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  .١٧٣١ تربيتي، تهران، انتشارات ثاراهلل،واژگان علوم  -

  .١٧١٧دوم،  ، تهران، انتشارات دانشگاه شاهد، چاپ()ترجمهتحقيقيشيوه نوشتن مقاالت  -

  .١٧٣١، «سمت»كتاب شناسي گزيده توصيفي علوم تربيتي، تهران،  -

 .، انتشارات سمت١٧١١نگارش و تهيه كتاب درسي دانشگاهي، ترجمه فصل هشتم،  نحوه -

 (١٧١1شيوه پرورش تفكر خالق و انتقادي)ترجمه( انتشارات مدرسه ) -

 (.١٧١١انديشمندان بزرگ تعليم و تربيت)ترجمه فصل آيزنر( انتشارات سمت ) -

 (١٧١١با همكاري( انتشارات سمت ) راهنماي طراحي و تأليف كتاب درسي دانشگاهي )تأليف -

 (١٧١1نور)راهنماي طراحي آموزشي، انتشارات پيام  -

 (١٧١1تاريخ آموزش و پرورش ايران با نگاه تحليلي)تأليف با همكاري( انتشارات سمت ) -

 (١٧١٧علوم تربيتي، تدوين با همكاري، انتشارات دانشگاه هرمزگان )ه نامه واژ -

 ، ترجمه و نگارش با همكاري، انتشاراتورسالهراهنماي گام به گام انجام طرح تحقيقاتي و پايان نامه  -

 (١٧١١)دانشگاه هرمزگان، 

 (١٧١1شوق يادگيري آموزش و پرورش پيش از دبستان )با همكاري( انتشارات مدرسه) -

 ١٧١٣برنامه درسي دوره تحصيلي متوسطه)با همكاري( انتشارات سمت  -

 (١٧١١)ييژ)با همكاري( انتشارات آ مطالعات تطبيقي در برنامه ريزي درسي -

 :كتاب يف و ترجمهلتأ

 : يمدارک دانشگاه  
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 سمتسازمان انتشارات  (انتشار )در دستالگوها و روشهاي تدريس -

 

 

 ،«سمت»محتواي درس معارف اسالمي، سازمان  بررسي ديدگاه استادان و دانشجويان نسبت به   -

  .()مجري١٧٣1

در كتابهاي درسي ابتدايي،  (ها و شخصيت حضرت امام خميني )رهانديشه بررسي نحوه ارائه -

  .()مجري ١٧٣٣متوسطه، پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش،  راهنمايي و

درج آثار و مفاهم شهيد و شهادت در كتابهاي درسي دفتر تحقيق و پژوهش بنياد  بررسي ميزان -

  .()مجري ١٧٣٣انقالب اسالمي،  شهيد

شهيد و شهادت در كتابهاي درسي دفتر تحقيق و پژوهش بنياد درج آثار و مفاهم  بررسي ميزان -

  .()مجري ١٧٣٣انقالب اسالمي،  شهيد

درسي آموزش و پرورش دفتر تحقيق و  هايمتون ادب برگزيده شهيد و شهادت براي برنامه -

  .()مجري ١٧١١پژوهش بنياد شهيد انقالب اسالمي. 

دفتر  ،١٧١١ – ١٧١٧سال سوم متوسطه، چاپ  بخشي تاريخ معاصر ايرانارزشيابي و اعتبار -

  .()مجري ١٧١١ريزي و تأليف كتب درسي، برنامه

آموزش و پرورش، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي  بررسي ارزشها در كتابهاي درسي -

  .(مجري)١٧١١ وزارت آموزش و پرورش،

  .()مجري ١٧١١،«سمت»بررسي كتاب درسي معيار، سازمان  -

  .()همكار پژهشي ١٧١١، «سمت»، سازمان «سمت»واژگان تخصصي كتابهاي  بررسي -

در كتابهاي درسي، پژوهشگاه علوم انساني و  (انديشه و شخصيت حضرت علي )ع نحوه ارائه -

 .١٧١١فرهنگي،  مطالعات

تحليل محتواي مجالت كمك آموزشي در ارتباط معرفي انديشه هاي حضرت امام خميني)ره(  -

 ١٧١١طالعات آموزش و پرورش.پژوهشگاه م

فعاليتهاي فوق برنامه مدارس متوسطه از جهت معرفي شخص و انديشه هاي حضرت امام بررسي  -

