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  مدارك دانشگاهی -1

  سال اخذ مدرك  نام دانشگاه  تحصیلیرشته   مدرك تحصیلی

  1370  آزاد اسالمی  مدیریت و برنامه ریزي آموزشی  کارشناسی

  1376  تربیت معلم تهران  مدیریت آموزشی  کارشناسی ارشد

دکتري  تخصصی

 Ph. D

  1388  دانشگاه شیراز  برنامه ریزي درسی

کالس و اثربخشی تدریس اساتید دانشگاه رابطه بین سبک رهبري مدیریت  :عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

  .نادري.. دکتر عزت ا: استاد مشاور. دکتر محمد رضا بهرنگی: استاد راهنما -علوم پزشکی کرمانشاه

. منظر آموزش فراشناختی و ارائه چارچوب مطلوب ارزیابی برنامه درسی دوره راهنمایی از: عنوان رساله دکتري

 -3. دکتر محمدعلی گودرزي -2. دکتر محمد خیر -1: اساتید مشاور. وقیدکتر رحمت اله مرز: استاد راهنما

  .دکتر جعفر جهانی

  سوابق آموزشی  -2

  سوابق تدریس دانشگاهی - الف

  نام موسسه آموزشی   تعداد واحد  مقطع تحصیلی  نام رشته  نام درس

روش هاي تدریس و 

  درسی برنامه ریزي

پزشکی  دانشگاه علوم  3  کارشناسی  پرستاري و مامایی

  کرمانشاه

  دانشگاه کرمانشاه  2  کارشناسی و کاردانی  بهداشت محیطبهداشت و  شآموز
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  ارتباطات

آموزش بهداشت و 

  ارتباطات

  علوم پزشکی کرمانشاه  2  کارشناسی و کاردانی  بهداشت حرفه اي

آموزش بهداشت و 

  ارتباطات

  علوم پزشکی کرمانشاه  2  کارشناسی  بهداشت عمومی

  علوم پزشکی کرمانشاه  2  کاردانی  مبارزه با بیماري ها  آموزش بهداشت 

  علوم پزشکی کرمانشاه  2  کاردانی  بهداشت خانواده  آموزش بهداشت

اصول یادگیري و روش 

  آموزش به بیمار 

    کارشناسی  پرستاري

2  

  

  علوم پزشکی کرمانشاه

  علوم پزشکی کرمانشاه  1  کاردانی  بهداشت خانواده  تکنولوژي آموزشی

  علوم پزشکی کرمانشاه  1  کاردانی  مبارزه با بیماري ها  تکنولوژي آموزشی

قانون کار و بیمه هاي 

  اجتماعی

  علوم پزشکی کرمانشاه  1  کاردانی  بهداشت حرفه اي

  علوم پزشکی کرمانشاه  2  کارشناسی  مامایی  روان شناسی عمومی

  علوم پزشکی کرمانشاه  2  کاردانی  اتاق عمل  روان شناسی عمومی

  علوم پزشکی کرمانشاه  2  کارشناسی  پرستاري  روان شناسی اجتماعی

روان شناسی رشد 

  کودك

مرکز آموزش مدیریت   2  کارشناسی  علوم تربیتی

  دولتی

مرکز آموزش مدیریت   3  کارشناسی  علوم تربیتی  روان شناسی عمومی

  دولتی

مرکز آموزش مدیریت   2  کارشناسی  علوم تربیتی  مقدمات روش تحقیق

  دولتی

مرکز آموزش مدیریت   2  کارشناسی  علوم تربیتی  روان شناسی تربیتی

  دولتی

مسائل و مشکالت 

  جوانان و نوجوانان

روان شناسی کودکان 

  استثنایی

  دانشگاه شیراز  2  کارشناسی

سازمان و مدیریت 

  آموزش و پرورش

  دانشگاه شیراز  3  کارشناسی  مدیریت آموزشی

  دانشگاه شیراز  3  کارشناسی  علوم تربیتی  روش هاي تدریس

اقتصاد آموزش و 

  پرورش

  دانشگاه شیراز  2  کارشناسی  مدیریت آموزشی

  دانشگاه شیراز  2  کارشناسی  علوم تربیتی  مدیریت آموزشی

روش هاي تدریس 

  پیشرفته

  دانشگاه آزاد شیراز  3  کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد فیروز آباد   2  کارشناسی  علوم تربیتیروش هاي مطالعه و 
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  فاس  یادگیري

