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 ،یو روانشناس یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیسوم دار،یتوسعه پا یمبنا یدبستان شیآموزش و پرورش دوره پ -44

 8612تهران. ،یو فرهنگ یمطالعات اجتماع

 8612 تربیت،مهرماه نشریه–ل جامعه نقش کودک در رشد وتحو -46

 12با کیفیت  آموزش  در دوره پیش دبستانی ، نشریه تخصصی پیوند، مهر   انرابطه سرنوشت کودک -42

 12یادگیری ، فصلنامه استعدادهای درخشان ، تابستان  -شناسایی استعدادها در بستر فرایند یاددهی  -47

 8617آذر -ه شرقدوزبانگی فرصتی فرهنگی ،تهدیدی آموزشی. ویژه نام -43

 8617 اردیبهشت -ویژه نامه شرق -عدالت آموزشی از دوره پیش دبستان -45

 8613. 221رابطه سرنوشت کودکان با کیفیت آموزش در دوره پیش دبستانی نشریه پیوند شماره  -41

  8613آبان  .  278رد آزار بر گونه های کودکان . نشریه پیوند شماره   -41

 13ذر چرا کودک آزاری؟ نشریه پیوند .آ -61

 

 :جزوات آموزشیه( 

 تاکنون8651شكست تحصیلی و تحلیل شاخص های افت تحصیلی سازمان های آموزش و پرورش  .8

 توصیف و تحلیل ارزشیابی تحصیلی در ایران و ارایه الگوی مناسب برای کارشناسان وکارکنان سازمان های .4

 8614آموزش و پرورش  .6

 به سفارش سازمان پژوهش و8614هفته اول سال تحصیلی (  1ل )راهنمای معلم پایه اول ابتدایی در دوره انتقا .2

 برنامه ریزی کتب درسی  .7

 به سفارش پژوهش و 8614هفته اول سال تحصیلش(1کتاب کار دانش آموزان پایه اول ابتدایی در دوره انتقال ) .3

 برنامه ریزی کتب درسی 

  MENA8614سی وضعیت آموزش ودختران در منطقه ربر  .5

 برای معلمان مجری طرح  8616فیقی طرح ارتقاء کیفیت آموزش دختران روستایی فعالیت های تل  .1

 8613و8616راهنمای دختران دستیار معلم در روستاهای مجری طرح آموزش دختران  .1

 8613و8616راهنمای مربیان کالس های آمادگی )دختران دستیار معلم (در روستا ها  .81

 تی ،زبان آموزی و ....ویژه مربیان کالس های آمادگی )دختران دستیار معلم (فعالیت های قصه گویی، بازی ، نقاشی و کاردس .88

 .8613و8616در روستا ها 

  8613و  8616کاربرگ های آموزشی ) رفع نواقص یادگیری ( از پیش دبستان تا پنجم ابتدایی  .84
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    8616ابتدایی(پنجمتادبستانپیشازآموزاندانشودستیارانفعالومشارکتی) هم با همه هاشنبهپنج هایفعالیت  .86

 8612استراتژی آموزش غیرمستقیم و روش های آموزشی دانش آموزان محور برای معلمان و مدرسان تربیت معلم  .82

 8616رشد شناختی و پرورش خالقیت برای معلمان و مدرسان تربیت معلم  .87

 8613و  8616یی راهنمای انجام آزمایش های علوم تجربی پایه اول تا پنجم ابتدا .83

 ) همكار( 8617انگیزش و یاددهی اثربخش به سفارش دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  .85

 ) همكار( 8617هوش هیجانی به سفارش دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  .81

 ) همكار( 8617طراحی آموزشی به سفارش دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  .81

 ) همكار( 8617ی به سفارش دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی ارزشیابی و پیشرفت تحصیل .41

 ) همكار( 8617مهارت های اساسی زندگی به سفارش دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  .48

 8617آموزش مهارت های تفكر ویژه معلمان و مربیان پیش دبستان  .44

 4188و4181و 4111رای همه در ایران.گزارش ملی شاخص های آموزش ابتدایی وپیش دبستانی برنامه آموزش ب .46

 8611مبانی اصول برنامه ریزی پیش دبستانی. .42

                8611کیفیت بخشی به آموزش وپرورش دوره ی ابتدایی  .47

 8611 آموزش و پرورشدرعصب شناسی و رفتارشناسی مغز کاربردیافته های  .43

 11شماره  - 8611 زییپا«  یرشد آموزش زبان و ادب فارس خاطرات: احساس خوب توانستن . .45

