
1 
 

 پژوهشی –شرح حال آموزشی 

 مشخصات فردی: -1

 روان شناسی تربیتی -دکترا مقطع و رشته:مریم قاسمی                                             نام و نام خانوادگی:

 محل اخذ مدرک: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز

 

 ردیف

 

 نوع فعالیت

 

 محل خدمت

مدت 

 اشتغال

تدریس و مدیریت در  1

   آموزش و پرورش

 استثنایی

مرکز کم توان  شهید احتشامی، مرکز اختالالت یادگیری رودکی، 

 مرکز اختالالت رفتاری رهگشا.

25 

 سال 

تدریس دروس روان  2

شناسی تربیتی و 

 کودکان استثنایی

 

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز

10 

 سال 

3 

 

 

دروس روان تدریس 

شناسی تربیتی و 

 و کودکان استثنایی

 مشاوره و راهنمایی

 

 داشگاه فرهنگیان )پردیس شهید باهنر فارس(

 

 سال 2

تدریس دروس روان  4

 شناسی و مشاوره

مرکز ضمن خدمت عالمه حلی، آموزش عالی دختران شیراز، مرکز 

سلمان فارسی،دانشگاه آزاد شیراز،  ضمن خدمت نواحی چهارگانه 

 شیراز، مدرس آموزش خانواده در نواحی چهارگانه شیراز.

 سال 15

5  

 مشاوره

مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی، مشاور سازمان بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، دانشگاه مجازی شیراز، مرکز مشاوره دانشگاه شیراز، 

 مرکز مشاوره رشد ، پویش 

از زمان شروع 

 سال 22

کارشناس روان  6

 شناسی

و سیمای فارس در برنامه های کاشانه مهر، سایبان مهر،برگ صدا 

 سبز و مشاور شما

 سال 7
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 ردیف

 

 نوع فعالیت

 

 محل خدمت

 

 مدت اشتغال

 

7 

 

نماینده مشاور امور  

 بانوان

 

 اداره آموزش و پرورش استثنایی

 سال 4

نماینده شورای زنان  8

فرهیخته استان 

 فارس

 سال 2 استانداری -فارسامور بانوان و خانواده استان 

 

 :پژوهشی –سوابق علمی  -1

 استثنایی عضو کمیته پژوهشی سازمان آموزش و پرورش-

 سال( 5شیراز)ناحیه دو عضو کمیته پژوهشی  -

  1379در سال  یافته های نوین در آموزش و پرورش استثنایی ملی اولین همایش کمیته علمی  عضو -

 سال( 7)ناحیه دوداور اقدام پژوهی و درس پژوهی در  -

 سال( 17داور استانی اقدام پژوهی) -

 سال( 3داور جشنواره طرح درس) -
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 *برگزیده مقاله برتر در اولین جشنواره پژوهشهای تجربی ابوریحان در حوزه ارزشها

 * معلم پژوهنده استانی در چهار نوبت

 *اقدام پژوهی راه یافته به سطح کشوری

در دو دوره مقام اول پرسش مهر استانی * 

 سایر تالیف ها

.1388زیباترین راز دنیا ، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان فارس، چاپ اول  * 

.1388شارات سازمان آموزش و پرورش استان فارس، چاپ اول تمروارید کوچولو، ان * 
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تأثیر کالسهای آموزش خانواده بر سالمت عمومی  مقاله 48

 ایثار گر همسران و فرزندان شاهد و

 (.1389 )چاپ شده در ویژه نامه پژوهشنامه شاهد  

بررسی عوامل مرتبط با سالمت عمومی زنان  مقاله 49

 تهران 4شاغل و خانه دار منطقه 

چاپ شده در خالصه مقاالت همایش آسیب شناسی 

 .1389 –زنان 

بررسی موانع و محدودیتهای درس پژوهی در  مقاله 50

 استان فارس 

شده در کنگره بین المللی انجمن درس پذیرفته 

 (.WALSپژوهی )

ورزشی بر توجه و تمرکز بررسی تاثیر مداخالت  مقاله 51

 کودکان با نارسایی توجه و بیش فعالی

فرهنگ و زندگی بین المللی  ارائه شده به همایش

 ترکیه(. –)استانبول 

بررسی عوامل و تقویت کننده های معلمین  مقاله 52

 کارآمد 

ارائه شده به همایش بین المللی فرهنگ و زندگی 

 ترکیه(. –)استانبول 

دیدگاه  راهکارهای مدیریت کالس مبتنی بر مقاله 53

  رودلف درایکورس

در همایش ملی بصورت پوستر و چاپ شده  ائهار

 آموزش ابتدایی و تجلیل از غالمحسین شکوهی 

سوم تحلیل محتوای کتاب فارسی نظام جدید  مقاله 54

ابتدایی با توجه به میزان تناسب با مباحث روز 

 جهانی در حوزه برنامه های درسی

در همایش ملی ارائه و چاپ شده بصورت پوستر 

 آموزش ابتدایی و تجلیل از غالمحسین شکوهی
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 A review of amplifying factors of مقاله 55

teachers efficiacy  
]International Conference on Psychology 

and Lifestyle 

 A effect of emotional intervention on مقاله 56

elementary student emotional 

intelligence(IQ) 

