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  مشخصات فردي -1
  محسن: نام - 1
  فرمهینی فراهانی: نام خانوادگی -2
  1/1/1343 :تاریخ تولد - 3
  تفرش : محل صدور - 4
  :رشته و آخرین مدرك تحصیلی -5
  علوم تربیتی،فلسفه تعلیم وتربیت) PHD(دکتري  

  :  شغل - 6
 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

ست معاون فرهنگی دانشگاه شاهد و سر پر:  سمت - 7
  دفتر نظارت وارزشیابی

 دانشیار: مرتبه علمی -8
   :پست الکترونیکی -9

farmahinifar@yahoo.com  
  :نشانی محل کار - 10
  معاونت فرهنگی و دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد 

  09123721060: شماره تماس -11

  

  مشخصات تحصیلی -2
  تخصصیدکتري   کارشناسی ارشد  کارشناسی  دیپلم  مقاطع تحصیلی

  60/17  79/17  99/15  32/17  معدل
  فلسفه تعلیم و تربیت  برنامه ریزي آموزشی  زیست شناسی  علوم تجربی رشته تحصیلی

دبیرستان شهید مطهري  دانشگاه
  فرمهین

  دانشگاه تهران  عالمه طباطبایی  تربیت معلم اراك

  ی و آموزشییسوابق اجرا -3
  تاریخ  سازمان  سمت  ردیف

  ادامه دارد  1/04/91  دانشگاه شاهد  انشگاهمعاون فرهنگی د  1

  ادامه دارد  30/05/87  دانشگاه شاهد  مدیر کل دفتر نظارت وارزشیابی  2

و تحصیالت معاون آمورشی   3
  28/11/86  دانشکده علوم انسانی  تکمیلی

 قائم مقام معاون آموزشی و  4
  20/02/85  دانشگاه شاهد  تحصیالت تکمیلی

 موزشی ومدیر کل امور خدمات آ  5
  30/04/83  دانشگاه شاهد  تحصیالت تکمیلی

  11/11/82  دانشگاه شاهد  وزارت علوم ورابط دانشگاه شاهد  6

٧ 
مشاور معاون آموزشی 

یوتحصیالت تکمیل   08/06/82 دانشگاه شاهد 
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  افتخارات کسب شده -4
  تاریخ  عنوان  ردیف

  1393  پژوهشگر رتبه اول دانشکده علوم انسانی  1
  1392  مونه دانشکده علوم انسانیاستاد ن  2

  سال 2  پژوهشگر برتر استان مرکزي به انتخاب پژوهشگاه تعلیم وتربیت  3

    "فرهنگ توصیفی علوم تربیتی "منتخب کتاب سال دانشجویی  کتاب  4

راهکارهاي تحقق اهداف فرهنگی در سند چشم انداز بیست  بررسی راهبردها و مقاله برترمنتخب   5
    ایران اسالمیساله جمهوري 

  

  1385  استاد برتر دانشگاه  6

  1389  ژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی پ  7
  و

1387  
  1386  رتبه اول ومقام برگزیده اولین همایش چشم انداز امور تربیتی  8

  
   و کمیسیون ها پژوهشی -هاي علمی عضویت در شوراها و کمیته -5

  تاریخ عضویت  سازمانو  عنوان  ردیف
  1382  اولین کنگره خانواده وسالمت جنسی بخش تربیتی دبیر  1
  1384  دبیردومین کنگره خانواده وسالمت جنسی بخش تربیتی  2
  1386  دبیرسومین کنگره خانواده وسالمت جنسی بخش تربیتی  3
  1388  دبیرچهارمین کنگره خانواده وسالمت جنسی بخش تربیتی  4
  1389  روانیعضو کمیته علمی چهارمین همایش  بهداشت   5
همایش و دومین  ، سومین و چهارمین و پنجمین   عضو کمیته علمی اولین   6

  انجمن فلسفه تعلیم وتربیت
  1393 تا 1389

  1391  رئیس اولین جشنواره پاك در دانشگاه شاهد  7
  1390  عضو کمیته علمی همایش  ارزشیابی ومهندسی مجدد  8

  1393  عضو کمیته همایش فلسفه در عمل  9

    عضو شوراي علمی دانشنامه فلسفه تعلیم وتربیت  10
   از اعضاي موسس انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران  11
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  1383 عضو شوراي دانشگاه شاهد  12

  1383 دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه شاهد  13
  1384 دبیر کمیته ثبت نام واستقبال از دانشجویان جدید الورود  14
تکمیلی دانشگاه شاهدعضو شوراي تحصیالت   15  1385  
پژوهشگاه (عضو کمیته پژوهشی موسسه آموزش از راه دور آموزش وپرورش   16

)مطالعات آموزش وپرورش  
1385  

  1386  عضو ستاد شاهد وکمیته منتخب ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه شاهد  17

  1386  عضو شوراي دانشجویی دانشگاه شاهد  18
  1386  نشگاه شاهدعضو شوراي اطالع رسانی دا  19

  
  عضویت در انجمن هاي علمی -6

 
 تاریخ اعتبار کارت عضویت نام انجمن ردیف

2011داراي اعتبار تا سال  انجمن بین المللی فلسفه یونا ن 1  
1394داراي اعتبار تا سال  انجمن فلسفه تعلیم وتربیت 2  
1390داراي اعتبار تاسال  انجمن مطالعات برنامه ریزي درسی 3  

  
  آثار و تالیفات -7

 

 سال و نشر عنــــــــــــــــــــــــــــــوان

  1374 نشر اسماء،  تحصیلی؛    مهارت هاي مطالعه و موفقیت-1

نشر معیار اندیشه،    آموزش تیزهوشان،    -2
1376 

 1376  انتشارات رهنما،  فرهنگ واژگان و اصطالحات علوم تربیتی،   -3

   1381 ،نشر شاهد   طراحی و تدوین نظام آموزشی کارکنان بنیاد شهید انقالب اسالمی،   -4

دانشگاه شهید   :نشر  ، دانش زیست محیطی زنان براي توسعه پایدار   -5
 1382 بهشتی،

جهاد دانشگاهی، : نشر  ،اصول و فلسفه تعلیم و تربیت    -6
 1384 واحد تهران،

جهاد دانشگاهی،   :نشر  ؛برنامه ریزي آموزشی و درسی   -7
 1384 واحد تهران،

 1384عرش پژوه،  :نشر   ،آسیب شناسی توسعه فرهنگ دینی با نگاه به دو دهه گذشته   -8

 1386 انتشارات البرز،   ،تربیت جنسی    -9
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 1389 آییژ ،  :نشر   ،تربیت شهروندي-10