 ١٧١١ خميني )ره( پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)مجري(

دفتر  ،تحليل محتواي كتابهاي فارسي دوره راهنمايي از نظر انطباق با راهنماي برنامه ي درسي فارسي -

  .(مجري)١٧١1 برنامه ريزي و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش،

هاي درسي  به منظور ارائه راهبرد براي نهادينه كردن ارزشهاي انقالب ها و كتاببرنامه  بررسي -

 ١٧١١،دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي آموزاندر دانشاسالمي و دفاع مقدس 

داوطلبان براي انتخاب رشته تحصيلي مناسب ، سازمان سنجش آموزش بررسي راهكارهاي هدايت  -

 ١٧١١كشور

 تحقيقات
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 استاندارد ملي كتاب دانشگاهي، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني سمت )در دست اجرا(

 پرسش در كتاب درسي دانشگاهي)در دست اجرا(
 

 

حرفه اي آنها، چهارمين  فعال با ويژگيهاي شخصي ورابطه نگرش معلمان نسبت به روشهاي تدريس  -

  .١٧٣١سمپوزيم جايگاه تربيت و نقش تربيتي معلم، 

  .١٧٣1خانواده در پيشرفت تحصيلي، سمينار بررسي نظام خانواده در جامعه اسالمي،  نقش -

  .١٧٣١ويژگيهاي كتاب كمك آموزشي، همايش تبيين جايگاه كتاب كمك آموزشي،  -

 بررسي برنامه ها و سرفصلهاي رشته تكنولوژي آموزشي در دوره كارشناسي، همايش كاربردو  نقد -

  .١٧١1تكنولوژي آموزشي در آموزش عالي، 

برنامه ريزي درسي، همايش انجمن برنامه ريزي درسي،  نقد و بررسي برنامه ها و سرفصل رشته -

١٧١٧.  

 .١٧١١الس آسيايي اخالق زيستي، اخالق پزشكي، دهمين اج در ياصول و روشهاي آموزش -

تربيت اخالقي در نظام آموزش و پرورش، همايش همكاريهاي آموزش و پرورش و حوزه  -

 .١٧١١علميه

آسيب شناسي رساله هاي دكتري رشته برنامه ريزي درسي، همايش پايان نامه هاي علوم  -

 .١٧١١انساني،دانشگاه عالمه طباطبايي 

نامه هاي آموزشي و درسي از ديدگاه آيزنر، همايش آسيب شناسي سالمت جايگاه سالمت معنوي در بر -

 .١٧١١معنوي

، چاپ خالصه ،مؤسسه آموزش عالي اديب مازندرانطنين وحدتمنطقه اي  –علمي همايش  -

 (١٧١١)مقاله

 ( همايش فلسفه تعليم و تربيت در عمل، دانشگاه خوارزمي.١٧١٧مطالعه تطبيقي مهارتهاي شهروندي) -

همايش فلسفه تعليم و تربيت در عمل،  (١٧١٧بررسي تربيت شهروندي در آمريكا و انگليس و فرانسه)

 دانشگاه خوارزمي.

همايش فلسفه تعليم و تربيت  (١٧١٧مقايسه تطبيقي برنامه درسي مهارتهاي شهروندي در دوره ابتدايي)-

 در عمل، دانشگاه خوارزمي.

 متون علوم انسانيهمايش ملي نقد  (١٧١1()با همكاري(نقد و بررسي كتابهاي رشته ارتباطات 

 ( همايش برنامه درسي شهروندي،دانشگاه فرهنگيان زنجان١٧١1بررسي تطبيقي مهارتهاي شهروندي)

سي  تطبيقي برنامه درسي آموزش و پرورش پيش دبستاني ايران با كشورهاي كانادا، و ررب

 دانشگاه مازندران.(همايش برنامه درسي ابتدايي ١٧١٣)مالزي

 
 

 ها مقاله در همايش
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، فصلنامه «سمت»كتب علوم انساني دانشگاهها  مطالعه و تدوين آشنايي با ساختار و عملكرد سازمان -

 .١٧٣٧ پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، شماره
 ١1شماره١٧ ١١بهار، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، بررسي پژوهش هاي برنامه درسي  -
 هنقد و بررسي الگوي تربيت منش ليكونا بر اساس آراء عالمه طباطبايي، فصلنامه مطالعات برنام -

