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لرحیم اهللبسم لرحمن ا  ا

 

 

 پژوهشی و آموزشی سوابق

 

 یفرد مشخصات .1

 وضعیت تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام

 تأهل

مرتبه 

 علمی

 پست الکترونیکی پایه

  Dr.sasadian@gmail.com 1 استادیار متأهل 1357 ایرانی انیاسد  روسیس

 

 یلیتحص سوابق .2

 نوع مدرک یلیرشته تحص لیتحص کشور محلنام  لینام دانشگاه محل تحص

 هیران ارومیا هیدانشگاه اروم
 ریزیبرنامهت و یریمد

 آموزشی
 یکارشناس

 ارشد یکارشناس یدرس ریزیبرنامه ران تهرانیا ییدانشگاه عالمه طباطبا

 یدکتر یدرس یریزبرنامه ران تهرانیا ییدانشگاه عالمه طباطبا

سال سوم متوسطه بر اساس اصول  شناسیروانبررسی و ارزشیابی محتوای کتاب  ارشد نامهپایانعنوان 

 محتوا دهیسازمانانتخاب و 

 بنیادها و راهکارهای اسالمی کردن برنامه درسی و ارائه مدلی جهت آن دکتری نامهپایانعنوان 
 

 آموزشی سوابق .3

 س شدهیتدر هایدرسعنوان  لییسال تحص نام دانشگاه

 1390تا  1385 هیاروم یاسالم آزاددانشگاه 
، تربیت در آموزشی یو طراح یریادگی مسائل یق، طراحیروش تحق 

 زبان تخصصی -درسی ریزیبرنامهاسالم، روش تدریس دینی، 

در مقطع ) یخوام نور یدانشگاه پ

 ارشد( یارشناسک
 آموزشی ریزیبرنامهو  البالغهنهجت در یشرفته، تربیق پیروش تحق 1386

 1393-1391 اسالمی مرند آزاددانشگاه 
 ریزیبرنامه، در برنامه درسی یادگیری یهایتئورتربیت اسالمی، کاربرد 

 درسی ضمن خدمت و.........

 

 یشغل سوابق .4
 

 محل کارو شماره تلفن آدرس 
 خیتار

 انیپا
 شغل نام محل کار سمت شروع خیتار

 یات علمیه 1391 - نشگاه شهید مدنی آذربایجاندابریز ت

 یات علمیعضو ه

دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان

 یفعل

 

 12/10/94تاريخ تنظيم:

mailto:Dr.sasadian@gmail.com
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 هامسئولیتسابقه . 5

 خ شروعیتار انیخ پایتار تیمدت مسئول تیمسئول سمت و محل خدمت

 1388 - - بازرس و ناظر استان آ.غ یاربردک یدانشگاه علم

 یامانتظ یروین یقات راهبردیدفتر تحق
ه و داور یریات تحریه

 یپژوهش یارهاک
- - 1388 

 د استان آ.غیاد شهیسازمان بن
عضو شورای پژوهشی 

 استان
- - 1388 

عضو شورای پژوهشی  استان آ.غ یمایصداوس

 استان

 - 1389 

عضو کمیته تخصصی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

طراحی برنامه راهبردی 

 دانشگاه

  1391 

 معاون دانشجویی دانشگاه جانیآذربا یدنم دیدانشگاه شه

 

 1392 1393 یک سال

مسئول ارزیابی ستاد  جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه

 بحران دانشگاه

- - 1393 

مسئول طراحی برنامه  جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه

 راهبردی دانشگاه

 1393 1393 ماه 8

 