 1389  نشر شباهنگ،   ،مهارت هاي زندگی -11

 1389  آییژ،: نشر  ،پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت -12

 1390  شباهنگ،  :نشر  ،فرهنگ توصیفی علوم تربیتی-13

 1391  دارینوش،  :نشر  ،هنر و تعلیم و تربیت-14

 1391  پردازشگران،  :نشر   ،روش ها و فنون تدریس-15

 1391  آییژ،  :نشر  ،تربیت در نهج البالغه-16

 1392  آییژ،  :نشر   ،؛ ایدئولوژي هاي برنامه درسینظریه هاي برنامه درسی-17

 1394 انتشارات آییژ،   فرهنگ توصیفی فلسفه تعلیم و تربیت،    -18

  1394انتشارات تیموري،   واژه نامه اخالق پزشکی -19
 
 

   طرحهاي پژوهشی اجرا شده -8
  

  ح برگزیده پژوهشکده تعلیم وتربیتبررسی تاًثیرمحتواي کتابهاي سواد آموزي در جذب ونگهداشت نو سوادان ،طر 
  بررسی نظام آموزش باز وامکان بکارگیري آن درآموزش وپرورش 
  بررسی اثرات مثبت و منفی مسابقات علمی بر روي دانش آموزان دوره راهنمایی 
  مطالعات تطبیقی جهانی در مورد آموزش از راه دور وامکان سنجی بکار گیري آن در آموزش متوسطه کشور  
  )1382(اسالم در مورد تربیت جنسی وارائه رئوس مطا لب مناسب براي این نوع آموزش درمقطع متوسطه  دیدگاه 
  )1381) (یکی از دو مجري طرح (نیاز سنجی وطراحی دوره هاي آموزش ضمن خدمت بنیاد شهید انقالب اسالمی  
  )1383(آسیب شناسی توسعه فرهنگ دینی  با تاکیدبر دو دهه اخیر انقالب اسالمی  
  )1384(تهیه و تدوین استانداردهاي درس زیست شناسی با توجه به مطالعات تطبیقی  
  )1383(نقد و بررسی الگوهاي مقابله با شکست تحصیلی  
) از طرح هاي انجام شده در راستاي سند ملی آموزش وپرورش(ارائه الگو براي تربیت سیاسی اجتماعی جمهوري اسالمی ایران  

1386 -1387 

 1388رح استاد مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شاهد ،ارزیابی ط 

 1389,ارزشیابی برنامه درسی زیست شناسی آموزش متوسطه کشور    

 1392دانشکده، طرح توجیهی و امکان سنجی تفکیک دانشکده علوم انسانی به دو یا چند 

 1393، گاه شاهدتحلیل شاخص هاي ورودي موثر بر کیفیت علمی دانشجویان کارشناسی ارشد دانش 

 1393بررسی تاثیر حجاب برتر در دانشگاه شاهد از منظر دانشجویان ،والدین آنها واعضاي هیات علمی، 

  
 مقاالت علمی و پژوهشی چاپ شده -9

آموزش "پژوهشی  –نگهداشت نوسوادان به کالسهاي سوادآموزي ، فصلنامه علمی  عوامل جذب و-1
  ،3م ، شمارهسال دو 1379پاییز "بزرگساالن وتوسعه
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پژوهشی -دیدگاه هاي تربیتی پست مدر نیسم باتاکید بر اندیشه هاي فوکو ودریدا ،مجله علمی -2
  1382/11/12 1382دانشور  ،بهمن 

پژوهشی دانشور، - محتواي مناسب براي تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه مجله علمی  -3
  1383سال یازدهم اسفند 

ی، چاپ شده در ویژه نامه استاندارد و استاندارد سازي در آموزش و پرورش داراي استاندارد برنامه درس-- 4 
  1383/12/23 پژوهشی از انجمن ایرانی تعلیم وتربیت - مجوز علمی

بررسی رابطه هوش هیجانی ،یادگیري خود تنظیمی وساختار هدف کالس با پیشرفت تحصیلی -- 5  
 1387پزوهشی دانشور رفتار،–دو ماهنامه علمی  هدر دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان قرو

 زهرا رشیدي - عبدالملکی جمال با همکاري  1387/06/13
مجله  وره راهنمایی تحصیلی استان هاي کشوربررسی اثر نهاده ها بر ستانده نظام آموزشی د-- 6  

  پژوهشی دانشور- علمی 
پژوهشی -مجله علمی ) ص( مبانی ،اصول و روش هاي تربیت اخالقی از دیدگاه امام صادق-7

  1388،دانشور
–اصول وروش هاي اصالح الگوي مصرف با تاکید برمتون دینی دوفصلنامه علمی ,تببین مبانی - 8

  89،بهار وتابستان تربیت اسالمیپژوهشی 
 )اندیکس شده بین المللی(اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشورهاي مختلف تبیین تطبیقی-9

  1387/11/11 حکمت وفلسفهمجله علمی پژوهشی  نفر اول از سه نفر
بررسی مقایسه اي مهارت هاي زندگی دانشجویان رشته هاي فلسفی وغیر فلسفی دانشکده هاي - 10

  1389, فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی,علوم انسانی دانشگاه هاي شهر تهران
 نامه پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت،فصلتبیین مبانی معرفت شناسی نظام آموزش از راه دور -11

  1 تابستان و بهار 01 و 03 شماره ، دوم دوره 84 پیاپی شماره,
با   1392،زمستاندانشور رفتارآن، تربیتی هاي وداللت مولوي مثنوي در عقل جایگاه تبیین - 12

   همکاري دکتر سبحانی نژاد،زینب مهدوي
 فصلنامه  شگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاوربررسی دیدگاه دانشجویان شاهد وایثارگر دان - 13

 - مجید دارابی,با همکاري ،42سال هفدهم، ش  ") دانشور رفتار(پژوهش هاي آموزش و یادگیري 
  کورش اسماعیلی

تربیتی  هاي علوم ایدئولوژي برنامه درسی اعضاي هیئت علمی دانشکده بررسی نوع -14
 مهديبا همکاري   ،)علوم تربیتی( آموزش و ارزشیابی فصلنامه سطح شهر تهران هاي دولتی دانشگاه

    1392، ملکی
 14، سال "مطالعات ملی "فصلنامه ایرانی–تربیت شهروندي اسالمی  مولفه هاي اساسی- 15

  1392،فراهانی عزت اله کیشانیا و رهنم اکبربا همکاري   4شماره
رنامه درسی از منظر اعضاي مقایسه مؤلفه هاي شش گانه ایدئولوژي هاي ب اولویت بندي و-16

شماره  پژوهش در برنامه ریزي درسیفصلنامه  - دانشکده هاي علوم تربیتی شهر تهران هیأت علمی
  کوروش اسماعیلی مهدي ملکی،با همکاري   38 پیاپی) 11(
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با   ) پژوهشی –علمی ( مجله انسان شناسی ،منظر یاسپرس و فاضل نراقی انسان شناسی از -17
  1391   16شماره ارانی احمدابادينجمه همکاري 

 از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللت هاي تربیتی آن تبیین اخالق جنسی-18
با  89شهریورماه  ،42سال هفدهم، ش  ") دانشور رفتار(پژوهش هاي آموزش و یادگیري  فصلنامه "