 8611رسمی وعمومی  تربیت نظامدر تحول راهبردی مطالعات نظری یافته هایتلفیق خالصه گزارش  .41

 8611سیر تحول آموزش ابتدایی در سده ی اخیر به سفارش معاونت آموزش ابتدایی . .41

 8611آموزان دوره ی ابتدایی سند انسداد ورود بی سواد به جامعه با تاکید بر شناسایی،جذب،آموزش ونگهداشت دانش  .61

 8611چرایی؟چیستی وچگونگی تغییر ساختار دوره ی ابتدایی در جمهوری اسالمی ایران. .68

 8618آموزش وپرورش دوره ی ابتدایی در اسناد باالدستی  .64

 8616نظامنامه آموزش و پرورش دوره ی پیش دبستانی . .66

 ار()همك8616مهد بابا ندارد . اندیشكده تعلیم و تربیت دال .  .62

 8616ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش دوره ی پیش دبستانی به عنوان امر حاکمیتی.  .67

با محوریت وزارت آموزش و پرورش با تحلیل و آسیب  آموزش و پرورش دوره ی پیش دبستانیمدیریت یكپارچه ضرورت  .63

 8616شناسی وضع موجود 

 8617منطقه کشور .  573و استان  64تحلیل شاخص های آموزشی دوره پیش دبستانی به تفكیك  .65

 - اقتصادی -عصب شناسی -اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی بر اساس سنتزپژوهی ابعاد روانشناختی .61

 8617عاطفی و اخالقی.  -اجتماعی

 :پژوهشیفعالیت هاي و( 

 

 8651اه آزاد تهران مرکز .بررسی مقایسه ای روش تدریس فعال و غیر فعال در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .دانشگ .8

 8617ارزشیابی طرح آموزش جهانی در ایران.پروژه مشترک یونیسف و وزارت آموزش و پرورش. .4

 8613ارزیابی میان دهه برنامه آموزش برای همه در ایران .وزارت آموزش وپرورش و معاونت راهبردی ریاست جمهوری. .6

 8611تا  8411ی ابتدایی از ساختاری و محتوایی دوره -بررسی روند تغییرات اداری .2

 8615الگوی کیفیت بخشی به آموزش و پرورش ابتدایی بر اساس مؤلفه های مؤثر  .7
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 .8617آموزش زبان خارجی در سنین پیش دبستانی اولین همایش آموزش زبان خارجی به کودکان خردسال ،تهران اسفند  .3

 .8611ر آموزش ،وزارت آموزش و پرورش پاییز در آمدی بر مبانی نظری روشهای فعال و مشارکتی و کاربرد آن د .5

 8616تربیت . دانش آموزان ،فصلنامه تعلیم وغیر فعال در پیشرفت تحصیلیوبررسی مقایسه ای تاثیر روش تدریس فعال .1

 به کارگیری ننسبت به روشهای فعال تدریس ومیزابررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی "مسئول و هماهنگ کننده طرح پژوهشی .1

 8616. "آنها

 آموزش جهانی ،چكیده مقاالت ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،سروش آمدی بر مبانی روان شناختی در .81

 8617هدایت ،

 8617تبدیل تهدید به فرصت در کالس های چندپایه.اولین همایش اداره ی کالس های چندپایه.بانه. .88

اهداف برنامه آموزش برای همه با تاکید بر عدالت آموزشی.اجالس منطقه ای وزراء  تقویت همكاری های منطقه ای برای پیشبرد .84

 8617و کارشناسان آموزش و پرورش.اصفهان.

 8612رشد آموزش ابتدایی .اردیبهشت  .سازماندهی فیزیكی کالس های درس چند پایه .86

 8611."یب های اجتماعی غرب کشوربررسی آس"درآمدی بر وضعیت کودک آزاری در ایران و عواقب آن.همایش منطقه ای .82

 8611یادگیری.رشد آموزش ابتدایی.خرداد -کیفیت فرایندهای یاددهی .87

 ارایه الگوی ارتقاء کیفیت آموزش دختران روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی.فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و .83

 8611.تابستان 1نوآوری.شماره 

 8611کالس های چندپایه.رشد آموزش ابتدایی مهر شش نكته ی کلیدی برای تدریس در  .85

 8611راهبردهایی برای تدریس در کالس های چندپایه.رشدآموزش ابتدایی .آبان  .81

 8611یادگیری در کالس های چندپایه.رشد آموزش ابتدایی.آذر -طراحی تدریس ومدیریت مؤثر فرایند یاددهی .81

