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  پژوهشی و آموزشی سوابق
  
 يفرد مشخصات .1

 نام نام
 خانوادگی

 وضعیت ملیت
 تأهل

مرتبه 
 علمی

  پست الکترونیکی پایه

   com.gmail@sasadian.Dr  5 استادیار متأهل  ایرانی انیاسد  روسیس
  
  یلیتحص سوابق .2

 نوع مدرك یلیرشته تحص لیتحص کشور محلنام  لینام دانشگاه محل تحص

 ریزي برنامهت و یریمد هیران ارومیا هیدانشگاه اروم
 یکارشناس آموزشی

 ارشد یکارشناس یدرس ریزي برنامه ران تهرانیا ییدانشگاه عالمه طباطبا
 يدکتر یدرس يریز برنامه ران تهرانیا ییدانشگاه عالمه طباطبا

  محتوا دهی سازمانسال سوم متوسطه بر اساس اصول انتخاب و  شناسی روانبررسی و ارزشیابی محتواي کتاب   ارشد نامه پایانعنوان 
  بنیادها و راهکارهاي اسالمی کردن برنامه درسی و ارائه مدلی جهت آن  دکتري نامه پایانعنوان 

  
  تدریس سوابق .3

 س شدهیتدر هاي درسعنوان  یلیسال تحص نام دانشگاه

، تربیت در آموزشی یو طراح يریادگی مسائل یق، طراحیروش تحق  1390تا  1385 هیاروم یاسالم آزاددانشگاه 
 زبان تخصصی -درسی ریزي برنامهاسالم، روش تدریس دینی، 

در مقطع ( يخوام نور یدانشگاه پ
 آموزشی ریزي برنامهو  البالغه هجنت در یشرفته، تربیق پیروش تحق 1386 )ارشد یارشناسک

 ریزي برنامه، در برنامه درسی یادگیري يها يتئورتربیت اسالمی، کاربرد  1393- 1391  اسالمی مرند آزاددانشگاه 
 .........درسی ضمن خدمت و

 
  یشغل سوابق .4
  

 شغل نام محل کار سمت خ شروعیتار آدرس و شماره تلفن محل کار

 یات علمیه 1391 نی آذربایجانبریز دانشگاه شهید مدت
 یات علمیعضو ه

دانشگاه شهید مدنی 
 آذربایجان

 یفعل

  
 ها مسئولیتسابقه . 5

 خ شروعیتار انیخ پایتار تیمدت مسئول تیمسئول سمت و محل خدمت

  1388  -  -  بازرس و ناظر  غ.استان آ ياربردک یدانشگاه علم

ه و داور یریات تحریه یانتظام يروین يقات راهبردیدفتر تحق
 1388 - - یپژوهش يارهاک

 1388 - -  عضو شوراي پژوهشی استان غ.د استان آیاد شهیسازمان بن
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  1389  -    عضو شوراي پژوهشی استان  غ.استان آ يمایصداوس
عضو کمیته تخصصی طراحی   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  برنامه راهبردي دانشگاه
    1391  

  عاون دانشجویی دانشگاهم  جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه
  

  1392  1393  یک سال

مسئول ارزیابی ستاد بحران   جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه
  دانشگاه

-  -  1393  

مسئول طراحی برنامه راهبردي   جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه
  دانشگاه

  1393  1393  ماه 8

رئیس گروه کارآفرینی و   جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه
  دانشگاه ارتباط با صنعت

  1395    ادامه دارد

  
  یپژوهش سوابق .6

  پژوهشی داخلی -در مجالت علمی منتشرشدهمقاالت : الف
سال  عنوان مجله  عنوان مقاله  ردیف

 انتشار
شماره و 

  دوره مجله
  صفحات

فصلنامه علمی و تخصصی   یو دفاع ینظام يها تیفعالاربرد آن در کو  یپژوه ندهیآ  1
شماره  2سال   1388  غ.فرماندهی انتظامی استان آ

  3و  2
4-8  

 ها آن ریتأثبه لحاظ  يمرز برون يها رسانه يل محتوایتحل  2
  غ.استان آ یاسیت سیبر امن

فصلنامه علمی و تخصصی 
شماره  3سال   1389  غ.فرماندهی انتظامی استان آ

  7و  6
41-61  

ان یدانشجو یت اجتماعیفاکرد خانواده و کن عملیرابطه ب  3
  واحد سلماس یسالما آزاددانشگاه 

