
 «بسمه تعالي» 

 

 هيأت اجرايي جذب 

  عضويت و تبديل وضعيت هيأت علمي   

 

                  عليكمسالم

 طيبه فرهاديآقاي/ خانم به پيوست يك فقره پرونده بررسي صالحيت  عمومي با احترام، 

  طرح سربازي راتبه     پيماني     متقاضي عضويت:   
   رسمي آزمايشي هيأت علمي  كارشناس به رسمي آزمايشي به رسمي قطعي           پيماني به رسمي آزمايشي  متقاضي تبديل وضعيت:  

 نتيجه را به اين هيأت اعالم دارند.و انجام ست دستور فرمائيد اقدامات الزم گردد. خواهشمند اباشد جهت بررسي و اعالم نظر نهايي ارسال  ميكه شامل مدارك ذيل مي
 

 ………مشخصات متقاضي: -1 

 سوابق تحصيالت دانشگاهي: خواهشمند است عنوان دقيق واحدهاي دانشگاهي را قيد فرمائيد. -2 
  

 تاريخ پايان شروعتاريخ تحصيلكشورمحل دانشگاه محل تحصيل  معدل رشتـه مقطع تحصيلي

 كارشناسي ارشد
علوم 

گرايش تربيتي

 مديريت آموزشي

 11/4/76 1/7/74 ايران آزاد اسالمي تهران 16.75

 - - - - -- - دكتري 

       ديگرتخصصيهايدوره

 ها يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدريس داريد در جدول ذيل مرقوم فرمائيد.()چنانچه در دانشگاه سوابق آموزشي:-3

 ديفر

-دانشگاهنام

 يامؤسسه

 وپژوهشيآموزشي 

كه هاييدرسعنوان

 نمائيد.يامينمودهتدريس

 تاريـخ 

 تلفــن نشاني مؤسسه 
 پايان شروع 

1 

مركز تربيت معلم 

 نسيبه 

،مبانی برنامه روش تحقيق

ریزی درسی، اصول و 

فلسفه آموزش و 

پرورش،اصول و مبانی 

برنامه ریزی کتابخانه و 

  کتابداری

  كارشناسيمقطع كارداني و  1399 1379

2 

مركز تربيت معلم 

 نسيبه

مبانی و اصول آموزش 

پرورش،سازمان و مدیریت 

در آموزش و 

پرورش،مدرسه و تربیت، 

برنامه ریزی فعالیت های 

فرهنگی تربیتی،روش های 

 مطالعه و کتابخوانی

  مقطع كارشناسي 1399 1379

3 

مركز تربيت معلم 

 نسيبه

مدرسه و روبط 

،تمرین انساني

مربیگری،طراحی و 

 ،مطالعه

فلسفه تربیت در جمهوری 

اسالمی ایران، مبانی برنامه 

ریزی درسی در آموزش 

ابتدایی، آموزش و پرورش 

 2و 1تطبیقی، کارورزی 

، نقش اجتماعی 4و  3و

 و نظام تربیتی اسالم معلم

  مقطع  كارشناسي 1399 1379

 
 
 
 

 

 آرم 

 مؤسسه

 1فرم شماره  

 

 قمحل الصا

 عكس

http://www.nasibeh.ac.ir/portal/


 

 مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه پژوهش داريد در جدول ذيل مرقوم فرمائيد.(ها يا )چنانچه در دانشگاه سوابق پژوهشي: -4 
  

 رديف
 يامؤسسهدانشگاهنام

 آموزشي وپژوهشي

كه هاييپژوهشعنوان

 نمائيد.يامينموده

 تاريـخ 
 تلفــن نشاني پژوهشگاه

 پايان شروع 

1 
 پردیس نسیبه

 
رابطه برنامه ریزی 

 استراتژیکاستراتژیک باتفکر 

 
1391 

بلوار مرزداران زير پل يادگار 

 امام خ نسيبه
 

2 

انتشارات کتابخانه 
 فرهنگ

 

مجموعه پروژه تحقیقاتی 
سواالت کنکور کارشناسی 

(1ارشد علوم تربیتی )  

 

1389 
بلوار مرزداران زير پل يادگار 

 امام خ نسيبه
 

3 

 مرکز تربیت معلم نسیبه

 
میزان اشنایی پروژه تحقیقاتی 

معلمان ورزش زن شهر تهران 
 با حقوق ورزشی

 

1384 
بلوار مرزداران زير پل يادگار 

 امام خ نسيبه
 

4 
 مرکز تربیت معلم نسیبه

 
نحوه گذران پروژه تحقیقاتی 

 اوقات فراغت دانشجو معلمان

 
1384 

بلوار مرزداران زير پل يادگار 

 امام خ نسيبه
 

5 
 مرکز تربیت معلم نسیبه

 
بررسی تاثیر پروژه تحقیقاتی 

 ورزش وتربیت بدنی برسالمت

 
1383 

بلوار مرزداران زير پل يادگار 

 امام خ نسيبه
 

6 
 مرکز تربیت معلم نسیبه

 
بررسی منابع استرس مدیران 

 اموزشی
 

1376 
بلوار مرزداران زير پل يادگار 

 امام خ نسيبه
 

 
  سوابق اشتغال متقاضي: -5 
  

 شهرستان مسئوليتنوع واحد سازماني كار نام محل رديف
 تاريخ 

 تلفــن نشـانـي
 پايان شروع 

1 
مركز تربيت 

  معلم نسيبه 
عضو هيئت 

 علمي
 99 79 تهران

بلوار مرزداران زير پل يادگار 

 امام خ نسيبه
 

2 

مركز تربيت 

معلم شهيد 

 رجايي

  كوي زينبيه 79 77 تهران رياست مركز 

3 

دبيرستان 

 هاني

 15منطقه 

آموزش 

 پرورش

مدير 

 دبيرستان
  بلوار ابوذر 77 71 تهران

 

  
   

 
  

 

 
 
 
 
 