Global Conference on New Horizons in 

Humanities,Future Studies and 

Empowerment 

بررسی موانع و محدودیتهای درس پژوهی در  مقاله 57

 استان فارس

نت آموزش ومقاله برگزیده فراخوان کشوری معا

ابتدایی و نمایه شده در سایت معاونت آموزش 

 ابتدایی کشور 

تاثیر مداخالت ورزشی بر توجه پایدار و تمرکز  مقاله 58

 کودکان بیش فعال و کم توجه

 

ردانش بتاثیر مداخالت هیجانی بر هوش هیجانی  مقاله 59

 آموزان ابتدایی

 

بررسی راههای ارتقا صالحیت های حرفه ای بر  مقاله 60  

 توجه و تمرکز کودکان بیش فعال
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 :اجرا شده مشخصات طرحهای پژوهشی

 

نام سازمان کارفرما، نام  سال عنوان طرح ردیف

 ناشر یا نشریه

ساخت وهنجار یابی آزمون حافظه فعال  1

 ساله شهر شیراز8برای کودکان 

شورای  –سازمان آب فارس  1381

 تحقیقات

مقایسه ارزشهای دانشجویان شاهد و غیر  2

 شاهد دانشگاه شیراز و علوم پزشکی

اداره کل بنیاد شهید وامور ایثار  1384

 گران فارس

بررسی تأثیر کارگاههای آموزش خانواده بر  3

 سالمت عمومی همسران و فرزندان شاهد و 

 ایثار گر استان فارس

 سازمان بنیاد شهید وامور  1389

 ایثار گران استان فارس

بررسی تاثیر بسته آموزشی بیش فعالی بر  4

 خانواده های دانش آموزان بیش فعال

اداره کل آموزش و پرورش  1390

 فارس
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 دوره های آموزشی طی شده: -2

 ساعات زمان مکان مجری عنوان دوره ردیف

 60 16/6/73لغایت  8/6/73 شیراز استثنایی آموز ش و پرورش دوره دهم طرح سنجش هوش 1

 60 17/1/75لغایت 12/1/75 تهران آموز ش و پرورش استثنایی دوره کارآموزی آموزشی تست 2

3 

 

آشنایی با تازه ترین یافته های 

علمی در خصوص دانش آموزان 

 استثنایی

 آموز ش و پرورش استثنایی

 

 اصفهان

 

 4/4/76لغایت  3/6/76

 

15 

 

 30 19/6/76لغایت  16/6/76 شیراز آموز ش و پرورش استثنایی ی های یادگیرینیهاناتوا 4

 روز6 30/6/80لغایت 25/6/80 شیراز دانشگاه شیراز کارگاه روش های تحقیق علمی 5

کارگاه روش تدریس ویژه  6

 مدرسان دانشگاه ها

لغایت 14/11/80 شیراز دانشگاه شیراز

16/11/80 

30 

لغایت  21/12/80 شیراز دانشگاه شیراز اندازه گیریکارگاه سنجش و  7

23/12/80 

24 

لغایت  14/12/81 شیراز دانشگاه شیراز کارگاه روش شناسی پژوهش 8

25/12/81 

16 

لغایت 24/12/81 شیراز دانشگاه شیراز کارگاه روش تحقیق 9

25/12/81 

24 

 10 82اردیبهشت  شیراز دانشگاه شیراز Power pointکارگاه آموزشی 10

کارگاه آموزشی طراحی صفحات  11

 وب

 10 83اردیبهشت  شیراز دانشگاه شیراز

سازمان آموزش وپرورش  کارگاه آموزشی موسیقی درمانی 12

 استثنایی کشور

 40 1388 تهران
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سازمان آموزش و پرورش  کارگاه ازمونهای نوشتن 13