شماره  3سال   1390  علوم رفتاري
9  

25-41  

آموزش  ي وهیشعلوم به  یدرس ي برنامه یاثربخش یبررس  4
وه پژوهش محور در یعلوم به ش یدرس برنامه محور با

  ییابتدا دوره

شماره  5دوره   1392  يعلوم رفتار
15  

9-23  

 درس کالس مدیریت هاي شیوه غیرمستقیم و مستقیم اثر  5
  معلمان کاري اهمال بر مدرسه جو از ادراك و

 شناسی روان هاي پژوهش
  یاجتماع

 ٤دوره  1394
  16 شماره

53-71  

 يو انفراد یتکس مشاریروش تدر ین اثربخشیسه بیمقا  6
اول متوسطه در درس  آموزاندانش  یلیشرفت تحصیدر پ

   یسیزبان انگل

 10دوره   1394  آموزش يآور فن
  1شماره 

37-44  

 کیزیدرس ف آموزشی يها اي چندرسانه يمحتوا لیتحل  7
، ساختار و محتوااي چندرسانه اصول با توجه به  

و  اطالعات يآور فن
  یتیارتباطات در علوم ترب

شماره  5سال   1394
4  

71-95  

جهت ارتقاء سطح مهارت حل  يابزار: یآموزش يلگو  8
  در درس علوم آموزاندانش  یو کار گروه مسئله

شماره  2جلد   1394  آموزش آوري فن
10  

133-144  

 ییابتدا دوره یمطالعات اجتماع یدرس برنامه يها چالش  9
  لریبر اساس مدل تا اجتماعی – يشهروند تیدر ترب

  

و عمل در  هیدو فصلنامه نظر
  یبرنامه درس

شماره  4سال   1394
7  

55-80  

 يدار نید دری مذهب هاي کارتون ریتأث: پنهان يریادگی  10
  ییششم ابتدا ۀیتر پادخ آموزان دانش

شماره  8دوره   1394  تحقیقات فرهنگی ایران
3  

133-155  

 یعنصر مغفول برنامه درس ؛یبعد عاطف یدارشناسیپد  11
  يرشته پرستار

 یپژوهش یدوماهنامه علم
آموزش در علوم  يراهبردها

  یپزشک

شماره  9دوره   1395
3  

163-175  

 يانمندسازبر تو یو اعتماد سازمان اي نقش اخالق حرفه  12
  معلمان شناختی روان

شماره 6سال   1395  مجله اخالق
22  

155-180  

دانش  یلیتحص شرفتیمعلمان راهنما در پ یاثربخش  13
 جانیطرح پراکنده در استان آذربا ثارگریآموزان شاهد و ا

  یغرب

    اخذ پذیرش  1396  پژوهش هاي آموزش و یادگیري

 يرهابر باو يا حرفه يها تینقش اخالق و صالح  14
  معلمان يخودکارآمد

 قخالا هشیوپژ علمی فصلنامه
  يورفناو  معلودر 

 12دوره   1396
  3شماره 

33-44  

    رشیاخذ پذ  1396 قخالا هشیوپژ علمی فصلنامهاز منظر توجه به اخالق  يرشته پرستار یبرنامه درس  15



 

٣ 
 

  يورفناو  معلودر   يا حرفه
در  ياررشته پرست یدر کتب درس يا بازتاب  اخالق حرفه  16

  یدوره کارشناس
 یپژوهش یدوماهنامه علم

آموزش در علوم  يراهبردها
  یپزشک

    اخذ پذیرش  1396

رویکردي جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی : تدریس موازي  17
  آموزان در درس ریاضی و نگرش آنان به مدرسه دانش

و عمل در  هیدو فصلنامه نظر
  یبرنامه درس

شماره  5سال   1396
10  

97 -126  

بر اساس تجارب  یاثربخش  در آموزش عال سیرتد  18
  یگزارش-خود سیاستادان و ارتباط آن با تدر يا حرفه

دو فصلنامه مطالعات برنامه 
  درسی آموزش عالی

    اخذ پذیرش  1396

 تیرشته ترب یبرنامه درس یبرنامه درس تیفیک یابیارزش  19
ارشد از  یکارشناسدوره ) یورزش يولوژیزیف( یبدن

