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  . سوابق فردي :1

  نام و نام خانوادگي : اكبر رهنما 

  شغل فعلي : عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد 

  22پايه دانشيار مرتبه : 

  

  سوابق تحصيلي : -2

  سال فارغ التحصيلي  محل تحصيلدانشگاه   رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي

  1367  دانشگاه تهران  روان شناسي باليني  كارشناسي

  1372  دانشگاه تربيت معلم  روان شناسي تربيتي  كارشناسي ارشد

علوم تربيتي (تاريخ و فلسفه   دكتري

  ي آموزش و پرورش)

  1378  دانشگاه تربيت مدرس

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) سوابق آموزشي :3

  دكتريدروس تدريس شده در دوره   دروس تدريس شده در دوره كارشناسي ارشد  كارشناسيدروس تدريس شده در دوره 

  . فلسفه ي آموزش و پرورش 1  . تعليم و تربيت اسالمي پيشرفته 1  . روان شناسي تربيتي1

  . روان شناسي شناختي 2  . روش تحقيق پيشرفته 2  . روان شناسي رشد 2

  . روش تحقيق پيشرفته 3  تربيتي ائمه اطهار (ع). نظريه هاي 3  . روان شناسي عمومي3

. كاربرد نظريه هاي يادگيري در برنامه 4  . روان شناسي اجتماعي4

  درسي

  . روش ها و فنون تدريس4

. برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش 5  . روان شناسي اجتماعي در تعليم و تربيت5

  دبستاني

  

    آموزش و پرورش دبستاني. برنامه ريزي 6  . روش ها و فنون تدريس6

    . زبان تخصصي انگليسي در برنامه ريزي7  . روش تحقيق در علوم تربيتي7

. زبان تخصصي انگليسي در فلسفه ي 8  . اصول و فلسفه ي تعليم و تربيت8

  تعليم و تربيت 

  

    . روش ها و فنون تدريس9  . اصول و مباني آموزش و پرورش9

    . روان شناسي يادگيري 10  . بهداشت رواني در مدارس10

    . سمينار در مسائل تعليم و تربيت 11  . جامعه شناسي آموزش و پرورش11

      . انسان شناسي در اسالم 12

      . تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران 13

      . مقدمات برنامه ريزي درسي 14

      . مقدمات مديريت آموزشي15

      . مسائل نوجوانان و جوانان16

      . سمينار تحقيقاتي17

      . روان شناسي يادگيري18

  

  :سوابق پژوهشي ) 4

  تاليف و ترجمه ي كتاب :) 4- 1

 . انتشارات آييژ ،اكبر رهنما ،نقد تطبيقي تربيت اخالقي از ديدگاه كانت و خواجه نصيرالدين طوسي .1

 . ژانتشارات آيي ،اكبر رهنما ،درآمدي بر تربيت اخالقي .2

 ،محمدرضا فريدي ،اكبر رهنماترجمه ي  ،)2002ماري اتكينسون و گري هورن بي ( ،مدارس بهداشت رواني در .3

 انتشارات كتابيران.  ،(چاپ اول) 138 ،چاپ سوم ،1388

 ،1382 ،ترجمه ي اكبر رهنما و لطفعلي جباري ،آنه گلدو جنيفر ايوانس ،درآمدي بر مديريت آموزشگاهي .4

 انتشارات كتابيران. 



 ،1389 ،محمدرضا فريدي ،ترجمه ي اكبر رهنما ،)2007مايكل آيزنك و مارك كين ( ،تيروان شناسي شناخ .5

 انتشارات آييژ. 

)، ترجمه ي آزيتا گشتاسبي، مريم نعمت زاده، زيبا مزاري، 2005تدريس موثر، تاليف سازمان جهاني بهداشت ( .6

 ، انتشارات مشق شب. 1389ويراستار : اكبر رهنما، 

 انتشارات آييژ. 1392 هاي تربيتي، اكبر رهنما، مكاتب فلسفي و نظريه  .7

، 1373. چاپ چهارم، چاپ اول، 1389روان شناسي باليني كودك. ترجمه ي دو فصل از كتاب. اكبر رهنما.  .8

 انتشارات رشد. 

 ١٣٨٦.انتشارات مشق  1392، اكبر رهنما،جايگاه اخالق و ارزش ها در تعليم و تربيت  .9

  ) مقاالت :2-4

  :پژوهشي  -علمي

مجله ي  ،اكبر رهنما ،رويكردهاي مختلف در مفهوم سازي اخالق با تاكيد بر كاربرد آن ها در پرورش اخالقي .1

 .1387بهار  ،1شماره ، 83سال  ،پژوهشي روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران - علمي

 -دو ماهنامه ي علمي ،اكبر رهنما ،بررسي راهبردها و راهكارهاي تعميم پذيري امر تربيت در آموزش عمومي .2

 .1383شهريور  ،دوره ي جديد ،سال يازدهم ،6شماره  ،دانشگاه شاهد ،پژوهشي دانشوررفتار

از زوجين تحت پوشش كميته ي امداد امام بررسي تاثير آموزش هاي حين ازدواج بر رضايت زناشويي گروهي  .3

سال  ،42شماره ي  ،دانشگاه شاهد -پژوهشي دانشور -دو ماهنامه ي علمي ،خميني (ره) شهر تهران. اكبر رهنما

 .1381دي ماه  ،دهم

 ،اكبر رهنما ،بررسي وضعيت بهداشت رواني و جسماني دانش آموزان ديرآموز و عادي در مدارس استان همدان .4

اسفند  ،دوره ي جديد ،سال يازدهم ،9شماره ي  ،پژوهشي دانشوررفتار - دوماهنامه ي علمي ،ي مهردادعلي غالم

1383. 

