
 به نام خالق هستی

شرح فعالیت های آموزشی  

  پژوهشی–

این فعالیتها براساس دوره زمانی به صورت هدفمند تنظیم گردیده است ، تا روندی روشن از شکل گیری تفکر اینجانب را   

نسبت به مقوله آموزش ولزوم مطالعه دقیق تر وجامع تر نسبت به مبانی نظری ویافته های زیر بنایی آن نشان دهد . ) یاسمن 

 گیان ،پردیس نسیبه تهران اسکویی ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهن

 yassoskoui@yahoo.com 

  

- 1357سال های 

مدارک  1365

 تحصیلی:  

  1357دیپلم علوم تجربی دبیرستان نرجس منطقه شش آموزش وپرورش. -1 

  

 دوره ای اموزشی:  

  1358قبولی در آزمون سراری رشته پرستاری وگذراندن یک سال تحصیلی   -1

 (آشنایی باعلوم پایه به ویژه اناتومی وفیزیولوژی)  

گذراندن زبان وادبیات ایتایایی در شش ترم که سه ترم آخر از بررسی اذبیات معاصر تا  -2

بررسی ادبیات کهن ایتالیا (دانته الیگیری .کمدی الهی ) ادامه می یافت .در محل انجمن 

  1361تا  1358فرهنگی ایتالیا .

 بی در زبان واستفاده  از منابع التین تا کنون)  (اشنایی وتسلط نس



آموزش طراحی ونقاشی زیر نظر اساتید آیدین آغداشلو و استاد جعفری اساتید دانشگاه هنر  -3

  1364تا  1362والزهرا .سال های 

 (آشنایی ومهارت درمباحث هنرهای تجسمی به ویژه تصویر وکاربرد آن در آموزش تا کنون)   

ونیم دروس رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاداسالمی .واحد تهران گذراندن یک ترم  -4

 .  1364تا 1363مرکزی از سال

 (آشنایی باتفکر سیستمی وکابرد دانش نظری در عمل و)... 

  

  

 کارهای اجرایی:  

  1364تا 1363کارمند روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. -1

 مسئول کمیته رفع نواقص اولین آزمون تکدرس دانشگاه آزاداسالمی  -2

  

- 1365سال های 

دوره ای  1370

 اموزشی:  

 قبولی در آزمون سراسری بارتبه سیصد کشوری  در رشته علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی  -1

 1365. 

  

 پایان نامه : 



نقش تصویر در آموزش . استاد راهنما جناب آقای دکتر داریوش نوروزی وکسب نمره  -1

 بیست 

 1370. 

طراحی واجرای پروژه راهنمایی ورانندگی باساخت انیمیشن وماکت و...درقالب بسته آموزشی  -2

  1370برای دوره ابتدایی .استادراهنما جناب آقای دکتر امیر تیموری. 

  

 مدرک تحصیلی:  

 دانشگاه عالمه طباطبایی (رتبه دوم 18 /08سی علوم تربیتی ( تکنولوژی آموزشی )  با معدل کارشنا

 ) 

  

 کارهای اجرایی:  

عضو گروه طراحی آموزشی دانشگاه پیام نور (خودآموز کردن جزوات درسی دانشگاه. )  -1

  1369تا 1368

 امه انسان ،علم آینده . عضو گروه اجتماعی سیمای جمهوری اسالمی شبکه دو .دستیار تهیه برن -2

  1370تا 1368

  

- 1370سال های 

کارهای  1376

 اجرایی:  

شروع استخدام در وزارت آموزش وپرورش .وآغاز تدریس در دوره متوسطه دبیرستان الزهرا  -1

 .  1371تا  1370منطقه نوزده تهران. 



  1371عضو گروه تکنولوژی آموزشی اداره منطقه نوزده تهران.  -2

  1372طراح ومجری نمایشگاه خرد تدریس اداره کل آموزش وپرورش تهران.  -3

  1380تا 1372عضو کمیته پژوهشی دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموش وپروش.  -3

 عضو ومسئول گروه تکنولوژی آموزشی دفتر راهنمایی تحصیلی .وزارت آموزش وپرورش  -4

  1374تا  1372

  

 مقاالت : 

  1372نقش رسانه های آموزشی درسمینار آموزش ریاضی  ایالم . "ارائه مقاله.  -1

اسکویی وهمکاران .در اولین همایش  "ارتباط کالمی وغیر کالمی شاگرد ومعلم  "ارائه مقاله  -2

  1372تکنولوژی آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش وپرورش . 