  همکاري دکتر سبحانی نژاد وآقاي حسینی
پژوهش  فصلنامه "هاي تربیت حرفه اي با تاکید بر دیدگاه ائمه اطهار  وشبررسی اصول و ر -19

با همکاري سلمان  89شهریورماه  ،42سال هفدهم، ش  ") دانشور رفتار(هاي آموزش و یادگیري 
  رضوانخواه

بهار  18سال   فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیتی نراقبیین آراي تربیتی مال احمد ت-20
  اري نجمه احمد ابادي ودکتر اکبر رهنمابا همک1392

راهبردهاي آموزش در ،محتواي کتب درسی آموزش عالی از نظر میزان آموزش بهداشت جنسی-21
  با همکاري مهدي ملکی 1391،یعلوم پزشک

راهبردهاي ،کیفیت تدریس اعضاي هیات علمی بر اساس مقیاس ماي کورس از دیدگاه دانشجویان -22
  با همکاري فاطمه ضیائیان 1391،یآموزش در علوم پزشک

  د،بررسی میزان رعایت مولفه هاي اخالق حرفه اي اموزش در اعضاي هیات علمی دانشگاه شاه -23
  با همکاري لیال بهنام جام 7شماره 1391،اخالق در علوم و فناوريفصلنامه 

 ر علوم پزشکیدو فصلنامه توسعه آموزش د ،ارزیابی عملکرد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد -24
  ،1391، 7شماره  زنجان

 یایران یوسف -احیا گرشاسبی-جمشید نارنجکار  -مجید دارابیبا همکاري  
سال  ،فرهنگ در دانشگاه اسالمیفصلنامه ، مولفه هاي الگوي فرهنگ دانشجویی در قران و سنت -25

 1391 ،سید علیرضا صفوي ،  با همکاري 1دوم شماره 
گروه هاي آموزشی : قش آن در بهبود کیفیت آموزش فنی و مهندسی، موردرزیابی درونی و ن ا- 26

فرانک  - مجید دارابی،با همکاري فصلنامه آموزش مهندسی ایران ،فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
  1391کوروش اسماعیلی - مخناریان

  1393ان بهار وتابست1،سال پنجم ،شماره پژوهشنامه علوياصول اخالق حرفه اي در نهج البالغه، -27
  با همکاري فاطمه اشرفی

اخالق در فصلنامه هاي منشور اخالق دانش آموزي در مدارس متوسطه،  شناسایی و تدوین مؤلفه-28
با همکاري مهدي ملکی و علی فاضل (نفر اول از سه نفر 3،1393، سال نهم شماره  علوم و فناوري

  )عالف
با   1392،زمستاندانشور رفتار، آن یتیترب هاي البالغه وداللت نهج در زن هویت بررسی -29

   همکاري مهدي فاضلی دهکردي
 1393،دانشگاه شاهد ، فصلنامه اخالق در پرستاريمقوله اي بین رشته اي ،،:اخالق شهروندي - 30
 روش از استفاده با دانشجویان دید از مدرسان اثربخش هاي صالحیت بندي اولویت و شناسایی-  31

 13 شماره دوم، دوره یازدهم، سال درسی ریزي برنامه در پژوهشمجله تاپسیس  و پی اچ هاي اي
  عالف فاضل علی با همکاري مهدي ملکی و 92تا80  39 صفحات ، 1393 بهار 40 ،پیاپی
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شناسایی واعتبار سنجی شاخص هاي استاد مطلوب دانشگاه اسالمی ایرانی،فصلنامه علمی -32

 از چهار نفر، ،نفر دومفرهنگ در دانشگاه اسالمیپژوهشی 
 در ریزي برنامه و پژوهش فصلنامهدانشجویان، شناختی معرفت باورهاي ابعاد تحلیل و شناسایی- 33

نفر (اویلی ودکتر مهدي سبحانی نژاد خدابنده ،،با همکاري عباس 71شماره  1393  سال ،عالی آموزش
 )سوم از سه نفر

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بررسی مؤلفه هاي اخالق حرفه اي تدریس اساتید از -  34
ا -)نفر جهارم از چهار نفر(،پژوهشی راهبردهاي آموزش در علوم پزشکی- دو ماهنامه علمی،قم 

 1393 - 6شماره  7هنکاري مهدي سبحانی نژاد، حسن نجفی رضا جعفري هرندي،دوره 
فصلنامه مطالعات اي آن،چرایی وچگونگی تحول در علوم انسانی ،با نگاهی به مولفه ها وآسیب ه-35

،،مطالعات معرفتی ،نفر اول از دو نفر با همکاري هادي انجمن سرخابی معرفتی در دانشگاه اسالمی
  1393زمستان – 4،شماره 

متوسطه  مدارس آموزان دانش کیفیت ارزیابی هاي شاخص و ها مالك اعتبارسنجی و طراحی- 36
 / آموزشی برنامه ریزي مطالعات دوفصلنامه ،)احمدبویر و کهگیلویه استان مدارس :موردي ي مطالعه(

با همکاري علی کشاورز زاده وزهره ( نفر اول از سه نفر 1393 تابستان  و بهار / 5 شماره /سوم دوره
  )نصیري

  
 

37  -Ethics principle in distance education, Mohsen Farmahini Farahani, Procedia 
Social and Behavioral Sciences Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
Volume 46, 2012, Pages 890-89, Available online at www.sciencedirect.com  and 
Elsevier 
38-The Study of the relationship of organizational health of the schools and that of 
the student’s′ academic achievement (A case study of High schools of Kohkilouie 
and Boierahmad Province, Iran 2011) Mohsen Farmahini Farahani, Mohammad 
Hasan Mirzamohamadi, Naghi Raedi Afsouran , Sayed saied Mohammadi, Procedia 
- Social and Behavioral Sciences 109 ( 2014 ) 628 – 633 وAvailable online at 
www.sciencedirect.com  and ElZEVIER and scopos 
٣٩--A survey on Tendency toward Curriculum Ideologies among Academic Board 
Members in Educational Sciences Faculties-Tehran و١١-٢٠١٠ Mohsen Farmahini 
Farahani, Mehdi Maleki, Procedia - Social and Behavioral Sciences ( ٢٠١٤ ) ١١٦ 
٢٣٩٦ – ٢٣٩٢, Available online at www.sciencedirect.com  and ElZEVIER 
٤٠- Border Education with emphasizing on Giroux 's Educative implications,Mohsen 
Farmahini Farahani, Najmeh Ahmadabadi Arani,Procedia - Social and Behavioral 
Sciences ٢٣٩٦ – ٢٣٩٢ ( ٢٠١٤ ) ١١٦, Available online at www.sciencedirect.com  and 
ElZEVIER 