شماره ي  ،اكبر رهنما و حميد عليين ،مقايسه ي رشد اجتماعي دانش آموزان شاهد و غير شاهد شهر تهران  .5

 .1384اسفند  ،دوره ي جديد ،سال دوازدهم ،15

 ،اكبر رهنما ،بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و خالقيت با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شاهد .6

دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي  ،پژوهشي انديشه هاي نوين تربيتي -فصلنامه علمي ،جمال عبدالملكي

 .1388تابستان  ،2شماره  ،5دوره ي  ،الزهرا

حميد عليين و  ،دكتر رهنما ،اصول و روش هاي تربيت جنسي با تاكيد بر ديدگاه اسالم ،بررسي و تبيين مباني .7

 .1386، سال چهاردهم، شهريور 24پژوهشي)، شماره ي  - حسين محمدي، دانشوررفتار (علمي

 ،دكرت رهنما ،اصول و روش هاي تربيت سياسي از منظر امام علي (ع) در نجه البالغه ،،بررسي تحليلي مباني .8

 .1387شهريور  ،30شماره ي  ،دانشوررفتار ،مهدي سبحاني نژاد و حميد عليين

 -محتوي و روش هاي تعليم و تربيت ،بررسي مباني ليبراليسم آموزشي با تاكيد بر داللت هاي آن در اهداف .9

 علي صحبن لو.  ،اكبر رهنما ،محمدحسن ميرزامحمدي

فرزانه  ،آسيب شناسي تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايي شهر تهران. اكبر رهنما .10

 ايي و محيد عليين. طباطب



خوش  ،مهدي سبحاني نژاد ،اكبر رهنما ،آموزشي دوره ي متوسطه - بررسي تاثير جهاني شدن بر اهداف علمي .11

 قدم خو.
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  تخصصي : -علمي

تخصصي تربيت  - دو فصلنامه ي علمي ،اكبر رهنما ،تربيتي اسالمسيماي ويژگي هاي انسان مطلوب از ديدگاه  .1

 .1384 ،سال اول ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،اسالمي

 -دو فصلنامه ي علمي ،اكبر رهنما ،مقايسه ديدگاه كانت و خواجه نصيرالدين طوسي در زمينه تربيت اخالقي .2

 .1385 ،سال اول ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تخصصي تربيت اسالمي

 ١٣٩٠).ا�$� ره�(�.1%` ]�\'8.در.%ي �� ����� ا;�:� از د� اH)Z ا1Y�ر(ع .3
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 ١٣٨٨،ا�$� ره�(� ،ر\� ر\�ی8 زار8T . ��ر�� #�$� �1�#� ,ن �� ����� د��� .5

>�ور,� و ]7�12�0�ي ] ق ��#�%H در ��%�& ��%� %�7 ي و ر, ##�� SR�H% ه�ي  .6
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 ١٣٨٧،ا�$� ره�(� . <H �7'�/ و �������� �3'�'� در ]'� .9

  ترويجي : -علمي

فصلنامه  ،اكبر رهنما ،. آسيب شناسي تربيت ديني دانش آموزان دوره متوسطه از ديدگاه مديران و دبيران ديني شهر قم1

  .1386، بهار 1ي پژوهش هاي تربيت اسالمي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سال دوم، شماره ي 

ايجابي فرايند توليد علم در آموزش و پرورش ايران اسالمي، اكبر رهنما، فرامرز بيجنوند، فصلنامه ي پژوهش . عوامل 2

  .1387بهار  ،1شماره ي  ،سال سوم ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش هاي تربيت اسالمي،

ات و شناخت در شكل گيري درآمدي بر مباني نظري هويت جوانان به منظور بررسي نقش دانشگاه، جنسيت، هيجان. 3

صابر عبدلملكي، ماهنامه ي مهندسي فرهنگي، نشريه ي تخصصي شوراي عالي انقالب فرهنگي، هويت ، اكبر رهنما و 

  .1387، مهر و آبان 22و  21شماره ي 

بررسي نسبت جهاني شدن با تربيت ديني، اكبر رهنما و رضا رضايي زارچي، ماهنامه مهندسي فرهنگي، نشريه . 4

  .1388، بهمن و اسفند 38و  37تخصصي شوراي عالي انقالب فرهنگي، شماره 

  .1377 ،معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش - ترويجي تربيت - ماهنامه ي علمي ،اكبر رهنما ،. تربيت اخالقي5

اكبر رهنما و نشريه ي  ،پروين كديور ،. مقايسه ي سطح تحول اخالقي نوجوانان بزهكار و عادي در سطح شهر تهران6

  . 1373 ،خبري دانشگاه شاهد - عامي

ترويجي پيوند (انجمن اولياء و  -ماهنامه ي علمي ،اكبر رهنما ،. آموزش مهارت هاي اجتماعي به كودكان و نوجوانان7

  .1374 ،مربيان)