 ه نقش هنر در تربیت (هنرهای نمایشی اولین کنگر "نقش اینترنت در آموزش هنر  "ارائه مقاله  -3

 1373. ) 

  

 دوره ای اموزشی:  

 دوره های آموزشی نرم افزار های افیس وها یپر استودیو به صورت خصوصی  -1

   1363شرکت در کارگاه آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش وپرورش از  -2

 ( بررسی فیلم های مستند و..استاد خسرو سینایی  و).... 

  



- 1376سال های 

دوره ای  1380

 اموزشی:  

قبولی در آزمون کارشناسی ارشد با کسب رتبه اول در رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد -1

  1376اسالمی واحد تهران مرکز. 

 آموزش نرم افزار پاور پوینت پیشرفته در تولید محتوای الکترونیکی به صورت خود آموز  -2

 در تولید محتوای الکترونیکی به صورت خود آموز   hyper studio  آموزش نرم افزار  -3

 آموزش جستجو پیشرفته منابع دراینترنت به صورت خود آموز  -3

 ی  تقویت مهارت خواندن متون تخصصی  به زبان انگلیس -4

  

 کارهای اجرایی:  

  1380تا 1372عضو کمیته پژوهشی دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش وپرورش .از  -1

  1379مشاور آموزشی مدیرکل دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش وپرورش.  -2

دروس  تدریس در مرکز تربیت معلم شهید شرافت تهران به صورت مامور خدمت .تدریس-3

تهیه وکاربرد مواد آموزشی .کلیات روش ها وفنون تدریس دوره کاردانی آموزش ریاضی وآموزش 

  1380(به مدت یکسال ) تا1379هنر  .

  

 پایان نامه:  



حرکتی دانش –بررسی هماهنگی کتاب هنر سال سوم راهنمایی بانیاز های شناختی ، عاطفی وروانی 

آموزان .استادراهنما جناب آقای دکتر پاشا شریفی .استاد مشاور جناب اقای دکتر سلیمی زاذه 

  1378بادرجه عالی.  5/19.استاد داور جناب آقای دکتر دالور .نمره 

  

 مدرک تحصیلی:  

   1378 – 5/17کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز با معدل 

  

  

تا  1380سال های 

کارهای  1391

 اجرایی:  

 .  1391تا  1380مدرس رسمی مرکز تربیت معلم نسیبه از  -1

 تدریس دروس:   

 تولید وکاربرد مواذ آموزشی  

 ساخت وسایل آموزشی کودکان استثنایی 

  2و1کلیات روش ها وفنون تدریس 

رونشناسی تربیتی کاربد نرم افزار 

در آموزش روانشناسی یادگیری  

 مقدمات برنامه ریزی درسی  

 در دوره کاردانی پیوسته .دوره کارشناسی ناپیوسته .دوره کارشناسی پیوسته 



  

مسئول ، مدرس وداور کارگاه آموزشی مهارت های معلمی رشته ساخت وسیله مرکز تربیت -2

  1380معلم شهید رجایی. 

 عضو کمیته علمی چشنواره مهارت های علمی ویژه دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران  -3

 1380. 

طراحی واجرای نمایشگاه های وسایل ومواد آموزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی مرکز تربیت -4

  1386تا  1380معلم نسیبه. 

عضو کمیته تهیه وتدوین مالک های ارزیابی نرم افزارهای آموزشی دفتر تامین رسانه های  -5

   1387تا 1384آموزشی .وزارت آموزش وپرزوزش از 

 عضو ستاد دفتر آموزش وارتقا مهارت های حرفه ای تربیت معلم وزارت آموزش وپرورش .  -6

 1385 

  1385تربیت معلم کشور. عضو کمیته برنامه ریزی واجرای اجالس روسای مراکز  -7

کیفیت بخشی تولیدات رسانه ایی وتجهیزات "طراح و ناظر در برگزاری اولین گردهمایی  -8

  1386دفتر تامین رسانه های آموزشی وزارت آموزش وپرورش.  "آموزشی 

تدریس دورهای ضمن خدمت به مدرسین مراکز تربیت معلم وکارشناس مسئوالن آموزش کل  -8

 کشور:  

وزشی سیستم های چند رسانه ای کارشناس مسئوالن آموزش  وپرورش سازمان کودکان دوره آم -

  1387استثنایی . 