  نایجودانش دگاهید

    اخذ پذیرش  1396  فیزیولوژي ورزشی کاربردي

تاثیر فضاي شاد و خنثی کالس درس بر نگرش دانش   20
  آموزان به برنامه درسی آموزش ریاضیات

    اخذ پذیرش  1396  پژوهش هاي برنامه درسی

از منظر توجه به حقوق  ییششم ابتدا هیپا یبرنامه درس  21
  دانش آموزان یتیترب

    اخذ پذیرش  1396  ریزي درسی پژوهش در برنامه

  
  مقاالت منتشره در مجالت خارجی: ب

سال  عنوان مجله  عنوان مقاله  ردیف
 انتشار

شماره و 
  دوره مجله

  صفحات

1  Review Guidelines of increase Effectiveness 
of Family Education in Schools 
According to Institute Training Model in 
Shahindezh city 

Advances in 
Environmental 

Biology  

(٢٥)٨  ٢٠١٤ 
Special  

٥١١-
٥١٧  

2  The Effectiveness of Using Synectics and 
Exploratory Teaching Methods on Academic 
Achievement and Creativity of Students in the 

Sixth Grade in Khosroshahr  

Science Journal  ٢٠١٣   
 Vol.١, 
No.٢  

 
 ١٢٢٤- 
١٢٣٢  

  
  داخلی يها شیهمادر  شده ارائه مقاالت: ج

سطح 
سال  محل برگزاري همایش

رد عنوان مقاله  همایشعنوان  برگزاري
  یف

دانشگاه  بابلسر ملی
برنامه  شدن یجهانش یهما 1387 مازندران

 یدرس

ارائه ( یدرس برنامه شدن یجهانرویکردهاي 
 برنامهدر همایش ملی انجمن  شده چاپو 

  )درسی ایران
 

1  

  يا نطقهم
 آزاددانشگاه  

اسالمی واحد 
  سلماس

دانشگاه  يا منطقهش یهما  1388
  سلماس

نقش برنامه درسی در تقویت اتحاد اسالمی 
  و انسجام اسالمی

  

2  

  يا منطقه
 

 اسالمی آزاددانشگاه 
  واحد ماکو

 

  
1388 

رویکردهاي نوین یاددهی و 
  یادگیري در آموزش علوم

 

: علوم یرسبرنامه د ین در طراحینو يردیکرو
 محور –استاندارد  یقیتلف یبرنامه درس يسو به

3  

 اسالمی آزاددانشگاه  يا منطقه
  واحد ماکو
 

رویکردهاي نوین یاددهی و  1388
  یادگیري در آموزش علوم

 

ارزشیابی درون دادها  "تحت عنوان يا مقاله
 آزاددانشگاه  آموزشیو برون دادهاي 

ش یدر هما شده چاپو  ارائه( "اسالمی
 )واحد ماکو اسالمی آزاددانشگاه  يا منطقه

4  

ت و یامن یش ملیهما 1389 تبریز ملی   5 یگام :یدرس برنامهدر  گذاري سرمایه
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 یاجتماع يها بیآساهش ک سوي به گذاري سرمایه

ه از یاول يریشگیپ یش ملیهما 1390 ارومیه ملی
  غ.اد در استان آیاعت

رویکردي نوین در  :مدل اعتقاد سالمت
یري اولیه از گرایش به اعتیاد در پیشگ

  آموزشی يها طیمحمدارس و 
  

6  

دانشگاه  تبریز  ملی
  شهید مدنی

برنامه درسی و الزامات آن براي توجه به   قومیت و فرهنگ ایرانی اسالمی  1392
  قومی يها تفاوت

  

7  

دانشگاه  تبریز  ملی
  شهید مدنی

 سوي به يکردیرو چند فرهنگی؛ آموزش  قومیت و فرهنگ ایرانی اسالمی  1392
  اقوام از رهگذر آموزش تعاملوحدت 

  

8  

تبریز دانشگاه   ملی
  آزاد

 تیریرشته مد یبرنامه درس یفیک یابیارزش  کیفیت در آموزش عالی  1392
 دگاهیاز د آموزشی ریزي برنامهو 