  .1375 ،ترويجي پيوند -ماهنامه ي علمي ،اكبر رهنما ،. بي اشتهايي عصبي در كودكان8

.ا�� ره�(�،!�*h �$��& %$�#� ]'�<� رو��iده� #H��G ه� و ,� 
 ه�ي ����� ه��ي .9

.` � %١٣٨٩  

   



  مجموعه مقاالت همايش ها 

 ،همايش رفتارشناسي علوي در گستره ي مديريت ،تربيت سياسي و اخالقي مديران از ديدگاه امام علي (ع) .1

 .1374 ،دانشگاه شاهد

و نقش آن در نظام  ICTهمايش ملي فرصت هاي شغلي مرتبط با  ،در ايجاد فرصت هاي شغلي ICTنقش  .2

 .1383 ،حرفه اي استان تهران -اداره ي كل آموزش فني ،آموزش فني و حرفه اي كشور

اولين همايش ملي  ،اكبر رهنما ،تغيير گراش مصرف كنندگان گامي اساسي در رفتار مصرف بهينه انرژي .3

 .1379معاونت انرژي، دي ماه  ،وزارت نيرو ،آموزش و بهينه سازي مصرف انرژي ،فرهنگ

تربيت ديني در عصر جهاني شدن، اكبر رهنما، رضا رضائي زارچي، همايش نقش و جايگاه دين در جهاني شدن  .4

 .1384يا جهاني سازي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه، 

5. Return to paidiea as a basic Needs of learners in the globalization era, 

Akbar rahnama, Greece, Samos, 2004.  

ويژگي هاي انسان مطلوب از منظر قرآن كريم و پيامبر اعظم (ص) و كاربرد آن در برنامه ي درسي، اكبر رهنما،  .6

سارا حسين زاده، نخستين همايش بين المللي سيماي پيامبر اعظم (ص) و برنامه هاي درسي، ارديبهشت ماه 

1386. 

 - تبيي مباني فلسفي خالقيت از نظر كاربرد آن در روش هاي تدريس، اكبر رهنما، فرامرز بيجنوندبررسي و  .7

 .1390پانزدهمين همايش بزرگداشت حكيم مالصدرا، اول خرداد ماه، 

رهيافت نوعمل گرايي در تحقيقات تربيتي با نگاهي به وضعيت تحقيقات تربيتي در ايران، اكبر رهنما، دومين  .8

 .1390 ،فلسفه ي تعليم و تربيت ايران، دانشگاه تربيت معلم، ارديبهشت همايش انجمن

پرورش تفكر انتقادي به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي برنامه ريزي درسي در تربيت جوانان، اكبر رهنما و  .9

 . 1389فرامرز بيجنوند، چهاردهمين همايش بزرگداشت مالصدرا، خرداد ماه 

لسفه تعليم و تربيت، اكبر رهنما، اولين همايش انجمن فلسفه ي تعليم و تربيت نقادي رويكرد استنتاج در ف .10

 .1389ايران، ارديبهشت 

  خالصه ي مقاالت همايش ها 

آسيب شناسي روابط زناشويي و ارائه ي راهكارها (تحليل موردي)، اكبر رهنما، نخستين كنگره سراسري آسيب  .1

 .1383بهشتي، پژوهشكده ي خانواده، ارديبهشت ماه شناسي خانواده در ايران، دانشگاه شهيد 

بررسي نقش رشد اجتماعي و افزايش مهارت هاي بين فردي بر ارتقاء بهداشت رواني فرزندان شهدا و ايثارگران،  .2

 .1386اكبر رهنما، اولين همايش ارتقاء سالمت ايثارگران، دي ماه 

گروهي از زوجين تحت پوشش كميته ي امداد، اكبر ير آموزش هاي حين ازدواج بر رضايت زناشويي ثابررسي ت .3

رهنما، ششمين كنگره ي پژوهش هاي روانپزشكي و روان شناسي در ايران، معاونت پژوهشي و گروه روانپزشكي 

 .1380دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، آبان ماه 

ششمين مجمع علمي جايگاه آموزش اخالقي، بستر مناسبي در تربيت ديني كودكان و نوجوانان، اكبر رهنما،  .4

 معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش.  -كودكان و نوجوانانتربيت ديني  -تربيت



كاربردي آموزش  -اولين همايش علمي ،اكبر رهنما ،طراحي و تبيين الگوي مطلوب آموزش اخالق در مدارس .5

 .1374 ،سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ،عمومي

تخصصي شيوه هيا نوين  -همايش سراسري علمي ،اكبر رهنما ،ح رفتار بزهكاراننقش تربيت اخالقي در اصال .6

 سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور.  ،مديريت زندان ها و اصالح و تربيت زندانيان

 ،نقش برنامه هاي پرورشي و فعاليت هاي فوق برنامه در تامين سالمت معنوي و رشد شخصيت دانش آموزان .7

پژوهشگاه  ،همايش ملي سالمت معنوي و تعميق تربيت اسالمي ،اشرف السادات ميرباقري ورجاني ،ر رهنمااكب

 . 1389ارديبهشت ماه  -مطالعات آموزش و پرورش

همايش جهاني  ،اكبر رهنما و رضا محمدي ،رويكردي جهت بومي سازي برنامه هاي درسي تحقيق قوم نگاري، .8

 .1387 ،چالش ها و فرصت ها ،شدن و بومي ماندن برنامه هاي درسي

اولين همايش تحليل و تنظيم نظام علوم  ،رضا رضائي زارچي ،اكبر رهنما ،تربيت ديني در عصر جهاني شدن .9

