنندج
  میدان فیض آباد-سنندج 186 186 كاربرد مواد آموزشي

23 
آموزش و پرورش 

 بانه

گارگاه آموزشي نظریه هاي 

  خیابان امام-بانه 186 186 یادگیري

24 
آموزش و پرورش 

 بانه

 روش تحقیق
185 185 خیابان امام-بانه  

25 

آموزش و پرورش 

 بانه

دوره ضمن خدمت طرح 

احیاي راهنمایي مشاوره 

 )اي  معلم )مقدماتي

18 18 خیابان امام-بانه  

26 

آموزش و پرورش 

 بانه

دوره ضمن خدمت طرح 

احیاي راهنمایي مشاوره 

 )اي  معلم )تکمیلي
18 18 خیابان امام-بانه  

 

 ها یا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه پژوهش دارید در جدول ذیل مرقوم فرمائید.(سوابق پژوهشي: )چنانچه در دانشگاه -4

  

 ردیف

-دانشگاهنام

 یامؤسسه

 آموزشي و

 پژوهشي

كه هایيپژوهشعنوان

 نمائید.یامينموده

 تاریـخ 

 تلفــن نشاني پژوهشگاه
 پایان شروع 

1 

 

 

دانشگاه 

 خوارزمي

مطالعه تطبیقي استراتژي 

هاي توسعه  در سه كشور 

مالزي، انگلستان و امریکا و 

ارائه پیشنهایي براي 

 آموزش و پرورش ایران

  تهران 1383 1381

2 

 

 

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 تهران

Comparison of 

Knowledge and 

Performance 

between Faculty 

Members and PhD 

Students in 

Personal 

Information 

Management: 

Presenting an 

Instructional Model 

 

 2012 2012 
دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران
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based on Lifelong 

Learning. 

3 

 

دانشگاه 

 خوارزمي

راهبردهاي مطالعه تطبیقي 

پیشرفت حرفه اي معلمان 

در سه كشور انگلستان، 

مالزي، امریکا و ارائه الگوي 

 كاربردي

1383 186 

-فصلنامه علمي

پژوهشي 

دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد 

 بجنورد
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نشریه 

پژوهش در 

مسائل تعلیم 

 و تربیت

پیش بیني رابطه تفکر 

انتقادي دانشجویان 

براساس خالقیت و باورهاي 

خودكارامدي و عملکرد 

 تحصیلي

  تهران 1390 1390

5 

دانشگاه 

 الزهرا

رویکردهاي نوین طراحي 

محیط و فرایندهاي 

یادگیري در شیوه هاي 

 آموزش نوین

چهارمین همایش ملي روانشناسي 

 تربیتي شناختي 
  تهران 1398

6 

 

 

دانشگاه 

فردوسي 

 مشهد

 

بررسي رویکرد تلفیقي 

چندرسانه اي آموزشي به 

 عنوان عنصر برنامه درسي

اولین همایش تحول بنیادین در 

دانشگاه -نظام تعلیم و تربیت 

 فردوسي مشهد

 

1390 

اولین همایش 

تحول بنیادین 

در نظام تعلیم و 

دانشگاه -تربیت 

 فردوسي مشهد
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دانشگاه 

فردوسي 

 مشهد
بررسي رویکردهاي طراحي 

چندرسانه اي تعاملي براي 

 آموزش و یادگیري زبان

 اولین همایش میان رشته اي

دانشگاه -  آموزش و یادگیري زبان

آبان  10و9در -فردوسي مشهد

 برگزار مي شود.