 یپژوهش سوابق .6

 پژوهشی داخلی -میدر مجالت عل منتشرشدهالف: مقاالت 

 عنوان مقاله ردیف
 عنوان مجله

سال 

 انتشار

شماره و 

 دوره مجله

 صفحات

فصلنامه علمی و  یو دفاع ینظام یهاتیفعالاربرد آن در کو  یپژوهندهیآ 1

تخصصی فرماندهی 

 انتظامی استان آ.غ

1388 

شماره  2سال 

 3و  2

4-8 

ت یبر امن هاآن ریثتأبه لحاظ  یمرزبرون یهارسانه یل محتوایتحل 2

 استان آ.غ یاسیس

فصلنامه علمی و 

تخصصی فرماندهی 

 انتظامی استان آ.غ

1389 

شماره  3سال 

 7و  6

41-61 

ان دانشگاه یدانشجو یت اجتماعیفاکرد خانواده و کن عملیرابطه ب 3

 واحد سلماس یاسالم آزاد

شماره  3سال  1390 علوم رفتاری

9 

25-41 

 آموزش محور با یوهیشعلوم به  یدرس یهبرنام یاثربخش یبررس 4

 ییابتدا ٔ  دورهوه پژوهش محور در یعلوم به ش یدرس ٔ  برنامه

شماره  5دوره  1392 یعلوم رفتار

15 

9-23 

 و درس کالس مدیریت هایشیوه غیرمستقیم و مستقیم اثر 5

 معلمان کاریاهمال بر مدرسه جو از ادراک

 هایپژوهش

 یاجتماع شناسیروان

 4 ٔ  دوره 1394

 16 شماره

53-71 

در  یو انفراد یتکس مشاریروش تدر ین اثربخشیسه بیمقا 6

اول متوسطه در درس زبان  آموزاندانش  یلیشرفت تحصیپ

 44-37 37شماره  1394 آموزش یآورفن
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  یسیانگل

ا توجه ب کیزیدرس ف آموزشی یها ایچندرسانه یمحتوا لیتحل 7

حتوا، ساختار و مایچندرسانه اصول به  

و  اطالعات یآورفن

ارتباطات در علوم 

 یتیترب

شماره  5سال  1394

4 

71-95 

و  مسئلهجهت ارتقاء سطح مهارت حل  ی: ابزاریآموزشیلگو 8

 در درس علوم آموزاندانش  یکار گروه

  16شماره  1395 آموزش آوریفن

در  ییابتدا ٔ  دوره یمطالعات اجتماع یدرس ٔ  برنامه یهاچالش 9

 لریبر اساس مدل تا اجتماعی – یروندشه تیترب

 

و  هیدو فصلنامه نظر

 یعمل در برنامه درس

شماره  3دوره  1394

6 

 

 دانش یدارنید دری مذهب هایکارتون ریتأثپنهان:  یریادگی 10

 ییششم ابتدا ةیدختر پا آموزان

شماره  8دوره  1394 تحقیقات فرهنگی ایران

3 

133-155 

   1395  ل برنامه درسی رشته پرستاریحوزه عاطفی: عنصر مغفو 11

12      

 

 ب: مقاالت منتشره در مجالت خارجی

سال  عنوان مجله عنوان مقاله ردیف

 انتشار

شماره و 

 دوره مجله

 صفحات

1 Review Guidelines of increase Effectiveness 

of Family Education in Schools 

According to Institute Training Model in 
Shahindezh city 

Advances in 

Environmental 

Biology 

2014 8(25) 

Special 

511-517 

2 The Effectiveness of Using Synectics and 

Exploratory Teaching Methods on Academic 

Achievement and Creativity of Students in the 
Sixth Grade in Khosroshahr 

Science Journal 2013  

 Vol.1, 

No.2 

 

 1224- 

1232 

 

 داخلی یهاشیهمادر  شدهارائه : مقاالتج

سطح 

 همایش
 محل برگزاری

سال 

 برگزاری
 عنوان مقاله همایشعنوان 

رد

 یف

 ملی
دانشگاه  بابلسر

 مازندران
1387 

برنامه  شدنیجهانش یهما

 یدرس

ارائه و ) یدرس ٔ  برنامه شدنیجهانرویکردهای 

درسی  ٔ  برنامهدر همایش ملی انجمن  شدهچاپ

 ایران(

 