  رشته نیو استادان ا انیدانشجو

9  

 يها بیآسپنجمین همایش ملی   1392  سنندج  ملی
  پنهان

کارکرد خانواده بر کاهش اثربخشی 
  آموزانباورهاي غیرمنطقی دانش 

10  

 يها بیآسپنجمین همایش ملی   1392  سنندج  ملی
  پنهان

فرزند پروري تصوري در  يها سبکنقش 
انگیزش تحصیلی  هاي گیري جهت

  دانشجویان

11  

 يها دورهتغییر در برنامه درسی   1392  دانشگاه بیرجند  ملی
  وپرورش آموزشتحصیلی 

 یبرنامه درس رییو تغ "نگرش معلمان"عنصر 
  ییششم ابتدا هیتفکر و پژوهش در پا

12  

الملل بین
  ي

 المللی بینسومین کنفرانس   1392  جزیره کیش
  علوم رفتاري

 يها مهارتبا  چندگانه يها هوش نیرابطه ب
 چهارم دوره هیپا آموزانحل مسئله دانش 

  ییابتدا

13  

الملل بین
  ي

 المللی بیندومین همایش   1393  تهران
  مدیریت و فرهنگ توسعه

 آموزشیرابطه تعهد سازمانی و اثربخشی 
 اسالمی آزاداعضاي هیات علمی دانشگاه 

  ارومیهواحد 

14  

اولین همایش علوم تربیتی و   1393  تهران  ملی
 يها بیآس، شناسی روان

  اجتماعی و فرهنگی ایران

در ) ها تیقوم(ها  تیاقلبررسی تحلیلی دیگر 
  یبرنامه درس

15  

تهران دانشگاه   ملی
  تربیت مدرس

فاصله نظر  رانیدر ا یبرنامه درس  1394
  و عمل

 یشدن برنامه درس نهینهاد زانیم یبررس
  ها آن انیمجر يبرا یمطالعات اجتماع

16  

الملل بین
  ي

دانشگاه پیام نور 
  واحد نکا

علوم  المللی بیناولین کنفرانس   1394
  تربیتی

منی هوش و بررسی تحلیلی ابعاد نظریه ض
  ارتباط آن با یادگیري

17  

الملل بین
  ي

تهران مرکز 
 يها پژوهش

  صداوسیما

 المللی بینکنفرانس  نیاول  1394
نوین در علوم  يها پژوهش

  انسانی

بررسی تاثیر شادسازي فضاي کالس درس 
ریاضی بر نگرش دانش آموزان نسبت به 

  درس ریاضی

18  
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رسی تاثیر طراحی معماري محیط بر رشد بر  معماري فضاهاي آموزشی  1394  تهران  ملی
  مهارت هاي کودکان پیش دبستانی