http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
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٤١- Educational implications of philosophical foundations of Derrida, Mohsen 
Farmahini Farahani, Procedia - Social and Behavioral Sciences ٢٣٩٢ ( ٢٠١٤ ) ١١٦ – 
٢٣٩٦, Available online at www.sciencedirect.com  and ElZEVIER 
٤٢- The Role of Global Citizenship Education in World Peace and Security,Mohsen 
Farmahini Farahani, Procedia - Social and Behavioral Sciences ٢٣٩٢ ( ٢٠١٤ ) ١١٦ – 
٢٣٩٦, Available online at www.sciencedirect.com  and ElZEVIER 
٤٣- The study on challenges of teaching philosophy for children, Mohsen Farmahini 
Farahani, Procedia - Social and Behavioral Sciences ٢٣٩٦ – ٢٣٩٢ ( ٢٠١٤ ) ١١٦, 
Available online at www.sciencedirect.com  and ElZEVIER 
٤٤- The study on professional ethics components among faculty members in the 
Engineering, Mohsen Farmahini Farahani ,Farzin Farmahini Farahani, , Procedia - 
Social and Behavioral Sciences ٢٣٩٦ – ٢٣٩٢ ( ٢٠١٤ ) ١١٦, Available online at 
www.sciencedirect.com  and ElZEVIER 
٤٥-The Study On Features Of Informal Education Postmodernism. Mohsen Farmahini 
Farahani, Mohammad Hasan Mirzamohamadi, Naser Noroozi, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences ( ٢٠١٤ ) ١٣٦.Available online at www.sciencedirect.com  and 
ElZEVIER 
٤٦-To Develop and Accredit Criteria and Indicators for Administration Quality 
Assessment of Iran’s High Schools, Mohsen Farmahini Farahani, Ali Keshavarz 
Zadeh١, Zohreh Nasiri, Yousef Elyasi. International Journal of Advanced Studies in 
Humanities and Social Science,Volume ٢, Issue٢١٠-١٩٢ :٢٠١٤ ,٢ Available online at 
http://www.ijashss.com 

  
  چاپ شدهترویجی  -علمی مقاالت  - 10
 

در قلمرو حیات بیرونی،مجله علوم انسانی دانشگاه ) ص(مهارت هاي زندگی از دیدگاه پیامبر اعظم -1
سال  1388/07/15 ، با همکاري دکتر محمد حسن میرزا محمدي و غالمرضا عبدي)ع(امام حسین 

  7هفدهم شماره
،  مجله پژوهش هاي تربیتی  ،شماره  در تعلیم و تربیت بررسی و تبیین حدود و ثغور تربیت هنري -2
 با همکاري سید صاحب موسوي واکبر رهنما 21
نامه آموزش  - - مولفه هاي اخالق حرفه اي اموزشی اعضاي هیات علمی و اولویت بندي انها -3

  با همکاري دکتر رهنما وخانم بهنام جام 1392،عالی
  

 
 
 

http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.ijashss.com
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  دهچاپ شتخصصی  -علمی مقاالت  -11

  
در آمدي بر تربیت جنسی درمتون دینی اسالم ؛فصلنامه پزوهش هاي تربیت اسالمی سال اول   -1

  1385پاییز  3شماره 
نگاهی گذرا بر تربیت جنسی در مقاطع مختلف تحصیلی فصلنامه سالمت روان سال شماره اول بهار -2

1387  
،،پژوهشگاه  4می سال اول شماره آینده نگري در نهج البالغه ،فصلنامه پژوهش هاي تربیت اسال-3

  1387مطالعات آوزش وپرورش،گروه پژوهشی تعلیم وتربیت اسالمی ، زمان انتشار مردادماه 
. بررسی محتوایی مناسب براي تربیت جنسی در مدارس از دیدگاه والدین، معلمان و دانش آموزان -4

  1383، پژوهشکده تعلیم و تربیت  "تربیت اسالمی "مجله
آسیب شناسی نهادهاي دینی وفرهنگی در دهه اخیر ماهنامه مهندسی فرهنگی  در زمینه پژوهشی-5

  1387/10/29 داراي هیئت تحریریه(
داراي (رشد آموزش زیست شناسی ،استانداردهاي آموزش زیست شناسی در چند کشور  بررسی-6

  1384/09/22 )هیئت تحریریه
  1384/03/22 داراي هیئت تحریریه( ش وپرورشمجله آموزش از راه دور آموز دادن فنون امتحان-7
  1384/02/22 ،مجله آموزش از راه دور آموزش وپرورشسپاري مطالب خود آموز فنون به خاطر-8
شماره  در نهج البالغه ماهنامه مهندسی فرهنگی) ع(ویژکی هاي جوان معیار از دیدگاه امام علی -9
  ، 1389،  42و41

زي سبک زندگی اسالمی در نهاد خانواده برگرفته از احادیث بررسی راهکارهاي کاربردي سا -10
ذر با همکاري حسن نجفی واکبر رهنما 1392،پژوهشنامه تربیت تبلیغی،سال اول شماره اول بهار 

 410شماره  - 1392
ماهنامه آموزشی  ،ماهنامه پیوند،)اولیاء و مربیان(و مدرسه تربیت جنسی وظیفه مشترك خانواده -11

ذر  410شماره  - 1392ذر  410شماره  - 1392ذر  410شماره 92آذر تربیتی، براي اولیا و مربیان  -
  410شماره  - 1392

ماهنامه  ، ماهنامه پیوند،راه کار فرهنگی اصالح الگوي مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی درخانواده-12
  1393، فروردین و اردیبهشت 415- 414تربیتی، براي اولیا و مربیان شماره  -وزشی آم

 - ماهنامه آموزشی  ماهنامه پیوند )با تاکید بر تربیت اخالقی(بررسی جایگاه اعتدال در تربیت  -13
  1393، خرداد 416ان شماره ببتربیتی، براي اولیا و مر

ي مختلف در خصوص روشهاي آموزش فلسفه به تبیین تطبیقی دیدگاه هاي مربیان کشورها -14
نفر اول از سه  ، 1393، بهار و تابستان )6پیاپی ( 2- 1سال دوم، شماره  کودکان نشریه فلسفه و کودك

 ISSN 2322 -4215  )اسماعیل خارستانی، فاطمه سیفی با همکاري(نفر
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  )صل مقاالتا(همایش ها و کنفرانس هاي داخلی و خارجی در مقاالت چاپ شده -12

  
 

شناسایی آسیب ها در بعد روابط ومسائل جهانی در دو دهه اخیر انقالب اسالمی به منظور پیاده سازي -1
اهداف سند چشم انداز در بعد جهانی ؛مجموعه مقاالت همایش ملی سند چشم اندا زجمهوري اسالمی در 

   1385مجمع تشخیص مصلحت نظام  1404افق
ودانشگاه در اتحاد ملی مجموعه مقاالت همایش ملی وانسجام اسالمی زنجان تبیین اهداف مشترك حوزه -2

1386  
بررسی ابعاد مختلف تربیت جنسی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران، سومین کنگره خانواده وسالمت  -3

  1386،دانشگاه شاهد،آدرماه 
مجموعه مقاالت  دومین همایش  آموزش از راه دور چشم اندازي جدید در آموزش و پرورش ، چاپ شده در-4

جنسی ،دانشگاه 1386، دانشگاه عالمه طباطبایی ،) رویکردي نوین در نظام هاي آموزشی(فناوري آموزشی 
   1386شاهد،آدرماه 

