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  بسمه تعالی

  

  و نحوه تماس مشخصات اصلی
  پور کومله ابراهیم  خانوادگی نام  سمیرا  نام
  چالوس  تولد محل  1365  تولد تاریخ

  شیعه - اسالم  مذهب دین و  جمهوري اسالمی ایران  تابعیت
  )ریزي درسی برنامه(علوم تربیتی   رشته تحصیلی  دکتري تخصصی  تحصیالت

  09113928179  همراه تلفن  -  ثابت تلفن
 لحم آدرس پستی
  راک

ه روگـ  -یکینورتکلا دحاو -یمالسا دازآ هاگشناد -تهران
  -  کد پستی  ییتربت ومعل

  samiraebrahimpour@yahoo.com  الکترونیک پست
samira.ebrahimpour3@gmail.com 09113928179  هاي داخلی رسان پیام  
  

  سوابق آموزشی تا قبل از آموزش عالی
  دیپلم  مدرك تحصیلی تا دبیرستان آخرین
  فیزیک -ریاضی  تحصیلی تا دبیرستان رشته
  33/19  معدل
  1383  دیپلم دریافت مدرك تحصیلی سال

  

  به ترتیب أخذ مدرك تحصیلی سسات آموزش عالیؤمها و دانشگاهسوابق آموزشی در 

رشته و گرایش   سسهؤمحل م  سسه آموزشیؤنام م  تا تاریخ  از تاریخ
  تحصیلی

درجه 
  معدل  تحصیلی

تاریخ 
صدور 
  مدرك

01/07/1383  31/04/1387  
 سسه آموزش عالیؤم

 »غیرانتفاعی -غیردولتی«
  خیام مشهد

  27/07/1391  29/17  یکارشناس  )مترجمی(زبان انگلیسی   مشهد

  دانشگاه آزاد اسالمی   20/06/1391  01/07/1389
علوم تربیتی   تنکابن  واحد تنکابن

  )ریزي آموزشی برنامه(
کارشناسی 

  25/11/1391  08/19  ارشد

  دانشگاه آزاد اسالمی   29/09/1395  01/07/1392
علوم تربیتی   تهران  واحد علوم و تحقیقات تهران

  )ریزي درسی برنامه(
دکتري 
  26/01/1396  75/18  تخصصی
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  ايهاي تخصصی، فنی و حرفهآموزش
  سال أخذ مدرك  سازمان صادرکننده مدرك  نوع گواهینامه مهارتی

  28/03/1389  اي مازندران حرفهاداره کل آموزش فنی و   )1,2درجه  ICDL( رایانه کار 
  25/04/1389 اي مازندران اداره کل آموزش فنی و حرفه  1اي درجه طراح گرافیک رایانه

  07/02/1389 اي مازندران اداره کل آموزش فنی و حرفه  هاي آمادگی شغلیشایستگی
دوره آموزش مقدماتی و (گواهینامه دوره رایانه 

 Word ،Windowsشامل اینترنت، ) پیشرفته
98 ،Dos ،NC ،Edit 

  1382  سازمان تبلیغات اسالمی چالوس و نوشهر

هاي اولیه و  امداد و کمک(آموزش پایه داوطلبی 
  15/05/1398  جمعیت هالل احمر شهرستان اسالمشهر  )هاي داوطلبی مهارت

 

  سوابق کاري
  1398مهر ماه از  -در شهرستان رباط کریم دبستانپایه اول آموزگار  - استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان تهران

  دوره کارشناسی پیوسته -1397 پاییزالهدي آمل  پردیس بیت -التدریس دانشگاه فرهنگیان مدرس حق
  دوره کارشناسی ارشد -1396از اسفند  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی تهران مدعو مدرس

در مؤسسه آموزش  1394-95و نیمسال اول سال تحصیلی  1393-94دوم سال تحصیلی در نیمسال ) زبان انگلیسی(التدریس مدرس حق
  دوره کاردانی - عالی عالمه حلّی چالوس