1391 

اولین همایش 

 میان رشته اي

آموزش و 

-  یادگیري زبان

دانشگاه فردوسي 

 10و9در -مشهد

آبان برگزار مي 

 شود.
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انجمن 

مطالعات 

برنامه درسي 

 ایران

بررسي عوامل موثر در 

تربیت معلمان به عنوان 

 «تلفیق كنندگان فناوري»

دهمین همایش انجمن مطالعات 

 برنامه درسي ایران
1389 

دهمین همایش 

انجمن مطالعات 

برنامه درسي 

 ایران

 

9 

 

 

انجمن 

مطالعات 

برنامه درسي 

 ایران

پیش بیني نگرش تفکر 

انتقادي دانشجو معلمان 

براساس خالقیت، باورهاي 

عملکرد خودكارامدي و 

 تحصیلي

دهمین همایش انجمن مطالعات 

 برنامه درسي ایران
1389 

انجمن مطالعات 

برنامه درسي 

 ایران
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10 

 

 

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 تبریز

بررسي الگوهاي ارزیابي 

فراگیران در محیطهاي 

 یادگیري الکترونیکي

چهارمین همایش كشوري یادگیري 

الکترونیکي در علوم پزشکي دانشگاه 

 پزشکي تبریزعلوم 
1389 

چهارمین 

همایش كشوري 

یادگیري 

الکترونیکي در 

علوم پزشکي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي تبریز

 

11 

 

دانشگاه 

تربیت دبیر 

 شهید رجایي

رابطه تفکر انتقادي دانشجو 

معلمان با نگرش علمي و 

 عملکرد تحصیلي آنان

-سومین همایش ملي آموزش

دانشگاه تربیت دبیر شهید -تهران

 رجایي
  تهران 1390

12 

 

دانشگاه علم 

 و صنعت

E-Learning: 

Affective/Blended 

Learning&Teaching 

for Distance 

Learners 

 

International Conference 

on E-Learning & Teaching 

Iran University of Science 

& 

Technology.Tehran,Iran,9-

10 December 2009. 

  تهران 2009

12 
دانشگاه 

 فرهنگیان

بررسي رویکرد تلفیقي در 

تدریس و یادگیري زبان و 

ادبیات فارسي با تاكید بر 

اصول طراحي آموزشي 

 چندرسانه اي

 سومین همایش كشوري
  اصفهان 1391

13 

دانشگاه 

فردوسي 

 مشهد

آموزش فناوري به معلمان 

با تاكید بر فلسفه آموزش 

فناوري و رویکرد تلفیقي 

 نظریه هاي یادگیري

چهارمین همایش فلسفه تعلیم و 

 مشهد -تربیت
  مشهد 1392

14 

 

دانشگاه 

تربیت دبیر 

 شهید رجایي

آموزش اثربخش و 

اصول طراحي چند رسانه 

 اي آموزشي

 

-چهارمین همایش ملي آموزش

دانشگاه تربیت دبیر شهید -تهران

 رجایي
11 تهران  

15 

دانشگاه 

فردوسي 

 مشهد

مباني فلسفي تحول در 

آموزش و پرورش نظام 

 ایران

چهارمین همایش فلسفه تعلیم 

 وتربیت
1392 

 9و8-مشهد 

 خرداد
 



6 

 

16 

 

پردیس 

 الزهرا زنجان

بررسي رویکردهاي نوین 

كاربرد رسانه هاي آموزشي 

 در تعلیم تربیت پیشرفته

مركز تربیت -آموزش در عصر دانایي

  زنجان 18 معلم معین الزهرا زنجان

17 

 

 آموزشيتکنولوژي  تبریز

نشریه انجمن اسالمي دانشکده 

 –روانشناسي و علوم تربیتي 

 دانشگاه تبریز
176 تبریز  

18 

 

 چرا برنامه ریزي درسي؟ تبریز

نشریه انجمن اسالمي دانشکده 

 –روانشناسي و علوم تربیتي 

 دانشگاه تبریز
176 تبریز  

19 
 

 سنندج
مدارس پیشرو )زندگي 

 آموزشي(
  سنندج 187 روزنامه سیروان

20 

 سنندج

 عضو كمیته علمي

اولین همایش ملي جلوه هاي 

فرهنگي استان كردستان از دیدگاه 

 مقام معظم رهبري
10 سنندج  

21 
 

 كرمانشاه
 شركت در همایش

چهارمین همایش ریاضي مراكز 

  كرمانشاه 18 تربیت معلم منطقه غرب

22 
 

 سنندج
 معلمان امروز

الهدي مجله مركز تربیت معلم بنت 

 رویکرد-صدر سنندج
18 سنندج  

23 
 

 سنندج

 یادگیري الکترونیکي

 

