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 بهبود روش هاآموزش و بهره وری و نام کمیته:

 عضو کمیته سمت در کمیته:

 سال 4 مدت زمان عضویت :

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 بوعلی سینا

        

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  دانشگاه آزاد
 

        

  سایر
 

        

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
محل  دانشگاه

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

  لیسانس
 علوم تربیتی

 ایران بیرجند 1378 مدیریت آموزشی

لیسانس فوق  علوم تربیتی 
 

تکنولوژی 
 آموزشی

 ایران خوارزمی 1381

 دکتری
تکنولوژی 
 آموزشی

 

تکنولوژی 
 آموزشی

 ایران عالمه طباطبایی 1392

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 محل عکس

(3*4)  

 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 سوابق پژوهشی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.سوابق پژوهشی، 

 تا کنون. 1384عنوان واحد درسی در دانشگاه همدان به عنوان عضو هیات علمی از سال  30سوابق شغلی: تدریس 

 سوابق اجرایی:  

 1388تا  1383از سال  یمجله پژوهش علوم انسان یداخل ریمد-

 1388تا  1384همدان از سال  یدر استاندار نایس یامور بانوان دانشگاه بوعل ندهینما-

 تا کنون 1394عضو هیات مدیره انجمن فناوری آموزشی ایران از سال -

 به مدت دوسال 1396عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا از تیرماه -

 1395 درسی، برنامه فناری پژوهشی و علمی فصلنامه تحصیلی، انگیزش و فناورانه سواد بین رابطه-

 1395 اصفهان، مثبت روانشناسی پژوهشی و علمی مجله دانشجویان، شادکامی بر روان سالمت و اخالقی هوش تاثیر-

 .1395 یادگیری، در فناوری مجله الکترونیکی، محتوای تولید و طراحی در بارشناختی مدیریت-

 روانشناسی پژوهشی و علمی فصلنامه وب، بر مبتنی محیط در یادگیری های سبک اساس بر تعامل ترجیحات بینی پیش توانایی-

 .1395 تربیتی،

 1395 انسانی، علوم در خالقیت مجله آسمانی، های هدیه درس یادسپاری و یادداری بر زایگارنیک اصل تلفیق-

 .1394 مودل، یادگیری مدیریت درسیستم یادگیرندگان مشارکت میزان بر شخصیتی های تیپ تاثیر-

 1394 ارتباطات، و اطالعات فناوری پژوهشی و علمی فصلنامه الکترونیکی، آموزش در یادگیری اجتماع دهنده تشکیل عناصر بررسی-

 غیر به فارسی زبان آموزش پژوهشی و علمی فصلنامه زبانان، غیرفارسی بین در فارسی زبان یادگیری و  سازی گاه تکیه بین رابطه-

 .1393 زبانان، فارسی

 المللی بین کنفرانس دومین و ملی همایش پنجمین در وب بر مبتنی های دوره آموزشی طراحی برای آموزشی طراحی الگوهای مقاله-

 1389 ن،تهرا کبیر، امیر دانشگاه الکترونیکی یادگیری

 تربیت دانشگاه ادب و زبان پژوهشی و علمی فصلنامه عربی، نحو و صرف درس در آموزشی طراحی فنون و راهبردها کاربرد مقاله-

 1388 مدرس،

 علمی فصلنامه راهنمایی، دوره فارسی ادبیات درس تحصیلی پیشرفت بر( اینترانت اینترنت،) رسانی اطالع های شبکه تأثیر بررسی-

 1386 سال شیراز، دانشگاه انسانی علوم پژوهشی

 1387 سال ایران زبان کانون همایش مقاالت مجموعه در چاپ زبان، یادگیری بر آموزشی مواد تأثیرکاربرد مقاله-

 درسال شده چاپ همدان سینا بوعلی دانشگاه انسانی علوم پژوهش مجله در اینترنت از دانشجویان استفاده چگونگی بررسی مقاله-

1389 
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 (97) اسفند روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان 

 یفناور شیهما یعملکرد دانش آموزان در درس علوم تجرب شرفتیبر پ رانیا مدارس ینقش شبکه مل مقاله -

 چمران اهواز دیدانشگاه شه یآموزش

، دانشگاه  یرسم ریغ یریادگی یالملل نیب شیهما ،یرسم ریبا آموزش غ سهیدر مقا یچهارچوب آموزش رسم مقاله -

 1386مشهد،  یفردوس

 یدانشگاه راز یزبان عرب شیهما ،یزبان عرب یریادگی یاددهیدر  یآموزش یکاربرد اصول چند رسانه ا مقاله -

 1387کرمانشاه، سال

جهت استفاده  ییو ارائه راهکارها نترنتیاز ا انیاستفاده دانشجو یو چگونگ زانیم یبا عنوان بررس یپژوهش طرح -

 1387. انجام شده در سال نترنتیاز ا نهیبه

نور،  یجلد دوم. انتشارات آوا ،یآموزش یتکنولوژ یو عمل ینظر یکتاب مبان یآموزش یسنج ازیفصل ن فیتال -

 (.1391تهران )

 (راستاری)به عنوان مولف و  و یکیالکترون یریادگی یسند الزامات محتوا نیدر تدو مشارکت -

 سند راهبردی آموزش شهروندی برای شهرداری همدان تدوین -

آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان،  مقاله راهبردهای آموزشی درگیر سازی یادگیرندگان، همایش ملی -

1397 

، یآسمان هایهیکتاب هد میمفاه ینیو  بازآفر یادسپاریخالق بر شیدر نما کیگارنیاصل زا قیرتلفیتأثمقاله  -

  95سال فصلنامه  علمی و پژوهشی خالقیت در علوم انسانی، 

فصلنامه پژوهشنامه روانشناسی سالمت دانشگاه دانشجویان،  یادکامشبر  وانسالمت ربر یش اخالقهو ریتاثمقاله  -

 95اصفهان، سال 

 1395ی کتاب اجتماع یادگیری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال  ترجمه -

 1396کتاب کاربرد رایانه در علوم انسانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال  تالیف -

هبود یادگیری عمیق دانشجویان، فصلنامه علمی و پژوهشی مقاله توسعه و اعتبار یابی روش تدریس وارونه برای ب -

 1397سال  24مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزش. شماره 

مقاله روش تدریس وارونه: رهیافتی به ترکیب فناوری در کالس درس، همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های  -

 97یادگیری، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، آبانماه 

مقاله تأثیر تکالیف ساختار یافته و نیمه ساختار یافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان، فصلنامه علمی  -

 1397و پژوهشی فناوری آموزش، سال 

امکان سنجی و نیازسنجی شبیه سازی دوره های مهارت آموزی دوره های مهارتی فنی »انجام طرح پژوهشی  -

 96در سال « انکارگاههای فنی و حرفه ای همد

« بررسی تأثیر فضای مجازی بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان همدان» انجام طرح پژوهشی با عنوان  -

 97در سال 

 