 8611زش ابتدایی،بهمن رشد آمو–مدیریت مؤثر یادگیری در کالس های جندپایه  .41

 8611تخصصی همایش معلمان راهنما،اندیشه وران راهگشا.چهارمحال و بختیاری.-مسئول کمیسیون علمی .48

 8611رشد آموزش ابتدایی،اردیبهشت –تبدیل تهدید به فرصت های تربیتی  .44

 8618هشتمین کنگره ملی سالمت،خرداد -نقش آموزش اوان کودکی در رشد وتكامل کودکان .46

 8618. خرداد در کالس درسابتدایی ای معلمان حرفه صالحیت های  ی برای رشدیلگوا هیپژودرس .42

 8618اخالق حرفه ای و تدریس حرفه ای.سومین کنگره سالیانه اخالق پزشكی ایران.مرکز همایش های بین المللی رازی. .47

 فصلنامه -ش آموزان دوره ی ابتداییبررسی رابطه سبك های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و اختالل رفتاری دان .43

 8614خانواده و پژوهش .بهار 

 راهنمايی و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسی ارشد 

 استاد راهنما: 

 رابطه خودگردانی با موفقیت تحصیلی و سالمت روان دانش آموزان. مرضیه عبدیزدان-8

 و اضطراب دانشجویان . مریم سهیلی نیاسهم راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی شادکامی -4

 رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با خودکارآمدی عمومی و خالقیت هیجانی دانش آموزان. نجمه فرزان پور-6

 تاثیر اموزش مهارت پرسشگری بر فرایندهای عالی شناختی. سیران علیزاده-2

 تحصیلی کودکان پیش دبستانی دیرآموز.پریسا حنوک اثربخشی مداخله و آموزش مهارتهای شناختی بر آمادگی-7

 کودک بر بهبود لكنت رشدی کودکان پیش دبستانی.شقایق کهورزاده-اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-3

 رابطه ساختار خانواده و سازگاری اجتماعی والدین بر سازگاری اجتماعی کودکان .سایه پاکروان لبنانی-5
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 های دلبستگی با پرخاشگری و سازگاری اجتماعی کودکان. شیدا پیرعلی رابطه سبك-1

 اثربخشی مداخله زودهنگام کوئین بر مهارتهای اجتماعی،زبانی و حافظه فعال کودکان دیرآموز پیش دبستانی. آتنا وکیلی-1

 دواج مجدد ناشی از طالق. نفیسه عباسزادهطالق و از-مقایسه هوش هیجانی،تاب آوری و اعتیاد به اینترنت نوجوانان خانواده عادی-81

 مقایسه ویژگی های شخصیتی کودکان در خانواده های تك فرزند و چندفرزند. پرنیان رفیعی-88

اثربخشی آموزش برنامه بین فردی در کاهش رفتارهای مشكل ساز و افزایش سازگاری اجتماعی کودکان دیرآموز پیش دبستانی. -84

 حمیرا رئوفی نژاد

 اثربخشی آموزش نقاشی بر بهبود مهارت های اجتماعی و خالقیت کودکان دیرآموز پیش دبستانی.سمیرا دهقانی-86

 اثربخشی قصه درمانی بر بهبود رشدزبانی و مهارتهای اجتماعی کودکان دیرآموز پیش دبستانی.مرجان رفیعی-82

 پیش دبستانی. معین محسنی  اثربخشی مداخله بهنگام بر کارکردهای اجرایی کودکان دیرآموز-87

 رابطه تنظیم هیجانی با کنترل خشم و خودکارآمدی نوجوانان کانون اصالح و تربیت تهران . عاطفه شاه محمدی-83

 استاد مشاور:       

. ها ستیهدف فوتبال یریو جهت گ یاضطراب رقابت ریبا تفس یذهن یو مهارت ها هیناسازگار اول یطرحواره ها نیرابطه ب-85

 . یرپاشاکاظمیام

 یرستمدانش آموزان. فاطمه شرفتیپ زهیمعلمان با اضطراب، خشم و انگ یزندگ یرابطه مهارتها-81

. یو عروق یقلب یها یمبتال به ناراحت مارانیمقابله با استرس در ب یبا روشها تیو خالق یروانشناخت یرابطه سرسخت-81
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