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 -2سوابق تحصیلی
مقطع
تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

کشور /شهر محل

نام واحد

تحصیل

آموزشی

معدل

فوق دیپلم
لیسانس
فوق
لیسانس
دکترا

علوم تربیتی

مدیریت

دانشگاه آزاد

1372

1376

روانشناسی

تربیتی

1376

1379

دانشگاه تهران

روانشناسی

تربیتی

1380

1386

دانشگاه الزهرا

آموزشی

اسالمی

ایران،ساوه

18.68

ایران،تهران

17.69

ایران،تهران

17.03

 -3وضعیت استخدامی:رسمی-آزمایشی
تاریخ استخدام1384/7/1 :
پایه 6:

وضعیت همکاری :تمام وقت

مرتبه دانشگاهی :استادیار

 -4سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ

دروس تدریس شده

پایان
1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

تمام وقت

1384

کنون

روان شناسی

2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

مدعو

1378

1384

روان شناسی

3

دانشگاه علم و صنعت ایران

مدعو

1386

1387

روشهای مطالعه

4

دانشگاه تربیت معلم

مدعو

1389

1390

روان شناسی تربیتی

5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

مدعو

1379

1385

روان شناسی

6

دانشگاه الزهرا

مدعو

1381

1382

اینترنت وspss

7

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

مدعو

1385

1384

آمار و روش تحقیق

8

دانشگاه پیام نور (واحد ساوه)

مدعو

1384

1385

روان شناسی

 -5سوابق پژوهشی :

مقاالت :ISI
ر
1

عنوان مقاله

عنوان مجله

The effectiveness of life skills training on
increasing the level of work life quality

تاریخ چاپ
2014

Advances in Environmental
Biology

2
3

مقالت علمی پژوهشی:
ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1

تأثیر باز آموزی اسنادی بر تغییر اسناد های موفقیت و شکست و

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت23،

1384

پیشرفت تحصیلی دانشجویان
2

مقایسه راهبردهای یادگیری خودگردان در بین دانشجویان دوره های

فصلنامه مدیریت آموزشی1،

1386

آموزشی حضوری و الکترونیکی
3

استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در آموزش الکترونیکی :یک

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت33،

1387

مطالعه مقایسه ای
4

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

رفاه اجتماعی)47(12،

1392

دانش آموزان
5

نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خالقیت هنری و تفاوت آن در
دختران و پسران

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی)4( 2 ،

1392

نوع ارائه

زمان برگزاری

عنوان مقاله

ردیف

سخنرانی

1389،سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران

بهینه سازی یادگیری از انیمیشن های آموزشی از خالل

1

کمینه سازی بار شناختی
سخنرانی

1389،سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران

نقش تعامل داشتن یادگیرنده با سیستم در یادگیری

2

چندرسانه ای
سخنرانی
سخنرانی

پنجمین سمینار بهداشت روانی

اضطراب امتحان در بین دانشجویان دوره های آموزش

1389،دانشجویان

سنتی و مجازی

1387،همایش علمی کودکان استثنایی

سالمت روان والدین کودکان با و بدون اختالل کاستی توجه

3
4

 بیش فعالی/
سخنرانی

1387،همایش علمی کودکان استثنایی

تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر توانایی حل مساله

5

دانش آموزان دارای مشکل حل مساله کالمی ریاضی
1387،همایش علمی کودکان استثنایی

تاثیر آموزش گروهی خود کنترلی به مادران بر کاهش نشانه

6

 بیش فعالی و پیشرفت تحصیلی/های اختالل نارسایی توجه
سخنرانی

اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی

رابطه کمال گرایی و باورهای انگیزشی با اهمال کاری

1390،مشهد،در تعلیم و تربیت

تحصیلی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران

 سخنرانیWCPCG, 2012 , Turkey
 سخنرانیWCPCG, 2012 , Turkey
 سخنرانیWCPCG, 2012 , Turkey
 سخنرانیWCPCG, 2012 , Turkey
 سخنرانیWCPCG, 2012 , Turkey
 سخنرانیWCPCG, 2012 , Turkey
 سخنرانیWCPCG, 2011 , Turkey
 سخنرانیWCPCG, 2011 , Turkey
 سخنرانی1st International congress Child &
Adolescent Psychology,2011, Shiraz
 سخنرانی1st International congress Child &
Adolescent Psychology,2011, Shiraz

Motivational strategies and academic
achievement in traditional and virtual
university students
Relationship between epistemological beliefs,
self-regulated learning strategies and
academic achievement
Increasing mental health of university
students through life skills training
The effect of social skills training on
aggression of mentally retarded children at
Ahvaz city
The study of relationship between
pathological guilt and God image with
depression in cancer patients
The study of relationship between emotional
intelligence and organizational commitment in
Iran’s Ramin Thermal Power
Cognitive consequences of segmentation and
modality methods in learning from
instructional animations
The modality effect in learner-paced
multimedia learning
The impact of life skills training on mental
health of university students
Relation between mother’s psychological
health, well-being and self-esteem with
number of children

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

:سایر مقاالت تحقیقاتی

 -1تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان دچار مشکل درک خواندن ،تعلیم و تربیت
استثنایی15،1381،
-2

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما:بیش از 30
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور :بیش از 30
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

تألیف کتاب :
نوع ( تألیف /

ردیف

عنوان کتاب

1

آموزش عالی در آمریکا

ترجمه

2

مردم شاد چگونه می اندیشند

ترجمه

ترجمه)

سال

ناشر  /محل نشر

انتشار
1376

قم :نشر خرم
روان شناسی و هنر

1392

...
طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روانی دانشجویان

1389

1391

2

شناسایی عوامل کاهش دهنده انگیزه معلمان و ارائه راهکارهای برون رفت از

1386

1387

وضعیت کنونی
3

تأثیر آموزش اسنادهای موفقیت و شکست بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته

1382

مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف /
ترجمه)

توضیحات

1383

1

Using of learning strategies between
traditional and virtual university students

conference

2

The effectiveness of bilateral training on
ability of solving mathematical problems
and the self-efficacy

ISC

International conference on
Education and Social
science,2015, Turkey
International Journal of
Psychology and Behavioral
research

...
 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
عنوان مسئولیت

ردیف

مدیر گروه کارشناسی ارشد روان شناسی

1

تربیتی
مدیر گروه کارشناسی ارشد روان شناسی

2

تربیتی

سازمان  /موسسه

سال(های)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

1386-88

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

 1393تا کنون

...

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1بورس فرصت مطالعاتی  6ماهه برای کشور استرالیا از وزارت علوم از مهر  1385تا اردیبهشت 1386
.2رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد آزمون ورودی سازمان سنجش وزارت علوم1386 ،
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
تسلط بر زبان انگلیسی
نرم افزار SPSS

IELTS: 6.5