-97دخترانه نور دانش چالوس در سال تحصیلی متوسطه التدریس دروس کارآفرینی در مدرسه بزرگساالن آموزش از راه دور مدرس حق
1396  

دخترانه نور دانش  متوسطهدر مدرسه بزرگساالن آموزش از راه دور  یسی پایه نهم دوره اول متوسطهزبان انگلس التدریس درمدرس حق
  1396-97چالوس در سال تحصیلی 

  1395-96و  1394-95دخترانه نور دانش چالوس در سال تحصیلی  متوسطهمشاور تحصیلی در مدرسه بزرگساالن آموزش از راه دور 
 1391براي کارمندان اداره برق چالوس در سال » هاي زندگی مهارت«ا عنوان مدرس کالس آموزش ضمن خدمت ب

  1390الی  1387منشی و مدرس زبان سطح کودکان در آموزشگاه زبانسرا در چالوس از سال 
  1391الی  1390همکاري در کتاب فروشی زبانسراي پویا واقع در چالوس از سال 

ولی در آن زمان به دلیل ) 1393بهمن (کاربردي واحد دماوند پذیرفته و مشغول به کار شدم  –هاي دانشگاه علمیها و مصاحبهدر آزمون
  .تداخل کار با برنامه درسی دوره تحصیلی دکتري، ادامه همکاري با واحد مربوط میسر نشد

  

   هاي کارشناسی ارشد نامه پایان داورِ /مشاور/ راهنمااستاد 
/ راهنمااستاد   نامه عنوان پایان  ردیف

  تحصیلی سال  داور/ مشاور

دبستانی در دانشگاه آزاد اسالمی  بررسی پدیدارشناسی تجربه تحصیل در کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش  1
  1397-98  راهنما  واحد الکترونیکی

دبستانی از نقاط ضعف و قوت برنامه درسی  تحلیل پدیدارشناسانه ادراك و تجربه زیسته مربیان پیش  2
  1397-98 راهنما  دبستانی پیش

  1397-98 راهنما  تهران 4دبستانی منطقه  کالم بر یادگیري مفاهیم پایه ریاضی کودکان پیش بررسی تأثیر موسیقی بی  3
  1397-98 راهنما  اي هاي رایانه دبستانی درباره بازي تحلیل ادراك و تجربه کودکان پیش  4

دبستانی شهر  اي در کودکان پیش هاي جدید بر ارتقاء دانش تغذیه فناوريبررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر   5
  1397-98 راهنما  روداب

  1397-98 مشاور  دبستانی در شهر سرخس هاي هوش اخالقی کودکان پیش گویی بر مؤلفه اثربخشی روش ترکیب بازي و قصه  6
  1397-98  مشاور  دبستانی شهر قم اجتماعی کودکان پیشگویی مبتنی بر کلیله و دمنه بر مهارت هاي  بررسی تأثیر داستان  7
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  1397-98 مشاور  دبستانی شهر تهران بررسی تأثیر قصه هدفمند بر آموزش مفاهیم مقررات راهنمایی و رانندگی در کودکان پیش  8
  1397-98  مشاور  تاثیر شعرخوانی بر رفتار اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر اهواز  9
  1397-98  مشاور  اي  هاي رایانه مقایسه دیدگاه مادران و مربیان از علل گرایش کودکان پیش دبستانی شهر زابل به بازي  10
  1397-98  داور  منطقه سه کرج ییآموزان دختر ابتدا رابطه هوش هیجانی معلمان با خودانگاره و پرخاشگري دانش بررسی  11
  1397-98  داور  ارزیابی کیفیت یادگیري آموزش مجازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی   12

هاي چندگانه بر پیشرفت تحصیلی درس علوم و عملکرد تحصیلی  اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش  13
  1397-98  داور  آموزان پسر دوره اول ابتدایی شهرري دانش