تبیین وبررسی جمعیت وتنظیم خانواده ونحلیل محتواي کتاب جمعیت وتنظیم خانواده در مراکز اموزش -5
  1386وسالمت جنسی ،دانشگاه شاهد،آدرماه عالی ، سومین کنگره خانواده 

بررسی تاثیر اموزش برنگرش مادران در باره تربیت جنسی کودك خردسال ،سومین کنگره خانواده -6
  1386وسالمت جنسی ،انشگاه شاهد،آرماه 

بررسی رابطه دانش ونگرش بهورزان بهاشت خانواده شهرستان زرند از مسائل تنظیم خانواده وتاثیر ان -7
  1386بر مراجغین واجد شرایط، سومین کنگره خانواده وسالمت جنسی ،دانشگاه شاهد،آذرماه 

مان آموزش سازنقش هنر در توسعه فعالیت هاي امو تربیتی، اولین کنفرانس آموزش امور تربیتی کشور،-8
  1386اسفند  وپرورش شهرتهران،

ارائه الگویی جهت تحقق اهداف تربیتی سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران، اولین کنفرانس آموزش -9
  1386اسفند  سازمان آموزش وپرورش شهرتهران،امور تربیتی کشور،

ت ساله جمهوري بررسی راهبردها وراهکار هاي تحقق اهداف فرهنگی در سند چشم انداز بیس-10
همایش ملی توسعه و تحول در   1387مردادماه 1تیر و 31سازمان تبایغات اسالمی،"اسالمی ایران 
  فرهنگ و هنر

، )ص(مهارت هاي زندگی مورد نیاز دانش آموزان بر اساس سیره پیامبر اکرم طبقه بندي وتبیین-11
  1386/02/24 وبرنامه درسی) ص(بین المللی سیماي پیامبر اعظم نخستین همایش

 چاپ شده در مجموعه مقاالت برگزیده همایش  1383جهانی شدن و تربیت شهروند جهانی ، -11
 کریمیبا همکاري  سومین کنگره خانواده و سالمت جنسی در مدارس جایگاه آموزش جنسی-12

  1386/09/23شیرازي
سومین کنگره  اسالمی فمینیسم در زمینه جنس وتربیت جنسی ومقایسه آن با دیدگاه دیدگاه هاي-13

  1386/09/23خانواده و سالمت جنسی
،ضرورتی انکار ناپذیر در نظام آموزش عالی کشور همایش ملی نوآوري وشکوفایی در  شاگرد پروري-14

  1387/12/14 آموزش عالی
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در زمینه فرهنگ ایثار وشهادت همایش  1404تحقق اهداف سند چشم انداز ایران  بررسی راهکار هاي-15
   1387/12/11 ،اصفهان ترویج فرهنگ ایثار وشهادتملی 

در برنامه ریزي فرهنگی دانشگاه ها همایش ملی نوآوري وشکوفایی در آموزش  ضرورت نیاز سنجی-16
  با همکاري رضا رافتی 1387/12/14 عالی

 افاتدر شکل گیري روابط دوستانه وانحر) اتاق هاي گپ زنی(در محیط هاي مجازي  مطالعه شیوه رفتار-17
  هاشمی سید مجید با همکاري 1388/08/22 جنسی چهارمین کنگره سراسري خانواده و سالمت جنسی

روانی پنجمین -دانشجویان شاهد وایثارگر نسبت به طرح استاد مشاور در ابعاد روحی ارزیابی دیدگاه-18
   یبا همکاري مجید داراب 1389/02/22 ،تهران سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان

فلسفه تعلیم وتربیت بین فلسفه هاي مضاف اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم  جایگاه واهمیت-19
  رضوانخواه سلمان ،تهران باهمکاري1389/02/30 وتربیت

دومین همایش ملی پزوهش هاي قرآنی حوزه " ورزي با تاکید برآموزه هاي قرآنی در آمدي برفلسفه-20
  1389، لو علی صحبتا همکاري ب "  قران کالم وفلسفه:ودانشگاه

همایش "  قران، نهج الفصاحه،نهج البالغه: ودوستیابی بر اساس متون دین مبین اسالم  تبیین دوست-21
، ماهانی سمیه ابوالقاسمی"  قرآن ،روانشناسی ،علوم قرآنی: ملی پژوهش هاي قرانی حوزه ودانشگاه

1389  
همایش روش هاي ، یم وتربیتی ابونصر فارابیکاربردي تدریس در نظام تعل بررسی روش هاي -22

  1392،حسن نجفی-فقیهی دکتر علی نقیبا همکاري   کاربردي اموزش در اسالم
همایش روش هاي کاربردي اموزش ،وروشهاي تربیت جسمانی از دیدگاه نهج البالغه  مبانی ،اصول--23

  1392پور طاهره ظفريبا همکاري   در اسالم
 دومین کنفرانس وملی ارزشیابی تضمین کیفیت -  کده علوم انسانیارزشیابی کیفیت دانش-24

  با همکاري مجید دارابی وکوروش اسماعیلی 1392،
اقتصادي در - همایش بازجست سبک زندگی اسالمی  - - اصول حاکم برسبک زندگی در سیره علوي-25

  1393- سیره علوي

٢٦- global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, Vol (٢٠١٣) ١A study of 
the extent of attention to inclusion of environmental components in the textbooks of 
general courses intended for Bachelors' students in Iranian universities.Mohsen 
Farmahini Farahani, Zeanab Mahdavi, Samaneh Naghipoor 

  
  )چکیده مقاالت(همایش ها و کنفرانس هاي داخلی و خارجیت مقاال -13

  
 

 زندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر براي کاهش آسیب هاي اجتماعی و ایجاد امنیت آموزش مهارت هاي-1
  بیرجند  1387/09/06همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا
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ش بین المللی امنیت انسانی در غرب هاي غیر رسمی در ایجاد جامعه ایمن همای بررسی نقش آموزش-2
  بیرجند  1387/09/06آسیا

تهران دانشگاه  شایسته ساالري اولین همایش ملی توسعه شایسته ساالري در سازمان ها مبانی فلسفی-3
  1384/04/30 تهران

وتاثیر آن برعناصرعمده تعلیم وتربیت اولین همایش تحلیل وتنظیم نظام علوم  فضاي پست مدرن-4
  1384/06/23 تهران ، تربیتی

 هشتمین کنفرانس انجمن برنامه درسی درسی پست مدرن در عصر جهانی شدن ویژگی هاي برنامه-5
  مقدم، مریم عیوضی زینب قلی زادهبا همکاري   ایران

» تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزي درسی پنجمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، -6
 84کرمان، اسفند 

تربیت جنسی  در دیدگاه اسالم ؛ چکیده مقاالت نخستین همایش بین المللی گفتگوي علم ودین تهران -7
   1385سالن اجالس سران،