 .1383 ،مشهد ،تربيتي

كنگره ي سراسري خانواده و سومين  ،اكبر رهنما ،رابطه ي بين فرزند پروري والدين و تربيت جنسي كودكان .10

 .1386 ،دانشگاه شاهد ،سالمت جنسي

دومين كنگره ي سراسري  ،اكبر رهنما ،بررسي مفاهيم جنسي بين دختران و پسران دوره راهنمايي شهر تهران .11

 .1384 ،دانشگاه شاهد ،خانواده و سالمت جنسي

12. The effect of writing Diaries on English student’s writing skills, Akbar, 

Rahnama and Ali Golami Mehrdad, Athens writing conference teaching 

writing on line face to face, Greece, Athens, 2005.  

13. Return to paidiea as a basic Needs of learners in the globalization era, 

Akbar rahnama, Greece                        , 2004.  

14. A comparative study of the curriculum of the Ph.D program in philosophy of 

education in Iran with three universities Aboard, the second world 

curriculum studies conference, Finland, Tampre, 2006.  

15. The establishment of indicators for assessment of curriculum for art 

courses, the second world curriculum studies hamadi and Akbar Faraji,     , 

2006.  

16. Criticizing Habermas’ relational rationality as a philosophical approach in 

confronting technology in the third millennium, Akbar rahnama- twenty 

first international conference of philosophy, philosophy, art and 

technology, Cyprus, Pafos, 2009.  

17. Review in philosophical basics of art education with an emphasis on music 

education. Akbar rahnama- twenty first international conference of 

philosophy, philosophy, art and technology, Cyprus, pafos, 2009.  



18. Criticizing and reformulating gift paradigm with an indication on its role in 

children education in globalization era, Akbar rahnama, children citizens in 

a challenged world, OMEP, AUGUST, 2010.  

دفتر توسعه ي  ،سازمان تبليغات اسالمي ،اكبر رهنما ،آسيب شناسي رويكرد دولتي در تربيت ديني  .19

 فرهنگ ديني. 

بررسي الگوهاي آموزش مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) در نظام تربيت معلم و ارائه ي  .20

دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران  ،نب سرزهيزي ،اكبر رهنما ،راهكارهاي مناسب

 .1389 ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،(برنامه درسي تربيت معلم)

همايش ملي تاثير  ،اكبر رهنما و صاحب موسوي ،روش هاي تربيت اخالقي از ديدگاه پيامبر اعظم (ص) .21

 . 1387 ،دانشگاه شيراز ،بعثت نبوي بر فرهنگ و تمدن بشري

رابطه ي بين سبك فرزندپروري و شيوه ي آموزش امور جنسي به فرزندان در بين گروهي از والدين  .22

 ،چهارمين كنگره سراسري خانواده و سالمت جنسي ،ليال بهنام جام ،اكبر رهنما ،شهرستان همدان

 .1388آبان  ،دانشگاه شاهد

چهارمين كنگره سراسري خانواده و  ،ديتوفيق حدا ،اكبر رهنما ،بررسي سبك تربيت جنسي فرزندان .23

 .1388آبان  ،دانشگاه شاهد ،سالمت جنسي

 ،سميه ابوالقاسمي ،اكبر رهنما ،تبيين الگوهاي عملي رفتاري پيامبر اعظم (ص) (اخالق اجتماعي) .24

 .1385همايش ملي پيامبر اعظم (ص)، دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند، اسفند 

ديريت ساالمي و مديريت متداول، اكبر رهنما، سيد مجيد هاشمي، بررسي مقايسه اي ارزشيابي در م .25

همايش ملي رويكرد اسالمي در مديريت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، بهار 

1389. 

تبيين مباني فلسفي، رويكردها، نظريه ها و شيوه هاي تربيت هنري در  نظام هاي آموزشي، اولين  .26

 .1389ه ي تعليم و تربيت ايران، اكبر رهنما و سيد صاحب موسوي، ارديبهشت همايش انجمن فلسف

تربيت اخالقي در نهج البالغه، اكبر رهنما و ابوطالب زارع، همايش بين المللي سيره ي علوي، دانشگاه  .27

  .1387لرستان، آذر 
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زناشويي از گروهي از زوجين تحت پوشش كميته ي 

  امداد خميني (ره) در شهر تهران 

  1380  دانشگاه شاهد

  1382  دانشگاه شاهد  ارزيابي دروني كيفيت آموزشي دانشگاه شاهد  -2

بررسي راهكارها و راهبردهاي تعميم پذيري امر  -3

  آموزش عموميتربيت در 

سازمان آموزش و پرورش شهر 

  تهران
1382  

بررسي ويژگي هاي انسان مطلوب در آموزش و  -4

پرورش جمهوري اسالمي ايران از نظر كاربرد آن در 

  برنامه هاي درسي مقاطع مختلف تحصيلي

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

  (وزارت آموزش و پرورش)
1384  

حوزوي بنياد شهيد انقالب  ارزيابي عملكرد ستاد -5

   اسالمي مركز
  1380  بنياد شهيد انقالب اسالمي

بررسي وضعيت بهداشت رواني و جسماني دانش  - 6

  آموزان ديرآموز و عادي در مدارس استان همدان 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