مطالعه موردي مدارس (ارتباطی مدیران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدایی هاي  رابطه هوش معنوي و مهارت  14
  1397-98  داور  )تهران 4ابتدایی منطقه 

  1398-99  داور  تحلیل محتواي کتاب فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی از منظر فعال بودن براساس روش ویلیام رومی  15

آموزان پایه ششم دبستان  مفاهیم مقررات راهنمایی و رانندگی در دانشتأثیر استفاده از پادکست بر آگاهی از   16
  1398-99  راهنما  شهرستان اردستان

) پیشرفت تحصیلی، انگیزش یادگیري و یادگیري خالقانه(تأثیر استفاده از پادکست آموزشی بر یادگیري فعال   17
  1398-99 راهنما  مانه و سملقان آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی شهرستان دانش

مقایسه تأثیر آموزش با استفاده از رسانه پادکست و روش یادگیري مشارکتی جیگ ساو در درس مطالعات   18
  1398-99  راهنما  آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان اردستان شناختی دانش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و نیازهاي اساسی روان

آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان  هوشمندسازي مدارس با یوبورد بر یادگیري و اضطراب ریاضی دانشتأثیر   19
  1398-99 راهنما  قروه

گیري هدف پیشرفت و یادگیري درس طراحی گرافیک رنگی  تأثیر شبکه یادگیري اجتماعی ادمودو بر جهت  20
  1398-99  راهنما  هنرجویان پایه دهم هنرستان کاردانش شهرکرد

  

  هاي علمی ها و مجله ها، کنفرانس هاي علمی و داوري همایش عضویت در کمیته
  1397از مرداد ماه  –عضو کمیته داوران فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار 

  1398آبان  23کرمانشاه  -سومین کنفرانس ملی آموزش و کاربرد ریاضیات داوري علمی و عضو کمیته
  1398آذر  15و  14 - مازندران -محمودآباد -چهارمین کنفرانس ملی رویکردهاي نوین در آموزش و پژوهش داوري عضو کمیته
  1397اسفند  -کرمانشاه –هاي اجتماعی  ها و تهدیدهاي فضاي مجازي و شبکه اولین کنفرانس فرصت داوري علمی و عضو کمیته

مرکز  1397بهمن  –شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی  عضو کمیته داوري هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان
  تهران -ارتحقیقات و مطالعات سروش حکمت مرتضوي، موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهاي دستیابی به توسعه پاید

  1397تهران آذر ماه  –چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازي جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت  عضو کمیته داوري
  1397اردیبهشت  - دانشگاه پیام نور -ها حل  ها و راه سومین کنفرانس ملی رویکردهاي نوین در علوم انسانی، چالشعضو کمیته داوري 

مرکز راهکارهاي دستیابی به (المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار  وري چهارمین کنفرانس بینعضو کمیته دا
  1397اردیبهشت  -شیراز - توسعه پایدار

  1397تیر  14 -دانشگاه تهران - هاي مدیریت و علوم انسانی المللی پژوهش سومین همایش بینعضو کمیته داوري 
  1397شهریور  -کرمانشاه –عضو کمیته علمی و داوري دومین کنفرانس ملی آموزش و کاربرد ریاضیات 

 26 -)ره(دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (عضو کمیته داوري کنفرانس ملی مدیریت دانش و اولین جشنواره ملی تجربه برتر نوشهر 
  1396بهمن 

  1397آذر  2و  1محمودآباد  –ردهاي نوین در آموزش و پژوهش عضو کمیته داوري سومین کنفرانس ملی رویک
  )در حال بررسی(هاي مختلف در داخل کشور  ها و همایش کنفرانس داوريعلمی و در کمیته درخواست جهت عضویت 
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  و نهادهاي اجتماعی هاي علمی عضویت در انجمن
  1398از پاییز ) بسیج فعال(عضو بسیج فرهنگیان 

