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  ظَابق تحصیلی------------------------------------------------------ 

 

 (1386تا  1382) هؽْذ فردٍظی داًؽگبُ -فراًعِ ادبیبت ٍ زببى کبرؼٌبظی 

 «کَکتَ شاى اثر «ادیپ اظطَرُ: جٌْوی هبؼیي» ًوبیؽٌبهِ فبرظی بِ فراًعِ ترجوِ: »عٌَاى پایاى ًاهِ

 1:.92هعذل: 

 (1390تا  1387) تْراى داًؽگبُ - بسرگعبالى آهَزغ گرایػ تربیتی علَمارؼذ  کبرؼٌبظی 

 ظتبد کبرکٌبى اجتوبعی ظرهبیِ بر ارتببطبت ٍ اطالعبت فٌبٍری آهَزغ تبثیر بررظی: »عٌَاى پایاى ًاهِ

 «ایراى ًفتی ّبیفرآٍردُ پخػ هلّی ؼرکت

 91.52هعذل: 

  (1390تا  1387) خَارزهی داًؽگبُ - ریسی درظیبرًبهِ گرایػ تربیتی علَمدکترا 

 «هعتبر الگَیی ارائِ ٍ ایراى در هعلن تربیت درظی ّبیبرًبهِ ببزًگری هطبلعِ» :عٌَاى پایاى ًاهِ

 91.81هعذل: 

 

 

 

 عبطفِ عطبراى

 30/06/1363 هتَلذ:

 0872504166 کذ هلّی:

 09212832032 ؼوبرُ ّوراُ:

 atefeh.ataran@yahoo.comآدرض ایویل: 
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  اجراییظَابق ---------------------------------------------------- 

 
 پارسا  دارالترجوِ ،فراًعِ زببى ٍ اًگلیعی زببى هترجن: 1387 تا 1386 از  

 پارسِ عالی آهَزش آزاد هَسسِ ،درظی ریسبرًبهِ ٍ هؽبٍر: 1391 تا 1389 از 

  گام سِ هطاٍراى آهَزضی هَسسِ ،درظی ریسبرًبهِ ٍ هؽبٍر: 1392تا  1391از 

  خَارزهی  ، داًطگاُ«درظی برًبهِ در عول ٍ ًظریِ» پصٍّؽی-علوی دٍفصلٌبهِ داخلی هذیر: 1392تا  1391از 

  فرٌّگیاى ، داًطگاُدرظی ّبیبرًبهِ ببزًگری تخصصی ّبیکبرگرٍُ ّوبٌّگی هذیر :1394تا  1393از 

  فرٌّگیاى ، داًطگاُریسی درظیکبرؼٌبض هعئَل برًبهِ تا کٌَى: 1394از 

  تذریطظَابق ---------------------------------------------------- 

 

 هَسسِ آزاد آهَزش عالی پارسِ: )کارضٌاسی( درظی ٍ آهَزؼی ریسیبرًبهِ هقذهبت 

 هَسسِ آزاد آهَزش عالی پارسِ: )کارضٌاسی(تحقیق  رٍغ ٍ آهبر 

 تْراى  : داًطگاُ(هجازی ارضذ کارضٌاسی) بسرگعبالى آهَزغ هببًی 

 تْراى داًطگاُ :(هجازی ارضذ کارضٌاسی)کیفی  تحقیق رٍغ 

 خَارزهی )کارضٌاسی(: داًطگاُ دبعتبًی پیػ ٍ دبعتبًی هراکس هذیریت 

 فرٌّگیاى )کارضٌاسی(: داًطگاُدر آهَزغ ابتذایی  آهَزؼی طراحی  

 فرٌّگیاى )کارضٌاسی(: داًطگاُابتذایی  آهَزغ در یبدگیری ٍاحذ طراحی  

 فرٌّگیاى )کارضٌاسی(: داًطگاُرٍایی  پصٍّػ: 9 ای حرفِ تَظعِ ٍ پصٍّػ  

 فرٌّگیاى )کارضٌاسی(: داًطگاُ 9 کبرٍرزی راٌّوبی  

  پصٍّؽیظَابق----------------------------------------------------- 

 
 هقبالت چبپ ؼذُ در هجالت 

تا   یویخَد تٌظ یاّذاف تسلط ٍ راّثردّا اىیراتطِ ه یتررس(. 1390) عاطفِ ،عطاراى ی ٍصغر ،لَام یویاتراّ ؛تراًِ ی،کَّستاً

