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 :سًابق تحصیلی -1

 وطَر ضْرهعذل  داًطگبُ       تب تبریخ از تبریخ گرایصرضتِ  همطع  

ٚ دا٘طٍبٜ ػّْٛ  1393  1390ثش٘بٔٝ سیضی دسسی ػّْٛ تشثیتی  دوتری

تٟشاٖ  تحمیمبت

 ایشاٖ تٟشاٖ 86/18

ٚ پشٚسش  آٔٛصش ػّْٛ تشثیتی   وبرضٌبسی ارضذ

پیص اص دثستبٖ 

دا٘طٍبٜ ػالٔٝ  1384  1382

طجبطجبیی  

27/18 

 

 ایشاٖ تٟشاٖ

ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ  ػّْٛ تشثیتی وبرضٌبسی

سیضی آٔٛصضی 

1377 

 

 ایشاٖ تٟشاٖ 45/17دا٘طٍبٜ ضٟیذ ثٟطتی  1381

 

 :سًابق ضغلی ي اجرایی -2

 تبسیخ خبتٕٝ تبسیخ ضشٚع ضٟش ٔسئِٛیت/ػٙٛاٖ ضغُ  ٔحُ وبس سدیف

ثٝ ، پشدیس ٘سیفشٍٞٙیبٖدا٘طٍبٜ  1

 تٟشاٖ

 ادأٝ داسد 1397اسدیجٟطت  تٟشاٖ (2پبیٝ )استبدیبس ٌشٜٚ ػّْٛ تشثیتی 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، پشدیس ٘سیجٝ  2

تٟشاٖ 

ػضٛ وٕیتٝ تحصیالت تىٕیّی ٌشٜٚ ػّْٛ 

تشثیتی پشدیس ٘سیجٝ 

ادأٝ داسد  1398آرس تٟشاٖ  

 پژٚٞطیدا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، ٔؼبٚ٘ت  3

 ٚ فٙبٚسی

تبٔیٗ ٚ تِٛیذ وبسٌشٜٚ تخصصی  ػضٛ

ػّْٛ تشثیتی ٔحتٛای آٔٛصش 

 

 ادأٝ داسد 1398 تٟشاٖ

 

 پژٚٞطیدا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، ٔؼبٚ٘ت  4

 ٚ فٙبٚسی

تبٔیٗ ٚ وبسٌشٜٚ تخصصی  ٔسئَٛ دثیشخب٘ٝ

ػّْٛ تشثیتی تِٛیذ ٔحتٛای آٔٛصش 

 

 ادأٝ داسد 1398 تٟشاٖ

 

 ادأٝ داسد 1385 تٟشأٖذسس دٚسٜ ٞبی تشثیت ٔذیشاٖ ٔشاوض پیص  جٟبد دا٘طٍبٞی، دا٘طٍبٜ تٟشاٖ 5
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 دثستبٖ

ٔذسس دٚسٜ ٞبی تشثیت ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص  جٟبد دا٘طٍبٞی، دا٘طٍبٜ تٟشاٖ 6

 دثستبٖ

 ادأٝ داسد 1385 تٟشاٖ

ادأٝ داسد  1399تٟشاٖ ٔذسس دٚسٜ ٞبی تشثیت ٔؼّٓ جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ دا٘طٍبٜ تٟشاٖ  7

برنامه درسی »ػضٛ وبسٌشٜٚ تخصصی دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی 8

 «شایستگی محور مربیان پیش دبستانی

 1396 1394 تٟشاٖ

ػضٛ وبسٌشٜٚ تخصصی تبِیف ٚ تبٔیٗ وتبة  دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی 9

 دسسی دا٘طٍبٞی

 1396 1395 تٟشاٖ

ػضٛ ٞیئت تحشیشیٝ ٔجّٝ آٔٛصضی سضذ پیص  ٚصاست آٔٛصش ٚ پشٚسش 10

 دثستب٘ی

 ادأٝ داسد 1398 تٟشاٖ

وبسٌشٜٚ تٛا٘بیی ػّٕی دس سضتٝ آٔٛصش ػضٛ  دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی 11

ٞیبت اػضبی  اجشایی جزة  اثتذایی ٞیبت

 دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ػّٕی

 1398 1396 تٟشاٖ

ػضٛ وبسٌشٜٚ تخصصی تِٛیذ ٚ تذٚیٗ ثش٘بٔٝ  دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ 12

 وبسضٙبسی سضتٝ وبس ٚ فٙبٚسیدسسی 

 1398 1397 تٟشاٖ

ػضٛ وبسٌشٜٚ تخصصی تِٛیذ ٚ تذٚیٗ ثش٘بٔٝ  دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ 13

 دسسی وبسضٙبسی اسضذ آٔٛصش فّسفٝ ٚ ٔٙطك

 1398  1397 تٟشاٖ

ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت وٛدوبٖ پیص اص  14

 دثستبٖ ایشاٖ

ػضٛ ٞیت ٔذیشٜ ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت پیص اص 

 دثستبٖ ایشاٖ

 1396 1395 تٟشاٖ

 

ػضٛ پیٛستٝ ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دسسی  ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دسسی ایشاٖ 15

 ایشاٖ

 ادأٝ داسد 1384 تٟشاٖ

 1386 1384ثٟٕٗ  تٟشاٖ دثستبٖٔذسس ٔذػٛ ٌشٜٚ پیص  دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی 16

تذسیس دٚسٜ وبسضٙبسی ٚ  -ٔذسس ٔذػٛ دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی 17

 وبسضٙبسی اسضذ

 1393ٟٔش  1385ٟٔش  تٟشاٖ

دا٘طٍبٜ فٙی ٚ حشفٝ ای دختشاٖ  18

 ِٚیؼصش

 1391 1386 تٟشاٖ ٌشٜٚ تشثیت ٔشثی پیص دثستبٖ -ٔذسس ٔذػٛ

دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ  19

 اسالٔطٟش

 1390 1385 اسالٔطٟش ٔذسس ٔذػٛ 

 1390 1388 اسالٔطٟش ٔذسس ٔذػٛ دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ سٕب 20

