
 نام آن كه جان را فكرت آموخت     چراغ دل به نور جان برافروختبه  
  

  )CV(شغلي و آثار علمي سوابق تحصيلي،

  دكتراحد نويدي  
  

  خالصه
در رشته روانشناسي باليني از دانشــگاه تبريــز، مــدرك كارشناســي ارشــد را  ١٣٦٧دكتراحد نويدي مدرك كارشناسي را در سال 

در رشته روانشناســي از دانشــگاه عالمــه طباطبــايي  بــا  ١٣٨٥درك دكتري را در سال از دانشگاه تربيت معلم تهران و م ١٣٧٣درسال 
اســت. در همــه درجه عالي دريافت كرد. عالوه براين،يك مدرك ديپلم در زمينه مديريت تغيير از دانشگاه سيدني استراليا دريافــت كرده

هاي مختلــف در ســمت ١٣٦٩است. تا ســال شركت كرده تغيير يريتالمللي  در زمينه مدها دانشجوي ممتاز بود. در دو كارگاه بيندوره
هاي تحصيلي را تجربه كــرد. ســپس، بــه آموزشي و اداري آموزش و پرورش استان و منطقه مشغول خدمت بوده و تدريس در همه دوره

ســال  ٢٠در طــول ول اســت.سال است كه در حوزه تعليم و تربيت به مطالعه و پــژوهش مشــغ ٣٠كار پژوهشي روي آورد. وي بيش از 
هاي تربيت معلم(خوارزمي)، عالمه طباطبــايي و شــهيد رجــايي تــدريس گذشته دروس مختلف روانشناسي و علوم تربيتي را در دانشگاه

اســت. بــه عنــوان طــرح پژوهشــي نظــارت داشته ١٥طرح پژوهشي در سطح ملي و استاني اجرا كرده و بر بيش از  ٣٠است. حدود كرده
پژوهشــي اش در مجــالت علميمقالــه ٢٣نامه كارشناسي ارشد همكاري كــرده اســت. تــاكنون پايا ٢٥نما و مشاور در  بيش از استاد راه

 ٣٠هــاي ملــي ارائــه كــرده و بــيش از كنند. عالوه براين، چندين مقاله در همايشانتشار يافته و  دو مقاله ديگر فرايند داوري را طي مي
ير پژوهشنامه آموزشي،مجالت رشد، روزهاي زندگي، سپيده دانــايي، يــار مهربــان) منتشــر شــده اســت.  اش در مجالت عمومي(نظمقاله

است. اين پژوهشگر حوزه تعلــيم كتاب همكاري كردهسه كتاب را  به عهده داشته و  در تأليف  ٢ مؤلف اصلي كتاب  و  دو مترجم اصلي 
 ، هاي آموزشيلنامه تعليم و تربيت، فصلنامه نوآوريپژوهشي(فصو تربيت در زمينه داوري مقاالت مجالت علمي

يــام نــور، دانشــگاه شــهيد اي ، دانشــگاه پهاي ملي(دانشگاه فني و حرفهداوري مقاالت ارائه شده به همايش )،
آمــوزان و همكــاري بــا درمانگــاه ائه خــدمات مشــاوره بــه دانش)،همكاري با مدارس در زمينه آموزش كاركنان و ار، دانشگاه تبريزرجايي

  خيريه شهيد بهشتي(ارائه خدمات مشاوره روانشناختي) همكاري چشمگيري داشته است.
هاي پژوهشي از طرف وزير آموزش و پرورش و رئيس پژوهشــگاه مــورد مناسبت انجام فعاليتبارها به ١٣٩٠تا  ١٣٧٧هاي در سال

آمــوزش و پــرورش از وزيــر   پژوهشــگاه مطالعــات ١به عنوان پژوهشگر برگزيده و رتبــه ١٣٩١و   ١٣٨٤هاي در سال تقدير قرار گرفته و
اكنون به عنــوان به مرتبه دانشياري ارتقا يافته و هم ١٣٩٢وي در سال  علوم، تحقيقات و فناوري لوح تقدير و جايزه دريافت كرده است.

  اي مشغول خدمت است.هاي فني و حرفهموزشآپژوهشي  و مدير گروه  ٢٥پايه  پژوهشي دانشيار
  


     نويدينام خانوادگي:     احد نام:  الف)      :مشخصات )١
     .٤طبقه  -٦پالك - كوچه خسرو -خانپل كريمنرسيده به  - ايرانشهر شماليخيابان  -تهراننشاني محل كار: ب)

٢٣٨داخلي  ٨٨٣٤٦١٢٢-٣: محل كار تلفن

بلوار شهيد صالحي -بلوار شهيد اكبري  آزاديخيابان  تهران محل سكونت:   نشاني ج)     
  ٠٩١٢-٥٣٣٦٩٩٣وتلفن:   - 



 سابقه تحصيالت دانشگاهي)٢:  
  