  همدان
1382  



بررسي ويژگي هاي اسباب بازي ها و سرگرمي هاي  -7

  آموزشي ويژه ي پيش دبستاني و دبستاني 
  1377  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

نقش هسته هاي مشاوره در سازگار كردن دانش  -8

  آموزان با برنامه هاي درسي
  در حال انجام  سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

ارزشيابي اساتيد از ديدگاه اعتباريابي روش هاي  -9

  اعضاي هيئت علمي و مسئولين آموزشي دانشگاه شاهد
    دانشگاه شاهد

بررسي رابطه ي بين سبك هاي يادگيري و  -10

  انگيزش تحصيلي دانشجويان دانشگاه شاهد 
  1390  دانشگاه شاهد

  1389  دانشگاه شاهد  ارزيابي دروني گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد  -11

هاي  بررسي رابطه ي بين فرزندپذيري و شيوه -12

تربيت جنسي فرزندان گروهي از والدين شهرستان 
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  1389  هزينه ي شخصي
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  تاريخ دفاع  دانشگاه  نام و نام خانوادگي دانشجو  عنوان پايان نامه

 جهاني شدن و پيامدهاي آن بر اهداف آموزش و. 1

پرورش ايران (با تاكيد بر اهداف علمي و آموزشي 

  دوره متوسطه)

  سيد صدرالدين خوش قدم جو
علوم انساني 

  دانشگاه شاهد

شهريور 

1388  

. ميزان توجه معلمان ابتدايي به اهداف اجتماعي 2

مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش از حيث 

اثربخشي اين اهداف در تربيت اجتماعي دانش 

  آموزان

  نسيم چائيچي ملتشاهيسيده 
علوم انساني 

  دانشگاه شاهد
  1387بهمن 

. بررسي ابعاد انسان شناختي ديدگاه مالصدرا و 3

  استخراج اهداف تربيتي آن
  اسماعيل همتي

علوم انساني 

  دانشگاه شاهد
  1387مهر 

آسيب شناسي تربيت ديني دانش آموزان دوره . 4

  متوسطه از ديدگاه مديران و دبيران شهر قم
  مهدي دلكشي

علوم انساني 

  دانشگاه شاهد
  1385بهار 

. بررسي و تبيين مباني و اصول و روش هاي تربيت 5

  جنسي با تاكيد بر ديدگاه اسالم
  حسين محمدي

علوم انساني 

  دانشگاه شاهد
1385  

  حميد عليين  . تربيت سياسي از ديدگاه امام علي (ع)6
علوم انساني 

  دانشگاه شاهد

دي ماه 

1385  

  رضا محمدي چابكي  تبيين داللت هاي تربيتي انديشه هاي هابرماس. 7
علوم انساني 

  دانشگاه شاهد 

تابستان 

1386  



. بررسي اهداف تربيت كودك از منظر پيامبر اعظم 8

  (ص) 
  شهيد رضايي

علوم انساني 

  دانشگاه شاهد 

تيرماه 

1387  

. اهداف، اصول و روش هاي تربيت اخالقي از 9

  ديدگاه امام خميني (ره) 
  توفيق حدادي

علوم انساني 

  دانشگاه شاهد 

تيرماه 

1389  

. بررسي مباني فلسفي آموزش صالح با تاكيد بر 10

  رويكردهاي اخالقي
  محسن طاهري

علوم انساني 

  دانشگاه شاهد 

شهريور ماه 

1389  

معلمان دوره ي ابتدايي از بررسي ميزان آگاهي . 11

تفكر انتقادي و كاربرد آن در روش هاي تدريس در 

  سطح شهر تهران

  پروانه مهرجو
علوم انساني 

  دانشگاه شاهد 

شهريور 

1386  

فلسفي خالقيت از نظر كاربرد آن  . بررسي مباني12

  روش هاي تدريس رد
  مجتبي علي ياري

علوم انساني 

  دانشگاه شاهد 
  1386پاييز 

امكان سنجي مديريت مدرسه محور در . 13

دبيرستان هاي شهر تهران از ديدگاه مديران، معلمان 

  و برنامه ريزان

  نفيسه تاجداري

آزاد  دانشگاه 

اسالمي واحد 

  اراك 

بهمن ماه 

1388  

. تبيين و مقايسه ي رويكردهاي عادت ورزي و 14

خردورزي در تربيت ديني با تاكيد بر ديدگاه تربيتي 

  اسالم

  شهناز دهقاني فيروزآبادي

علوم دانشكده 

دانشگاه  -انساني

  شاهد 

ارديبهشت 

  1390ماه 

. مقايسه ي نگرش دبيران و مديران زن و مرد 15

نسبت به نظام جديد آموزش متوسطه به شيوه ي 

واحدي) در شهرستان كرمانشاه، دانشگاه آزاد  -(سالي

  1380اسالمي، واحد تهران مركزي، زمستان 

  شاهمراديفردوس 

دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد 

  تهران مركزي

زمستان 

1380  

. بررسي ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر يزد 16

در زمينه ي نظام ارزشيابي عملكرد در كاركنان 

  دولت

  مسعود خواجوئي اردستاني

دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد 

  تهران مركزي

1381  

دبستاني بر رشد . برررسي تاثير دوره هاي پيش 17

اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ي 

  اول تا سوم ابتدايي شهرستان كرمانشاه

  منيژه لره مير،

دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد 

  تهران مركزي

تابستان 

1379  

  حسين رضايي  . نگاه تربيتي به داستان هاي قرآن كريم18

دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد 

  تهران مركزي

1384  

شهريور دانشگاه آزاد   تهيمنه موسوي. مقايسه و نقد تطبيقي ديدگاه اسالم و فمينيسم 19