1 

 یامنطقه

سلماس دانشگاه 

اسالمی واحد  آزاد

 سلماس

1388 
دانشگاه  یامنطقهش یهما

 سلماس

نقش برنامه درسی در تقویت اتحاد اسالمی و 

 انسجام اسالمی

 

2 

 یامنطقه

 

 اسالمی آزاددانشگاه 

 واحد ماکو
 

 

1388 

رویکردهای نوین یاددهی 

و یادگیری در آموزش 

 علوم

 

علوم:  یرنامه درسب ین در طراحینو یردیکرو

 محور –استاندارد  یقیتلف یبرنامه درس یسوبه

 

3 
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 اسالمی آزاددانشگاه  یامنطقه

 واحد ماکو
 

رویکردهای نوین یاددهی  1388

و یادگیری در آموزش 

 علوم

 

ارزشیابی درون دادها و  "تحت عنوان یامقاله

 "اسالمی آزاددانشگاه  آموزشیبرون دادهای 

دانشگاه  یامنطقهش یر هماد شدهچاپو  )ارائه

 (واحد ماکو اسالمی آزاد

4 

ت و یامن یش ملیهما 1389 تبریز ملی

 گذاریسرمایه

 سویبه یگام :یدرس ٔ  برنامهدر  گذاریسرمایه

 یاجتماع یهابیآساهش ک

5 

ه یاول یریشگیپ یش ملیهما 1390 ارومیه ملی

 اد در استان آ.غیاز اعت

ن در رویکردی نوی مدل اعتقاد سالمت:

پیشگیری اولیه از گرایش به اعتیاد در مدارس و 

 آموزشی یهاطیمح

 

6 

دانشگاه  تبریز ملی

 شهید مدنی

قومیت و فرهنگ ایرانی  1392

 اسالمی

برنامه درسی و الزامات آن برای توجه به 

 قومی یهاتفاوت

 

7 

دانشگاه  تبریز ملی

 شهید مدنی

قومیت و فرهنگ ایرانی  1392

 اسالمی

وحدت  سویبه یکردید فرهنگی؛ روچن آموزش

 اقوام از رهگذر آموزش تعامل

 

8 

تبریز دانشگاه  ملی

 آزاد

و  تیریرشته مد یبرنامه درس یفیک یابیارزش کیفیت در آموزش عالی 1392

و  انیدانشجو دگاهیاز د آموزشی ریزیبرنامه

 رشته نیاستادان ا

9 

پنجمین همایش ملی  1392 سنندج ملی

 پنهان یهابیآس

اثربخشی کارکرد خانواده بر کاهش باورهای 

 آموزانغیرمنطقی دانش 

10 

پنجمین همایش ملی  1392 سنندج ملی

 پنهان یهابیآس

فرزند پروری تصوری در  یهاسبکنقش 

 انگیزش تحصیلی دانشجویان هایگیریجهت

11 

تغییر در برنامه درسی  1392 دانشگاه بیرجند ملی

تحصیلی  یهادوره

 ورشوپرآموزش

 یبرنامه درس رییو تغ "نگرش معلمان"عنصر 

 ییششم ابتدا هیتفکر و پژوهش در پا

12 

المللبین

 ی

 المللیبینسومین کنفرانس  1392 جزیره کیش

 علوم رفتاری

حل  یهامهارتبا  چندگانه یهاهوش نیرابطه ب

 ییابتدا چهارم دوره هیپا آموزانمسئله دانش 

13 

المللبین

 ی

 المللیبینین همایش دوم 1393 تهران

 مدیریت و فرهنگ توسعه

اعضای  آموزشیرابطه تعهد سازمانی و اثربخشی 

 ارومیهواحد  اسالمی آزادهیات علمی دانشگاه 

14 

اولین همایش علوم تربیتی  1393 تهران ملی

 یهابیآس، شناسیروانو 

 اجتماعی و فرهنگی ایران

( در هاتیها )قومتیاقلبررسی تحلیلی دیگر 

 رنامه درسیب

15 



 

5 

 