  1390پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس از سال عضو باشگاه 
  تاکنون 1393عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از سال 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ) فبک(گروه فلسفه براي کودکان و نوجوانان عضویت در 
  تاکنون 1397از سال  فرهنگی

  

نوع 
  فعالیت

  )پژوهشی-ي علمیها نامه، مقاله کتاب، رساله، پایان(سوابق پژوهشی 

  کتاب

زیر نظر استاد جناب آقاي سید جواد رسولی، مدیر ) سروقدي» محمود«مجموعه آثار روانشاد دکتر محمدرضا (» یادگار عمر«ویراستاري کتاب 
  1388در مشهد، سال انتشارات آهنگ قلم و استاد درس ادبیات فارسی اینجانب در دوره کارشناسی 

  1387زیر نظر استاد جناب آقاي سید جواد رسولی، مدیر انتشارات آهنگ قلم در مشهد، سال » آموزش گام به گام زنبورداري«ویراستاري کتاب 
  1394چالوس، سال ، انتشارات زبانسراي پویا در »از مبتدي تا پیشرفته: گرامر جامع زبان انگلیسی«تایپ کتاب 

  رساله
هاي حل  طراحی الگوي برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت«ریزي درسی با عنوان رساله دکتري تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه

اهللا  عزتبه راهنمایی دکتر  »ربط مسأله در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذي
  1395در سال  مریم سیف نراقیو مشاوره دکتر  نادري

ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی مقیاس رویکرد سیستمی در «ریزي آموزشی با عنوان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامهپایان  نامه پایان
  1391به راهنمایی دکتر کامیان خزایی و مشاوره دکتر قربانعلی آقااحمدي در سال » استان مازندرانریزي آموزشی مدیران و معلمان غرب برنامه

هاي  مقاله
- علمی

  پژوهشی

ساخت و رواسازي مقیاس رویکرد سیستمی در برنامه ریزي آموزشی مدیران و «نامه کارشناسی ارشد با عنوان چاپ مقاله مستخرج از پایان
-144، ص 15، شماره 5، دوره 1393گیري تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی، پژوهشی اندازه-در فصلنامه علمی» رانمعلمان غرب استان مازند

  )دکتر کامیان خزایی و دکتر قربانعلی آقااحمدي: نویسندگان همکار( 165
ارایه و ارزشیابی الگوي مطلوب : و مثبتهاي حل مسأله در بروز رفتارهاي سالم نقش مهارت« چاپ مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان

دکتر  :نویسندگان همکار( 51-39، ص 1، شماره 16، سال 1395پژوهشی پایش،  - در فصلنامه علمی» برنامه درسی مطالعات اجتماعی دبستان
  )مریم سیف نراقیو دکتر  اهللا نادري عزت

هاي حل مسأله  اعتباربخشی الگوي مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش مهارتطراحی و «چاپ مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان 
، 1395در فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، » آموزان در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایراندانش

  )مریم سیف نراقیو دکتر  نادري اهللا عزتدکتر  :نویسندگان همکار( 27-9، ص 3سال دهم، شماره 
منظور ارایه الگویی براي  هاي مطلوب عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی بهتبیین ویژگی«چاپ مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان 

 - علمیدر فصلنامه » ربط ذيآموزان دبستانی و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان هاي حل مسأله دانش ارتقاي مهارت
  )مریم سیف نراقیو دکتر  اهللا نادري عزتدکتر  :نویسندگان همکار( 20- 1، ص 3، سال چهارم، شماره 1395پژوهی،  تدریس پژوهشی

هاي حل  رتهاي مطلوب عناصر برنامه درسی براي نیل به پرورش مها شناسایی و بررسی ویژگی«چاپ مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان 
دانشگاه (مطالعات آموزشی و آموزشگاهی  پژوهشی -علمیدر فصلنامه » مسأله در درس مطالعات اجتماعی براي دوره ابتدایی تحصیلی