تر  تیریهذ. فصلٌاهِ آهَزش از راُ دٍر یّادٍرُ یَّش هصٌَع صیداٍطلثاى گرا یسیدرس زتاى اًگل یلیتحص تیٍضع

 .59-77: 4ضوارُ  چْارم،سال  ی،آهَزش اًتظاه

ّای درسی ّای حمَق تطر در هحتَای کتابجایگاُ هَلفِ(. 1392) عاطفِ ،عطاراى ٍ يیحس ،چْارتاضلَ ؛ذیهج ی،عسگر یعل

http://ensani.ir/fa/article/348243/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 .147-168: 1ضوارُ  ،سال اٍل ی،ٍ عول در ترًاهِ درس ِیًظر . دٍفصلٌاهِ ی آهَزش اتتذایی ایراىدٍرُ

 یّاترًاهِ یتِ تازًگر یخیتار یچطن اًذاز(. 1396) یعل ،خَاُ یٌیحس ٍ هحوذ ،ًعوت الِ؛ عطاراى ،پَر یعاطفِ؛ هَس ،عطاراى

 .85-118 :46، ضوارُ 12دٍرُ ی، ترًاهِ درس . فصلٌاهِ هطالعاتراىیدر ا هعلن  تیترت یدرس

تازًگری ترًاهِ »ٍ اعتثارتخطی الگَی  طراحی(. 1398) یعل ،خَاُ یٌیحس ًٍعوت الِ  ،پَر یهَس؛ هحوذ ،عاطفِ؛ عطاراى ،عطاراى

 .61ضوارُ ، 17دٍرُ  ی،درس ریسیدر ترًاهِ فصلٌاهِ پژٍّص«. درسی ترتیت هعلن در ایراى

  هلّیّبی ارائِ ؼذُ در ّوبیػهقبالت 

 هَردی. سَهیي هطالعِ: کارآفریٌی فرٌّگ تَسعِ در  داًطگاُ ًمص (.1392)تایرام   ٍ اصالًی،  عاطفِ ،عطاراى؛ يیحس ،چْارتاضلَ

 .هازًذراى داًطگاُ هحَر داًص صٌعت کارآفریي؛ داًطگاُ ّوایص

. فراهرزی داًطگاُ تسَی ًَ رّیافتی: ای رضتِ هیاى درسی ترًاهِ(. 1393) عوراى، اتراّین صالحیٍ  کاکایی، فْیوِ ِ؛عاطف ،عطاراى

 ایراى. عالی آهَزش اًجوي ّوایص

 ّوایص. آى تراتر در هماٍهت علل ٍ درسی ترًاهِ تغییر فرایٌذ (. ٍاکاٍی1396) کاکایی، فْیوِصفیاى، رضَاى ٍ  ِ؛عاطف ،عطاراى

 .پرٍرش ٍ آهَزش تحصیلی ّای دٍرُ درسی ترًاهِ در تغییر هلّی

 هلّی ّوایص. ضذى جْاًی عصر تغییرات تِ پاسخی: تلفیمی درسی ترًاهِ(. 1396)ٍ صفیاى، رضَاى  کاکایی، فْیوِ ِ؛عاطف ،عطاراى

 .پرٍرش ٍ آهَزش تحصیلی ّای دٍرُ درسی ترًاهِ در تغییر

  تَسعِ ایجاد عَاهل  ٍاکاٍی ٍ تررسی(. 1392) عاطفِ ،عطاراى ٍ فاطوِ خَضٌَیساى، ؛يیحس ،چْارتاضلَعوراى، اتراّین؛  صالحی

 عالی آهَزش اًجوي الوللی تیي ّوایص پٌجویي. استرالیا ٍ اًگلستاى هطالعِ هَرد: یافتِ تَسعِ کطَرّای تکویلی تحصیالت

 .ّاچالص ٍ ّافرصت ایراى؛ تکویلی تحصیالت تَسعِ:  ایراى

  بیي الوللیّبی ارائِ ؼذُ در ّوبیػهقبالت 

Ataran, A., & Nami, K. (2010). Examining acceptance of information technology: A 

longitudinal study of Iranian high school teachers. In International Conference on 

Management Technology and Applications (ICMTA). Singapore. 

Ataran, A., & Nami, K. (2011). The Relationship between Information and communication 

Technology (ICT) Integration and faculties' self-efficacy beliefs about ICT: A case 

study from Iran. In 2
nd

 World Conference on Information Technology, Turkey. 