 .١٧١١ ،تابستان و پاييز١١و١٧شماره درسي ، شماره 

طراحي و توليد كتاب الكترونيكي، اجرا و ارزشيابي تاثير آن بر نگرش و عملكرد تحصيلي  -

 ١٧١١زمستان   پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي، ،فصلنامه دانشجويان 

فصلنامه پژوهش و  (١٧١1مقايسه تأثير محتواي دروس دانشگاهي با راهبرد قالب داستاني و متداول) -

 ١٧١1بهار  1١نگارش كتب دانشگاهي، شماره 

ميزان توجه به موضوع مهدويت و انتظار در كتابهاي منتخب دروس معارف اسالمي دانشگاهها،  -

 ١٧١١ بهار،٧١صلنامه مشرق موعود، شماره ف

 ١٧١١، پاييز ٧٣، شماره ١١دوره نقدي بر كتاب آموزش و پرورش مقايسه اي، پژوهشنامه انتقادي،  -

بررسي كتاب هاي درسي به منظور ارائه راهبرد براي نهادينه كردن ارزش هاي انقالب اسالمي در  -

 ١٧١١، زمستان 33سال نهم، شماره ،فصلنامه رهيافت انقالب اسالمي،دانش آموزان

 (فصلنامه مطالعات قرآني١٧١٣معنا شناسي هدايت با تاكيد بر روشهاي آن در قرآن حكيم)-

 

 

 

 )چاپ دوم در دست انتشار(كتاب دانشگاهي، دانشنامه آموزش عالي -

 ( دانشنامه ايراني برنامه درسي،١٧١٧،) جان ديويي -

 ( دانشنامه ايراني برنامه درسي،١٧١٧نظام آموزشي و برنامه درسي آمريكا،) -

 دانشنامه ايراني برنامه درسي، (١٧١١آيزنر ) -

 دانشنامه ايراني برنامه درسي، (١٧١1كتاب درسي در نظام آموزش عمومي ) -

 عالي)در دست انتشار( دانشنامه آموزش يادگيري دانشجويان، -

 ستدر د(دانشنامه فلسفه تعليم و تربيت،بنياد دانشنامه نگاري ايران)١٧١٣اهداف تعليم و تربيت) -

 انتشار(
 

 

  .١٧٣١ ،١معرفي و نقد بررسي نمونه اي از يك كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، شماره 

سمت، شماره  كتاب شناسي كتب درسي دانشگاهي در علوم تربيتي، سخنگزارش مختصري درباره 

 و ترويجي  مقاله در مجالت علمي
 

 ه()دانشناممقاله در دائره المعارف
 

 مقاله در نشريات علمي پزوهشي
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1 ،١٧٣1.  

  .١٧٣٣ ،٧شيوه ارزشيابي كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، شماره 

  .١٧٣١ ،١1روشهاي تدريس فعال و نقش آنها در آموزش، رشد تكنولوژي آموزشي، شماره 

  .١1و  ١١روشهاي تدريس فعال، رشد معلم، شماره 

  .١٧٣1، ١1١تحصيلي، پيوند، شماره  انواده در پيشرفتنقش خ

  .١٧٣١، 1آموزشي، سخن سمت، شماره  نقد و بررسي سرفصلهاي درسي رشته تكنولوژي

  .١٧٣١، 1٧شماره  پرسشهاي كالس )ترجمه(، رشد آموزش راهنمايي،

نامه شهود، دانشگاهي، فصل بررسي ميزان و چگونگي درج مفاهيم شهيد و شهادت در كتابهاي درسي

  .، سال اول١شماره 

شهيد و شهادت در كتابهاي درسي آموزش و پرورش، فصلنامه  بررسي ميزان و چگونگي درج مفاهيم

  .، سال اول 1شهود، شماره 

  .١٧١1، ٣آشنايي با انجمن مطالعات ميان رشته اي، سخن سمت، شماره 

  .١٧٣١، ١روان شناسي و شاخه هاي آن، رشد معلم، شماره  آشنايي با

  .١٧٣١، ١هاي روان شناسي، رشد معلم، شماره  آشنايي با مكاتب و نظريه

  .١٧١1، 1و  ١تربيتي، رشد معلم، شماره  آشنايي با ماهيت و قلمرو روان شناسي

  .١٧١1، ٧شماره  نظريه رفتارگرايي و آموزش، رشد معلم،

  .١٧١١، ١سمت، شماره  سخن بررسي ويژگيهاي مهم كتابهاي درسي دانشگاهي در علوم انساني،

  .١٧١١ده صاحب نظر برزگ در تربيت، رشد راهنمايي، 

پيامبر)ص(،  پيامبر)ص( در كتابهاي درسي دوره ابتدايي و راهنمايي، رشد معلم، ويژه نامه سيماي

١٧١١.  