  )مریم سیف نراقیو دکتر  اهللا نادري عزتدکتر  :نویسندگان همکار(. 136- 100، ص 16، سال ششم، شماره 1396، )فرهنگیان
 The Experience of Integration in the Dental Curriculum of the World’s Accredited Universities "چاپ مقاله با عنوان 

and How to Apply it in Iran" پژوهشی  - در فصلنامه علمیFuture of Medical Education Journal ،Volume 8, Issue 1, 

March 25, 2018, Page 31-41 )7  پور اهللا موسی دکتر مریم صفرنواده و دکتر نعمت :ان همکارنویسندگ() 1397فروردین(  

 Futureپژوهشی  -در فصلنامه علمی "An Integrated Model for the Iranian General Dentistry Curriculum"چاپ مقاله با عنوان 

of Medical Education Journal ،Volume 8, Issue 3, September 2018, Page 37-44 )27  1397شهریور(  
  )پور اهللا موسی دکتر مریم صفرنواده و دکتر نعمت :نویسندگان همکار(
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Iran and the World" دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشی - در مجله علمی)Journal Dental School; Vol 
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36, No.2, Spring 2018; 65-70 ()دکتر مریم صفرنواده و دکتر سوده جعفري :نویسندگان همکار(  
  Desirable Status of the Dental Curriculum Based on the Domestic Necessities of Iran and"چاپ مقاله با عنوان 

International Experiences  "در دوفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان )Journal of Medical Education Development (  
2019; 11 (32):99-125  

   )دکتر مریم صفرنواده و دکتر سوده جعفري: نویسندگان همکار(
  )1398/ 18/08: تاریخ(دانشنامه ایرانی برنامه درسی در » المللی مرتبط با ایدز هاي بین نامه ها و توصیه بیانیه«چاپ مقاله با عنوان 

  )پور کومله دکتر مریم صفرنواده و دکتر سمیرا ابراهیم: نویسندگان(
  دانشنامه ایرانی برنامه درسیبراي » )1940-1949( 20دهه پنجم قرن  -سیر تحول منابع علمی حوزه برنامه درسی«نگارش مقاله با عنوان 

  )پور کومله مریم صفرنواده و دکتر سمیرا ابراهیمدکتر : نویسندگان(
  يرواد لاح رد »فضاي مجازي بر سالمت کودکانتأثیر دبستانی درباره  تحلیل تجربه مربیان پیش«نگارش مقاله با عنوان 

  

  )ها ها، کنفرانس همایش(سوابق پژوهشی 
  يرواد لاح رد هاي کتاب درسی دانشگاهی بررسی ویژگی

به  »هاي فرایندي تفکر تحلیل محتواي کتاب علوم تجربی دوم دبستان از لحاظ میزان توجه به آموزش مهارت«مقاله با عنوان پذیرش 
  1397سال فروردین  30صورت سخنرانی در همایش آموزش علوم ابتدایی دانشگاه فرهنگیان اردبیل در 

در دومین » هاي کمک درسی در آموزش ریاضی اي غیررسمی و کتابه ها و تهدیدهاي آموزش شناسایی فرصت«پذیرش مقاله با عنوان 
  1397شهریور  -کرمانشاه –کنفرانس ملی آموزش و کاربرد ریاضیات 

به صورت سخنرانی در سومین » هاي معلم براي مدیریت کالس درس سالم در مدارس هوشمندبررسی ویژگی«پذیرش مقاله با عنوان 
  1394شهریور  18اي سما واحد چالوس در تاریخ آموزشکده فنی و حرفههمایش ملی مدرسه فردا در 

در قالب پوستر در » اي معلمان در ارزیابی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتداییارزشیابی میزان شایستگی حرفه«پذیرش مقاله با عنوان 
  )1394تیر  5( 1394کنفرانس بین المللی علوم رفتاري و اجتماعی ترکیه 