جٟبد دا٘طٍبٞی، ٚاحذ دا٘طٍبٜ  21

 ػالٔٝ طجبطجبیی

ٔذسس دٚسٜ ٞبی تشثیت ٔشثی ٚ ٔذیش ٔشاوض 

 پیص دثستبٖ

 1393 1386 تٟشاٖ

وبسوٙبٖ ٟٔذوٛدن ٔذیش آٔٛصضی ٔشثیبٖ ٚ  ثیٕبسستبٖ ثؼثت، ٚاثستٝ ثٝ استص 22

 ثؼثت ثیٕبسستبٖ

 1386ضٟشیٛس  1386تیش  تٟشاٖ

 1391ثٟبس   1391صٔستبٖ  تٟشاٖػضٛ وبسٌشٜٚ داٚساٖ ػّٕی دٚٔیٗ دٚسٜ  دا٘طٍبٜ صٙؼتی ضشیف 23



 ٔسبثمبت ّٔی طشاحی اسجبة ثبصی

جٟبد دا٘طٍبٞی ، ٚاحذ دا٘طٍبٜ  24

 تٟشاٖ

داٚس تخصصی جضٚات آٔٛصضی ٚ وتبة ٞبی 

 دا٘طٍبٞی تٟشاٖدسسی جٟبد 

 1397 1387 تٟشاٖ

ػضٛ وبسٌشٜٚ تخصصی تذٚیٗ ٚ ثبصٍ٘شی  استب٘ذاسد ایشاٖ سبصٔبٖ ّٔی 25

 استب٘ذاسد ٟٔذوٛدن ٞب ٚ ٔشاوض پیص دثستب٘ی

 1397 1396 تٟشاٖ

دثیش وٕیتٝ ػّٕی طشح سجه ص٘ذٌی اسالٔی  ثٙیبد ػفبف ٚ حجبة 26

 ایشا٘ی ٚیژٜ دا٘ص آٔٛصاٖ دختش ضٟش تٟشاٖ

 1392 1392 تٟشاٖ

داٚس تخصصی  ثش٘بٔٝ دسسی آٔٛصش ٔشثیبٖ  دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی 27

 پیص دثستبٖ

 1396 1395 تٟشاٖ

پژٚٞطٍبٜ ٚصاست ٘فت، ٟٔذوٛدن  28

 پژٚٞطٍبٜ وبسوٙبٖ

ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصضی  ٔسئَٛ ٚ ٔذیش ٔطبٚس

 ٔشثیبٖ

 1395 1390 تٟشاٖ

پّیٕش، ٟٔذوٛدن پژٚٞطٍبٜ  29

 پژٚٞطٍبٜ 

ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصضی  ٔسئَٛ ٚٔذیش ٔطبٚس

 ٔشثیبٖ

 1398 1395 تٟشاٖ

ضٟشداسی تٟشاٖ، فشٍٞٙسشای  30

 خب٘ٛادٜ

آٔٛصضی طشح سجه ص٘ذٌی ٕٞىبس ٚ استبد 

 ایشا٘ی اسالٔی

 ضٟشیٛس 1388 خشداد1388 تٟشاٖ

ضٟشداسی تٟشاٖ، ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی ٚ  31

 ٞٙشی

ػضٛ وبسٌشٜٚ ثشٌضاس وٙٙذٜ طشح آٔٛصضی 

 سجه ص٘ذٌی ایشا٘ی اسالٔی

وّیٝ 

فشٍٞٙسشاٞبی  

 ضٟشتٟشاٖ

 1388ضٟشیٛس  1388خشداد 

ٞبی آصاد تشثیت ٔشثی پیص ٔذسس دٚسٜ  دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی 32

 دثستبٖ

 1388 1386 تٟشاٖ

چبسلذ )طشح حجبة ٚ ػفبف  دثیش ػّٕی ضٟشداسی تٟشاٖ، أٛس ثب٘ٛاٖ 33

 (ٟٔشثب٘ی

 22ٔٙبطك 

ٌب٘ٝ ضٟش 

 تٟشاٖ

 1389ضٟشیٛس  1389تیش 

 

 سًابق آمًزضی -3

داًطگبُ داًطىذُ / گرٍُ ًبم درس همطع 

 

 

وبرضٌبسی 

 ارضذ

 یبدٌیشی ثش٘بٔٝ سیضی دسسی

اِىتشٚ٘یىی 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ثش٘بٔٝ سیضی دسسی 

دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی  ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ آٔٛصش ٞٙش 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 

دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 

 

د٘ی ثبصی ٞبی دثستب٘ی ٚ تشثیت ة

دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی  ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وبرضٌبسی

 

سٚا٘طٙبسی ثبصی 

دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی  ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی ساٞجشدٞبی تذسیس  

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی ٞبی تذسیس اصَٛ ٚ سٚش

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی ٔمذٔبت ثش٘بٔٝ سیضی دسسی 

دس والس ٞبی  ثش٘بٔٝ سیضی دسسی

چٙذپبیٝ 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی پشٚسش تفىش دس وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی سٚش ٞبی تحمیك دس ػّْٛ تشثیتی 

دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٌشٜٚ ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصضی 

دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی  ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ  ادثیبت وٛدوبٖ

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 

دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی  ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ ٞب ٚ حشوبت ٚسصضی وٛدوبٖ ثبصی

دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ 

ٔجب٘ی وبسآفشیٙی 

 

دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٌشٜٚ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصضی 

ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ آٔٛصش اثتذایی ٌشٜٚ ٔجب٘ی آٔٛصش ػّْٛ 

دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی  ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ ( 2)ٚ  (1)وبس ػّٕی 

دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی ٌشٜٚ آٔٛصش پیص دثستبٖ 

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٌشٜٚ آٔٛصش اثتذایی 

دا٘طٍبٜ فٙی ٚ حشفٝ ای ٌشٜٚ تشثیت ٔشثی پیص دثستبٖ ( 2)ٚ  )!(وبس ػّٕی  وبرداًی

دا٘طٍبٜ فٙی ٚ حشفٝ ای ٌشٜٚ تشثیت ٔشثی پیص دثستبٖ ٘طٙبسی ثبصی اسٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

لصٝ ٌٛیی )ادثیبت وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ

( ٚ ٕ٘بیص خالق

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞیدٚسٜ تشثیت ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستبٖ 

جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی 

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞیدٚسٜ تشثیت ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستبٖ آٔٛصش ٔفبٞیٓ سیبضی ٚ ػّْٛ 

ػالٔٝ طجبطجبیی  جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ 

ٚ تٛا٘جخطی  ثٟضیستیػّْٛ دا٘طٍبٜ 

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞیدٚسٜ تشثیت ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستبٖ ( ثبصی ٚ اسجبة ثبصی)سٚا٘طٙبسی ثبصی

جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی 

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞیدٚسٜ تشثیت ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستبٖ ( ٘مبضی ٚ وبسدستی)آٔٛصش ٞٙش

جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی 

دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی 



 

دٍرُ ّبی 

 آزاد

ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔشاوض پیص 

دثستبٖ 

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞیدٚسٜ تشثیت ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستبٖ 

 

ٔشاوض پیص دثستبٖ  دیشاٖدٚسٜ تشثیت ْ

جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی 

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞی

ٞبی ص٘ذٌی ثٝ وٛدوبٖ  آٔٛصش ٟٔبست

ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ 

 دٚسٜ تشثیت ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستبٖ

 

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞی

جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی 

تٟشاٖ  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞیٖ ٔشاوض پیص دثستبٖ دٚسٜ تشثیت ٔذیشا

ػالٔٝ طجبطجبیی  دا٘طٍبٜٚاحذ  جٟبددا٘طٍبٞی

 

 :حًزٌ َای پصيَطی مًرد عالقٍ -4

 آٔٛصش وٛدوبٖ پیص اص دثستبٖ -

 پیص دثستب٘ی ٚ اثتذایی آٔٛصش وبسآفشیٙی ثٝ وٛدوبٖ -

 ٔٛصش ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستبٖآ -

 ثش٘بٔٝ سیضی دسسی پیص دثستبٖ -

 سٚیىشدٞبی آٔٛصش وٛدوبٖ پیص دثستبٖ -

 ی تذسیس دس آٔٛصش اثتذاییٚ ساٞجشدٞب ٞب سٚش -

 ثبصی ٞب ٚ ٚسبیُ آٔٛصضی وٛدوبٖ -

 

 :افتخارات ي جًایس علمی -5

 1393دا٘ص آٔٛختٝ ٕٔتبص ٚ ستجٝ اَٚ دٚسٜ دوتشی اص دا٘طٍبٜ ػّْٛ ٚ تحمیمبت تٟشاٖ،  -

 1384اص دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی،  دا٘ص آٔٛختٝ ٕٔتبص ٚ ستجٝ دْٚ دس ٔمطغ وبسضٙبسی اسضذ -

 1390دا٘طٍبٜ فٙی ٚ حشفٝ ای،  ،وٛدن ٔشثی٘ٝ ٌشٜٚ ٔذسس ٕ٘ٛ -

 1388 دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی، اصدسس وبسآفشیٙی تخصصی ٔذسس ٌٛاٞیٙبٔٝ وست  -

 

 

 



 :عضًیت ي فعالیت در اوجمه َای علمی ي تخصصی -6

 ػضٛ ٞیئت ٔذیشٜ ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت پیص اص دثستبٖ -

 ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ سیضی دسسی ایشاٖپیٛستٝ ػضٛ  -

 :سردبیر ي عضً َیات تحریریٍ مجالت علمی تخصصی -7

 تب وٖٙٛ 1389 پیص دثستب٘ی آٔٛصش سضذ ػضٛ ٞیبت تحشیشیٝ ٘طشیٝ -

 

 :دبیر ي عضً کمیتٍ َای علمی ي اجرایی َمایص َا ي سمیىارَا -8

 تبریخ برگساری ضْر/ هحل برگساری/برگسار وٌٌذُ عٌَاى سوت

سجه ص٘ذٌی اسالٔی ایشا٘ی ٚیژٜ آٔٛصضی طشح  دبیر علوی

 دا٘ص آٔٛصاٖ دختش ضٟش تٟشاٖ

 1392تبثستبٖ  تٟشاٖ/ایشاٖ / ثٙیبد ػفبف ٚ حجبة

 

 عضَ وویتِ علوی

ٞفذٕٞیٗ ٕٞبیص ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دسسی 

ثش٘بٔٝ دسسی اثتذایی؛ چبِص ٞب ٚ » ایشاٖ ثب ػٙٛاٖ

 «چطٓ ا٘ذاصٞبی ایشا٘ی، جٟب٘ی

/ ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دسسی ایشاٖ

 تٟشاٖ/ ایشاٖ

 1389صٔستبٖ 

عضَ وویتِ 

 داٍراى

 1391صٔستبٖ  تٟشاٖ/ ایشاٖ/ دا٘طٍبٜ صتؼتی ضشیف دٚٔیٗ ٔسبثمٝ ّٔی طشاحی ٚ سبخت اسجبة ثبصی

 

  :سًابق پصيَطی -9

 کتاب :

یه راٌّوب، یه هعلن، یه رسبًِ، یه الگَ ، یه )هعلن ّوِ چیس است (.1395) .ایبٖ دی ،ٚ یبً٘ پِٛیبس، اسَ ٚیٖٛ .1

 تبت: ثٛضٟش . ٚ  دیٍشاٖ زُ بتَل سب ی، سؼیذ سثٛضٝ،ػّی اوجش لبسٕی، ٘یٕب ٔمبتُ: ٔتشجٕبٖ. ...(هحمك