دانشگاه محل رشته تحصيليمدرك تحصيلي
تحصيل

اخذ سالكشور
مدرك

معدل دوره

١٣٦٧٥/١٧ايرانتبريزروانشناسي بالينيليسانس

١٣٧٣١٥/١٨ايرانتربيت معلم تهرانروانشناسي تربيتيفوق ليسانس

١٣٨٥٥/١٨ايرانعالمه طباطباييروانشناسيدكتري

  :هاي آموزشيشركت در كارگاه)٣
  

زبان دورهبرگزاري سالمحل برگزاريمدركعنوان كارگاه

Leadership & Team-Building for 
Excellence in TVET

انگليسي١٩٩٧فليپين -كالج كلمبونامهگواهي

Graduate Diploma in Social 
Sciences with major studies in 
Change Management

نامهگواهي ايران٢٠٠٢انگليسي

Leaderships Specialized in 
Educational Strategic Planning 

نامهگواهي ايران -آيسسكو٢٠٠٩انگليسي
  
  ي:سوابق شغل)٤

رديف


مؤسسه محل اشتغالعنوان شغل

اشتغالزمان       

مدتتاريخ

١آموزگار آموزش و پرورشآموزش و پرورش آذربايجان شرقي١٣٦٥سال ٢

٢دبير آموزش و پرورشآموزش و پرورش آذربايجان شرقي١٣٦٧سال ٢

٣كارشناس مسئول تحقيقاتياداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرق١٣٦٩سال ٢

٤گروه مطالعات و ارزشيابيمديرايحرفهوريزي آموزش فنيدفترتحقيقات و برنامه١٣٧٣

سا
ل

٥ عضو هيأت علمي پژوهشكده تعليم و تربيت١٣٧٦سال ١٦

٦ مدير گروه پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت١٣٨٠سال ٥

٧ عضو هيأت علمي پژوهشكده تعليم و تربيتسال ٦  ١٣٨٥  
    ١٣٩٢پژوهشكده تعليم و تربيت مدير گروه پژوهشي   ٩

 
  ٤٢مرتبه دانشگاهي: استاديار پايه )٥
  

سوابق آموزشي:)٦  
تدريس   نام دانشگاه  عنوان درس  رديف

  هفتگي
  تاريخ تدريس

١(جبراني)علوم تربيتيدانشگاه شهيد رجايي تهران١٣٧٤- ٧٥نيمسال اول و دوم   ساعت ٨



 
٢ربيتي(جبراني)علوم تدانشگاه شهيد رجايي تهران١٣٧٥-٧٦نيمسال اول و دوم   ساعت ٨

٣ روانشناسي تربيتيدانشگاه شهيد رجايي تهران١٣٧٥-٧٦نيمسال اول و دوم   ساعت ٦

٢اصول و فنون مشاوره دانشگاه شهيد رجايي تهران١٣٧٥-٧٦نيمسال اول و دوم   ساعت ٤

٤ روانشناسي تربيتيه شهيد رجايي تهراندانشگا١٣٧٥-٧٦نيمسال اول و دوم   ساعت ٦

٥ روانشناسي تربيتيدانشگاه شهيد رجايي تهران١٣٧٦- ٧٧نيمسال اول و دوم   ساعت ٦

٦ روانشناسي تربيتيدانشگاه شهيد رجايي تهران١٣٧٨- ٧٩نيمسال اول و دوم   ساعت ٩

٧ تمرين دبيريدانشگاه شهيد رجايي تهران١٣٧٩- ٨٠يمسال اول و دوم ن  ساعت ٨

  ١٣٨٢-٨٣نيمسال اول   ساعت ٣  دانشگاه عالمه طباطبايي  )١روانشناسي رشد(  ٨
  ١٣٨٢-٨٣نيمسال دوم   ساعت ٣  دانشگاه عالمه طباطبايي  )٢روانشناسي رشد(  ٩

  ١٣٨٣-٨٤نيمسال اول   ساعت ٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  ١٠
  ١٣٨٣-٨٤نيمسال دوم   ساعت ٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  انشناسي اجتماعي در تعليم و تربيترو  ١١
  ١٣٨٤-٨٥نيمسال اول   ساعت ٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  ١٢
  ١٣٨٤-٨٥نيمسال اول   ساعت ٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  ١٣
  ١٣٨٥- ٨٦نيمسال اول   ساعت ٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  ١٤
  ١٣٨٥- ٨٦نيمسال دوم   ساعت ٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  ١٥
  ١٣٨٦-٨٧نيمسال اول   ساعت ٦  دانشگاه عالمه طباطبايي  روانشناسي اجتماعي  ١٦
  ١٣٨٥- ٨٦نيمسال دوم   ساعت ٤  دانشگاه تربيت معلم تهران  نشناسي يادگيريروا  ١٧
١٨روانشناسي تربيتيدانشگاه تربيت معلم تهران١٣٨٥- ٨٦نيمسال دوم   ساعت ٦