، نخستین )ص(وتبیین  مهارت هاي زندگی مورد نیاز دانش آموزان بر اساس سیره پیامبر اکرم طبقه بندي-8
  1386ی ، اردیبهشت وبرنامه درس) ص(همایش بین المللی سیماي پیامبر اعظم

نیاز سنجی و اولویت بندي مهارت هاي زندگی مورد نیاز دانشجویان شاهد وایثارگر، اولین همایش ارتقاي -9
 1386دي ماه 12 سالمت ایثار گران  ، دانشگاه شاهد،

 24و  23خورشید در آینه خورشید ،همایش ملی بررسی آثار بعثت نبوي بر فرهنگ وتمدن بشري -10
  ،شیراز 1387اردیبهشت 

در آمدي بر جایگاه اجتماعی ومقام زن در دوران قبل وبعد از بعثت ، همایش ملی بررسی آثار بعثت نبوي -11
  ،شیراز 1387اردیبهشت  24و 23بر فرهنگ وتمدن بشري 

  
تهران سالن همایش برج ) با تاکید بر آموزش غیر رسمی(بررسی تاثیر آموزش بر ایجاد جامعه ایمن -12

  1387مهر  18و 17هرداري تهران،میالد َ
گامی اساسی در تمرکز زدایی آموزش وپرورش پنجمین همایش :برنامه درسی  استاندارد سازي-13

 1384/10/12 ،کرمان مطالعات برنامه درسی ایران
با   1387/09/25 )دانشگاه لرستان(همایش بین المللی سیره علوي نهج البال غه تربیت عاطفی در-14

  زارع طالبابو همکاري 
 )دانشگاه لرستان(نهج البالغه همایش بین المللی سیره علوي 31تربیتی نامه  تبیین عناصر-15

  محمودي مهدي با همکاري  1387/09/25
 )دانشگاه لرستان(همایش بین المللی سیره علوي (ع(از دیدگاه امام علی  مهارت هاي زندگی-16

   مهدي احمدي با همکاري  1387/09/25
 )دانشگاه لرستان(همایش بین المللی سیره علوي ( (ع(دیدگاه امام علی  جسمی از تربیت-17

  اله سمیعی حشمت با همکاري  1387/09/25
البالغه با توجه به مراحل مختلف تحصیلی همایش بین المللی سیره  تربیت جنسی در نهج-18

  اديعلی آب محمد رضا حسینی با همکاري  1387/09/25 )دانشگاه لرستان(علوي
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مشاوره خانواده وبهداشت  کنفرانس (ره(هاي خانواده سالم از منظر امام خمینی  معیارها وویژگی-19
  با همکاري محمد نوروزي1388/02/23 ،تهران ،دانشگاه تهرانجنسی

 کنفرانس مدارس در زمینه مسائل جنسی در دبیرستانهاي دخترانه شهرستان کرمان دیدگاه مشاوران-20
  صدیقه مراديبا همکاري 1388/02/23 ،تهران ،دانشگاه تهرانوبهداشت جنسیمشاوره خانواده 

 ،اصفهان برفرهنگ ایثار وشهادت همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار وشهادت تاثیر جهانی شدن-21
  با همکاري مجید دارابی 1387/12/11

ده وبهداشت مشاوره خانوا کنفرانس وتربیت جنسی در هفت سال اول زندگی ویژگی هاي مشاوره- 22 
  1388/02/23 ،تهران ،دانشگاه تهرانجنسی

پنهان در تربیت جنسی دانشجویان در مراکز آموزش عالی چهارمین کنگره سراسري  تاثیر برنامه درسی-23
   1388/08/22 خانواده و سالمت جنسی

دین در جایگاه ممالک اسالمی در روند گستردگی و بسط علوم مختلف همایش نقش  قران ،علوم روز و-24
   ملیحه کریمی- سمیه ابوالقاسمی-ابوالقاسمی امین با همکاري1388/12/15 تاریخ تحوالت علم

دومین همایش ملی  (ع(وتربیت حرفه اي در اسالم با تکیه بر نظرات امام علی  اهداف تربیتی کار-25
  افشار عبداهللا با همکاري 1388/12/10 سیره علوي

 در نهج البالغه دومین همایش ملی سیره علوي) ع(علی دیدگاه امام  تربیت شهروندي از-26
  سیاوش پور طهماسبی با همکاري 1388/12/10

 ،تبریزبرنامه درسی نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران یین المللی کردن-27
1388/08/12  

 ،قمدر سالمت معنوي همایش ملی سالمت معنوي وتعمیق تربیت اسالمی نقش خانواده سالم-28
  اربابی اعظم با همکاري 1389/02/22

مهارت تفکر انتقادي در آموزش فلسفه به جوانان چهاردهمبن همایش بزرگداشت  جایگاه واهمیت-29
  بیجنوند فرامرز با همکاري 1389/03/01 مال صدرا

 شیخ اشراق واستنتاج اموزه هاي تربیتی آن مضاف اولین همایش انجمن فلسفه تبیین معرفت شناسی-30
  سونیا خدابخش -زینب مهدوي ،تهران ، با همکاري1389/02/30 تعلیم وتربیت

مبانی ارزش شناسی آموزش همزیستی وارائه راهکار در آموزش وپرورش ایران با توجه به مطالعات -31
،با همکاري سلمان   1390تطبیقی،  دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران ، اردیبهشت 

  رضوانخواه
بررسی مبانی فلسفی تربیتی فرانوگرایی وشناخت چالش ها وفرصت هاي آن در آموزش وپرورش -32

با همکاري زینب مهدوي وسونیا  1390ایران، دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران ، اردیبهشت 
  خدابخش

البالغه وعلوم انسانی  مرگ اندیشی وتاثیر آن بر تربیت انسان از دیدگاه نهج البالغه، همایش ملی نهج-33
  با همکاري منیر رضایی فریمانی1390اردیبهشت   29و 28،همدان ،دانشگاه بوعلی 

بررسی هویت زن در نهج البالغه وداللت هاي تربیتی آن،همایش ملی نهج البالغه وعلوم انسانی ،  -34
  اسی دهکرديبا همکاري مهدي فاضلی وآرزو عب1390اردیبهشت   29و 28همدان ،دانشگاه بوعلی 
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موانع واهداف تربیت درنهج البالغه ، همایش ملی نهج البالغه وعلوم انسانی ، همدان ،دانشگاه بوعلی -35
  با همکاري اعظم اربابی1390اردیبهشت   29و 28
با توجه به سه حیطه شناختی ،عاطفی وروانی حرکتی ، ) ع(ویژگی هاي انسان کامل از دیدگاه امام علی -36

با همکاري 1390اردیبهشت   29و 28هج البالغه وعلوم انسانی ، همدان ،دانشگاه بوعلی همایش ملی ن
  اعظم اربابی

احصاء وبررسی اصول تربیت اجتماعی با تاکید بر نهج البالغه ، ، همایش ملی نهج البالغه وعلوم -37
  اهبا  همکاري سلمان رضوانخو1390اردیبهشت   29و 28انسانی ، همدان ،دانشگاه بوعلی 