 .سبصٔبٖ ا٘تطبسات جٟبددا٘طٍبٞی تٟشاٖ: تٟشاٖ. آهَزش ًمبضی ٍ وبردستی بِ وَدوبى(. 1396)سبسُ، بتَل .2

 .سبصٔبٖ ا٘تطبسات جٟبددا٘طٍبٞی تٟشاٖ: تٟشاٖ. راٌّوبی وبرٍرزی هذیراى هراوس پیص دبستبًی (.1398)سبسُ، بتَل .3

 .سبصٔبٖ ا٘تطبسات جٟبددا٘طٍبٞی تٟشاٖ: تٟشاٖ. ى هراوس پیص دبستبًیهربیبراٌّوبی وبرٍرزی (. 1398)سبسُ، بتَل .4

.  بتَل سبسُ تشجٕٝ(. الگَی رفتبری، راّبردّب ٍ هْبرت ّب آهَزش)تربیت اجتوبعی وَدن .(1388)، وی ٔتیسٗ .5

 ثبَ: تٟشاٖ
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 . جٟبددا٘طٍبٞی تٟشاٖ

سضذ ) 3ٔىُٕ ٟٔبستی ضٕبسٜ پٛدٔبٖ  .ببزی ّب ٍ حروبت ٍرزضی برای وَدوبى پیص دبستبًی (.1393) سبسُ، بتَل .2
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 .جٟبددا٘طٍبٞی تٟشاٖ
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 مقاالت علمی تريیجی 

فصّٙبٔٝ سضذ آٔٛصش  ،هَزش ًیىَوبری ٍ پرٍرش آى بِ عٌَاى یه فضیلت اخاللی در وَدوبىآ. (1398)بتَل سبسُ، .1

   .13-9  ،(40) 10.یپیص دثستبٖ

 ،یش پیص دثستبٖفصّٙبٔٝ سضذ آٔٛص ،ًمص سَال در براًگیختي تفىر خالق ٍ وبر آفریٌبًِ (.1398) ،بتَل سبسُ .2

10(40) ،47-48. 

فصّٙبٔٝ سضذ آٔٛصش پیص  ،یبدگیری وبرآفریٌبًِ بِ عٌَاى حَزُ برآهذُ در آهَزش وَدوبى .(1398) زُ،بتَل سب .3

 . 10، (38)10 ،یدثستبٖ

   . 8، (26) 6،یفصّٙبٔٝ سضذ آٔٛصش پیص دثستبٖ ،ضرٍرت آهَزش وبرآفریٌی بِ وَدوبى .(1394) ،بتَل سبسُ .4

 .16، (17)4ی، سضذ آٔٛصش پیص دثستبٖ فصّٙبٔٝ.رهَزش ریبضی بِ وَدوبى از طریك ّيآ. (1391) ،بتَل سبسُ .5

 مقاالت ارائٍ ضذٌ در کىفراوس َا ي سمیىارَای علمی: 

. ٔالء دا٘ص آٔٛصاٖ، آٔبدٌی ٚ خالق ثش اأذادی -تبثیش تىبِیف تٕشیٙی، ثسطی( 1398) ٚ دیّٕی پٛس، صذیمٝسبسُ، بتَل  .1

 . دا٘طٍبٜ تٟشاٖ. ٞفذٕٞیٗ ٕٞبیص ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دسسی ایشاٖ

http://www.bretj.com/


دٚٔیٗ وٙفشا٘س  .یبدٌیشی وٛدوبٖ ثش ٔجٙبی سٚیىشد آٔٛصش وبسآفشیٙب٘ٝ -ثشسسی سٚش ٞبی یبددٞی. (1398).بتَل سبسُ .2

 1398 دی ٔبٜ. (ثب سٚیىشد ثش٘بٔٝ سیضی دسسی)ّٔی ٔذاسس وبسآفشیٗ 

ی اثشثخطی آٔٛصش ٕٞذِی ثش ٔیضاٖ ٘بفشٔب٘ی وٛدوبٖ پیص ثشسس. (1397).بتَل سبسُ سٟیال لّی صادٜ، سٕیٝ اهلل پٙبٜ، .3

اِٚیٗ وٍٙشٜ ثیٗ إِّّی ٚ پٙجٕیٗ وٍٙشٜ ّٔی آٔٛصش ٚ سالٔت  .96  -97سبَ دس سبَ تحصیّی (  4  -6) دثستب٘ی 

 .1397خشداد ٔبٜ . وٛدوبٖ پیص اص دثستبٖ

اِٚیٗ . سٚضٟبی آٔٛصش وبسآفشیٙی ثٝ ػٙٛاٖ سٚیىشدی جذیذ دس آٔٛصش وٛدوبٖ پیص دثستب٘ی(. 1397).سبسُ، بتَل .4

  .1397خشداد ٔبٜ . وٍٙشٜ ثیٗ إِّّی ٚ پٙجٕیٗ وٍٙشٜ ّٔی آٔٛصش ٚ سالٔت وٛدوبٖ پیص اص دثستبٖ

اِٚیٗ وٍٙشٜ ػّْٛ . سٚیىشد ٞٛش ٔؼٙٛی دس ثبصا٘ذیطی ثش٘بٔٝ دسسی ٔؼٙٛی وٛدوبٖ(. 1392)سبسُ، بتَلفبیض، صٞشا ٚ  .5

    .تشثیتی ٚ آسیت ٞبی اجتٕبػی

سٕیٙبس سشاسشی . آٔٛصش فّسفٝ ثٝ وٛدوبٖاٞذاف دیذٌبٜ ٞبی ٔختّف دس صٔیٙٝ  ٚ ثشسسی  تحّیُ(. 1391) سبسُ، بتَل .6

 .1391اسدیجٟطت . دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی تٟشاٖ. آٔٛصش ٚ سالٔت وٛدوبٖ پیص اص دثستبٖ