  1388دوره آموزشی تولید وکاربرد ابزارهای آموزشی به مدرسان مراکز تربیت معلم.  -

 کارشناس مسئوالن آموزش سرار کشور  "یادگیری الکترونیکی "کارگاه ضمن خدمت کشوری  -

 1389. 



کارشناس مسئوالن آموزش  "کیفیت بخشی برنامه های آموزشی "کارگاه ضمن خدمت کشوری -

  1390سرار کشور. 

  

  "طراحی آموزشی محتواهای الکترونیکی چند رسانه ای "طراحی وبرگزاری کارگاه چهار  روزه  -9 

. استاندار ،  "پیاده سازی وارائه آموزش مجازی ".  "طراحی محیط های آموزش مبتنی برشبکه ". 

در اولین چشنواره رسانه های دیجیتال وزارت  "معیار های ارزشیابی محتوی بازی های رایانه ای  

  1390ارشاد اسالمی .

  

 دوره ای اموزشی:  

 ) :  1391 -1380دوره های ضمن خدمت در این سالها( 

طراحی وتحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی 

تحلیل کتاب های درسی تحلیل محتوای 

برنامه درسی اصول ومبانی برنامه ریزی 

درسی مدیریت کالس درس فن اوری های 

 نوین آموزشی 

شیوه های فعال تدریس  

 آموزش الکترونیکی  

مفاهیم پایه فن آوری اطالعات وارتباطات 

واژه پردازهاصفحه گسترده ها ارائه 

اطالعات به صورت کامپیوتری بانک های 

 اطالعاتی 



استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایل ها  

یادگیری کارگاه –روش های فعال یادهی 

بینه دانش –آموزشی آزمون هوش اسنفرد 

افزایی مدیریت زمان زبان انگلیسی 

 عمومی)  (

  

 طرح های پژوهشی  : 

همکار اجرایی .طرح بررسی نرم افزارهای آموزشی ارائه شده دربخش مسابقه دومین  -1

چشنواره نرم افزارهای چند رسانه ایی . دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش وپرورش. 

1382  

برمدل  مجری طرح .ارزشیابی محتوایی نرم افزارهای آموزشی براساس مالک های مبتنی -2

  1385های نوین اموزشی .پژوهشگاه تعلیم وتربیت .وزارت آموزش وپرورش. 

  

 مقاالت : 

) باپاسخ های تشریحی .تهران 1مجموعه سئواالت کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی( "کتاب  -1

  1389انتشارات فرهنگ. 

تنی بر مدل های نوین مقاله ارزشیابی محتوایی نرم افزارهای آموزشی براساس مالک های مب-2

  1389آموزشی . فصلنامه تعلیم وتربیت . سال بیست وششم . شماره یک .بهار 

مقاله .گذری برویژگی های طراحی محیط های مبتنی برشبکه .کتاب مجموعه مقاالت  -3

  1390مدرسین مرکز تربیت معلم نسیبه. 



راهنمایی وهمکاری درنگارش پایان نامه دکتری کیفیت آموزش مراکز تربیت معلم  -4

-1389ایران با توجه به عوامل پداگوژی وجامعه شناسی .فرزانه اسادات حسینیان حیدری. 

1390  

  

  

 تولیدات  : 

آب وهوای "نرم افزار جغرافیا دوره راهنمایی تحصیلی مبتنی برآموزش برنامه ایی شاخه ای.  -1

  1390. "ناحیه خزری 

طراحی آموزشی نرم افزار آموزش والیبال دوره متوسطه کارشناسی دفتر فنی وحرفه ایی  -2

  1390وزارت آموزش وپروش. 