Ataran, A., Arab Shiraz, N., Koohestani, T. (2011). The study of Learning Styles in 

Computer-based Learning and face-to-face Environments and its relationship whit 

http://ensani.ir/fa/article/348243/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/348243/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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Academic Achievement. In Fourth International Conference of Cognitive Science 

(ICCS). Iran. 

Ramezanzadeh, S., & Ataran, A. (2011). The Relationship between Learning Styles, 

Cognitive Styles and Academic Achievement: A Study of Iranian Smart School 

Students. In Fourth International Conference of Cognitive Science (ICCS). Iran. 

Salehi Omran, E., Charbashlu, H., Khoshnevisan, F., Ataran, A. (2013). Investigating the 

factors contributing of higher education development in developed countries: 

United Kingdom and Australia. In 5
nd

 International Conference of Iranian Higher 

Education Association. Iran. 

Kakaee, F., Ataran, A., Salehi Omran, E. (2014). Interdisciplinary curriculum: A new 

approach to transnational university. In 6
nd

 International Conference of Iranian 

Higher Education Association. Iran. 

  تبلیف کتبة-------------------------------------------------------- 

 (. اصَل ٍ فلسفِ تعلین ٍ ترتیت )هثاحث اساسی ٍ کارتردی کارضٌاسی ارضذ(. تْراى: پردازضگراى.1389) عطاراى، عاطفِ

(. 1395هْرهحوذی، هحوَد؛ هَسی پَر، ًعوت الِ؛ احوذی، آهٌِ؛ صذری، عثاس؛ صادق زدُ، علیرضا )اعضای کویسیَى( )

اهِ درسی ترتیت هعلن )ترًاهِ درسی هلّی ترتیت هعلن جوَْری اسالهی ایراى(. کارضٌاس طراحی کالى )هعواری( ترً

 تْراى: داًطگاُ فرٌّگیاى. عاطفِ عطاراى.کویسیَى: 

  پصٍّؽی  ّبیپرٍشُهؽبرکت در------------------------------------------ 

  ُ1394 تا 1393 : ازفرٌّگیاىتازًگری ترًاهِ درسی ٍ سرفصل درٍس رضتِ دتیری ضیوی داًطگا 

  ِ1394 تا 1393 از : درسی ٍ سرفصل درٍس رضتِ  دتیری تاریخ داًطگاُ فرٌّگیاى تازًگری ترًاه 

 1394 تا 1393 از : تازًگری ترًاهِ درسی ٍ سرفصل درٍس رضتِ آهَزش ترتیت تذًی داًطگاُ فرٌّگیاى 

  1396 تا 1395 از :ٍ ترتیت دتیر آهَزش لرآى ٍ حذیثتذٍیي ترًاهِ درسی علَم لرآى ٍ حذیث )گرایص ترتیت هرتی 

 1397 تا 1396 از : ای( هعلویّای حرفِتازًگری ترًاهِ درسی ٍ سرفصل درٍس دٍرُ یکسالِ هْارت آهَزی )ضایستگی 

 ّبداٍری در هجالت ٍ ّوبیػ -------------------------------------- 

  همالِ( 3) فصلٌاهِ هطالعات ترًاهِ درسی ایراى 

 همالِ( 10) ّوایص هلّی خیر هاًذگار 
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  ًرم افسارّباطالعبت ٍ ارتببطبت تَاًبیی اظتفبدُ از فٌبٍری ٍ ------------------- 

 Microsoft Office 

 Microsoft Excel  

 Microsoft PowerPoint  

 Prezi (Presentation Software) 

 SPSS  

  ای کطَرفٌی ٍ حرفِسازهاى آهَزش  - کارٍر رایاًِدارای هذرن 

  ای کطَرسازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ - فتَضاجدارای هذرن 

  سازی هعادالت ساختاری  هذلدارای هذرنSEM  تحت ًرم افسارAMOS - ِهَسسِ آهَزش عالی پارس 

  ّای کیفی تا ًرم افسار  تحلیل دادُدارای هذرنNvivo - اًجوي رٍش ضٌاسی هطالعات ترًاهِ درسی 

  ّای کیفی تا ًرم افسار  لیل دادُتحدارای هذرنMAXQDA - داًطگاُ فرٌّگیاى 

  ریسی کطَرسازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ -هذیریت اتسار ٍ اطالعات سازهاًیدارای هذرن 