تهران دانشگاه  ملی

 تربیت مدرس

 رانیدر ا یبرنامه درس 1394

  فاصله نظر و عمل

مطالعات  یشدن برنامه درس نهینهاد زانیم یبررس

 هاآن انیمجر یبرا یاجتماع

16 

المللبین

 ی

دانشگاه پیام نور 

 واحد نکا

 المللیبیناولین کنفرانس  1394

 علوم تربیتی

اد نظریه ضمنی هوش و ارتباط بررسی تحلیلی ابع

 آن با یادگیری

17 

المللبین

 ی

تهران مرکز 

 یهاپژوهش

 صداوسیما

 المللیبینکنفرانس  نیاول 1394

نوین در علوم  یهاپژوهش

 انسانی

 آموزانو نگرش دانش  کالس درسمحیط شاد 

 به درس ریاضی

18 

 

 خاتمه یافته یپژوهش یهاطرحد: 
 

 

 ردیف
 یمجر عنوان طرح

ر همکا

 طرح

مسئول 

 انجام مطالعه

سال 

 اجرا

1 
 آزاددانشگاه  آموزشیارزشیابی درون دادها و برون دادهای 

واحد سلماس اسالمی  

 

روس یس

 انیاسد
- 

 آزاددانشگاه 

واحد  اسالمی

 سلماس

 

1388 

2 
دانشجویان  یمندتیرضابر میزان  مؤثربررسی و شناسایی عوامل 

 از مدل کانواسالمی با استفاده  آزاداز دانشگاه 
 کیحسن مل

روس یس

 انیاسد

 آزاددانشگاه 

واحد  اسالمی

 سلماس

 

1388 

3 
ترافیکی  یرفتارهاراهنمایی و رانندگی بر  عالئم ریتأثبررسی 

 رانندگان استان آ.غ

روس یس

 انیاسد
- 

اداره راه و 

استان  یترابر

 آ.غ

1388 

4 
ن ضمن خدمت استادان و کارکنا یهادورهبررسی میزان اثربخشی 

 اسالمی بر اساس مدل کرک پاتریک آزاددر دانشگاه 

 

سیروس 

 اسدیان

 

 

 

 

 

 آزاددانشگاه 

واحد  اسالمی

 سلماس

 

1388 

 

 

5 

ی دانشجویان ت اجتماعیفاکرد خانواده و کن عملیرابطه ب بررسی

 دانشگاه آزاد اسالمی

روس یس

 انیاسد

 

 

 

- 

 

 

 آزاددانشگاه 

 سلماس

 

 

1388 

 

 

 

6 

 .غ به استفاده از ماهوارهآخی از مردم استان بررسی علل گرایش بر
روس یس

 انیاسد

- 

 

 

نیروی انتظامی 

 استان آ.غ
1388 
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 منتشرشده: کتب ه

 راژیت

تعداد 

صفحا

 ت

 شابک
نام ناشر و محل 

 انتشار

خ یتار

 انتشار
 کتاب عنوان

 ردیف

2000 325 9789641000884 

تهران. سازمان چاپ 

و انتشارات دانشگاه 

 اسالمی آزاد

1389 
 یدرسبرنامه  یم اساسیهمفا

 ترجمه()

1 

 1394 تهران انتشارات بال 0-52-2574-964-978 240 1100
-استاندارد یقیتلف یبرنامه درس

 ترجمه(محور )

2 

 