  ١٣٨٧-٨٨نيمسال اول   ساعت٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  ١٩
  ١٣٨٧-٨٨نيمسال دوم   ساعت٢  دانشگاه عالمه طباطبايي  و تربيتروانشناسي اجتماعي در تعليم   ٢٠
  ١٣٨٦-٨٧نيمسال اول   ساعت٣  دانشگاه تربيت معلم تهران  روانشناسي عمومي  ٢١
  ١٣٨٦-٨٧نيمسال دوم   ساعت٢  دانشگاه تربيت معلم تهران  روانشناسي عمومي  ٢٢
  ١٣٨٧-٨٨نيمسال دوم   واحد(ارشد) ٣  دانشگاه تربيت معلم تهران  هاي آموزش(ارشد) ها وروشنظريه  ٢٣
  ١٣٨٧-٨٨نيمسال دوم   واحد(ارشد) ٣  دانشگاه تربيت معلم تهران  هاي آموزش(ارشد) ها وروشنظريه  ٢٤
٢٥روانشناسي تربيتيدانشگاه تربيت معلم تهران١٣٨٨-٨٩نيمسال اول   واحد(ارشد) ٢

  ١٣٨٨-٨٩نيمسال اول   ساعت٣  تهراندانشگاه تربيت معلم   هاي آموزش(ارشد) ها وروشنظريه  ٢٦
  ١٣٨٨-٨٩ دومنيمسال   واحد(ارشد) ٣  دانشگاه تربيت معلم تهران  (ارشد) اختالالت رشد و يادگيري  ٢٧
  ١٣٨٩-٩٠نيمسال اول  واحد(ارشد) ٢  دانشگاه تربيت معلم تهران  هاي آموزش(ارشد)ها وروشنظريه  ٢٨
رانهدانشگاه تربيت معلم ت  هاي رشد(ارشد)نظريه  ٢٩ ١٣٨٩-٩٠نيمسال اول  واحد(ارشد) ٢  
راندانشگاه تربيت معلم ته  پ(ارشد) -هاي انگيزش درآنظريه  ٣٠ ١٣٨٩-٩٠نيمسال اول  واحد(ارشد) ٢  
  ١٣٨٩-٩٠نيمسال دوم   واحد(ارشد) ٤  دانشگاه تربيت معلم تهران  اصول يادگيري(ارشد)ها و تئوريكابرد   ٣١
  ١٣٨٩-٩٠نيمسال دوم   واحد(ارشد) ٢  دانشگاه تربيت معلم تهران  هاي آموزش(ارشد)ها وروشنظريه  ٣٢
  ١٣٨٩-٩٠نيمسال دوم   واحد(ارشد) ٣  دانشگاه تربيت معلم تهران  راهنمايي پروژه تحقيقاتي انفرادي (ارشد)  ٣٣
  ١٣٩٠-٩١نيمسال اول  ساعت ٢  دانشگاه تربيت معلم تهران  هاي يادگيري كاربردينظريه  ٣٤
  ١٣٩٠-٩١نيمسال اول  واحد(ارشد) ٢  دانشگاه تربيت معلم تهران   گيرياندازهتي و روانشناسي تربي  ٣٥
  ١٣٩٠-٩١نيمسال دوم   واحد(ارشد)  ٢  دانشگاه تربيت معلم تهران  هاي يادگيري كاربردينظريه  ٣٦
  ١٣٩٢-٩٣نيمسال اول   واحد(ارشد)  ٦  دانشگاه تربيت معلم تهران  روانشناسي تربيتي  ٣٧



 
  ١٣٩٢-٩٣نيمسال اول   واحد(ارشد)  ٣  دانشگاه تربيت معلم تهران  گيريزهسنجش و اندا  ٣٨
(پرديس شهيد فرهنگياندانشگاه   روانشناسي تربيتي  ٣٧

  ١٣٩١-٩٢ دومنيمسال    واحد ٢  مفتح)
دانشگاه فرهنگيان(پرديس شهيد   روانشناسي اجتماعي  ٣٨

  مفتح)
  ١٣٩١-٩٢نيمسال دوم   واحد  ٢

  ١٣٩٢-٩٣اول نيمسال   واحد(ارشد) ٣  يت معلم تهراندانشگاه ترب  سنجيروان  ٣٩
  ١٣٩٢-٩٣نيمسال اول   واحد(ارشد) ٢  دانشگاه تربيت معلم تهران  روانشناسي تربيتي  ٤٠
و كانون  ضمن خدمت فرهنگيان  اقدام پژوهي+ روش تحقيق  ٤١

  پرورش فكري كودكان
 ١٠٠بيش از 

  ساعت
  ١٣٩٢تا  ١٣٧٣سال هاي 

شده:طرح هاي پژوهشي اجرا )٧

ت مسئوليسفارش دهنده عنوان پژوهش رديف
در طرح

تاريخ انجام

  ١٣٩٤ مجري  بنياد ملي نخبگان  طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر(شهاب)ارزشيابي جامع   ١
كانون پرورش فكري كودكان و   ارزشيابي جامع برنامه شانزدهمين دوره جشنواره قصه گويي  ٢

  ١٣٩٢ مجري  نوجوانان با مجوز پژوهشگاه
سازمان پژوهش و   ابتداييششم  پايهكار و فناوري  بسته آموزشي ارزشيابي  ٣

  ريزي آموزشيبرنامه
  ١٣٩٢ مجري

٤اي با هاي فني و حرفهتنيدن آموزشهاي درهممطالعه ضرورت و شيوه
آموزش عمومي و ارائه شيوه مناسب تلفيق اين دو نوع آموزش براي 