تحلیل محتواي کتاب 

  هاي درسی

  دانشگاه آزاد فیروزآباد  2  کارشناسی  علوم تربیتی

روش تدریس کتاب   

  هاي دینی

  دانشگاه فیروز آباد  2  کارشناسی  علوم تربیتی

اصول مدیریت و قوانین 

  آزمایشگاه

  علوم پزشکی کرمانشاه  1  کارشناسی  علوم آزمایشگاهی

  علوم پزشکی کرمانشاه  1  کارشناسی  بیهوشی  روان شناسی عمومی

  علوم پزشکی کرمانشاه  /.5  کارشناسی  پزشکی هسته اي  روان شناسی عمومی

  دانشگاه فیروز آباد  2  کارشناسی  علوم تربیتی  تحلیل برنامه درسی

روش هاي نوین 

  یادگیري -یاددهی

  دانشگاه فیروزآباد  3  کارشناسی  علوم تربیتی

سازمان و مدیریت در 

  آموزش و پرورش

  

  تربیت دبیري

  

  کارشناسی

  دانشگاه فیروز آباد  3

روش آموزش علوم 

  تجربی

  دانشگاه فیروزآباد  2  کارشناسی  تربیت دبیري

مبانی برنامه ریزي 

  درسی

  دانشگاه فیروزآباد  2  کارشناسی  تربیت دبیري

روان شناسی اجتماعی 

  در تعلیم و تربیت

  

  مدیریت آموزشی

  

  کارشناسی

  

2  

مرکز آموزش مدیریت 

  دولتی

روان شناسی رشد 

  نوجوانی

مرکز آموزش مدیریت   2  کارشناسی  علوم تربیتی

  دولتی

روان شناسی   

  شخصیت

  مرکز آموزش دولتی  2  کارشناسی  علوم تربیتی

روش ها و فنون 

  تدریس

مهندسی بهداشت 

  محیط

دانشکده بهداشت   2  کارشناسی ارشد

  کرمانشاه

          

          

  به عنوان مدرس در کارگاه هاي آموزشیو سخنرانی تدریس  سوابق -ب

مدت   شرکت کنندگان  نام کارگاه

  زمان

  سال  سازمان برگزار کننده
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  )ساعت(

  1389  پزشکی کرمانشاه مدانشگاه علو  6  اعضاء هیات علمی  طرح درس

روش هاي نوین 

  تدریس

  1385  دانشگاه یاسوج  16  اعضاي هیات علمی

سازمانی و مبانی 

  سازماندهی

مدیران بانک ملی 

استانهاي شرق و جنوب 

  شرقی کشور

  

20  

  

  بانک ملی شیراز

  

1388  

مدیریت ارتباطات در 

  مدرسه

مدیران کانون هاي 

  تربیتی فارس

  1386  سازما آموزش و پرورش فارس  16

  1387  بانک ملی شیراز  24  مدیران بانک ملی  مدیریت و سازماندهی

مربیان پرستاري و   مقدماتیروش تدریس 

  مامایی

  

14  

  

پزشکی  مرکز توسعه آموزش

  کرمانشاه

  

1379  

پرستاري و  مربیان  روش تحقیق مقدماتی

  مامایی

پزشکی  مرکز توسعه آموزش  20

  کرمانشاه

1382  

 مرکز توسعه آموزش پزشکی  8  کادر پرستاري  مدیریت در پرستاري

  کرمانشاه

1378  

آشنایی با فرآیند 

  پرستاري

  1377  مرکز توسعه آموزش پزشکی  2  کادر پرستاري

  1378  مرکز توسعه آموز پزشکی  5  سوپروایزر بیمارستان ها  مدیریت در پرستاري

عوامل موفقیت 

  تحصیلی

    معاونت فرهنگی دانشجویی کرمانشاه  2  دانشجویان

1389  

شیوه هاي نوین 

  تدریس

  1389  مرکز توسعه آموزش پزشکی  12  اساتید دانشگاه

اصول مدیریت 

  درپرستاري

  1378  مرکز توسعه آموزش پزشکی  2  کادر پرستاري

روش هاي یاددهی 

  یادگیري نوین

  1387  دانشگاه فیروز آباد  16  اساتید دانشگاه

برنامه ریزي درسی در 

  آموزش عالی

  

  اساتید دانشگاه

  

10  

  

  دانشگاه آزاد استهبان

1387  

کارشناسان آموزش،   نیاز سنجی آموزشی

  و درمان بهداشت

  1386  دانشگاه علوم پزشکی جهرم  20

آموزش مهارت هاي 

  فراشناختی

  1389  بهداشت دانشکده  20  دانشجویان

    آموزش و پرورش فارس  کارشناسان آموزش و   روش تحقیق
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  1385  15  پرورش