بررسی تأثیر تدریس زبان انگلیسی با الگوي مدیریت آموزش بر تقویت تفکر انتقادي دانش آموزان سال اول «مقاله با عنوان پذیرش 
  )1394تیر  5( 1394در قالب سخنرانی در کنفرانس بین المللی علوم رفتاري و اجتماعی ترکیه » راهنمایی

در قالب » زش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی به شیوه بدیعه پردازياجرایی کردن الگوي مدیریت آمو«پذیرش مقاله با عنوان 
  )1394آذر  23( 1394سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژي مالزي 

هاي درسی آموزش محور و ضرورت تربیت شهروند جهانی با تأکید بر فرهنگ بومی در برنامه جهانی شدن فرهنگ«پذیرش مقاله با عنوان 
هاي بین المللی دانشگاه شهید مرکز همایش - ، ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت1393آذر  13و چاپ آن در چکیده مقاالت، » و پرورش

  بهشتی تهران
ع هاي گرایش به وندالیسم در دانش آموزان دختر مقطتبیین هیجانات منفی نسبت به مدرسه برحسب مؤلفه«پذیرش مقاله با عنوان 

، همایش سالمت اخالقی و رفتاري کودك و نوجوان در خانواده، مدرسه و جامعه، برگزار 1393آذر ماه  18، »متوسطه شهرستان نوشهر
  مؤسسه نیروي تدبیر ایرانیان در تهران، مجموعه فرهنگی هنري ایوان شمس: کننده همایش

 در فصلنامه تخصصی مطالعات جوان و رسانه،» تصویر آن در رسانه ملی نقش ازدواج موفق جوانان در سالمت روان و«چاپ مقاله با عنوان 
  91-72، ص )143پیاپی ( 16، شماره 1393 زمستان

 17به صورت سخنرانی در همایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا در » ریزي درسی با رویکرد مهندسی مجددبرنامه«پذیرش مقاله با عنوان 
  1390سال آبان 

به صورت سخنرانی در » رابطه میزان رضایت زناشویی و نگرش سیستمی به مناسبات خانواده در دنیاي معاصر«پذیرش مقاله با عنوان 
  1391سال خرداد  8همایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس در 

به صورت سخنرانی در همایش دانشگاه آزاد » رضایت زناشویی و نقش آن در سالمت اجتماعی و روانی زوجین«پذیرش مقاله با عنوان 
  1391سال آبان  24اسالمی واحد آزادشهر در 

در قالب پوستر در » همسران هاي معنایی نقش جنسی با رفتارهاي کنترل گرایانهرابطه ساده و چندگانه بین تفاوت«پذیرش مقاله با عنوان 
  1391ال سآبان  24همایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر در 
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آبان  23در ) بابلسر(در قالب پوستر در همایش دانشگاه مازندران » دانشگاه نسل سوم؛ گامی به سوي کارآفرینی«پذیرش مقاله با عنوان 
  1391سال 

وزارت (در مجموعه مقاالت همایش تهران » هاي اجتماعی مجازي در کمین خانواده ایرانیهاي نو پدید؛ شبکهآسیب«چاپ مقاله با عنوان 
  1391سال آذر  19در ) تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی

در نخستین همایش ملی خانواده و امنیت دانشگاه » پیامدهاي استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر امنیت نهاد خانواده«پذیرش مقاله با عنوان 
  1392سال اردیبهشت  11و  10یزد در قالب پوستر در 

در مجموعه مقاالت نخستین » آموزي و اشتغال آفرینی در کشوردانشگاه نسل سوم؛ گامی به سوي مهارت«ده مقاله با عنوان چاپ چکی
    1392سال اردیبهشت  23همایش بین المللی مهارت آموزي و اشتغال تهران در 

گرایانه همسران در دانشجویان متأهل ي کنترلهاي تعارض در روابط زناشویی با رفتارهابررسی رابطه شیوه«پذیرش مقاله با عنوان 
سال خرداد  29در مهاباد شناسی دانشگاه پیام نور به صورت سخنرانی در دومین همایش ملی روان» دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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