  ايران

سازمان پژوهش و 
  ريزي آموزشينامهبر

  ١٣٩٠ مجري

پژوهشگاه مطالعات آموزش   هاي آموزشي و پرورشي روستايي در ايرانارزشيابي طرح مجتمع  ٥
  و پرورش

  ١٣٩٠ مجري
٦ربط نسبت به برنامه هاي ذيهاي گروهها و واكنشبررسي ديدگاه

كاردانش

١٣٨٨مجريپژوهشكده تعليم وتربيت

٧سازي تجارب يادگيري در دروس غنيرح ارزشيابي اجراي آزمايشي ط
  ١٣٨٩- ٩٠رياضيات و علوم تجربي پايه اول راهنمايي در سال تحصيلي 

پژوهشگاه مطالعات آموزش 
  و پرورش

  ١٣٩٠ مجري

٨٨٨مدرسه در سال تحصيلي  -ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح كانون-
١٣٨٧ 

كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان 

١٣٨٨مجري

٩٨٩مدرسه در سال تحصيلي  -شيابي اجراي آزمايشي طرح كانونارز-
١٣٨٨ 

كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان 

مجري

١٠ آزمودن تأثير آموزش مديريت خشم بر مهارت هاي خود نظم دهي
خشم، سازگاري و سالمت عمومي پسران دوره متوسطه شهر تهران

١٣٨٥مجريدانشگاه عالمه طباطبايي

١١تربيتي  -هاي آموزشيارزشيابي اجراي آزمايشي طرح تأسيس مجتمع
 ١٣٨٣-٨٤كشور در سال تحصيلي 

و شوراي عالي آموزش
پرورش 

  ١٣٨٤مجري

١٢ بررسي شيوه سنجش و ارزيابي دانش و راهبردهاي فراشناختي سازمان پژوهش و
ريزي آموزشيبرنامه

١٣٨٣مجري

١٣بيني ي هدايت تحصيلي در پيشهابررسي سهم هر يك از مالك
آموزان نظام جديد آموزش متوسطهپيشرفت تحصيلي دانش

١٣٧٦مجريپژوهشكده تعليم و تربيت

١٤هاي ارتقاي منزلت اجتماعي معلم بررسي راهآموزش و پرورش تهرانمجري١٣٨٠

١٥هاي مهارتي شاخه كاردانشتدوين طرح ارزشيابي جامع آموزشو تربيت پژوهشكده تعليممجري١٣٧٩



 
١٦آموزان به اعتقادات بررسي رابطه بين افسردگي و التزام عملي دانش

اسالمي 

١٣٧٦مجريآموزش و پرورش تهران

١٧آموزان هاي تحصيلي(نظري و مهارتي) دانشبررسي عوامل مؤثر در انتخاب شاخه
  دختر و پسر

  ١٣٨٩  ناظر  پژوهشكده تعليم و تربيت

١٨دماتي نيروي انساني(مربيان) شاغل در واحدهاي آموزشي ارزشيابي مق
شاخه كاردانش 

١٣٨٥ناظرپژوهشكده تعليم و تربيت

١٩هاي كامپيوتر و آموختگان رشتهبررسي وضعيت اشتغال دانش
الكترونيك شاخه كاردانش در 

١٣٨١ناظرآموزش و پرورش تهران

٢٠كشي ساختمان ي نقشههاالتحصيالن رشتهبررسي وضعيت اشتغال فارغ
هاي تهران و حسابداري شاخه كاردانش در شهرستان

آموزش و پرورش 
هاي تهرانشهرستان

١٣٨٢ناظر

٢١هاي انجام شده در زمينه انشاي فارسيارزيابي پژوهشپژوهشكده تعليم و تربيت همكار
اصلي

١٣٨٠

٢٢سوم  هاي برنامههاي فني و حرفه اي ايران طي سالسيماي آموزش
توسعه 

١٣٨٤مجريپژوهشكده تعليم و تربيت 

٢٣هاي كاردانش با نيازهاي بازاركار طراحي الگوي انطباق و سازگاري رشته
در شهر تهران

١٣٨٥همكارآموزش و پرورش تهران

٢٤آموزان نظام جديد آموزش طرح نظارت بر پيشرفت تحصيلي دانش
متوسطه

معاونت آموزش متوسطه 
و پرورش شوزارت آموز

١٣٧٤مجري

٢٥آموزان شاخه بررسي رابطه بين رشته تحصيلي و شغل مورد انتظاردانش
كاردانش در تهران

معاونت آموزش متوسطه 
و پرورش وزارت آموزش

١٣٧٤مجري

٢٦ بررسي رابطه بين خودپنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي پسران
دبستاني شهر تهران 

١٣٧٣مجريندانشگاه تربيت معلم تهرا

٢٧ها، تهديدها و هاي فني و حرفه اي در ايران: وضع موجود، فرصتآموزش
راهبردهاي اصالحي 

١٣٨٤مجريپژوهشكده تعليم و تربيت 

٢٨A plan for Comprehensive Evaluation of VET System  پژوهشكده تعليم و تربيتمجري2005 
٢٩آموزان آذربايجان قي دانشبررسي مشكالت رفتاري، عاطفي و اخال