 استثنایی کشور

 1382 40 

کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون  14

MMPI2 

سازمان نظام روانشناسی 

ومشاوره جهموری اسالمی 

 ایران

 10 1389 شیراز

اداره آموزش و پرورش  کارگاه آموزشی اختالالت رفتاری 15

 استثنایی استان فارس

شیراز 

مرکزحاج 

 زالی 

1389 10 

اداره آموزش و پرورش  کارگاه آموزشی بیش فعالی 16

 استثنایی استان فارس

شیراز 

مرکزحاج 

 زالی

1389 10 

اداره آموزش و پرورش  کارگاه آموزشی خانواده درمانی 17

 استثنایی استان فارس

 10 1389 شیراز

اداره آموزش و پرورش  کارگاه آموزشی اوتیسم 18

 استثنایی استان فارس

 10 1389 شیراز

و پرورش  اداره آموزش کارگاه آموزشی موسیقی درمانی 19

 استثنایی استان فارس

 10 1387 شیراز

اداره آموزش و پرورش  کارگاه آموزشی مدیریت زمان 20

 استثنایی استان فارس

 10 1387 شیراز

کارگاه آموزشی ارزشیابی   21

 توصیفی

اداره آموزش و پرورش 

 استثنایی استان فارس

 10 1389 شیراز

 -کارگاه آموزشی تهران استنفورد 22

 بینه

اداره آموزش و پرورش 

 استثنایی استان فارس

 10 1392 شیراز

اداره آموزش و پرورش  WISC5کارگاه آموزشی  23

 استثنایی استان فارس

 10 1392 شیراز
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 16 1393 شیراز مرکز مشاوره دانشگاه شیراز کارگاه آموزشی بیش فعالی 24
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 کارگاه های تدریس شده: -3

 زمان مجری محل اجراء عنوان یادگیری ردیف

 1378 آموزش و پرورش  تهران -سازمان آ.پ استثنایی کشور کانالهای یادگیری 1

تنظیم طرح درمان  برای  2

دانش آموزان با اختالالت 

 یادگیری

 1378 آموزش و پرورش  تهران -سازمان آ.پ استثنایی کشور

کارگاه آموزشی بررسی  3

 مسائل جوانان و نوجوانان

جهاد دانشگاهی  شیرازجهاد دانشگاهی 

 شیراز

1387 

کارگاه آموزشی ناتوانیهای  4

 یادگیری در قبل از دبستان

مهد کودک  شیراز

 دانشگاهی شیراز

1379 

اداره آموزش و پرورش  -شیراز کارگاه آموزشی طرح درمان 5

 استثنایی فارس

پرورش اداره آموزش و

 استثنایی فارس

1383 

اداره آموزش و پرورش  -شیراز کارگاه آموزشی طرح درمان 6

 استثنایی فارس

پرورش اداره آموزش و

 استثنایی فارس

1388 

آموزش راهبردهای  7

 شناختی و فرا شناختی

اداره آموزش وپرورش  ضمن خدمت شیراز

 استثنایی فارس

1383 

معرفی،تشخیص و درمان  8

کودکان دچار پر تحرکی و 

 جهکمبود تو

وپرورش اداره آموزش  ضمن خدمت شیراز

 استثنایی فارس

1383 

تهای ارتباطی ویژه ارمه 9

ن دختران فارغ التحصیال

 دوره(3دانشگاهی)

شرکت تعاون به  شیراز

 پویان

1384 

آموزش پیشرفت تحصیلی  10

 نوشتن پایه اول و تفسیر آن

آموزش و پرورش  شیراز

 2ناحیه 

1384 
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 ارگاههای تدریس در ک 11

 خورشید خانه ات باش

تعاون به  شرکت شیراز

 پویان

1385 

مقدماتی تربیت کارگاههای  12

 ادگیریمربی ناتوانیهای ی

دوره()خواندن، ارزیابی و 3

 مشکالت شناختی(

-1389 مرکز رشد شیراز

1387 

کارگاه پیشرفت تربیت  13

مربی ناتوانیهای یادگیری 

 )ارزیابی وکسلر و تفسیرآن(

-1389 مرکز رشد شیراز

1387 

تربیت کارگاه پیشرفت  14

 مربی ناتوانانیهای یادگیری

-1389 مرکز مشاوره رشد شیراز

1387 

کارگاه مهارتهای ارتباطی  15

برای زنان سرپرست 

 دوره( 5خانوار)در 

امور بانوان آموزش و  شیراز

 پرورش

1386 

اداره آموزش وپرورش  شیراز کارگاه آموزش فرا حافظه 16

 استثنایی فارس

1386 

کارگاه آموزشی شناخت و  17

استفاده از وسایل کمک 

 آموزشی

اداره آموزش وپرورش  شیراز

 استثنایی فارس

1389 

موزشی آزمون کارگاه آ 18

 وکسلر

اداره آموزش وپرورش  شیراز

 استثنایی فارس

1388 

ضمن خدمت ناحیه  شیراز کارگاه بیش فعالی 19

 دو

1392 

بهداشت مرکز  شیراز ازدواج سالم در جوانان  21

 شهدای والفجر

1394 
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ضمن خدمت ناحیه  شیراز بیش فعالی  22

 دو

1394 

کارگاه آموزشی درس  21

 پژوهی

 1394 پژوهشکده فارس شیراز

 

 