19  

علوم  یکنفرانس مل نیاول  19/8/94  تهران  ملی
 يزیو برنامه ر نینو تیریمد

  رانیا داریپا

دانش  يریادگیسبک  یقیتطب سهیمقا
علوم  يآموزان دوره دوم متوسطه رشته ها

  هیدر شهرستان اروم یوتجرب یانسان

20  

تابستان   همدان  ملی
1395  

همایش ساالنه انجمن برنامه 
  درسی ایران

برنامه  یمعرفت شناس یدر مبان يجستار
  يساز یبوم کردیبا رو یدرس يها

21  

دومین کنفرانس سراسري دانش   25/6/95  تهران  ملی
و فناوري علوم تربیتی مطالعات 

  اجتماعی و روان شناسی ایران

  22  رویکردهاي نوین طراحی برنامه درسی

همایش ملی آموزش حقوق   24/8/96  تبریز  ملی
  شهروندي

ضرورت : ینامناسب اجتماع يساختارها
کشور به  یدرس ينگاه برنامه ها رییتغ

  يآموزش حقوق شهروند

23  

آموزش حقوق  یمل شیهما  24/8/96  تبریز   ملی
  يشهروند

مطالعات  یکتب درس يمحتوا لیتحل
ه به لحاظ توجه ب ییدوره ابتدا یاجتماع

  مفهوم حقوق بشر

24  

  خاتمه یافته یپژوهش يها طرح: د
  

همکار  يمجر عنوان طرح  ردیف
 طرح

مسئول 
 انجام مطالعه

سال 
 اجرا

1 
 آزاددانشگاه  آموزشیارزشیابی درون دادها و برون دادهاي 

واحد سلماس اسالمی  
 

روس یس
 - انیاسد

 آزاددانشگاه 
واحد  اسالمی

 سلماس
 

1388 

2  
دانشجویان  يمند تیرضابر میزان  مؤثرعوامل  بررسی و شناسایی

روس یس کیحسن مل اسالمی با استفاده از مدل کانو آزاداز دانشگاه 
 انیاسد

 آزاددانشگاه 
واحد  اسالمی

 سلماس
 

1388 

3  
ترافیکی  يرفتارهاراهنمایی و رانندگی بر  عالئم ریتأثبررسی 

 غ.رانندگان استان آ
روس یس

 - انیاسد
اداره راه و 

استان  يبرترا
 غ.آ

1388 

ضمن خدمت استادان و کارکنان  يها دورهبررسی میزان اثربخشی   4
  اسالمی بر اساس مدل کرك پاتریک آزاددر دانشگاه 

  

سیروس 
  اسدیان

  
  

  
  

  

 آزاددانشگاه 
واحد  اسالمی

 سلماس
  

1388  
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  منتشرشدهکتب : ه

تعداد  راژیت
نام ناشر و محل  شابک صفحات

 انتشار
خ یتار

  ردیف  کتاب عنوان انتشار

2000 325 9789641000884 
سازمان چاپ . تهران

گاه و انتشارات دانش
 اسالمی آزاد

 یدرسبرنامه  یم اساسیهمفا 1389
 )ترجمه(

1  

-استاندارد یقیتلف یبرنامه درس 1394 تهران انتشارات بال 0-52-2574-964-978 240 1100
 )ترجمه(محور 

2  

  
  اهنمایی شده در دانشگاه شهید مدنی آذربایجانر يها نامه پایان: ي

مشخصات   ردیف
  دانشجو

تاریخ   تحصیلی رشته  نامه پایانعنوان 
  دفاع

  مقطع تحصیلی

آیت قدوسی   1
  نژاد

 کاري اهمالمدیریت کالس و ادراك از جو مدرسه با  هاي شیوهرابطه 
  دشت ده هاي دبیرستانمعلمان 

 شناسی روان
  تربیتی

  ارشد  25/6/93

 شناختی روان توانمندسازيو اعتماد سازمانی با  اي حرفهرابطه اخالق   محسن ربیعی  2
  تبریزمعلمان در 

آموزش و 
بهسازي منابع 

  انسانی

  ارشد  31/6/93

رحمت سعادت   3
  فر

استادان و رابطه ان با  اي حرفهتدریس اثربخش بر اساس تجارب 
  گزارشی -تدریس خود

 ریزي برنامه
  درسی

11/12/
94  

  ارشد

ابتدایی به لحاظ توجه به حقوق تربیتی  6و  5تحلیل برنامه درسی   صابر دوستی  4
  آموزاناس دیدگاه معلمان و دانش کودکان بر اس

 ریزي برنامه
  درسی

  ارشد  15/4/94

معلمان با باورهاي  اي حرفه هاي صالحیتو  اي حرفهرابطه اخالق   حمزه قلی زاده  5
  خودکارآمدي آنان

تحقیقات 
  آموزشی

  ارشد  5/12/94

زهرا شعوري   6
  میالنی

ان دانش آموزان اول متوسطه بر نگرش آن یعاطف ينقش  بازده ها
  ینسبت به برنامه درس

 قاتیتحق
  یآموزش

  ارشد  11/7/95

دانش  یلیبر عملکرد تحص یشناخت ییبایبر ز یمبتن سیتدر ریتاث  قادر عزیزي  7
  آموزان و نگرش آنان نسبت به مدرسه

 يزیر برنامه
  یدرس

14/12/
95  

  ارشد

وحیده رحیم   8
  زاده

رشته  بررسی انعکاس اخالق حرفه اي در برنامه درسی دانشجویان
  پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 يزیر برنامه
  یدرس

19/11/
95  

  ارشد

تحلیل محتواي کتب درسی رشته کامپیوتر کار و دانش به لحاظ توجه   سمیه زارعی  9
  به مفهوم مهارتهاي نرم

 يزیر برنامه
  یدرس

  ارشد  21/3/96

ایرانی در بین  -یتحلیل برنامه درسی مغفول سبک زندگی اسالم  نیره حیدري  10
  دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 يزیر برنامه
  یدرس