شرقي 

وپرورش آذربايجان آموزش
شرقي

١٣٦٩مجري

٣٠كنندگان شهرستان تبريزبررسي وضعيت خودكشيدانشگاه تبريزمجري١٣٦٧

  
  هاي دانشجويي: نامه) راهنمايي و مشاوره پايان٨

ديف
ر



نام دانشگاهتاريخ دفاععنوان

١١٣٩٠بهار   )زاده(صادق كريم هاي نظري تحول اخالقي از ديدگاه قرآنبنيان  
مؤسسه آموزشي امام 

 خميني(ره)
فاطمــه ارزيابي مدل رابطه بين خودكارآمــدي زبــان انگليســي، اهــداف پيشــرفت، افســردگي، اضــطراب و اســترس(  ٢

  )ابراهيمي
١٣٩٠تيرماه   دانشگاه تربيت معلم تهران 

٣١٣٨٧اسفند   داود غزنچائي)مي با مقدار و نوع فعاليت جسماني سالمندان مرد شهر سمنان(رابطه سالمت عمو  دانشگاه آزاد اسالمي كرج 
٤

هاي كاردانش شهر تهران از ديدگاه هنرجويان، هنرآموزان و آموزان پسر هنرستانشناسايي عوامل افت تحصيلي دانش
١٣٨٨بهمن   )اعظم زّرينمديران واحدهاي آموزشي( نشگاه عالمه طباطباييدا   



 
٥

آمــوزان در درس الگوي ساختاري روابط بين ادراك از محيط كالس، اهداف پيشرفت، تفكر تــأملي و عملكــرد دانــش
١٣٩٠بهمن   )فاطمه تويسركاني(رياضي  دانشگاه تربيت معلم تهران 

٦ 
ي شهر بيران دبيرستانهاي پسرانههاي شناختي دهاي ارتباطي، عوامل تعاملي فلندرز و سبكبررسي رابطه بين مهارت

١٣٩٠پائيز   )حسين عبدالرحيمي تبريز در سال...(  دانشگاه تربيت معلم تهران 

٧
آمــوزان دختــر الگوي روابط ساختاري بين باورهاي انگيزشي ، راهبردهاي خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي  در دانش

١٣٩٠بهمن   دوره متوسطه شهريزد (رقيه نامداران) تربيت معلم تهراندانشگاه    
آمــوزان عملكردتحصــيلي دانــشدر،الگوهاي فرزنــدپروري مــادروانگيزش تحصــيلي هاي اجتماعيبررسي نقش مهارت  ٨

١٣٩٠بهمن   ( مهدي خانالري)پسردوره متوسطه شهر شهريار  دانشگاه تربيت معلم تهران 
ش اضطراب، بهبود خودكارآمدي و انگيزش اي اثربخشي اجراي طرح ارزشيابي توصيفي و كّمي بر كاهبررسي مقايسه  ٩

١٣٩٠خرداد   آموزان چهارم ابتدايي در شهر قزوين(فاطمه قاسمي)دروني دانش دانشگاه تربيت معلم تهران 

هــاي آموزشــي در ربط(كارشناسان، مديران، معلمان) نسبت بــه طــرح مجتمعهاي ذيبررسي نگرش و واكنش گروه  ١٠
١٣٩١تير ماه   ار هريجاني)اهللا ميردشهرستان شهريار(روح  آزاد واحد رود هن 

١١
هــاي راهنمــايي و ي راهبردهاي خود تنظيمي با پيشرفت تحصيلي در ميان دانــش آمــوزان پســر دورهبررسي رابطه

١٣٩٠مهر   دبيرستان شهر تهران( مرتضي توكلي) دانشگاه تربيت معلم تهران 

١٢
آموزان دهي و عملكرد تحصيلي در ميان دانشراهبردهاي خودنظمي متقابل باورهاي معرفت شناختي، بررسي رابطه

١٣٩٠مهر   دختر دوره متوسطه يزد(سميه جعفري) دانشگاه تربيت معلم تهران 

آموزان دختر دوره متوسطه تهران(زهراســادات سازگاري،سالمت عمومي با پيشرفت تحصيلي در دانش بررسي رابطه  ١٣
١٣٩٠شهريور  شكرابي) يت معلم تهراندانشگاه ترب  

١٣٩٠شهريور     ١٤ دانشگاه تربيت معلم تهران 

١٣٩٠هريورش  ١٥ دانشگاه تربيت معلم تهران 

هاي تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري با تأكيد بر مديريت منابع(كمك طلبي و...) بر مهارت  ١٦
آموزان پايه دوم راهنمايي شهر كرج (اعظم خود تنظيمي و عملكرد تحصيلي درس علوم دانش

رنجبر)

١٣٩١بهمن   دانشگاه خوارزمي 

آموزان دختر در دو نوع واحد ، انگيزش و عملكرد تحصيلي دانشي جو مدرسهمقايسه  ١٧
آموزشي متوسطه(هنرستان و دبيرستان) در شهر كرج (نگار صادقي)

١٣٩١بهمن   دانشگاه خوارزمي 
دختران دوره  بررسي سهم هوش هيجاني و جرأت ورزي در پيش بيني عملكرد تحصيلي  ١٨