  1390طراحی وتولیدبسته آموزشی  محل زندگی جانوران علوم دوم دبستان  -3

  www.irlcms.com .1390طراحی وراه اندازی سایت طراحان آموزشی ایران   -4

  

  

 تا کنون  1391سال های 

 کارهای اجرایی:  

 تا کنون   1391عضو گروه آموزشی علوم تربیتی پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان از  -1

 تا  1391نسیبه دانشگاه فرهنگیان ازمدیریت گروه فن اوری اطالعات وارتباطات پردیس  -2

  1393 

 تاکنون   1391مصاحبه گر علوم تربیتی  گزینش  دانشجویان ورودی  -3

http://www.irlcms.com/
http://www.irlcms.com/
http://www.irlcms.com/
http://www.irlcms.com/


 تا کنون  1393تطبیق وضعیت از مدرسی به عضو هیئت علمی رسمی تمام وقت.  -4

 تا کنون   1393عضو کمیته تعیین صالحیت های تدریس در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان از  -5

  1393طرح پوستر اولین چشنواره الگوهای تدریس پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان  ارائه -6

  1393عضو کمیته داوری اولین چشنواره الگوهای برتر پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان  -7

  1394سال  28مصاحبه گر داوطلبان استخدامی آموزش وپروش ماده  -8

  1394ردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان پ 91استاد راهنمای دانشجویان علوم تربیتی ورودی  -9

 طراحی محتوای مورد نیاز فروم مدیریت امور پردیس هایاستان تهران دانشگاه فرهنگیان  -10

 1394 

 طراحی پوشه کار الکترونیکی  کاروزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد هوشمند سازی  -11

 1394. 

 1394وابسته به دانشگاه فرهنگیان عضو گروه برنامه ریزی درسی پژوهشگاه تربیت معلم  – 12

 تا کنون 

  

 تدریس : 

 اصول روش ها وفنون تدریس -الف 

 3-2-1کاربرد فن آوروی اطالعات وارتباطات در آموزش ابتدایی 

 طراحی آموزشی  طراحی واحد یادگیری  

 مبانی برنامه ریزی درسی 

 تاکنون  4-3-2-1استادراهنمای کاروزی 

 استادراهنمای پروژه پایانی دانشجویان آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته (هفده نفر)  



مدرس دوره آموزشی تولید محتوای الکترونیکی به اعضا هیئت علمی پردیس نسیبه  -ب

  1393دانشگاه فرهنگیان .

 مدرس دوره کارگاه آموزشی طراحی فعالیت یادگیری به اعضا هیئت علمی پردیس نسیبه دانشگاه

  1393فرهنگیان .

آموزش طراحی وتولید محتوای  "طراحی واجرای سه کارگاه آموزش مجازی  -ج

طراحی  ".  "الکترونیکی براساس مدل های نوین آموزشی بااستفاده از نرم افزار پاورپوینت 

 2وتولید اشیای یادگیری براساس مدل های نوین آموزشی بااستفاده از نرم افزار استوری الین 

حی آموزشی یادگیری الکترونیکی براساس نظریه های رفتار گرایی ،شناختگرایی ، . طرا "

 هرکدام در پانزده جلسه .   "ساخت گرایی وارتباط گرایی. 

  

 مقاالت : 

در همایش فاوا وروش  "ضرورت طراحی آموزشی در آموزش الکترونیکی "ارائه مقاله -1

  1391یاددهی دانشگاه فرهنگیان –های یادگیری 

کنفرانس بین  "بررسی توانمند سازی معلمان در مدارس هوشمند "ارائه وچاپ مقاله  -2

  2013الملی کامپیوتر ، فن آوری اطالعات ورسانه های دیجیتال. 

داوری دو مقاله برای چاپ وانتشار درکتاب مجموعه مقاالت مدرسان دانشگاه  -3

  1393فرهنگیان معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 

ساالنه یادگیری الکترونیکی  نهمین کنفرانس "یادگیری شبکه محور "له پذیرش مقا -4

  1393ایران دانشگاه خوارزمی 

 عضویت در میزگرد چالش ها وچشم اندازهای یا دگیری الکترونیکی نهمین کنفرانس -5

  1393ساالنه یادگیری الکترونیکی ایران دانشگاه خوارزمی 

امکان سنجی تولید واجرای برنامه درسی مبتنی برشبکه در دوره های مختلف  "ارائه وچاپ مقاله -6

  2015تحصیلی کنفرانس بین الملی کامپیوتر ، فن آوری اطالعات ورسانه های دیجیتال. 



کنفرانس بین الملی کامپیوتر ، فن  "مواجه مدارس آینده با جامعه اطالعاتی  "ارائه وچاپ مقاله -7

  2015های دیجیتال.  آوری اطالعات ورسانه

تاملی بر روش های نوین آموزش در ارتقا سالمت ( براساس نظریه ارتباط گرایی "ارائه مقاله -8

   2015زیمنس ) کنفرانس پژوهشی بین المللی علوم رفتاری واجتماعی. 