  .١٧١1، بهار ١هفتم، شماره  راهنماي تهيه طرح تأليف كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، سال

  .١٧١1، تابستان ١1هفتم، شماره  جديد تدوين و انتشارات كتب درسي، سخن سمت، سال شيوه

  .١٧١١، بهار ١١شماره  مالحظاتي در نگارش متون درسي، سخن سمت، سال دهم،

جلد اول، بنياد دانشنامه بزرگ  ، دائرةالمعارف آموزش عالي،١٧١٧كتابهاي درسي دانشگاهي 

  .فارسي

آن، سخن سمت، سال دهم، شماره پانزدهم، پاييز  ي درسي و اصول طراحينقش تصوير در كتاب ها

١٧١١. 

 .١٧١٣درسي دانشگاهي، سخن سمت، سال سيزدهم، شماره نوزدهم، پاييز  معيارهاي ارزيابي كتابهاي

كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، سال سيزدهم، شماره بيستم،  ويژگي هاي نمونه اي از يك

 .١٧١٣زمستان 

ه ، عيار ، فصلنامدگيري ارتباط گرايي و كاربرد آن در طراحي كتاب درسي دانشگاهينظريه يا

 ١٧١1شماره بيست و چهارم، تابستان تخصصي مركز تحقيق و توسعه علوم انساني سمت، سال پانزدهم،
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 عالي ، نامه آموزشتأليف و تدوين كتاب هاي درسي دانشگاهي تبيين معيارهاي نگارشي و ساختاري

 ١٧١١تابستان  ١١شماره 

 

 

 (سمت)، دبير گروه علوم تربيتي ١٧١١تا ١٧1١از 

 )تسم(، رئيس كتابخانه و مركز اطالع رساني و ارزشيابي١٧١١تا  ١٧٣١از 

  .سمت»، معاون مدير پژوهشي ١٧٣١تا  ١٧٣٣ از

  .دانشگاهيفصلنامه پژوهش و نگارش كتب  ، عضو هيات تحريريهحال حاضرتا  ١٧١٧از 

  .برنامه ريزي درسي تاكنون، عضو كميسيون هاي پژوهش و نشر علمي انجمن مطالعات ١٧١١از 

 )سمت( رئيس مركز تحقيق و توسعه علوم انساني ١٧١1تا ١٧١١از سال 

 تاكنون مدير گروه علوم تربيتي)سمت( ١٧١١از سال 

 گروه مطالعات كتاب درسي )سمت( عضوتاكنون  ١٧١١از سال 

 ، شوراي تحول علوم انسانيعضو كميته برنامه ريزي آموزشي و درسي  ١٧١1

 عضو گروه علوم تربيتي شوراي تحول علوم انساني ١٧١٧از 

 عضو گروه بازنگري سرفصل هاي رشته برنامه ريزي درسي ١٧١٣

 

 

 مقدمات مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي، 

 اصول راهنمايي و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمي، 

  .دانشگاه عالمه طباطبايي،  آموزش و پرورش تطبيقي،

 عالمه طباطبائي مسائل آموزش و پرورش ايران، دانشگاه

 طباطبائي،  تاريخ آموزش و پرورش، دانشگاه عالمه

 طباطبايي، تاريخ آموزش و پرورش ايران و جهان، دانشگاه عالمه

 تحقيق، دانشگاه مذاهب اسالمي روشهاي 

 اصول و فلسفه تربيت دانشكده پرستاري 

 مباني و اصول آموزش و پرورش تطبيقي، دانشگاه عالمه طباطبايي

 برنامه ريزي درسي پيش دبستاني، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد جنوب

 اصول برنامه ريزي درسي، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد جنوب