)(حنانه برادران باقريمتوسطه در شهر تهران

  
١٣٩٣شهريور  دانشگاه خوارزمي 

١٣٩٣شهريور   (زينب ذاكر)مقايسه سبك زندگي زنان حافظ قرآن و همتايان آنان در شهر تهران  ١٩ دانشگاه خوارزمي

در شهر  هاي خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي دختران دبيرستان و هنرستانمقايسه مهارت  ٢٠
  اارعايا)(فاطمه امينيزد

١٣٩٣شهريور  ه خوارزميدانشگا 

ها و آموزان دختر دبيرستانمقايسه رغبت تحصيلي، جو مدرسه و عملكرد تحصيلي دانش  ٢١
  (هانيه كاظمي دهقي)هاي خمينهنرستان

١٣٩٣شهريور  دانشگاه خوارزمي 
بررسي رابطه بهزيستي روانشناسي و اعتيادبه اينترنت در ميان دانشجويان دانشگاه خوارزمي و   ٢٢

  (الهام اكوان)انشهيد بهشتي تهر
١٣٩٣شهريور  دانشگاه خوارزمي

سبك دلبستگي كودكان پيش دبستاني با سبك دلبستگي و شيوه فرزند پروري  بررسي رابطه  ٢٣
  (معصومه بيرانوند)مادران در خرم آباد

١٣٩٣شهريور  دانشگاه خوارزمي

و عشايري  پرورشي شهري، روستايي -هاي آموزشيارزشيابي اجراي طرح تأسيس مجتمع  ٢٤
  (شهربانو پورآذران)هاي تهرانشهرستان

 ١٣٩٣  آزاداسالمي واحد دانشگاه
گرمسار

  
  



 مقاله هاي چاپ شده:  )٩  
  

ديف
ر



سال انتشارمحل انتشارعنوان

١بيني پيشرفت هاي هدايت تحصيلي در پيشبررسي سهم هر يك از مالك
آموزان نظام جديد آموزش متوسطهتحصيلي دانش

١٣٧٨تعليم و تربيتفصلنامه

٢آموزان به اعتقادات اسالميبررسي رابطه بين افسردگي و التزام عملي دانشتعليم و تربيتفصلنامه١٣٨٠

٣هاي ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان راهتعليم و تربيتفصلنامه١٣٨٢

٤هاي كامپيوتر و الكترونيك بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته
كاردانش در تهرانشاخه 

١٣٨٢تعليم و تربيتفصلنامه

٥  بررسي سهم جمعي و اختصاصي متغيرهاي خودپنداره تحصيلي، عملكرد
آموزانبيني پيشرفت تحصيلي دانشتحصيلي قبلي و هوش در پيش

١٣٨٢تعليم و تربيتفصلنامه

٦كشي ساختمان و هاي نقشهالتحصيالن رشتهبررسي وضعيت اشتغال فارغ
سابداري شاخه كاردانشح

  ١٣٨٣تعليم و تربيتفصلنامه


آزمودن تأثير آموزش مديريت خشم بر مهارت هاي خود نظم دهي خشم،   ٧
  در ميان پسران دوره متوسطه شهر تهران

  ١٣٨٦  پژوهشهاي روانشناختي
آزمودن تأثير آموزش مديريت خشم بر سالمت عمومي پسران دوره متوسطه   ٨

  شهر تهران
  ١٣٨٧  انشناسيمجله رو

آموزان ابتدايي در اثر بازخوردهاي ناظر بر عملكرد تحول خودپنداره دانش  ٩
  تحصيلي 

فصلنامه پژوهش در مسائل 
  ١٣٨٦  تعليم و تربيت 

١٠ آزمودن تأثير آموزش مديريت خشم بر سازگاري پسران دوره متوسطه شهر
تهران

مجله روانپزشكي و روانشناسي 
باليني ايران

١٣٨٧

١١تربيتي در  -هاي آموزشيارزشيابي اجراي آزمايشي طرح تأسيس مجتمع
  ايران



هاي نوين فصلنامه انديشه
تربيتي

١٣٨٨

  ١٣٩١  توسعه روستايي  هاي آموزشي روستايي در ايرانارزشيابي طرح مجتمع  ١٢
زمستان  مجله علوم رفتاري  ساخت و اعتباريابي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز  ١٣

١٣٨٩  
 محورپذيري در جامعه دانشهاي عمومي براي اشتغالهاي توسعه مهارتضرورت و راه  ١٤

  ١٣٩١ فصلنامه تعليم و تربيت  
هاي آموزشينوآوري  ايهاي كارداني آموزش فني و حرفهارزشيابي دوره  ١٥  ١٣٩١  
ي پايــه سازي تجارب يادگيري در دروس رياضيات و علوم تجربــغنيبررسي اثربخشي طرح   ١٦

  ١٣٩٢ فصلنامه تعليم و تربيت  اول راهنمايي
الگويابي روابط ساختاري متغيرهاي محيط كالس، اهداف پيشرفت، تفكر تــأملي و   ١٧