 اهنمایی شده در دانشگاه شهید مدنی آذربایجانر یهانامهپایانی: 
مشخصات  ردیف

 دانشجو

تاریخ  رشته تحصیلی نامهپایانعنوان 

 عدفا

 مقطع تحصیلی

آیت قدوسی  1

 نژاد

 کاریاهمالمدیریت کالس و ادراک از جو مدرسه با  هایشیوهرابطه 

 دشت ده هایدبیرستانمعلمان 

 شناسیروان

 تربیتی

 ارشد 93

 شناختیروان توانمندسازیو اعتماد سازمانی با  ایحرفهرابطه اخالق  محسن ربیعی 2

 معلمان در تبریز

آموزش و 

نابع بهسازی م

 انسانی

 ارشد 93

در برنامه درسی دانشجویان رشته  ایحرفهبررسی انعکاس اخالق  وحیده رحیمی 3

 تبریز آزادپرستاری دانشگاه 

 ریزیبرنامه

 درسی

 ارشد 

رحمت سعادت  4

 فر

استادان و رابطه ان با  ایحرفهتدریس اثربخش بر اساس تجارب 

 گزارشی -تدریس خود

 ریزیبرنامه

 درسی

 ارشد 

ابتدایی به لحاظ توجه به حقوق تربیتی  6و  5تحلیل برنامه درسی  صابر دوستی 5

 آموزانکودکان بر اساس دیدگاه معلمان و دانش 

 ریزیبرنامه

 درسی

 ارشد 

معلمان با باورهای  ایحرفه هایصالحیتو  ایحرفهرابطه اخالق  حمزه قلی زاده 6

 خودکارآمدی آنان

تحقیقات 

 آموزشی

 ارشد 

 

 

 

 

 

 آذربایجان مشاوره شده در دانشگاه شهید مدنی هاینامهپایانو: 

مقطع  تاریخ دفاع رشته تحصیلی نامهپایانعنوان  مشخصات دانشجو ردیف



 

7 

 

 تحصیلی

مدل تعالی سازمانی و نقش ارزیابی در  استقراریافتهارزیابی وضعیت  محمد خدابنده لو 1

رکت فوالد مهر توسعه عملکرد کارکنان از دیدگاه کارکنان ش

 سهند

آموزش و 

بهسازی منابع 

 انسانی

 ارشد 1393

پیشرفت اجتماعی با  هایهدفو  شناختیمعرفترابطه باورهای  بهاره ابراهیمی 2

 تعهد شغلی دبیران دوره متوسطه شهر کامیاران

 شناسیروان

 تربیتی

 ارشد 1392

 دوم ٔ  دوره فیزیک آموزشی هایایچند رسانه محتوای تحلیل زهرا کرمی 3

 ایچندرسانه طراحی اصول اساس- بر فیزیک ریاضی رشته متوسطه

 الکترونیکی محتوای تولید استانداردهای و

تحقیقات 

 آموزشی

 ارشد 1393

برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در تربیت  هایچالش رضا فزونی 4

 اجتماعی -شهروندی

 تحقیقات

 آموزشی

 ارشد 1393

و شناسایی  آوریفنبررسی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و  د زادهمرتضی محم 5

 دبیران و مدیران در تبریز ازنظر بران مؤثرعوامل 

 ریزیبرنامه

 درسی

 ارشد 1394

کارآمدی و  -انگیزشی خود هایشاخصبررسی علل تغییرات  سمانه رضایی 6

 ارزش تکلیف دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 اسیشنروان

 تربیتی

 ارشد 92

 

 اسالمی آزاد یهادانشگاهراهنمایی شده در  یهانامهپایانن: 
 

مشخصات  ردیف

 دانشجو

رشته  نامهپایانعنوان 

 تحصیلی

تاریخ 

 دفاع

مقطع 

 تحصیلی

 نام دانشگاه

محیط کالس درس بر نگرش  شادسازی ریتأثبررسی  مسگر محمدحسن 1

 مقطع متوسطه به ریاضی آموزاندانش 

 ریزینامهبر

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1390

 ارومیه

اعضای  آموزشیرابطه تعهد سازمانی و اثربخشی  هوشنگ عزیزی 2

 اسالمی واحد ارومیه آزادهیات علمی دانشگاه 

مدیریت 

 آموزشی

 آزاددانشگاه  ارشد 1393

 مرند

الله حسن  3

 ریحانی

مشارکتی و انفرادی  ریستدبررسی اثربخشی روش 

 بر پیشرفت تحصیلی....... انگلیسیان در درس زب

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 ارومیه

میزان اثربخشی عملکرد مدارس قرآنی از بعد  فرزانه محرر 4

 در قیاس با مدارس دولتی.... خوانیروانروخوانی و 

آموزش 

 ابتدایی

 آزاددانشگاه  ارشد 1391

 ارومیه

عالقه والدین به حضور در مدارس  عدم شناسیآسیب آیت محمدی 5

 و مشارکت در مدیریت یادگیری فرزندان خود....