اسالمي، واحد   در باب تعليم و تربيت زنان

  تهران مركزي

1381  

. مقايسه ي نظرات مديران و دبيران درباره ي 20

ويژگي هاي مدير موفق مقطع متوسطه ي شهرستان 

  كرمانشاه

  1379    خديجه باقرنژاد

. آسيب شناسي تربيت ديني از ديدگاه مديران 21

مدارس راهنمايي شهر تهران، منصور صفائي پور، 

  1382دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي، 

  منصور صفائي پور

دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد 

  تهران مركزي

1382  

٢٢.  �$%��< �G�% از jاف ����� � داه
 (ا)G/(ص

-انساني دانشكده ر,� ر\�ی8

 دانشگاه شاهد

1387 

علوم دانشكده  ا� ذر �(�SR# .23 �7 �2��1�ي در�� در # ��زي روا#� 

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1389 

. بررسي مباني فلسفي آموزش صلح با تاكيد 24

 بر  رويكرد هاي اخالقي                        

محسن طاهري           علوم دانشكده  

دانشگاه  -انساني

 شاهد

 - 

بررسي تبيين حدود و ثغور تربيت هنري با . 25

 تاكيد بر آموزش موسيقي              

علوم دانشكده  صاحب موسوي         

دانشگاه  -انساني

 شاهد

-    

%$�#� ا! ل و رو,1�ي �����  .26
HI�$0ا B1# در ����� 

علوم دانشكده  حميد عليين            

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1385    

.بررسي مباني شناختي نظريه هاي شناختي 28

 يادگيري و داللت هاي تربيتي آن         

علوم دانشكده  منيره محمدي           

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1387    

.جهاني شدن و تعليم و تربيت ديني          29 علوم دانشكده  رضا رضايي زار چي         

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1384    

تبين و بررسي مباني معرفت شناختي اسالم .30

 سازي علوم و نقش آن در تحقق تربيت اسالمي

علوم دانشكده  سيد علي رضا صفوي       

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390 



.بررسي رابطه بين تفكر انتقادي و توليد علم 31

 در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد    

علوم دانشكده  فرامرز بيجنوند          

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390    

32.  H%�#�� ي�ود�� ه��ر�� % ا#[ و 3%

 

 د���ان دور��در�� ه�� از د�
 Hر ارا�� G�% H� ,�1 ��1ان ���راه�(

 ه�ي )('� راهA�ر

علوم دانشكده  آمنه زيادي             

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390   

��ر�� #SR و ��ر��د ه�ي �����2 رو��Aد  .33

 S�< ي�ه 
 �� دور���� �� �� � HK: ي�ه
 د��2�#� و د��2�#�

علوم دانشكده  طاهره محمدي ساري بگلو 

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390  

.اعتبار سنجي شيوه هاي ارزيابي استاد از 34

ديدگاه اعضاي هيئت علمي و مسئولين اموزشي 

 دانشگاه افغانستان

علوم دانشكده  مسعود مسعودي         

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390 

.شناسايي اثرات تربيتي مرگ انديشي از نظر 35

 ائمه ي اطهار                                         

علوم دانشكده  محمد مهدي زاده        

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390 

از  .بررسي تطبيقي مباني تربيت اخالقي36

ديدگاه موالنا جالل الدين بلخي و امام محمد 

 غزالي

علوم دانشكده  مرتضي احمدي          

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390 

��ر�� اN0  ه�ي .% ز,� ��2$% ��  .37
]��وري ا�Y)�ت و ار�$�Y�ت در #G�م ����� 
%7'/ و %�7]� اN0  ه�ي %���h ��اي 