احصاء وبررسی اصول وروش هاي تربیت عاطفی با تاکید بر نهج البالغه ،  همایش ملی نهج البالغه  -38
  با  همکاري سلمان رضوانخواه1390اردیبهشت   29و 28وعلوم انسانی ، همدان ،دانشگاه بوعلی 

وم انسانی ، همدان مولفه هاي اخالق حرفه اي از دیدگاه نهج البالغه،  همایش ملی نهج البالغه وعل -39
  با  همکاري لیال بهنام جام1390اردیبهشت   29و 28،دانشگاه بوعلی 

بررسی تطبیقی هویت زن در قرآن وفمینیسم ،همایش ملی زن واهداف توسعه هزاره،دانشگاه آزاد -40
  ، با همکاري مهدي فاضلی89آذر  14اسالمی واحد خرم آباد،

در نهج البالغه ،سومین ) ع(لوي با تاکید بر سخنان امام علی مولفه هاي اخالق اجتماعی در سیره ع-41
  1389اسفند  10همایش ملی سیره علوي ،خرم آباد دانشگاه لرستان ،

 ملی الگوي همایش/ ایرانی  اسالمی شهروندي تربیت اساسی هاي مؤلفه شناسایی و بررسی-42
  .رهنما  اکبر / فراهانی شانییک اله عزتبا همکاري   1415 انداز درچشم ایرانی - اسالمی هویت

 1415 انداز درچشم ایرانی - اسالمی هویت ملی الگوي همایش ،)ره(امام  دیدگاه از هویت و رسانه-43
  صفوي سیدعلیرضا / با همکاري 

چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و  -  واکاوي هویت وابعاد مختلف ان در سند تحول بنیادین-44
  مکاري ناصر نوروزيباه 1392،تربیت ایران

پنجمین همایش  - - تبیین مبانی فلسفه اخالقی مال احمد نراقی وداللت هاي ان در تعلیم وتربیت-45
  با همکاري نجفی ودکتر فقیهی 1393،ملی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران

ن فلسفه پنجمین همایش انجم - - مبانی انسان شناختی تربیت اخالقی از دیدگاه مال مهدي نراقی-46
  باهمکاري نجمه احمد آبادي 1393،فلسفه تربیت دینی و تربیت اخالقی: تعلیم و تربیت ایران 

،دانشگاه  1394الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی همایش ملی تمدن نوین اسالمی، مهر ماه  - 47
  شاهد

 1394ماه  تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی،  همایش ملی تمدن نوین اسالمی مهر -48
  ،دانشگاه شاهد

چالش هاي تمدن نوین اسالمی ونقش ایران در کاهش ورفع آن، همایش ملی تمدن نوین اسالمی  -49
  ،دانشگاه شاهد 1394مهر ماه 

جایگاه ونقش حضور در تربیت دینی، پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت  -50
  ،دانشگاه شهید باهنر کرمان93اد خرد) فلسفه تربیت دینی وتربیت اخالقی (ایران

بررسی مبانی فلسفی معرفت شناختی در دوره قبل مدرن در تعلیم وتربیت، نخستین همایش ملی  -51
  23/9/93علوم تربیتی وروانشناسی
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٥٢-A Study of Educational Viewpoint of Derrida"   Nineteenth international conference 
of philosophy: PAIDEIA: Education in the Global era Samos , July , ٢٠٠٧ ٢١-١٥.Greek  ( 
 (١٣٨٦ تیرماه

 -٥٣ Philosophy of Islamic art: characteristics and distinctive features Twenty first 
international conference of philosophy ٢٠٠٩/٠٧/٢١ 

-   ٥٤    Roles and functions of new technologies from a postmodernism perspective 
Twenty first international conference of philosophy ٢٠٠٩/٠٦/١٢ بیست ویکمین  المللی فلسفھ   

-   ٥٥  philosophy of Islamic art: characteristics and distinctive features Twenty first 
international conference of philosophy ١٣٨٨/٠٤/١٦ 
 

  )استاد راهنما(کارشناسی ارشد  -راهنمایی پایان نامه  -14
 

  
 تاریخ عنوان پایان نامه نام ونام خانوادگی دانشجو 

 1388/09/12  البالغه تربیت عاطفی در نهج  ابوطالب زارع

سفی مهارتهاي زندگی دانشجویان رشته هاي فلسفی و غیر فل بررسی و مقایسه میزان فاطمه پی داد
 دانشگاههاي دولتی شهر تهران دانشکده هاي علوم انسانی

1385/10/12 

   دیدگاه پیامبر اعظم با تاکید بر احادیث شریف نهج الفصاحه مهارت هاي زندگی از غالمرضا عبدي

 1386/10/12 )ع(از منظر امام صادق بررسی تربیت اخالقی ساالري علی امیر

 1386/10/12 هاي تربیتی آن در زمینه تدریس لتپست مدرنیسم و دال بهرام احمد علی

  شناختی تربیت شهروندي تبیین مبانی ارزش مریم عیوضی

  تربیتی ابن خلدون بررسی دیدگاه هاي کرمی عبدالستار

  شناسی آموزش از راه دور تبیین میانی معرفت مقدم زینب قلی زاده

 1386/10/12  )ع(ادقبررسی تربیت اخالقی از منظر امام ص علی امیرساالري

 1388/09/12  تربیت عاطفی در نهج البالغه ابوطالب زارع

 بررسی و مقایسه میزان مهارتهاي زندگی دانشجویان رشته هاي فلسفی  فاطمه پی داد
  و غیر فلسفی دانشکده هاي علوم انسانی دانشگاههاي دولتی شهر تهران 

1385/10/12 

 1388/02/20 ي مولوي و داللت هاي تربیتی آنمثنو بررسی جایگاه عقل در زینب مهدوي

 1386/10/12  پست مدرنیسم و داللت هاي تربیتی آن در زمینه تدریس بهرام احمد علی

  روش هاي آموزش فلسفه به کودکان در کشور هاي مختلف ف وداتبیین تطبیقی اه خارستانی اسماعیلی

   م با تاکید بر احادیث شریف نهج الفصاحهمهارت هاي زندگی از دیدگاه پیامبر اعظ غالمرضا عبدي

 1388/12/24  زندگی اجتماعی در نهج البالغه مهارت هاي پور شیوا ایران

  1388/11/17  وچالش هاي مربوط به آموزش فلسفه به کودکان بررسی موانع  حسینی حمید رضا پیر
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 89شهریور  یبررسی تربیت اخالقی از دید ائمه اطهار در اصول کاف  مهدي فاضلی دهکردي

 1389مهر  تربیت حرفه اي از دیدگاه ائمه اطهار  سلمان رضوانخواه

بررسی میزات توجه به مولفه هاي محیط زیست  در کتاب هاي عمومی دوره کارشناسی   سمانه نقی پور
  آموزش عالی

 1388ابان

 1388ابان  ره راهنماییتوجه به مولفه هاي اصالح الگوي مصرف در کتب درسی دو بررسی میزان  بقا لیال جمالی