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1391

 ارومیه

 آموزاندانش  داریدینمذهبی بر  هایکارتون ریتأث مرضیه مقدم 6

 دختر پایه ششم ابتدایی

آموزش 

 ابتدایی

 آزاددانشگاه  ارشد 1393

 ارومیه

رابطه هوش سازمانی با مدیریت تعارض در بین  قرآنیاکرم  7

 مدیران و معلمان شهر مرند

مدیریت 

 آموزشی

 آزاددانشگاه  ارشد 1393

 مرند

کودک محور و  آموزشیرویکرد  یاسهیمقابررسی  خدیجه احمدی 8

 سنتی بر پرورش خالقیت... آموزشیرویکرد 
 

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 مرند
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میر بشیر همت  9

 یار

 مسئلهحل  یهامهارتچندگانه با  یهاهوشرابطه بین 

 پایه چهارم...... آموزاندانش 

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 مرند

دوم و سوم  یهاهیپاتحلیل محتوای کتب علوم  کامیار افشاری 10

 راهنمایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی

 ریزیبرنامه

 یدرس

 آزاددانشگاه  ارشد 1391

 مرند

میزان سواد تدوین طرح درس در بین معلمان دوره  بهزاد بایزیدی 11

 ابتدایی شهر اشنویه

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 ارومیه

پایه پنجم ابتدایی از  آموزاندانش  تأثیرپذیریمیزان  هما میرزایی 12

 برنامه درسی دینی

 ریزیبرنامه

 یدرس

 آزاددانشگاه  ارشد 1391

 ارومیه

حمیده سید  13

 هاشمی وش

 یهارستانیدبدختر  آموزاندانش  تأثیرپذیریمیزان 

 شهرستان مرند از فرهنگ غرب

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1393

 مرند

بررسی نگرش معلمان، مشاوران، والدین و دانش  فاطمه بی باک 14

به آموزش مسائل جنسی دختر متوسطه نسبت  آموزان

 در محتوای کتب درسی

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 مرند

رابطه جو عاطفی خانواده با میزان شادمانی و پیشرفت  رضا سلیمانی 15

 تحصیلی.....

آموزش 

 ابتدایی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 ارومیه

مسعود سیروس  16

 مهر

برنامه درسی  نگرش مجریان برنامه درسی در خصوص

 مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1391

 ارومیه

یادگیری و بهبود عملکرد  یهاسبکبررسی رابطه بین  سهراب علی نیا 17

 پایه سوم متوسطه.... آموزانتحصیلی دانش 

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 مرند

از  آموزیمهارتموانع اجرایی راهبرد تدریس الگوی  وستلیال زیبا د 18

 دیدگاه معلمان...

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1393

 مرند

رابطه بین تفکر انتقادی با کاهش ناهماهنگی  کریم خلیلی 19

 دوم متوسطه آموزانشناختی( دانش  -یختگیبرانگ)

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 یزتبر

تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره  رحیم ابراهیمی 20

 ابتدایی به لحاظ توجه به مفهوم حقوق بشر

 ریزیبرنامه

یدرس  

2139  آزاددانشگاه  ارشد 

هیاروم  

در کتب علوم  زیستمحیطمیزان انعکاس مفاهیم  رسول باقری 21

 تجربی دوره ابتدایی...