سٕیٙبس . دس ٔمطغ پیص دثستبٖ ٚ ٔٛا٘غ اجشایی آٖ دس ایشاٖ« ٞبی اسىٛح»اٍِٛی ثش٘بٔٝ دسسی  (.1391) سبسُ، بتَل .7

 .1391اسدیجٟطت . دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی تٟشاٖ. سشاسشی آٔٛصش ٚ سالٔت وٛدوبٖ پیص اص دثستبٖ

دختش ٚ پسش  ثشسسی تمیذ ٔزٞجی ٚ ٘بثٟٙجبسی ٞبی اجتٕبػی دس ثیٗ دا٘طجٛیبٖ(. 1389)ٚ سجضٜ، حسیٙؼّی ُ، بتَلسبس .8

. ٕٞبیص ٔٙطمٝ ای اٍِٛٞبی سفتبس اجتٕبػی دس لشاٖ ٚ حذیث، دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ اسالٔطٟش .دا٘طٍبٜ فشدٚسی

 .1389اسدیجٟطت 

. تبثیش فؼبِیت ٞبی صثبٖ آٔٛصی دٚسٜ پیص دثستبٖ ثش سضذ صثبٖ ٌفتبسی دا٘ص آٔٛصاٖ پبیٝ اَٚ اثتذایی(. 1385) سبسُ، بتَل .9

اسفٙذٔبٜ . ضطٕیٗ ٕٞبیص سشاسشی ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دسسی ایشاٖ، ٘ٛآٚسی دس ثش٘بٔٝ دسسی دٚسٜ اثتذایی ایشاٖ

1385. 

 پصيَطی -مقاالت در مرحلٍ ارزیابی در مجالت علمی :

فصّٙبٔٝ  .وبسآفشیٙب٘ٝ دس وٛدوبٖ ٞبیثشای ضىُ ٌیشی ٍ٘شش ییثبصی ٞبی خالق ٔجٙب(. دس دست داٚسی) سجضٜ، ثتَٛ .1

 .ٔطبِؼبت آٔٛصضی ٚ آٔٛصضٍبٞی

 ٔجبصی دس ٔیبٖ ٞبی اجتٕبػیضجىٝ ٚ ٘ٛع استفبدٜ اص ٔیضاٖثشسسی (. دس دست داٚسی)ٚ صبدلی، سسَٛ  سجضٜ، ثتَٛ .2

. مطالعات راهبردی ورزش و جوانانفصلنامه  ،دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ دا٘طجٛ ٔؼّٕبٖ

ثش خاللیت دا٘ص دٚ دستی  ٕٞبًٞٙ اجشای حشوبت ثشسسی اثش ثخطی (.دس دست داٚسی.)سجضٜ، ثتَٛ ٚ ٔشادی، فبطٕٝ صٞشا .3

 .فصّٙبٔٝ ٔطبِؼبت آٔٛصضی ٚ آٔٛصضٍبٞی. آٔٛصاٖ ٔمطغ اثتذایی



-سیبضی دا٘صٔجبحث تٛجٝ ٚ ثبصخٛسد ٔؼّٓ ثش ٔیضاٖ یبدٌیشی  تبثیش(. داٚسیدس دست ). ، دیّٕی پٛس، صذیمٝسجضٜ ثتَٛ .4

 .٘طشیٝ ساٞجشدٞبی ٘ٛیٗ تشثیت ٔؼّٕبٖ. ٔٛصاٖ داسای اختالَ سیبضیآ

ٔمبیسٝ تأثیش سٚش ٔطبسوتی ٚ ا٘فشادی ثش یبدٌیشی (. دس دست داٚسی)ػجذاِی، اوشْ؛ ٔٛسٛی ٔحسٗ ٚ سجضٜ، ثتَٛ .5

 .٘طشیٝ پژٚٞص دس آٔٛصش ضیٕی. ِٔٛىِٛی دسس ػّْٛ تجشثی پبیٝ ٟ٘ٓ ثش اسبس سطح ضٙبختی ثّْٛ -تشویجبت یٛ٘ی 

خٛدوبسآٔذی ٚ سٚش تذسیس ٔؼّٕبٖ اثتذایی  ساثطٝ ٞٛش اخاللی ثب(. دس دست داٚسی)ػجبسی ّٔیح، سٕیٝ ٚ سجضٜ ، ثتَٛ .6

 . ٘طشیٝ ساٞجشدٞبی آٔٛصش دس ػّْٛ پژضىی. ضٟشستبٖ سی

ٔجّٝ (. ٞب ٚ فٖٙٛ تذسیس سٚش)ٞبی آٔٛصضی ٚ پشٚسضی ثشسسی ٚ ٘مذ وتبة ٟٔبست(. دس دست داٚسی) سجضٜ، ثتَٛ .7

 .پژٚٞص ٘بٔٝ ا٘تمبدی ٔتٖٛ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ػّْٛ ا٘سب٘ی

سْٛ پبیٝ  دختش ٔٛصاٖآوٛدوب٘ٝ ثش ا٘طب٘ٛیسی دا٘ص ٞبیصیثبتبثیش تشا٘ٝ(. دس دست ثشسسی) سجضٜ، ثتَٛ ٚ ٔحٕٛدصادٜ، صٞشا .8

 .فصّٙبٔٝ ٔطبِؼبت پیص دثستبٖ ٚ دثستبٖ. اثتذایی

ثشسسی تبثیش آٔٛصش ٞبی پیص دثستب٘ی ثش ٔیضاٖ احتشاْ ثٝ خٛد دا٘ص (. دس دست داٚسی) سجضٜ، ثتَٛپسٙذیذٜ، ٘سشیٗ ٚ  .9

 .ٔجّٝ تفىش ٚ وٛدن. «پٛح»دایی ثش اسبس ٔمیبس اَٚ اثت آٔٛصاٖ پبیٝ

 :میسگرد/ وطست علمی تخصصی /سخىراوی  .10

دٚٔیٗ وٙفشا٘س ّٔی ٞبی یبددٞی یبدٌیشی وٛدوبٖ ثش ٔجٙبی سٚیىشد آٔٛصش وبسآفشیٙب٘ٝ،  سٚش(. 1398) ، بتَلسبسُ .1