 اسفند1389  حرفه اي آموزش اعضاي هیات علمی دانشگاه شاهد بررسی اخالق  جام لیال بهنام

بررسی میزان توجه به مولفه هاي تربیت شهروندي در کتب ادبیات فارسی علوم   ام کلثوم شیرپور
  وتعلیمات دینی واجتماعی در مقطع راهنمایی

1390/04/20  

نوع ایدئولوژي برنامه درسی اعضاي هیات علمی دانشکده هاي علوم تربیتی بررسی   مهدي ملکی
  دانشگاه هاي دولتی شهر تهران

1390/09/09  

  1390/06/30  تبیین کارکرد تربیت دینی در دوره پست مدرن با تاکید برنقش مسجد  مجتبی همتی فر
 Comparative study of the role of education Philosophy in  زهره اعسگري

educational systems 

  جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت در نظامهاي اموزشی مطالعه تطبیقی –

1391/11/03  

  1391/11/04  بررسی برنامه اموزش فلسفه به نوجوانان در دوره متوسطه  فتحی جهانشاهی خدیجه

  ت علمیبررسی مولفه هاي تاثیر گذاربر روش تدریس اعضاي هیا  ضیائیان علیپور فاطمه

Investigate the  factors influencing in teaching of faculty 
members 

1391/11/02 

 1391/11/07  تهران 8بررسی میزان نفوذ فرایندسکوالریزاسیون در مدارس منطقه  ساجده پاریاو

 1391/10/24  بررسی اثار تربیتی مال احمد نراقی  نجمه احمدابادي ارانی

  ی جایگاه ونقش اصل اعتدال در تربیت اسالمیبررس  میرمحمودي اسیه

Investigate the the role of moderation in the Islamic 
education 

1392/11/06 

 - درجه 360بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز با استفاده از ارزشیابی   یاراحمدي سیده فاطمه
Investigate High school managers performance in using 

360-degree evaluation of Shiraz city  

1392/09/11  

حسینی  سیدحسن
  قورتانی

 بررسی دیدگاه معلمان در مورد کتب جدید التالیف پایه ششم ابتدایی

Investigate the teachers views about new books in 
elementary sixth 

1392/06/11 

 در اموزش متوسطه کشور) به شیوه ارزیابی درونی(ضمین کیفیتارایه چارچوبی براي ت  کشاورززاده علی
- Provide a framework for quality assurance(internal 

evaluation)in secondary school 

1392/03/26 
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  مقایسه نتایج ارزشیابی از استادان قبل وبعد امتحان در دانشگاه شاهد  جان جانی جزه فاطمه

Comparison of before and after the evaluation of the 
faculty members at the sahhed university 

1392/06/10 

  سی معناي زندگی وتاثیر ان در سبک زندگی از نظر فلسفیربر  صباحی الهام

Examine the the meaning of life and its impact on the 
lifestyle philosophically 

1392/06/13 

  1392/04/04  بررسی نگرش معلمان ووالدین نسبت به ارزشیابی توصیفی در شهر قدس  صلوحیدري مو مهدي

 1392/06/12  تحلیل محتواي کتابهاي دوره ابتدایی از منظر توجه به الگوي مصرف  رحیمی شهناز
                               ررسی تاثیر رفتارمعلم هنگام برگذاري امتحان در نتایج ارزشیابیب  مهدي بساط نیا

The effect of teacher behavior when the exam in results 
of the evaluation  

1393/06/11  

  1393/06/11  اسیب شناسی مدارس هوشمنددر مقطع ابتدایی شهر اصفهان  ندافیان زهرا
دین بررسی جایگاه مولفه هاي هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی وسند تحول بنیا  فاطمه شکرانی

  آموزش وپرورش
1393 

بررسی تاثیر نقشه مفهومی بر بهبود یادگیري معنا دار دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی   زهرا آهنیان مقدم
  در درس علوم تجربی

1393 

 1393  بررسی مبانی فلسفی ارزشیابی در تعلیم وتربیت  نادر فراقی

ي امتحان در نتایج ارزیابی دانش آموزان در بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزار  مهدي بساط نیا
  شهرستان ایالم

1393 

برسی جایگاه حیات طیبه در سند تحول بنیادین تعلیم وتربیت وتبیین راهکارهاي تحقق   فاطمه حسینایی
  آن

1393 

  
  )استاد مشاور(کارشناسی ارشد  -مشاوره پایان نامه  -15

 
 

نام ونام خانوادگی 
 دانشجو

 تاریخ   هعنوان پایان نام

سید مجتبی آل 
 علی

 1393  بررسی ضرورت وامکان آموزش فلسفه به دانشجویان غیر علوم انسانی

طاهره شهرابی 
 فراهانی

 1393  بررسی جایگاه آموزه مهدویت در سبک زندگی اسالمی وداللت هاي آن 

ه درسی بررسی رابطه هوش هیجانی ویادگیري زبان انگلیسبی و بهره گیري در بهبود برنام  
  زبان انگلیسی

1393 

 1393  مقایسه نظریه عقل فارابی با نظریات عقل ابزاري وارتباطی وداللت هاي تربیتی آنسید ضیا ئ 



١٨ | P a g e  
 

 الدین موسوي
 1393  بررسی جایگاه  مولفه هاي فرهنگ ایثار وشهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه  علی مقدم زاده
بخش از دیدگاه اعضاي هیات علمی دانشکده هاي طرح بررسی شاخص هاي تدریس اثر  فاطمه عطایی

  جامع دانشگاه شاهد
1393 

  

 
 

و دکتري کارشناسی ارشد،دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی :سوابق آموزشی  -16  
  

 مقطع تحصیلی عنوان دروس تدریس شده ردیف
 کارشناسی فلسفه تعلیم وتربیت 1
 کارشناسی اصول برنامه ریزي درسی 2
ریخ عمومی فلسفهتا 3  کارشناسی 

 کارشناسی مبانی فلسفه 4
 کارشناسی آموزش وپرورش کودکان استثنایی 5
 کارشناسی مقدمات برنامه ریزي درسی وآموزشی 6
 کارشناسی مدیریت اسالمی 7
 کارشناسی پروژه تحقیقاتی 8
 کارشناسی ارشد تربیت در نهج البالغه 9

ینظریه هاي برنامه ریزي آموزش 10  کارشناسی ارشد 
 کارشناسی ارشد مکاتب فلسفی وآرء تربیتی 11
ائمه اطهار تربیتی نظریات 12  کارشناسی ارشد 
 کارشناسی ارشد نگرش سیستمی در برنامه ریزي درسی وآموزشی 13
تربیت.رشته فلسفه تعلیم و 2و1زبان تخصصی   14  کارشناسی ارشد 
دکارشناسی ارش نظریه هاي برنامه درسی 15  
 کارشناسی ارشد کلیات فلسفه 16
 کارشناسی ارشد روش هاي تدریس پیشرفته 17

 دکتري تاریخ اندیشه هاي تربیتی غرب 18

 دکتري مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران 19
 

 