  ١٣٩٢ آموزش فناوري  آموزان دورة متوسطه شهر كرمان در درس رياضيعملكرد دانش
  ١٣٩٢ فصلنامه تعليم و تربيت  اييآموزان چهارم ابتدتأثير ارزشيابي كمّي و كيفي بر اضطراب دانش  ١٨
  ١٣٩٣  هاي آموزشينوآوري  ايچرايي و چگونگي تلفيق آموزش عمومي و آموزش فني و حرفه  ١٩
  ١٣٩٣ مهارت آموزي  جويانه به عملكرد برنامه شاخه كاردانشنگاهي كاستي  ٢٠
ترويجي) -( علمييه كارآفننشر  اي بر مبناي شواهد پژوهشيهاي رسمي آموزش فني و حرفهارزيابي برنامه  ٢١  ١٣٩٣  



 
  ١٣٩٣    »ها و كاربردهاانگيزش در يادگيري و آموزش: نظريه«نقدي بر كتاب  ٢٢
تأثير تجربه دو نوع ارزشيابي(كمّي و كيفي) بر اضــطراب و خودكارآمــدي دانــش   ٢٣

  ١٣٩٤  هاي آموزشينوآوري  (زير چاپ)آموزان پنجم ابتدايي در شهر تهران

  ١٣٩٤  تعليم و تربيت نوين فصلنامه  (زير چاپ)ابتداييششم  پايهكار و فناوري  ه آموزشيبست ارزشيابي  ٢٤
  
  
  : هاي علميارائه شده در همايش) مقاله هاي ١٠
  

ديف
ر



سال انتشارمحل انتشارعنوان

١هــاي مهــارتي نفع نسبت بــه آموزشهاي ذيهاي گروهها و ديدگاهواكنش
  شاخه كاردانش

ي و سومين همايش چهارمين همايش مل
آموزي و اشتغالالمللي مهارتبين  

١٣٩٤  
  ١٣٨١  پ-همايش اصالحات در آ  ارزيابي برنامه هدايت تحصيلي بر مبناي شواهد پژوهشي  ٢
٣١٣٩٠  همايش ملي پژوهش و فناوري  ها و اميدهااي: بيمپژوهش وارزشيابي در حوزه آموزش فني و حرفه  
٤ ٢٢/٢/٨٩  همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور  گيرير يك موقعيت واقعي تصميمد» آميزتغيير مخاطره«بررسي  
٥هاي خودتنظيمي بــر عملكــرد تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري و مهارت

  آموزان دوم راهنمايي در درس علومدانش
پنجمين همايش ملــي آمــوزش بــا تأكيــد بــر 

  آموزش در جهت نيازهاي جامعه
٢٥/٢/٩٢  

٦ همايش چالشها و راهكارهاي توسعه مشــاركت   ارزشيابي آموزش و  دانشجو در فرايند مشاركت
  دانشجو در نظام آموزشي

  مشهد
  ١٣٩٢ اسفند

٧سومين همايش ملي و دومــين همــايش بــين   التحصيالن رشته الكترونيك شاخه فني و حرفه ايوضعيت اشتغال فارغ
  المللي مهارت آموزي و اشتغال

١٧/٢/٩٣  
  تهران

  
  

  : در مجالت داخلي داراي هيأت تحريريه معتبر مقاله هاي چاپ شدهبرخي از ) ١١
ديف

ر


سال انتشارمحل انتشارعنوان

 ها و كاربردها)انگيزش در يادگيري و آموزش(نظريه«نقد و بررسي كتاب تب نقدنامه شوراي بررسي متون و ك 
پذيرش گواهي علوم انساني  

خه كاردانشهاي مهارتي شابرنامه آموزش ٢ فصلنامه رشد آموزش فني و  
ايحرفه  

/ش،ع ٤٧٤٢
٢١/١٠/٩٢  

٣ها از محيط آموزش به محيط كارانتقال آموخته فصلنامه رشد آموزش فني و  
ايحرفه ١٣٩٠تابستان    

٤ها و اميدهااي  در عصر جمهوري اسالمي: بيمآموزش و پرورش رسمي فني و حرفه ١٣٩٢بهار  پژوهشنامه آموزشي   

٥پژوهشنامه آموزشي تعليم و تربيت مؤثر در مدارس امن و سالم ١٣٨٧اسفند  

٦هاي مهارتي شاخه كاردانش در آئينه پژوهشبرنامه آموزش ١٣٨٧آذر پژوهشنامه آموزشي   

٧اي در متوسطه در استرالياتلفيق آموزش عمومي با آموزش فني و حرفه فصلنامه رشد آموزش فني و  
ايحرفه ٨٨١٣دي ماه    



 
٨آموز فعال به مثابه پژوهشگر خالقدانش ١٣٩٢زمستان  شوق تغيير  

٩هنري كانون-هاي فرهنگيجايگاه پژوهش در ارزشيابي برنامه ١٣٩٢دي ماه  ويژه نامه هفته پژوهش   