 1398ٔبٜ  دی اصفٟبٖ، ٔذاسس وبسآفشیٗ ثب سٚیىشد ثش٘بٔٝ دسسی،

جّٝ سضذ آٔٛصش پیص ٌشد ْٔیض. ثشسسی ٚضؼیت ٔٛجٛد حشوبت ثذ٘ی دس ٔشاوض پیص دثستب٘ی(. 1390) سبسُ، بتَل .2

 1390آثبٖ ٔبٜ . دثستب٘ی

ضطٕیٗ . فؼبِیت ٞبی صثبٖ آٔٛصی دٚسٜ پیص دثستبٖ ثش سضذ صثبٖ ٌفتبسی دا٘ص آٔٛصاٖتبثیش (. 1385) سبسُ، بتَل .3

 1385اسفٙذٔبٜ . دا٘طٍبٜ ضیشاص. ٕٞبیص ا٘جٕٗ ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دسسی ایشاٖ

 : گسارش َای علمی طرح َای پصيَطی یا آمًزضی .11

  طرحمجری :

طشح پژٚٞطی . ٔیضاٖ ٌشایص ٚ اختصبظ ٚلت دا٘طجٛ ٔؼّٕبٖ ثٝ ضجىٝ ٞبی اجتٕبػی ثشسسی(. 1398)سبسُ، بتَل .1

 . دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی 

 

 



 رسالٍ َای وگاضتٍ ضذٌ در مقاطع مختلف تحصیلی/ عىايیه پایان وامٍ َا: 

طشاحی اٍِٛی ثش٘بٔٝ دسسی وبسآفشیٙی ثشای وٛدوبٖ پیص اص دثستبٖ ٚ اسصضیبثی آٖ اص دیذٌبٜ  » :همطع دوتری -

، ثٝ سإٞٙبیی دوتش ٔشیٓ سیف ٘شالی ٚ ٔطبٚسٜ دوتش ػضت اهلل ٘بدسی، « ٔتخصصبٖ ثش٘بٔٝ دسسی، وبسآفشیٙی ٚ ٔشثیبٖ

 .50/19، ٕ٘شٜ 1393دا٘طٍبٜ ػّْٛ ٚ تحمیمبت تٟشاٖ، دفبع ٟٔشٔبٜ 

تبثیش فؼبِیت ٞبی صثبٖ آٔٛصی دٚسٜ پیص دثستبٖ ثش سضذ صثبٖ ٌفتبسی دا٘ص آٔٛصاٖ پبیٝ اَٚ  » :همطع وبرضٌبسی ارضذ -

، ثٝ سإٞٙبیی دوتش فشخٙذٜ ٔفیذی ٚ ٔطبٚسٜ دوتش اسٕبػیُ سؼذی پٛس، دا٘طٍبٜ ػالٔٝ طجبطجبیی، دفبع، « دٚسٜ اثتذایی

 .19، ٕ٘شٜ 1384ثٟٕٗ 

، ثٝ سإٞٙبیی «دا٘طجٛیبٖ ٌشایص ٔذیشیت آٔٛصضی ثٝ سضتٝ تحصیّی خٛد ٔٙذیٜ ٔیضاٖ ػالقثشسسی » :همطع وبرضٌبسی -

 .50/18ٕ٘شٜ . دوتش وٛسٚش فتحی ٚاجبسٌبٜ، دا٘طٍبٜ ضٟیذثٟطتی تٟشاٖ

 :آمًزضیبرگساری کارگاٌ َای  .12

 تبریخ  هىبى     خبطببىم هذرس اًُبم وبري ردیف

ٔذیشاٖ ٚ ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص  ثتَٛ سجضٜ آٔٛصش وبسآفشیٙی ثٝ وٛدوبٖ 1

 دثستب٘ی استبٖ ٔبص٘ذساٖ

 1397پبییض  دا٘طٍبٜ ٔبص٘ذساٖ

 ٔؼّٕبٖ وبسضٙبسی سضتٝدا٘طجٛ ثتَٛ سجضٜ ثبصی ٞبی ثٛٔی ٚ ٔحّی 2

تشثیت ثذ٘ی ٚ آٔٛصش اثتذایی 

 پشدیس ٘سیجٝ تٟشاٖ

، تٟشاٖ دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ

 پشدیس ٘سیجٝ 

 1398پبییض 

سضتٝ وبسضٙبسی ضجٛٔؼّٕبٖ داٖ ثتَٛ سجضٜ یبدٌیشی خالق، والس خالق 3

 آٔٛصش اثتذایی

، تٟشاٖ دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ

 پشدیس ٘سیجٝ

 1397پبییض 

جٟبد دا٘طٍبٞی ٚاحذ  ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستب٘ی ثتَٛ سجضٜ وتبة اسجبة ثبصی 4

 دا٘طٍبٜ تٟشاٖ

1392 

آٔٛصش ٘ٛیٗ ٔجتٙی ثش سٚیىشد  5

 ثبصی

سضتٝ وبسضٙبسی ضجٛٔؼّٕبٖ داٖ ثتَٛ سجضٜ

 آٔٛصش اثتذایی

، تٟشاٖ دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ

 پشدیس ٘سیجٝ

 آرس ٔبٜ 

1397 

ضشوت ٔطب٘یش ٚاثستٝ ثٝ  وبسوٙبٖ ضشوت ٔطب٘یش ثتَٛ سجضٜ ص٘ذٌی پٛیب 6

 تٟشاٖ. ٚصاست ٘یشٚ

تبثستبٖ 

1389 

ٟٔبست ٞبی اجتٕبػی دس  7

 فشص٘ذاٖ

تبثستبٖ  پژٚٞطٍبٜ ضشوت ٘فت وبسوٙبٖ پژٚٞطٍبٜ ضشوت ٘فت ثتَٛ سجضٜ

1392 

ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستب٘ی ثتَٛ سجضٜ پشٚسش خاللیت دس وٛدوبٖ  8