  ارشد  

بررسی تطبیقی عملکرد تحصیلی و ادراك از جو کالس درس دانش   فاطمه سیوانی  11
آموزان بهره مند از برنامه درسی داستانی و برنامه درسی مصوب علوم 

  اجتماعی پایه ششم ابتدایی

 يزیر برنامه
  یدرس

  ارشد  

آرزو شهري قره   12
  بابا

تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران 
  دانشگاه تبریز از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی

تحقیقات 
  آموزشی

  ارشد  

5  
ی دانشجویان ت اجتماعیفاکرد خانواده و کن عملیرابطه ب بررسی

  دانشگاه آزاد اسالمی

روس یس
  انیاسد

  
  
  

-  
  
  

 آزاددانشگاه 
 سلماس

  
  

1388  
  
  
  

6  
روس یس  غ به استفاده از ماهواره.آبررسی علل گرایش برخی از مردم استان 

  انیاسد
-  
  
  

نیروي انتظامی 
  1388  غ.استان آ

 يسطح مشارکت اعضا يعوامل مؤثر بر ارتقا یبررس  7
در  جانیآذربا یمدن دیشهدانشگاه  یعلم أتیه

  یو پژوهش يادار يها تیفعال
سیروس 
  اسدیان

در دست 
  اجرا

دانشگاه شهید 
مدنی 

  آذربایجان
1396  
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  آذربایجان مشاوره شده در دانشگاه شهید مدنی هاي نامه پایان: و

مقطع   تاریخ دفاع  صیلیرشته تح  نامه پایانعنوان   مشخصات دانشجو  ردیف
  تحصیلی

مدل تعالی سازمانی و نقش ارزیابی در  استقراریافتهارزیابی وضعیت   محمد خدابنده لو  1
توسعه عملکرد کارکنان از دیدگاه کارکنان شرکت فوالد مهر 

  سهند

آموزش و 
بهسازي منابع 

  انسانی

  ارشد  1393

پیشرفت اجتماعی با  هاي هدفو  شناختی معرفترابطه باورهاي   بهاره ابراهیمی  2
  تعهد شغلی دبیران دوره متوسطه شهر کامیاران

 شناسی روان
  تربیتی

  ارشد  1392

 دوم ٔدوره فیزیک آموزشی هاي اي چند رسانه محتواي تحلیل  زهرا کرمی  3
 اي چندرسانه طراحی اصول اساس-  بر فیزیک ریاضی رشته متوسطه

  الکترونیکی محتواي تولید استانداردهاي و

قیقات تح
  آموزشی

  ارشد  1/7/93

برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در تربیت  هاي چالش  رضا فزونی  4
  اجتماعی -شهروندي

 تحقیقات
  آموزشی

  ارشد  10/3/93

و شناسایی  آوري فنبررسی وضعیت اجراي برنامه درسی کار و   مرتضی محمد زاده  5
  تبریزدبیران و مدیران در  ازنظر بران مؤثرعوامل 

 ریزي برنامه
  درسی

  ارشد  20/7/94

کارآمدي و  -انگیزشی خود هاي شاخصبررسی علل تغییرات   سمانه رضایی  6
  ارزش تکلیف دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 شناسی روان
  تربیتی

  ارشد  92

 یستگیو شا ییبا توسعۀ دانش محتوا یخدمات آموزش تیفیرابطه ک  لیال نعمتی  7
  انیدانشجو معلمان  دانشگاه فرهنگ یکانون يها

  

 قاتیتحق
  یآموزش

3/12/95  
  

  ارشد

 يزیر برنامه  ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره تربیت بدنی کارشناسی ارشد  سوران کاله دوزي  8
  یدرس

  ارشد  26/7/95

محمد حرفتی سبحانی لیل   9
  ابادي

ن محتواي کتاب هاي درسی دوره متوسطه اول، برحسب میزا تحلیل
توجه به مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی و فرهنگی در سال تحصیلی 

95-94 «  

 يزیر برنامه
  یدرس

  ارشد  16/1295

  

  

  

  اسالمی آزاد يها دانشگاهراهنمایی شده در  يها نامه پایان: ن
  

مشخصات   ردیف
  دانشجو

رشته   نامه پایانعنوان 
  تحصیلی

تاریخ 
  دفاع

مقطع 
  تحصیلی

  نام دانشگاه

محیط کالس درس بر نگرش  شادسازي ریتأثبررسی   رمسگ محمدحسن  1
  مقطع متوسطه به ریاضی آموزاندانش 