 #G�م ����� %7'/ ا��ان

علوم دانشكده  زينب سرزهي            

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1390 

.بررسي وجوه توسعه و پيامد هاي اموزشي 38

پژوهشي و دانشجويي فناوري اطالعات و 

 ارتباطات در دانشگاه هاي تابع وزارت علوم

 1392 دانشگاه شاهد زهره نصيري               

ارشد  .بررسي ديدگاه دانشجويان كارشناسي39

دانشگاه صنعتي امير كبير و مهر البرز در 

 خصوص وضع مطلوب برنامه ريزي مجازي

علوم دانشكده  مريم ابراهيم پور        

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1392 

40. ��ر�� #SR #1�ده�ي د��� در �3 ل 

����د�& #G�م .% زش و >�ورش �O ر �� 
���% SR# �� ���� 

علوم دانشكده  �3%& %���:�`      

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1392 



��ر�� %�Mان � �H>0 % H� H ه�ي .41
����� ,�1و#ي در �� �3 ل ����د�& 

 .% زش و >�ورش ا��ان

علوم دانشكده  محسن شيخ زاده تكابي  

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1392 

42  H� �$�# &�
 %7'(�ن ووا0����ر�� د�

 H��< !�<� در � ���در ارز,� �Zا1T�رم ا�2
.��1ان در ��ل ��K3'�-,2��1�ن :س   

علوم دانشكده  مهدي حيدري موصولو 

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1392 

��ر�� % ا#[ روش ه�ي # �& �ر�s در  .43

 �Zا%��ن %7'(�ن دروس )' م ����d دور
 ا�2
 ,2��1�ن ���f در ��ل

علوم دانشكده  عيسي الغري فيروز جايي

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1392 

��Sd و ارز���� #G�م .% ز,� ��ر���ن  .44


 ,�ه �� ا��اس ا�2�#ارد ا�Mو �NO#دا
١٠٠١٥ 

علوم دانشكده  جواد داداش زاده        

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1392 

��ر�� را�HL ��& ذه��� ]'�<�  .45

وه ش ه�d�#� �� # .وري ��ز%�#� در ��& 

 ,�ه�NO#ن دا�ر���� 

علوم دانشكده  محمد نوروزي         

دانشگاه  -انساني

 شاهد

1392 

46.  �>�'[ HO���ر�� د�06 ه�ي ا#

 وا�12 در ;K ص ��ر��دز��ن در �7'�/ و �����

علوم دانشكده  زهرا يساري فرد       

 گاهدانش -انساني

 شاهد

1392 

.تحليل و بررسي انديشه وآراي تربيتي عالمه 47

(مباني،اهداف و روش ها)اقبال الهوري   

سيد عبدالكريم مشكوتي 

 تروجني

دانشكده علوم 

دانشگاه -انساني

  شاهد

1392 

.بررسي مقايسه اي اهداف وروش هاي تعليم 48

 وتربيت ازديدگاه ارسطووابن سينا

دانشكده علوم  سعيدقرباني هويه

دانشگاه -انساني

 شاهد

1386 

انديشه هاي تربيتي انتون .بررسي  ونقد49

 ماكارنكو

دانشكده علوم  سونياخدابخش كهراليي

دانشگاه -انساني

 شاهد

1386 

.تاثيرات جهاني شدن درنگرش دانش اموزان 50

 دختران دبيرستاني نسبت به انقالب اسالمي

دانشكده علوم  فرزانه نظام ابادي

دانشگاه -انساني

88_٨٩  



 شاهد

.بررسي تربيت اخالقي ازديدائمه اطهاردركتاب 51

كافياصول   

دانشكده علوم  مهدي فاضلي دهكردي

دانشگاه -انساني

 شاهد

1389 

.بررسي وضعيت اخالق حرفه اي اموزش 52

 اعضاي هيات علمي دانشگاه شاهد

دانشكده علوم  ليال بهنام جام

دانشگاه -انساني

 شاهد

1389 

.بررسي مصداق هاي تربيت ديني واجتماعي 53

 درشاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي

محمداقاعليخانيعلي  دانشكده علوم  

دانشگاه -انساني

 شاهد

1386 

بومي سازي عناصرفلسفه   .بررسي امكان 54

براي كودكان باتوجه به ويژگي هاي تعليم 

 وتربيت جمهوري اسالمي ايران دردوره ابتدايي

دانشكده علوم  علي رحيمي

دانشگاه -انساني

 شاهد

1391 

.بررسي چالش ها وراهكار هاي عملي تحقق 55

نظام مصوب برنامه ريزي درسي 

غيرمتمركزدانشگاهي ازديد اعضائ هيات علمي 

رشته علوم تربيتي دانشگاه هاي داراي هيات 

 مميزه 

دانشكده علوم  نجيبه شاه حسيني

دانشگاه -انساني

 شاهد

1389 

.تربيت مدني از ديدگاه امام علي (ع) با تاكيد 56

نهج البالغه بر  

دانشكده علوم  احمد علي بهرام

دانشگاه -انساني

 شاهد

1386 

.بررسي نوع ايدئولوژي برنامه درسي اعضاي 57

هئيت علمي دانشكده هاي علوم تربيتي دانشگاه 

90-89در هاي دولتي سطح شهر تهران  

دانشكده علوم  مهدي ملكي

دانشگاه -انساني

 شاهد

1390 

.بررسي مباني ليبراليسم آموزشي با تاكيد بر 58

داللت هاي آن در اهداف محتوا و روش هاي 

 تعليم و تربيت 

دانشكده علوم  علي صحبت لو

دانشگاه -انساني

 شاهد

1387 

.بررسي تطبيقي مباني اخالق طبيعت گرا و 59

اثبات گرا از ديدگاه روسو و مور و داللت هاي آن 

 در تربيت اخالقي

ميري نصبميثم ا دانشكده علوم  

دانشگاه -انساني

 شاهد

1391 



.بررسي رابطه بين مؤلفه هاي برنامه درسي 60

پنهان با ابعاد مقياس گرايش تفكر انتقادي 

91-90دانشجويان دانشگاه شاهد در سال   

دانشكده علوم  مينا احمديان

دانشگاه -انساني

 شاهد

 

1390 

مطهري .تببين مفهوم آزادي از ديدگاه استاد 61

تربيتي از آن به منظور استخراج اهداف  

 