جٟبددا٘طٍبٞی ٚاحذ 

 1386- 

 اِیتبثستبٖ 



 1390( وبسٌبٜ 40)دا٘طٍبٜ تٟشاٖ

 ٟٔذوٛدن ٚ ٔشثیبٖ وبسوٙبٖثتَٛ سجضٜ ٟٔبست وٙتشَ استشس  9

  ضشوت ٞٛاپیٕبیی ایشاٖ

ٟٔذوٛدن ضشوت 

ٞٛاپیٕبیی ایشاٖ 

٘بثستبٖ 

1392 

ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستب٘ی ثتَٛ سجضٜ ٕ٘بیص خالق لصٝ ٌٛیی ٚ  10

جٟبددا٘طٍبٞی ٚاحذ 

( وبسٌبٜ 35)دا٘طٍبٜ تٟشاٖ

سبَ ٞبی 

تب  1386

1396  

وبسضٙبسی سضتٝ دا٘طجٛیبٖ ثتَٛ سجضٜ سبصٔبٖ ٘یبفتٝ  اسجبة ثبصی  11

صٙؼتی طشاحی 

صٔستبٖ دا٘طٍبٜ صٙؼتی ضشیف 

1391 

وّیٝ فشٍٞٙسشاٞبی ٔبدساٖ ٚ ثب٘ٛاٖ ضٟش تٟشاٖ ثتَٛ سجضٜ اسالٔی  -سجه ص٘ذٌی ایشا٘ی 12

( اٜوبسي 60)تٟشاٖ

تبثستبٖ 

1388 

 22ٔشاوض فشٍٞٙی ٔٙبطك ٔبدساٖ ٚ ثب٘ٛاٖ ضٟش تٟشاٖ ثتَٛ سجضٜ حجبة ٚ ػفبف  13

 44)ٌب٘ٝ ضٟش تٟشاٖ

( وبسٌبٜ

تبثستبٖ 

1389 

 18ٔبدساٖ داسای فشص٘ذ ٔٙطمٝ ثتَٛ سجضٜ ٟٔبست ٞبی فشص٘ذ پشٚسی  14

تٟشاٖ 

 18ضٟشداسی ٔٙطمٝ 

( وبسٌب14ٜ)تٟشاٖ

تبثستبٖ 

1391 

تبثستبٖ ٟٔذوٛدن ضبدآفشیٗ ٚاِذیٗ داسای وٛدن  ثتَٛ سجضٜ ٟٔبست ٞبی فشص٘ذ پشٚسی  15

1395 

ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستب٘ی ثتَٛ سجضٜ ( ٘مبضی ٚ وبسدستی)ٞٙش 16

جٟبددا٘طٍبٞی ٚاحذ 

( وبسٌبٜ 60)دا٘طٍبٜ تٟشاٖ

 اِی 1386 

1395 

ٔؼبٚ٘ت آٔٛصضی ٔشثیبٖ ٔشاوض پیص دثستب٘ی ثتَٛ سجضٜ ثبصی ٚ اسجبة ثبصی  17

جٟبددا٘طٍبٞی ٚاحذ 

( وبسٌبٜ 40)دا٘طٍبٜ تٟشاٖ

 اِی 1386 

1390 

ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی پشدیس دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ دا٘طجٛٔؼّٕبٖ ثتَٛ سجضٜ تفسیش ٘مبضی وٛدوبٖ  18

٘سیجٝ تٟشاٖ 

آرس ٔبٜ  

1389 
 

 

 

 

 



 

 :(فرَىگی -علمی )َای آمًزضی ديرٌ/ضرکت در کارگاٌ .13

 تبریخ هذت زهبى برگسار وٌٌذُ ًبم وبرگبُ ردیف

 دسسی ةوت چٍٍٛ٘ی تذٚیٗ 1

 دا٘طٍبٞی

دا٘طٍبٜ  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی ٚ فٙبٚسی

 فشٍٞٙیبٖ

 1398تبثستبٖ  سبػت 12

وبسٚسصی ٘مطٝ آغبصی ثشای  2

 تحَٛ دس آٔٛصش ٚ پشٚسش

ٔؼبٖٚ آٔٛصضی، فشٍٞٙی ٚ پژٚٞطی 

 پشدیس ٘سیجٝ تٟشاٖ

 1397آثبٖ  28 سبػت 2 

 1397اسفٙذ ٔبٜ  سبػت 8 ٔؼبٚ٘ت ٘ظبست، اسصیبثی ٚ تضٕیٗ ویفیت ػشفی پبیٍبٜ ٞبی اطالػبتیْ 3

دا٘طٍبٜ  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی ٚ فٙبٚسی (1)تشثیت ٔتشجٓ  4

 فشٍٞٙیبٖ

 1397ضٟشیٛس  سبػت 24

دا٘طٍبٜ  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی ٚ فٙبٚسی (2)تشثیت ٔتشجٓ 5

 فشٍٞٙیبٖ

 1398ضٟشیٛس  سبػت16

تبٔیٗ ٚ ٔذیشیت ٔٙبثغ دس  6

آٔٛصش ٚ پشٚسش 

ٚصاست آٔٛصش ٚ پشٚسش، ٔجٕٛػٝ 

تبسیخی داسِفٖٙٛ 

 1397آثبٖ ٔبٜ سبػت  8

ٔؼبٖٚ آٔٛصضی، فشٍٞٙی ٚ پژٚٞطی  اختالالت یبدٌیشی 7

 پشدیس ٘سیجٝ تٟشاٖ

 1397دی ٔبٜ  سبػت 2

ٔؼبٖٚ آٔٛصضی، فشٍٞٙی ٚ پژٚٞطی  طشاحی ٚاحذ یبدٌیشی 8

 پشدیس ٘سیجٝ تٟشاٖ

 1397ٔبٜ  آرس سبػت 2

دا٘طٍبٜ  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی ٚ فٙبٚسیپیطٟٙبدٜ ٘ٛیسی  9