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1393

 مرند

مقایسه ارزشیابی توصیفی و سنتی بر اساس میزان توجه  علی پروین 22

 به سطوح شناختی بلوم در مدارس ابتدایی

 ریزیبرنامه

یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390

هیاروم  

با شیوه پژوهش  بررسی تطبیقی برنامه درسی علوم افسانه حبیبی آذر 23

 محور آموزشمحور با برنامه درسی 

 ریزیبرنامه

یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390

هیاروم  

 آموزاناجتماعی دانش  یهامهارتبررسی رابطه بین  معصومه آذرتاش 24

 هاآناجتماعی معلمان و والدین  یهامهارتبا 

 ریزیبرنامه

یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390

هیاروم  

بسیج  یآموزش یهابرنامهبررسی میزان اثربخشی  علی وقاری 25

 فرهنگیان در شهرستان ارومیه

 ریزیبرنامه

یدرس  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390

هیاروم  

 آزاددانشگاه  ارشد 1390 ریزیبرنامهدوره  آموزانچندگانه دانش  یهاهوشرابطه بین  شهریار عباسیان 26
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یدرس در برنامه درسی هاآنموفقیت  متوسطه و میزان هیاروم   

نوین در هویت دینی و ملی دانش  یهایآورفننقش  بابا زادهحامد  27

 شاهد و ایثارگر آموزان

تحقیقات 

 آموزشی

 آزاددانشگاه  ارشد 1394

 مرند

خسرو حسنعلی  28

 زاده

رابطه بین راهبردهای مطالعه و یادگیری با خود نظم 

 ...آموزاندهی تحصیلی دانش 

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1394

 مرند

زندگی دانش  یهامهارترابطه بین طرح کرامت و  هاوندیرستم ن 29

 پایه پنجم آموزان

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1394

 مرند

گزارشی -تدریس عالی و ارتباط آن با تدریس خود کیوان جمشیدی 30

 معلمان دوره راهنمایی

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1392

 مرند

یوسفعلی  31

 نیجهانبا

دوره  یشناسستیزتحلیل محتوای کتب درسی 

 و حفاظت از آن زیستمحیطمتوسطه در ارتباط با 

 ریزیبرنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1391

 مرند

دانش آموزان دوره   یریادگیسبک  یقیتطب ی سهیمقا رقیه علیزاده 32

 یو تجرب یعلوم انسان یدوم متوسطه رشته ها

ریزی برنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  رشدا 1394

 مرند

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی اول متوسطه  ویدا عبادی 33

 بر اساس اصول انتخاب محتوا

ریزی برنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1394

 مرند

 یبر سرزندگ نیوالد یتیترب یروشها  ریتاث یبررس غفارزاده 34

 دورهدانش آموزان  یلیتحص شرفتیو پ  یلیتحص

 هیطه اروممتوس

ریزی برنامه

 درسی

 آزاددانشگاه  ارشد 1394

 ارومیه

 

 ادارات برای اعضای هیات علمی و کارکنان آموزشی یهاکارگاهتدریس در  :و
 

 عنوان دوره
نوع دوره 

 آموزشی
 خ برگزارییتار محل برگزاری طول دوره مجری برگزاری

 روش تحقیق
مخصوص هیات 

 هادانشگاهعلمی 

می جامع عله ادانشگ

کاربردی استان ا.غ و 

 آزاددانشگاه 

  ارومیه 

 فلسفه تعلیم و تربیت
مخصوص هیات 

 هادانشگاهعلمی 
  سلماس  آزاد دانشگاه

 یسینومقالهروش 
مخصوص 

 کارکنان
  ارومیه  شرکت برق استان آ.غ

 خالقیت
مخصوص 

 کارکنان
  سلماس  آزاددانشگاه 

 

 روش تدریس

مخصوص هیات 

 هادانشگاهعلمی 

انشگاه جامع علمی د

 کاربردی استان ا.غ
 

 

 ارومیه
 

 ارتباط چهره به چهره
مخصوص 

 کارکنان
  آزاده ادانشگ

 سلماس
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 درسی یزیربرنامه
اعضای هیات 

 علمی
  ارومیه  آزاددانشگاه 

 

 : انگلیسی در حد ترجمهیخارج هایزبانی با یزان آشنای: می 