دانشكده علوم  سميه ابوالقاسمي ماهاني

دانشگاه -انساني

 شاهد

1388 

.ماهيت،نقش و چالش هاي تربيت اجتماعي از 62

 منظر امام علي(ع) در نهج البالغه

دانشكده علوم  منير رضايي فريماني

دانشگاه -انساني

 شاهد

1390 

.تربيت عاطفي از منطر امام علي (ع) 63 دانشكده علوم  ابوطالب زارع 

دانشگاه -انساني

 شاهد

1388 

.بررسي موانع و چالش هاي مربوط به آموزش 64

 فلسفه به كودكان

دانشكده علوم  حميد رضا پيرحسيني

دانشگاه -انساني

 شاهد

1388 

.تبين كاركرد تربيت ديني در دوره پست 65

بر نقش مسجدمدرن با تاكيد   

دانشكده علوم  مجتبي همتي فر

دانشگاه -انساني

 شاهد

1390 

    

    

    

    

  مجري كارگاه هاي آموزشي : 4- 4

  سال برگزاري  محل برگزاري  عنوان كارگاه



  1376  دانشگاه شاهد  راهنمايي و مشاره دانشجويان 

  مديريت و برنامه ريزي آموزشي
(شهر  18آموزش و پرورش منطقه 

  تهران)
1377  

نقش و وظايف تربيتي مديران گروه در 

  دانشگاه شاهد 
  1372  دانشگاه شاهد

  1377  دانشگاه شاهد  روش ها و فنون نوين تدريس

  1378  دانشگاه شاهد  روش هاي مطالعه و يادگيري

  روش ها و فنون تدريس پيشرفته 
موسسه كشتيراني جمهوري اسالمي 

  ايران
1378  

  ارزشيابي آموزشيروش ها هاي 
موسسه آموزشي كشتيراني جمهوري 

  اسالمي  ايران (محمودآباد)
1379  

آموزش مهارت هاي زندگي براي 

  مشاورزان مدرسه 

(شهر  2آموزش و پرورش منطقه ي 

  تهران)
1383  

آموزش شيوه هاي پرورش خالقيت 

  براي مديران مدرسه 

(شهر  10آموزش و پرورش منطقه ي 

  تهران)
1377  

  شناسي رفتاري در نوجوانان آسيب

معاونت پرورشي وزارت آموزش و 

پرورش (فرزانگان و پيشگامان) شهر 

  مشهد

1379  

  روش ها و فنون جديد تدريس
مركز آموزش هاي تخصصي (نيروي 

  دريايي) شهرستان رشت
1383  

  روش ها و فنون جديد تدريس
دانشگاه علوم دريايي امام خميني 

  (نوشهر)
1383  

  نون تدريس روش ها و ف
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

  مسلح
1387  

  روش ها و فنون تدريس 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

  مسلح
1389  

  آشنايي با روش هاي تحقيق كيفي
دانشكده ي علوم  –دانشگاه شاهد 

  انساني
1388  

  آشنايي با روش هاي تحقيق كيفي
دانشكده ي علوم  –دانشگاه شاهد 

  انساني
1389  

  1389  بيمارستان شهداء و كرمانشاه  هوش هيجاني

  آموزش مهارت هاي ارتباطي
بيمارستان حضرت مصومه (ع) 

  كرمانشاه
1389  



  تحليل محتوي كيفي 
دانشكده ي علوم  - دانشگاه شاهد

  انساني
1390  

طراحي آموزشي و روش هاي تدريس 

  پيشرفته
  1386  دانشگاه شاهد

آشنايي با طراحي آموزشي و روش 

  هاي تدريس 
  1384  دانشگاه شاهد

  

  سوابق اجرايي : - 5

  سال هاي ارائه ي خدمت  تمحل ارائه ي خدما  عنوان اجرايي

  1378تا  1376از سال   بنياد شهيد انقالب اسالمي مركز  كارشناس مسئول مشاوره 

  مشاور و درمانگر
شميرانات بنياد شهيد انقالب اسالمي 

  شهرستان همدانو 
  1378تا  1369از سال 

  1378تا  1373از سال   بنياد جانبازان انقالب اسالمي مركز  مشاور و درمانگر

ناظر روش شناسي طرح هاي 

تحقيقاتي پيرامون دين و توسعه 

  فرهنگي

  1382تا  1380از سال   سازمان تبليغات اسالمي

  تا كنون 1375از سال   انساني) دانشگاه شاهد (دانشكده علوم  رئيس گروه علوم تربيتي

سرپرست دفتر توسعه و تحصيالت 

  تكميلي دانشگاه 
  1380تا  1378از سال   دانشگاه شاهد

  1384تا  1382از سال   دانشگاه شاهد  معاون پژوهشي دانشكده علوم انساني

  درمانگر - مشاور
بيمارستان مصطفي خميني (كلينيك 

  سالمت خانواده)
  تا كنون 1382از سال 

  تاكنون 1383از سال   موسسه مطالعاتي فرانگر  مدير عامل 

  عضو هيئت مديره 
موسسه پژوهشي و فرهنگي پويا 

  پژوهان
  تا كانون 1382از سال 

  عضو گروه دين و تعليم و تربيت 
دانشگاه تربيت مدرس (مركز مطالعات 

  فرهنگ و انديشه ديني)
  تاكنون 1382از سال 

  عضو انجمن 
مي (در شرف انجمن تربيت اسال

  تاسيس)
  تا كنون 1382از سال 

  تا اكنون 1380از سال   تعليم و تربيت يايران مركز  عضو انجمن 

  تاكنون 1382از سال   مركز آموزش عالي هالل ايران  مدير گروه خدمات پرورشي

  تاكنون 1388از سال   فلسفه تعليم و تربيت ايران  نايب رئيس و عضو انجمن 
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