 روش ها و فنون تدريس دانشگاه تربيت مدرس 

 روش هاي تحقيق در علوم تربيتي دانشگاه تربيت مدرس 

 روانشناسي يادگيري دانشگاه تربيت مدرس

 تاريخ آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 سابقه تدريس

 مسئوليت هاي اجرايي
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 مباني و اصول آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 تدريس پيشرفته دانشگاه تهران روش

 طباطبايي ، دانشگاه عالمهمطالعات تطبيقي در برنامه درسي

 طباطبايي ، دانشگاه عالمهجامعه شناسي آموزش و پرورش 

 اصول برنامه ريزي آموزشي دانشگاه الزهرا

 تاريخ مطالعات برنامه درسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجازي

 دانشگاه الزهراارزشيابي برنامه ريزي درسي 

 

 

  1كارگاه طراحي كتاب درسي دانشگاهي ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي -

 كارگاه نگارش كتاب درسي دانشگاهي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  -

 كارگاه طراحي و تأليف كتاب دانشگاهي، جامعه المصطفي  -

 شيوه طراحي و تدوين كتاب درسي، دانشگاه شهيد بهشتي، كارگاه  -

 ، كارگاه طراحي كتاب دانشگاهي ، دانشكده صدا و سيما -

 كارگاه نگارش و طراحي كتاب درسي ،سازمان  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت -

 طالعات ايرانكارگاه اصول و روش طراحي و نگارش كتاب دانشگاهي،پژوهشگاه علوم و فناوري ا -

 كارگاه روشهاي پيشرفته فنون تدريس در آموزش عالي، دانشگاه علوم انتظامي امين -

 كارگاه روش نگارش كتاب دانشگاهي ، دانشگاه علوم انتظامي امين -

 كارگاه نگارش مقاالت پژوهشي دانشگاه علوم و معارف قرآني -

 كارگاه نگارش كتاب دانشگاهي دانشگاه كاشان -

 نگارش كتاب دانشگاهي، دانشگاه فرهنگيان ،مشهدكارگاه اصول  -

 كارگاه اصول نگارش كتب دانشگاهي دانشگاه فرهنگيان نصيبيه -

 كارگاه اصول نگارش كتاب دانشگاهي، دانشگاه فرهنگيان همدان -

 

 

رشته هاي دانشكده  (بررسي معيارهاي تأليف و تدوين كتابهاي درسي مطلوب١٧١٣جمالي، بتول) -

 هاي علوم تربيتي و روانشناسي، كارشناسي ارشد ، دانشگاه اصفهان.

هاي بر اساس شاخص هاي درسي  علوم انساني دانشگاههاارزيابي كتاب (١٧١١زارعي ،هاجر ) -

، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان، دانشكده علوم تربيتي و هاي درسي مطلوب دانشگاهيكتاب

شناسي.وانر  

 راهنمايي و مشاوره پايان نامه
 

 كارگاه تدريس در
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ژان  پل سارتر و عالمه طباطبايي  در مورد مولفه  آراء تربيتي  ( بررسي تطبيقي١٧١١قادرياني هادي) -

هاي برنامه درسي شامل:)هدف، محتوا،روش، معلم و شاگرد(. كارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي 

 دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

ربيتي علوم تدوره هاي كارشناسي ارشد بررسي عوامل موثربركيفيت آموزشي( ١٧١١قيطاسي زاده فريبا ) -

 . كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نورتهران.تهران هايدانشگاه ازديدگاه اعضاي هيات علمي

( طراحي، توليدكتاب الكترونيكي ، اجرا و ارشيابي  تاثير آن بر ميزان  يادگيري و ١٧١1نثري شبنم ) -

ها و فنون تدريس دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده ر درس مقدمات روشنگرش دانشجويان  د

 روانشناسي و علوم تربيتي. 

( مطالعه جامعه شناختي موفقيت در كنكور،كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد ١٧١1حائري، سيد مجيد)-

 اسالمي.

ارشناسي ك و انگلستان، ( بررسي تطبيقي برنامه درسي دوره ابتدايي ايران، ژاپن١٧١1كامرانفر،كبري) -

 دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.ارشد، 

بررسي تطبيقي و تحليلي جايگاه امروزي آموزش مادام العمر در ايران و  (١٧١١)، اميمهغالمي -

لوم عدانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده روانشناسي و كارشناسي ارشد،  ،كشورهاي انگلستان و ژاپن

 تربيتي.