  
  كتاب هاي تأليف شده: )١٢
  نشرسال   ناشر  نوع   عنوان  رديف

تأليف   يساقدام پژوهي: راهبردي براي بهبود آموزش و تدر  ١
  گروهي

  ١٣٨٣  وتربيتتعليمپژوهشكده
  ١٣٨٣  وتربيتتعليمپژوهشكده  تأليف  ايراهنماي عملي ارزشيابي برنامه آموزش فني و حرفه  ٢
  ١٣٨٩  پيگ بهار  ترجمه  شش كفش عمل  ٣
  ١٣٨٢-٨٨  وتربيتتعليمژوهشكدهپ  گروهي  جلد) ٥اي(گردآوري وتدوين خالصه تحقيقات در  آموزش فني وحرفه  ٤
  ١٣٩٣  پژوهشگاه مطالعات  تأليف  اي در ايران: مباني نظري و تجارب عمليآموزش فني و حرفه  ٥
  ١٣٩٣  شورآفرين  تأليف  سازهاي تيمبازي  ٦

پژوهشي - ي  علميهاسئوليت) م١٣   
 

رديف
 سال فعاليتعنوان فعاليت 

هاي پژوهشي اولويت دار اجراي طرح ١  ١٣٧٥-١٣٩٠  
ه عنوان عضو تمام وقت گروهانجام وظايف ب ٢  ١٣٧٦-١٣٩٠  
٣١٣٨٨-١٣٩٠ عضويت در شوراي پژوهشي  پژوهشگاه  و همكاري مؤثر  با آن شورا  
٤١٣٨٩-١٣٩٠ نماينده پژوهشگاه در كميته پژوهشي معاونت آموزش متوسطه  
٥١٣٨٩-١٣٩٠ عضويت در شوراي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت  
٦هاي آموزشيريزي درسي و نوآوريپژوهشكده برنامه عضويت در شوراي پژوهشي  ١٣٩٠-١٣٩١  
٧اي كشورعضويت در شوراي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه  ١٣٨٥-١٣٨٧  
٨اي كشورعضويت در شوراي پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه  ١٣٨٦-١٣٨٩  
٩تربيتيهاي آموزشيعضويت در كميته هدايت طرح تجربي مجتمع  ٨٣١٣-١٣٨٤  
١٠ شوراي پژوهشي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانانعضويت در  ١٣٩٢-٩٢١٣  
١١ هاي تحصيالت تكميلينامه  در دورهپايان ٢٠راهنمايي و مشاوره حدود  ١٣٨٨-١٣٩١  
٢١ سندههمكاري با نشريه داخلي پژوهشگاه مطالعات( پژوهشنامه آموزشي) به عنوان عضو تحريريه و نوي  ١٣٨٣-١٣٩٠ 

٣١ هاي آموزشيپژوهشي تعليم و تربيت و نوآوري-هاي علميهمكاري با فصلنامه  ١٣٨٥-١٣٩٠  
٤١ آموزاننظارت بر طرح اقامه نماز در مدارس و عوامل مرتبط با مردودي دانش  ١٣٩٠ 
٥١ ايبرگزاري كارگاه آموزشي در همايش ملي دانشگاه فني و حرفه  ١٣٩٠ 
٦١ (عج) در اجراي يك طرح پژوهشي مربوط به نمازاهللاهمكاري با دانشگاه بقيه  ١٣٨٨ 

١٧١٣٨٧ همكاري با سند ملي آموزش و پرورش 
فني طرح شهاب(شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر) - عضو كميته علمي ١٨  ١٣٩٣ 



 
 
 
 
ها:تقديرنامه- ٤١    

  )١٣٨٤، دكتر زاهدي به عنوان پژوهشگر برگزيده(آقاي لوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فنآوري -١
  )١٣٩١، امران دانشجولوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فنآوري به عنوان پژوهشگر برگزيده(آقاي دكتر ك  -٢
  )١٣٩١لوح تقدير از وزير آموزش و پرورش(آقاي حاجي بابايي،  -٣
  (آقاي مظفر)وزير آموزش و پرورش لوح تقدير از -٤
  (آقاي حاجي)ورشلوح تقدير از وزير آموزش و پر -٥
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشلوح تقدير از رئيس  - ٦
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشلوح تقدير از رئيس  -٧
  ).١٣٨٨لوح تقدير از رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت(دكتر رضايي،  -٨
   حوزه ستادي و امور ايثارگران كلان چندين لوح تقدير از مدير -٩

)١٣٩٢و  ١٣٩١ريزي آموزشي(وح تقدير از رياست سازمان پژوهش و برنامهفقره ل سه -١٠

هاي علمي:.ساير فعاليت٥١   هاي آموزشي، فناوري آموزش، فصلنامه روانشناسي،)پژوهشي( فصلنامه تعليم و تربيت، فصلنامه نوآوريداوري مقاالت مجالت علمي - ١ 
  اي ، دانشگاه پيام نور، دانشگاه شهيد رجايي)گاه فني و حرفههاي ملي(دانشداوري مقاالت ارائه شده به همايش -٢
آموزان.در زمينه آموزش كاركنان و ارائه خدمات مشاوره تربيتي به دانش وابسته به سپاه پاسداران همكاري با مدارس -٣

١٣٨٥-٩٣از سال  درمانگاه خيريه شهيد بهشتي در ارائه خدمات مشاوره روانشناختي   -٤