مجله مركز تربیت معلم بنت الهدي 

  سنندج 18 رویکرد-صدر سنندج

24 

 

 

 سنندج

همکاري در طراحي 

)محتوایي و فني( و انتشار 

اطالع -فصلنامه آموزشي

 شماره اول -رساني نگرش

 

  سنندج 187 پردیس بنت الهدي صدر سنندج

25 

 

 سنندج

همکاري در طراحي 

)محتوایي و فني( و انتشار 

اطالع -فصلنامه آموزشي

 شماره دوم-رساني نگرش

  سنندج 187 پردیس بنت الهدي صدر سنندج

 

 

 

 

 تالیفات
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 كتاب

 تهران –انتشارات دانش مردم  – ICTراهبردهاي توسعه تکنولوژي اطالعات و ارتباطات-

بنت الهدي پردیسم در « یادگیري -فراخوان مقاله مسائل و مشکالت یاددهي»همکاري در تهیه و چاپ كتاب مجموعه مقاالت  --

 خواهران-صدر سنندج

 طرحهاي پژوهشي

-ندانشگاه تربیت معلم تهرا -در سه كشور مالزي، انگلستان، امریکا و ارائه پیشنهادات ICTمطالعه تطبیقي استراتژیهاي توسعه -

1383  

بررسي وضعیت تحصیلي، شغلي و ازدواج دانش آموزان چهارم متوسطه رشته علوم تجربي در ارتباط با كنکور و مسائل و مشکالت -

 دانشگاه تبریز -آن در چهار شهرستان بانه، مهاباد، تركمانچاي و تبریز و مقایسه انها

 صدا و سیماي مركز سنندج -ساله 13تا  8گروه سني  -طرح تولید برنامه عروسکي -پندي پیشینان-

 دانشگاه تربیت معلم تهران -(LRCطراحي مراكز منابع یادگیري )-

 فیلم آموزشي

 دانشگاه تبریز -اكسیژن ما را نگه مي دارد -تولید فیلم آموزشي مقطع پنجم ابتدایي با عنوان-

 زدانشگاه تبری -ما و گیاهان –تولید فیلم آموزشي مقطع ابتدایي با عنوان -

 مجالت

 اطالع رساني مركز تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج-همکاري در طراحي )محتوایي و فني( و انتشار فصلنامه آموزشي

 1386بهار  -شماره اول -مركز تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج-«نگرش»اطالع رساني -فصلنامه آموزشي-

 1387زمستان  -شماره دوم -بنت الهدي صدر سنندج مركز تربیت معلم-«نگرش»اطالع رساني -فصلنامه آموزشي -

 1389بهار  -شماره اول -مركز تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج-«رویکرد»اطالع رساني -گاهنامه آموزشي --

 1389زمستان  -شماره دوم -مركز تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج-«رویکرد»اطالع رساني -گاهنامه آموزشي --

 هاداوري جشنواره 

 20/2/1391 -مرحله استاني علوم اجتماعي راهنمایي -جشنواره روشهاي فعال تدریس -

 19/2/1391 -مرحله استاني فیزیک متوسطه -جشنواره روشهاي فعال تدریس -
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 10/2/1390 -مرحله استاني كامپیوتر متوسطه -جشنواره روشهاي فعال تدریس -

 10/2/1390 -وم دفاعي متوسطهمرحله استاني عل -جشنواره روشهاي فعال تدریس-

 16/2/1388 -مرحله استاني رشته دین و زندگي متوسطه -جشنواره روشهاي فعال تدریس-

 15/2/1387 -مرحله استاني رشته شیمي متوسطه -جشنواره روشهاي فعال تدریس-

 1/2/1387 -مركز تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج، تمام دروس -جشنواره روشهاي فعال تدریس-

 19/2/1386 -مرحله استاني، دوره راهنمایي، درس زبان -جشنواره روشهاي فعال تدریس-

 1386 /23/1جشنواره كارگاه و آزمایشگاه دوره عمومي -

 2/12/1385جشنواره الگوهاي برتر تدریس دوره عمومي -

 ) مدیران، زبان، اجتماعي، هنر و حرفه و فن(

 18/11/1384طه جشنواره الگوهاي برتر تدریس دوره متوس-

 ( (2( و ریاضي )1(، جغرافیا)1) زیست شناسي )