هاي مناسب انتخاب مديران مدارس در مقاطع ابتدايي، مطالعه تطبيقي شاخص (١٧١١، زهرا)رونقي -

دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناسي ارشد،  راهنمايي و دبيرستان در كشورهاي ايران، آلمان و ژاپن.

 دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

 ،اي در كشورهاي آلمان ، ژاپن   وايران وحرفههاي فنيآموزش بررسي (١٧١١، محمد)طاهريان -

 دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.كارشناسي ارشد، 

مطالعه تطبيقي برنامه درسي آموزش و پرورش پيش دبستاني ايران با ( ١٧١1)،افسانه شهيدي -

  المي واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسكانادا،هند و مالزي كشورهاي

 ( بررسي مقايسه اي تحوالت آموزشي در كشورهاي ايران، ژاپن و مالزي١٧١٧قاسمي،مالك) -

 دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.،كارشناسي ارشد، 

(بررسي مقايسه اي آموزش ضمن خدمت معلمان در ايران ، ژاپن و ١٧١٧كريمي، غالمحسين ) -

 دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.كارشناسي ارشد،  دوستان،هن

بررسي ميزان توجه به تفكر انتقادي در كتابهاي درسي دروس عمومي  (١٧١١)مژگانماهرالنقش 

 دانشگاه آزاد اسالمي. ،دانشگاهها

دوره كارشناسي ارشد  (كيفيت دروني برنامه درسي رشته برنامه ريزي درسي١٧١١تقي خاني،ندا)

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.

 ( تحليل محتواي كتابهاي دانش خانواده، كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران١٧١١)آسيه  رحيمي
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دانشگاه عالمه (بررسي نقش يونسكو در توسعه آموزش، كارشناسي ارشد، ١٧١١شرربار رسول)

 ربيتيطباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم ت

گاه دانشكارشناسي ارشد، ( تبيين نسبت عقل و عشق در منظومه عرفاني مولوي ١٧١١صبا بيگلرخاني)

 عالمه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

)ع( دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  سجادت  اخالقي از ديدگاه امام ( تربي١٧١1سعيده اخروي) 

 تحقيقات

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ( بررسي تطبيقي آموزش اخالقي١٧١1صفت)الهام بخش 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  ( بررسي سير تاريخي فلسفه تعليم و تربيت١٧١1مريم بيژن پور)

 تحقيقات

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ( مراحل تعليم و تربيت١٧١1زهرا مطهري نژاد)

 ايران در ارتباطات علوم رشته دانشگاهي درسي كتابهاي ارزيابي و نقد (١٧١1هرا قره گوزلو فرهاد)ز

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركزدانشگاهي  درسي كتاب معيارهاي مطلوب براساس

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  )ع(صادق(تربيت اخالقي از ديدگاه امام ١٧١٣خداداده، زهره)

 تحقيقات

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتتربيت و هدايت از  منظر قرآن كريم،  (١٧١٣شهين سمياري )

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و ،( بررسي تطبيقي فلسفه تعليم و تربيت١٧١٣حكيمه ارشاذي فرد)

 تحقيقات

آزاد اسالمي واحد علوم و دانشگاه (بررسي برنامه پرورشي مدارس متوسطه ١٧١٣جعفر ساوجبالغي )   

 تحقيقات

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات (روشها و تكنيكهاي نوين رياضيات١٧١٣شفق  زرريز )

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  (تاثير آموزش هاي دريانوردي بر كاهش سوانح دريايي١٧١٣فاطمه حميدي)

 علوم و تحقيقات

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  رش فناوري و خود كارآمديبررسي رايطه پذي(١٧١٣مريم دلقندي )

 تحقيقات

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ارزشيابي كتاب تفكر و سواد رسانه اي(١٧١٣فرشته فتاحي )

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و رابطه ادراک دانش اموزان با با يادگيري (١٧١٣فاطمه جمالي )

 تحقيقات

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ميزان بازنمايي مولفه هاي جنسيتي(١٧١٣ن پورشهريار )شهي

دوره  علمانم دانش ميبا رفتار تسه يشغل اقيو اشت يسواد اطالعات نيرابطه ب يبررس(١٧١١زهرا صديقي )

 الكترونيكي.، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر تهران ١١متوسطه آموزش و پرورش منطقه 
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