  ریسی کطَرسازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ -ای ٍ اداری کار تا رایاًِّای حرفِهْارتدارای هذرن 

  ریسی کطَرسازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ -ضثکِ ٍ اهٌیت اطالعاتدارای هذرن 

  داًطگاُ فرٌّگیاى - پٌجن اتَهاسیَى اداری ًگارشدارای هذرن 

 ّبی خبرجیهْبرت در زببى ------------------------------------------ 

 ِدارای هذرن کارضٌاسی زتاى ٍادتیات فراًس 

  دارای هذرن UTEPT (تْراى داًطگاُ عوَهی زتاى آزهَى) 

  دارای هذرن MCHE    

 ِّبی تخصصیعضَیت در کویت ------------------------------------------ 

 کویتِ علوی آهَزش ٍ اهَر خیر 

 کویتِ داٍری تعییي اعضای ّیات علوی ًوًَِ داًطگاُ فرٌّگیاى 

 ُکویتِ تِ رٍزآٍری ٍ تٌمیح لَاًیي ٍ همررات داًطگا 

 ُّبی آهَزؼیگَاّی ؼرکت در کبرگب ------------------------------------ 

 ِهرکس آهَزش علوی کارتردی سازهاى تْسیستی تْراى -ریسی در هْذّای کَدن هذیریت ٍ ترًاه 

  هرکس آهَزش علوی کارتردی سازهاى تْسیستی تْراى -همررات اداری ٍ ضَاتط جاری در هْذّای کَدن 

  تْسیستی تْراىهرکس آهَزش علوی کارتردی سازهاى  -رٍاًطٌاسی رضذ 
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  هرکس آهَزش علوی کارتردی سازهاى تْسیستی تْراى -حمَق کَدن در اسالم 

  داًطگاُ ترتیت دتیر ضْیذ رجایی -پرٍرش َّش ّیجاًی در هراکس آهَزضی 

  )داًطگاُ ترتیت دتیر ضْیذ رجایی -آزهَى تورکس )تَجِ اًتخاتی 

  ّای کارتردی پارس ام تی ای هرکس آهَزش -هذیریت زهاى 

 ّای کارتردی پارس ام تی ای هرکس آهَزش -ذیریت استرس ه 

 علوی  ّبیکرظی ٍ ّبکٌفراًط در ؼرکت----------------------------------- 

 هَسسِ هطالعات علَم ضٌاختی  -چْارهیي کٌفراًس تیي الوللی علَم ضٌاختی 

 داًطگاُ ترتیت دتیر ضْیذ رجایی  - اٍلیي ّوایص هلّی رٍاًطٌاسی ترتیتی 

 ُاًجوي هطالعات ترًاهِ درسی ایراى - ّای ًَیي ٍ چطن اًذاز آیٌذًُطست علوی هذرسِ: دغذغِ دیریي، دیذگا 

 داًطگاُ فرٌّگیاى - ّای هعلوی در ّسارُ سَمًطست علوی ضایستگی 

 ِداًطگاُ فرٌّگیاى - پردازی در ترتیت هعلنکرسی علوی للورٍ ًظری 

  داًطگاُ ترتیت هذرس - ّای داًطگاّیدر ًظامدٍهیي کٌفراًس هلّی ارزیاتی ٍ کیفیت 

 ( سویٌار هذیریت کیفیتTQM) - داًطگاُ فرٌّگیاى 

  افتخبرات --------------------------------------------------------- 

 داًطگاُ فردٍسی هطْذ عضَ ًوًَِ اًجوي جَاًاى اترن 

 عضَ ًوًَِ کارگرٍُ ّای آهَزضی داًطگاُ فرٌّگیاى 

  :ّای درسی تازًگری ضذُ ٍ تطثیك درٍسپیگیری ٍ ًْایی کردى تصَیة ترًاهِ تمذیرًاهِ درخصَظ 

  :اعتالی کیفیت آهَزشتمذیرًاهِ درخصَظ 

  :رضذ ٍ ارتمای هذیراى گرٍُایجاد زهیٌِ تمذیرًاهِ درخصَظ 

 تمذیرًاهِ درخصَظ: تسْیل اهر داًص آهَختگی 

  ِعولیاتی داًطگاُ فرٌّگیاىتمذیرًاهِ درخصَظ: اجرای ترًاه 

 

 

 