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1390
  ارومیه

اعضاي  آموزشیرابطه تعهد سازمانی و اثربخشی   هوشنگ عزیزي  2
  اسالمی واحد ارومیه آزادهیات علمی دانشگاه 

مدیریت 
  آموزشی

 زادآدانشگاه   ارشد  1393
  مرند

الله حسن   3
  ریحانی

مشارکتی و انفرادي  ریستدبررسی اثربخشی روش 
  .......بر پیشرفت تحصیلی انگلیسیدر درس زبان 

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  ارومیه

میزان اثربخشی عملکرد مدارس قرآنی از بعد   فرزانه محرر  4
  ....لتیدر قیاس با مدارس دو خوانی روانروخوانی و 

آموزش 
  ابتدایی

 آزاددانشگاه   ارشد  1391
  ارومیه

عدم عالقه والدین به حضور در مدارس  شناسی آسیب  آیت محمدي  5
  ....و مشارکت در مدیریت یادگیري فرزندان خود

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1391
  ارومیه

 وزانآمدانش  داري دینمذهبی بر  هاي کارتون ریتأث  مرضیه مقدم  6
  دختر پایه ششم ابتدایی

آموزش 
  ابتدایی

 آزاددانشگاه   ارشد  1393
  ارومیه

 آزاددانشگاه   ارشد  1393مدیریت رابطه هوش سازمانی با مدیریت تعارض در بین   اکرم قرآنی  7
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  مرند  آموزشی  مدیران و معلمان شهر مرند
کودك محور و  آموزشیرویکرد  يا سهیمقابررسی   خدیجه احمدي  8

  ...سنتی بر پرورش خالقیت آموزشی رویکرد
 

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  مرند

میر بشیر همت   9
  یار

 مسئلهحل  يها مهارتچندگانه با  يها هوشرابطه بین 
  ......پایه چهارم آموزاندانش 

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  مرند

دوم و سوم  يها هیپالوم تحلیل محتواي کتب ع  کامیار افشاري  10
  راهنمایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1391
  مرند

میزان سواد تدوین طرح درس در بین معلمان دوره   بهزاد بایزیدي  11
  ابتدایی شهر اشنویه

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  ارومیه

پایه پنجم ابتدایی از  آموزاندانش  تأثیرپذیريان میز  هما میرزایی  12
  برنامه درسی دینی

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1391
  ارومیه

حمیده سید   13
  هاشمی وش

 يها رستانیدبدختر  آموزاندانش  تأثیرپذیريمیزان 
  شهرستان مرند از فرهنگ غرب

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1393
  مرند

بررسی نگرش معلمان، مشاوران، والدین و دانش   فاطمه بی باك  14
دختر متوسطه نسبت به آموزش مسائل جنسی  آموزان

  در محتواي کتب درسی

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  مرند

رابطه جو عاطفی خانواده با میزان شادمانی و پیشرفت   رضا سلیمانی  15
  .....تحصیلی

آموزش 
  ابتدایی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  ارومیه

مسعود سیروس   16
  مهر

نگرش مجریان برنامه درسی در خصوص برنامه درسی 
  مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1391
  ارومیه

یادگیري و بهبود عملکرد  يها سبکبررسی رابطه بین   سهراب علی نیا  17
  ....ایه سوم متوسطهپ آموزانتحصیلی دانش 

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  مرند

از  آموزي مهارتموانع اجرایی راهبرد تدریس الگوي   لیال زیبا دوست  18
  ...دیدگاه معلمان

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1393
  مرند

رابطه بین تفکر انتقادي با کاهش ناهماهنگی   کریم خلیلی  19
  دوم متوسطه آموزاندانش ) شناختی -یتگخیبرانگ(

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  تبریز

تحلیل محتواي کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره   رحیم ابراهیمی  20
  ابتدایی به لحاظ توجه به مفهوم حقوق بشر

 ریزي برنامه
یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1392
هیاروم  

در کتب علوم  زیست محیطمفاهیم  میزان انعکاس  رسول باقري  21
  ...تجربی دوره ابتدایی