 4/12/1384جشنواره الگوهاي برتر تدریس دوره عمومي -

 ) ادبیات، زبان، پرورشي(

 12/11/1383جشنواره الگوهاي برتر تدریس دوره متوسطه -

 ( 2( و فیزیک )1(، زبان خارجه)1) دین و زندگي )

 22/5/1389مصاحبه عمومي داوطلبان آزمون استخدامي عضو گروه برگزاري و داوري -

 گارگاهها و نشست هاي تخصصي

 دوره هاي آموزشي اساتیدكارگاهها و -

 همایش بین المللي آموزش علوم و فناوري در جهان اسالم-

باحضور دكتر  -«همگاني سازي علم به مثابه پیشرط اثربخشي اموزش علوم و فناوري: چالشها و راهبردها»میزگرد تخصصي -

 17/5/1390صدري، دكتر مهربان، دكتر عطاران و دكتر لطفي 

دكتر محمود طهراني و خانم نوشین  -« علوم تجربي در نگاه آموزشگران هنر، آموزگاران و مربیان پیش دبستاني»كارگاه اموزشي -

 17/5/1390نوروزي 

 1390-دانشگاه آزاداسالمي واحد سنندج– «جلوه هاي فرهنگي استان كردستان»عضو كمیته علمي اولین همایش -

 1389-شركت در دوره آموزشي تولید محتواي الکترونیکي و ابزارهاي آن-

 1389-شركت در دوره آموزشي فناوري هاي نوین آموزشي -
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 1390-شركت در دوره آموزشي تدوین گزارش پژوهشي -

 1390-ل بنیادینشركت در دوره آموزشي مباني و اصول آموزش و پرورش در سند تحو -

 و دیگر فعالیتها

 و آرینا بختیاري دانشجوي ترم اول رشته آموزش و پرورش پیش دبستاني و دبستاني د راهنماي دانشجویان سهیال محمودياستا-

یادگیري ( در فرایند یاددهي ICTامکان سنجي كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات )» ، در زمینه ارائه مقاله به عنوان این پردیس

 1392در همایش ملي  فناوري هاي نوین در تعلیم و تربیت شهر اصفهان در خرداد 

 عضویت در كمیته طراحي آموزشي و تکنولوژي آموزشي )آموزش مجازي در شرایط كرونا(-

 1399دبیر كمیته طراحي آموزشي و طراحي واحد ییادگیري در پردیس نسیبه تهران-

 1398پردیس نسیبه تهران عضویت در كمیته طراحي آموزشي-

 1397-1399عضویت در كمیته فناواري پردیس نسیبه تهران -

 1393تا  1391از تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج  معاون آموزشي پژوهشي فرهنگي پردیس-

 تا كنون 1388علم بنت الهدي صدر سنندج از عضویت در كمیته پژوهشي مركز تربیت م-

 27/7/1390-دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج-همایش ملي جلوه هاي فرهنگي استان كردستانعضو كمیته علمي اولین -

 1388-دانشجویي به عنوان معاونت آموزشي و فرهنگي مركز تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج -عضویت در شوراي فرهنگي-

 1393تا 

 1384 /23/7 در اداره كل آموزش و پرورش عضویت در كمیته پژوهشي-

 1386دبیر راهنما در زمینه طرح پژوهشي علوم انساني   -

 18-یت از پدیدآورندگان محتواي الکترونیکيرابط حما-

 تا كنون 186دبیر جشنواره جوان خوارزمي در مركز تربیت معلم بنت الهدي صدر سنندج از -

 تهرانعضو بسیج اساتید استان  -

 دوره كارگاه سه روزه جنگ نرم -مشاركت در دوره هاي ضمن خدمت بسیج اساتید-

 مشاركت در دوره هاي نهاد نماینده رهبري در دانشگاه: اخالق حرفه اي ، اخالق علمي و ...-

 مشاركت فعال در كارگاهها و دوره هاي بازآموزي-