فشٍٞٙیبٖ 

 1398دی ٔبٜ سبػت  12

آٔٛصش ٚ سالٔت وٛدوبٖ پیص  10

دثستب٘ی 

خشداد  30ٚ  29سبػت  16دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضیستی ٚ تٛا٘جخطی 

 1397ٔبٜ 

 1398صٔستبٖ سبػت  2ٔشوض ٞٛضٕٙذسبصی دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ حمٛق فضبی ٔجبصی  11

 1398دی ٔبٜ  اػت س 8ٔجتٕغ آٔٛصضی وبسآفشیٙی ا٘ذیطٝ اصفٟبٖ ٔذاسس وبسآفشیٗ  12

تشثیت ٔذسس تخصصی  13

وبسآفشیٙی 

اِی  26/10/1388سبػت  120دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ اسالٔطٟش 

17/11/1388 
 

 

 

 



 

 :مطاير پایان وامٍ /استاد راَىما  .14

 تبریخ دفبع رضتِ همطع داًطجَ عٌَاى پبیبى ًبهِ سوت

 

 

استبد 

 سإٞٙب

ساثطٝ ٞٛش اخاللی ثب خٛدوبسآٔذی ٚ سٚش تذسیس 

 ٔؼّٕبٖ اثتذایی ضٟشستبٖ سی

سٕیٝ ػجبسی 

 ّٔیح

وبسضٙبسی 

 اسضذ

آٔٛصش 

 اثتذایی

اسدیجٟطت  20

1399 

ثشسسی تبثیش آٔٛصش ٞبی پیص دثستب٘ی ثش ٔیضاٖ احتشاْ ثٝ 

دایی ثش اسبس ٔمیبس اَٚ اثت خٛد دا٘ص آٔٛصاٖ پبیٝ

 «پٛح»

٘سشیٗ 

 پسٙذیذٜ

وبسضٙبسی 

 اسضذ

آٔٛصش 

 اثتذایی

اسدیجٟطت  20

1399 

خٛدتٙظیٕی  ٔؼّٕبٖ ثبٔذیشیت والس دسس  ساثطٝ سجه

 اثتذایی آٔٛصاٖپزیشی دا٘صٚ ٔسئِٛیت

 ثٙفطٝ داساثی

 ٌشٌال٘ی

وبسضٙبسی 

 اسضذ

آٔٛصش 

 اثتذایی

 

 ثشفٙبٚسی پبیٝ ضطٓ اثتذایی  تحّیُ ٔحتٛای وتبة وبس ٚ

 وبسآفشیٙی ٞبی ٔؤِفٝ اسبس

ٔؼصٛٔٝ 

 فشجی

وبسضٙبسی 

 اسضذ

آٔٛصش 

 اثتذایی

 

 

 

استبد 

 ٔطبٚس

ٔمبیسٝ یبدٌیشی ٔطبسوتی ٚ یبدٌیشی ا٘فشادی ثش اسبس 

طجمٝ ثٙذی ثّْٛ دس ٔجبحث تشویجبت یٛ٘ی ٚ ِٔٛىِٛی 

وتبة ػّْٛ تجشثی پبیٝ ٟ٘ٓ دا٘ص آٔٛصاٖ دختش٘بحیٝ یه 

 خشْ آثبد

وبسضٙبسی  وشْ ػجذاِیا

 اسضذ

آٔٛصش 

 ضیٕی

 1398ثٟٕٗ 

ٞبی ضیٕی دٚسٜ دْٚ ٔتٛسطٝ ثشاسبس اسصیبثی وتبة

 ٞبی وبسآفشیٙیِٔٛفٝ

٘یّٛفش ٔحشاثی 

 فشد

وبسضٙبسی 

 اسضذ

آٔٛصش 

 ضیٕی

 1398دی ٔبٜ  

 

 :پريشٌ تحقیقاتی/ مقاالتی کتاب، ارزیاب ی يداير .15

 کتاب: 

 ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی .اص خب٘ٝ ثٝ ٔذسسٝ ثٝ سٛی تحَٛ اص ٚاثستٍی ثٝ ٕٞجستٍی: تشجٕٝ ضذٜ ثب ػٙٛاٖوتبة (. 1395) .1

 دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖٚ فٙبٚسی 

. ٞفت ػٙصش وّیذی لجُ اص استخذاْ وتبة تشجٕٝ ضذٜ ثب ػٙٛاٖ اِٚٛیت ٞبی تشثیت ٔؼّٓ ثٝ ػٙٛاٖ(. 1398)  .2

 دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖٚ فٙبٚسی  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی

 دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖٚ فٙبٚسی  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی. ٘ىتٝ دس تذسیس 100: وتبة تشجٕٝ ای ثب ػٙٛاٖ(. 1398) .3

 دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖٚ فٙبٚسی  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی .ساٞجشدٞبی اثشثخص دس تذسیس: وتبة تبِیفی ثب ػٙٛاٖ( 1397) .4

دا٘طٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٚ فٙبٚسی  ٔؼبٚ٘ت پژٚٞطی. ثش٘بٔٝ سیضی دسسی دس دٚسٜ اثتذایی: ػٙٛاٖوتبة تبِیفی ثب (. 1398) .5



 

 ارزیاب مقاالت در مجالت معتبر علمی/ داير: 

ٔطبِؼبت آٔٛصضی ٚ آٔٛصضٍبٞی  فصّٙبٔٝ .1

سی  ٔطبِؼبت ثش٘بٔٝ دس فصّٙبٔٝ .2

تؼّیٓ ٚ تشثیت  فصّٙبٔٝ .3

 ٔطبِؼبت پیص دثستبٖ ٚ دثستبٖ فصّٙبٔٝ .4

 

1399ضذٜ دس اسدیجٟطت ثٝ سٚص  