 انواع محتواهای الکترونیکی مورد استفاده در کالس درس شبکه محور "تهیه جزوه درسی  -9

 1394. 

 

  

 طرح های  آموزشی و پژوهشی  : 

  1392تهیه فیلم آموزشی ،یادگیری شبکه محور ومزایای آن  -1

  3و2و1بررسی سرفصل های برنامه درسی فن آوری اطالعات وارتباطات در آموزش ابتدایی  -2

  1393.کمیته برنامه ریزی دزسی معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان. 

 "اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان "طراحی آموزشی بسته آموزشی الکترونیکی  -3

 -4 2014دانشگاه کلمبیا نیویورک .(که مورد تصویب در هفت دانشگاه دیگر قرار گرفت. ) 

مقایسه تاثیر  – 5 1394ارائه طرح اجرایی آموزش تلفیقی علوم پایه  .پژوهشگاه تربیت معلم  .

ر (یادگیری الکترونیکی ترکیبی ) وآموزش سنتی برعملکرد دانشجو معلمان آموزش شبکه محو

 .در دست اجرا   96-95دانشگاه فرهنگیان شهر تهران در سال تحصیلی 

  

 دوره ای اموزشی:  

 تا کنون   1391شرکت در دوره های دانش افزایی و نشست های علمی از سال 

  کارگاه آموزشی فاوا -



حلیل وروش تدریس ریاضی پایه دوم وششم ابتدایی همسو با دوره آموزشی بررسی ،ت -

  برنامه درسی

  کنفرانس اعضاهیئت علمی به مناسبت هفته آموزش -

  همایش تغییر نگرش مثبت دانشجو معلمان نسبت به سالمت روان -

  کارگاه آموزشی آمار به زبان ساده جهت دانش افزایی اعضائ هیئت علمی -

  مغز بریادگیریکارگاه آموزشی نحوه عملکرد  -

  دومین کنگره روانشناسی اجتماعی  -

  شرکت در چشنواره الگوهای تدریس -

  نشست تعلیم وتربیت چهارسوق با موضوع کاربرد فن آوری اطالعات در آموزش -

  کارگاه تحلیل محتوی برنامه درسی .دکتر غالمعلی احمدی -

  نشست  های تخصصی در س کاروزی  -

  تخصصی شایستگی های معلمی در هزاره سوم –نشست علمی  -

  کارگاه آموزشی تفکرسیستماتیک در تدریس دروس ابتدایی  -

  تخصصی نفش فناوری واطالعاتی در حرفه معلمی .دکتر شهین ذوفن –نشست علمی  -

  تخصصی کاروزی ومعلم فکور –نشست علمی  -

  تخصصی رویکردهای جدید در فناوری آموزش –نشست علمی  -

  آموزشی رویکردها واقتضائات دانشگاه فرهنگیاندوره  -

  5hyper studio,  آمو زش تسلط کامل به نرم افزارهای پاورپوینت پیشترفته ،  -

 storyline 2 ,  
  spss ، فتوشاپ و 5flash cs,  آموزش وآشنایی با مالتی مدیا بیلدر ،  -

  دا دانشگاه فرهنگیاندوره آموزش مجازی استفاده از سامانه  مدیریت یادگیری فرهنگیا -

 

 

 فعالیت های در سال 1395  



 مدارک:

دکتری تخصصی رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی قم  پذیرش  

  

 تدریس :

 تابستان نود وپنج : دو دوره تدریس درس طراحی واحد یادگیری ماده بیست وهشت

3تدریس ترم تابستان دروس پروژه ، فن اوری اطالعات وارتباطات در اموزش ابتدایی   

  2،مبانی برنامه ریزی درسی ،کاروزی ، فن اوری اطالعات وارتباطات  95تدریس ترم اول ودوم 

وطراحی واحد یادگیری   

95پاییز کارگاه مجازی آموزش شبکه محور در سامانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   

 اجرایی: 

-95؛ ومصاحبه گر قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی  28مهارت اموزان ماده  مصاحبه

96 

28کار مطالعاتی وعلمی دوره فرهنگی مهارت اموزان ماده  ارزیاب   

ارزیاب آزمون عملکردی طراحی واحد یادگیری رشته اموزش ابتدایی معاونت نظارت 

یت دانشگاه فرهنگیان، ارزیابی وتعیین کیف  

 

 تالیفات وپژوهش :



طرح پژوهشی مقایسه وتاثیر دو روش آموزش شبکه محور وسنتی در درس طراحی واحد یادگیری 

دانشجو معلمان پردیس نسیبه سال تحصیلی 95-96 که مجری طرح می باشم ودر پاییز 95 

 طراحی ودر حال اجرا می باشد .