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1393
  مرند

مقایسه ارزشیابی توصیفی و سنتی بر اساس میزان توجه   علی پروین  22
  به سطوح شناختی بلوم در مدارس ابتدایی

 ریزي برنامه
یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390
هیاروم  

با شیوه پژوهش  بررسی تطبیقی برنامه درسی علوم  بیبی آذرافسانه ح  23
  محور آموزشمحور با برنامه درسی 

 ریزي برنامه
یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390
هیاروم  

 آموزاناجتماعی دانش  يها مهارتبررسی رابطه بین   معصومه آذرتاش  24
  ها آناجتماعی معلمان و والدین  يها مهارتبا 

 ریزي برنامه
یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390
هیاروم  

بسیج  آموزشی يها برنامهبررسی میزان اثربخشی   علی وقاري  25
  فرهنگیان در شهرستان ارومیه

 ریزي برنامه
یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390
هیاروم  

دوره  آموزانچندگانه دانش  يها هوشرابطه بین   شهریار عباسیان  26
  امه درسیدر برن ها آنموفقیت  متوسطه و میزان

 ریزي برنامه
یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390
هیاروم  

نوین در هویت دینی و ملی دانش  يها يآور فننقش   بابا زادهحامد   27
  شاهد و ایثارگر آموزان

تحقیقات 
  آموزشی

 آزاددانشگاه   ارشد  1394
  مرند

خسرو حسنعلی   28
  زاده

رابطه بین راهبردهاي مطالعه و یادگیري با خود نظم 
  ...آموزانی تحصیلی دانش ده

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1394
  مرند

زندگی دانش  يها مهارترابطه بین طرح کرامت و   رستم نهاوندي  29
  پایه پنجم آموزان

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1394
  مرند

گزارشی -تدریس عالی و ارتباط آن با تدریس خود  کیوان جمشیدي  30
  ن دوره راهنماییمعلما

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1392
  مرند

یوسفعلی   31
  جهانبانی

دوره  یشناس ستیزتحلیل محتواي کتب درسی 
  و حفاظت از آن زیست محیطمتوسطه در ارتباط با 

 ریزي برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1391
  مرند
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نش آموزان دوره  دا يریادگیسبک  یقیتطب ي سهیمقا  رقیه علیزاده  32
  یو تجرب یعلوم انسان يدوم متوسطه رشته ها

ریزي  برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1394
  مرند

تحلیل محتواي کتاب مطالعات اجتماعی اول متوسطه   ویدا عبادي  33
  بر اساس اصول انتخاب محتوا

ریزي  برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1394
  مرند

 یبر سرزندگ نیوالد یتیترب يروشها  ریتاث یبررس  غفارزاده  34
 دورهدانش آموزان  یلیتحص شرفتیو پ  یلیتحص

  هیمتوسطه اروم

ریزي  برنامه
  درسی

 آزاددانشگاه   ارشد  1394
  ارومیه

 يزیر برنامه  آسیب شناسی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی  نژاد انسان  35
  یدرس

دانشگاه آزاد  ارشد  1393
هیاروم  

  
  ادارات براي اعضاي هیات علمی و کارکنان آموزشی يها اهکارگتدریس در  :و
  

نوع دوره  عنوان دوره
  خ برگزاريیتار  محل برگزاري طول دوره مجري برگزاري آموزشی

مخصوص هیات  روش تحقیق
 ها دانشگاهعلمی 

جامع علمی ه ادانشگ
غ و .کاربردي استان ا

 آزاددانشگاه 
    ارومیه 

ت مخصوص هیا فلسفه تعلیم و تربیت
    سلماس  آزاد دانشگاه ها دانشگاهعلمی 

مخصوص  یسینو مقالهروش 
    ارومیه  غ.شرکت برق استان آ کارکنان

مخصوص  خالقیت
    سلماس  آزاددانشگاه  کارکنان

  
  روش تدریس

مخصوص هیات 
 ها دانشگاهعلمی 

دانشگاه جامع علمی 
      غ.کاربردي استان ا

    ارومیه

مخصوص   ارتباط چهره به چهره
  سلماس    آزاده ادانشگ کنانکار

    

اعضاي هیات   درسی يزیر برنامه
    ارومیه    آزاددانشگاه   علمی

  
  انگلیسی در حد ترجمه: یخارج هاي زبانی با یزان آشنایم: ي 