 

 

 

 فعالیت های در سال 1396  

 مدارک:

دوره های اموزشی در سامانه اموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان . پرزی . یونیتی برای ساخت بازی 

.برنامه نویسی اندروید برای ویرایش فیلم افتر افکت  های اموزشی . کامتازیا  

 

 تدریس :

دو وسه، فن اوری اطالعات وارتباطات در اموزش ابتدایی   

کارشناسی ارشد اموزش ابتداییرایانه در آموزش دوره کاربرد   

گاه نرم افزار استوری الین به اساتید وکارکنان استان تهران  به سفارش مرکز هوشمندسازی رکا

 دانشگاه فرهنگیان

کارگاه طراحی یک واحد یادگیری براساس یادگیری ترکیبی الکترونیکی برای اساتید موظف 

رانومدعو استان تهران به سفارش گروه ای تی استان ته  

.به سفارش گروه فن  96سخنرانی مزایای اموزش شبکه محور ،امکانات ومحدودیت ها در خرداد 

 اوری ارتباطات واطالعات استان تهران



معلمان در ابان به –سخنرانی تاثیر یادگیری الکترونیکی ترکیبی بر سطح ارتقا عملکرد دانشجو 

96سفارش گروه فن اوری ارتباطات واطالعات استان تهران   

 اجرایی: 

عضویت در کمیته  مدیریت یادگیری ومحتوای الکترونیکی استان تهران اردیبهشت تا 

96کنون  

بالندگی منابع انسانی  –عضویت در کار گروه برنامه ریزی فناوری اطالعات وارتباطات 

 دانشگاه فرهنگیان استان تهران

دانشگاه فرهنگیان سال عضویت در کمیته نظارت وکنترل تولید محتوای الکترونیکی 

96 

( 96تابستان  28)همکاری درطراحی آموزشی تولید محتوای الکترونیکی ماده   

 

 تالیفات وپژوهش :

طرح پژوهشی مقایسه وتاثیر دو روش آموزش شبکه محور وسنتی در درس طراحی واحد یادگیری 

دانشجو معلمان پردیس نسیبه سال تحصیلی 95-96 که مجری طرح می باشم که به اتمام رسیده 

96است در اذر امسال   

 96مشارکت در طرح پژوهشی ) ارزیابی تولیدات چند  رسانه ایی دفتر فن اوریآموزشی ( از پاییز 

 تا کنون وزارت آموزش وپرورش

تعیین مالک ها واستاندارد های سامانه اموزشی وارزیابی ئاعتباریابی سامانه  "مشارکت در طرح 

تا کنون 96رسانه وکمک آموزشی وازارت آموزش وپرورش از تابستان دفتر " های موجود   

 کتاب :



کتاب یادگیری الکترونیکی ترکیبی از طراحی آموزشی تا ارزشیابی براساس نظریه های 

.  دردست چاپ می باشدکه  گرایی،ساخت گرایی وارتباط  ، یادگیری رفتارگرایی ، شناخت گرایی  

 

 مقاالت 

باعنوان مقایسه دوروش شبکه محور )یادگیری ترکیبی  پژوهشی –مقاله علمی 

 الکترونیکی ( واموزش سنتی بر ارتقا سطح عملکرد دانشجو معلمان 

ترویجی .غنی سازی  آموزش ویادگیری الکترونیکی در شبکه های –مقاله علمی 

 اجتماعی براساس ارتقا زیست بوم های یادگیری 

96ن استان تهران اردیبهشت داوری چشنواره الگوهای تدریس قرا  

 عضویت 

وداوری پنج مقاله در در کمیته علمی همایش منطقه ایی آموزش علوم پایه و فن آوری 

 حوزه یادگیری الکترونیکی

 با توفیق الهی 

 یاسمن اسکویی 

96بهمن   

 