اخالق اداري و 

  مناسبات سازمانی

  1386  جهاد کشاورزي استان فارس  60  کارشناسان و مدیران

هاي فوق فعالیت 

  برنامه تربیتی

  1387  پ فارس- سازمان آ  20  کارشناسان استانها

برنامه ریزي 

  استراتژیک در آموزش

    پ فارس- سازمان آ  10  پ کشور- کارشناسان آ

1387  

  1387  پ فارس- سازمان آ  10  پ-مدیران نواحی آ  برنامه ریزي عملیاتی

توانمند سازي نیروي 

  انسانی

مدیران شرکت نفت 

  کرمانشاه

  1389  شرکت نفت کرمانشاه  20

زوج هاي جوان   مهارت هاي زندگی

  کرمانشاه

کانون مساجد اداره ارشاد اسالمی   10

  کرمانشاه

1389  

روش تدریس 

سخنرانی کوتاه و بحث 

  گروهی

اساتید دانشگاه علوم 

  پزشکی کرمانشاه

اساتید دانشگاه علوم پزشکی   10

مرکز توسعه آموزش  - کرمانشاه

  پزشکی

1390  

هاي تدریس روش 

  مشارکتی

اساتید دانشگاه علوم 

  پزشکی کرمانشاه

 -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  10

  مرکز توسعه آموزش پزشکی

1391  

اساتید دانشگاه علوم   نیاز سنجی آموزشی

  پزشکی کرمانشاه

 -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  20

  مرکز توسعه آموزش پزشکی

1391  

مدیریت اداره امور 

  فرهنگیکانون هاي 

مدیران کانون هاي 

  مساجد استان کرمانشاه

دبیرخانه کانون هاي مساجد استان   12

  کرمانشاه

1391  

  

  پژوهشی - سوابق علمی -ج

سابقه ترجمه و تالیف کتاب - الف

  همکاران  سال انتشار  نوع کتاب  نام کتاب

  -  1374  ترجمه  چگونه یاد بگیریم

رحمت اله دکتر   1390  تالیف  برنامه درسی فراشناختی

  مرزوقی

  

  پژوهشی –چاپ مقاالت در مجالت علمی  -ب

  نویسندگان  شماره مجله  سال انتشار  نام مجله  عنوان مقاله
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مبانی و روش هاي -1

تربیت عقالنی از دیدگاه 

  متون اسالمی

 –سال سوم   1386  تربیت دینی

  5شماره 

دکتر  -دکتر رحمت اله مرزوقی

  یحیی صفري

ارزیابی محتواي درسی -2

ها، راهنماي  کتاب

تدریس و اهداف 

  ...آموزشی درس علوم 

یادگیري و آموزش دانشگاه 

  شیراز

  

1388  

 -  اول دوره 

  2شماره 

  57پیاپی 

دکتر  -دکتر یحیی صفري

  رحمت اله مرزوقی

مطالعه تجربی تاثیر -3

آموزش به روش 

فراشناختی بر افزایش 

  ....عملکرد دانش آموزان

دکتر  -یحیی صفري دکتر  39شماره   1389  دانشور رفتار

  رحمت اله مرزوقی

بررسی سبک هاي -4

یادگیري دانش آموزان 

دوره متوسطه زبان 

انگلیسی شهر شیراز و 

  ...ارتباط 

    رهیافتی نو در مدیریت

1389  

سال دوم 

  4شماره 

آذر  -دکتر یحیی صفري

  بذرافشان

ارزیابی برنامه درسی -5

علوم تجربی دوره 

راهنمایی از منظر 

  فراشناختیآموزش 

 -سال سوم  1387  مطالعات برنامه درسی

  10شماره 

دکتر  -دکتر یحیی صفري

  رحمت اله مرزوقی

تاثیر آموزش - 6

راهبردهاي فراشناخت 

بر میزان آگاهی هاي 

  فراشناختی 

 - 12دوره   1391  مجله آموزش پزشکی

 (51شماره 

1391)  

دکتر بهزاد  -دکتر یحیی صفري

دکتر  -آمنه قرتپه -کرمی متین

  منصور رضایی 

مقایسه میزان گرایش -7

به تفکر انتقادي اساتید 

و دانشجویان دانشگاه 

  علوم پزشکی کرمانشاه

، 16دوره   1391  مجله بهبود

  2شماره 

دکتر  -دکتر یحیی صفري

  -میترا دربندي -  یحیی پاسدار

اثربخشی  یابیشارز-8

 درسیدرونی برنامه 

 ICT دوره کارشناسی

 دانشجویان از دیدگاه

ر اشت مالک دانشگاه

  شیراز

  

رهیافتی نو در مدیریت 

  آموزشی

  کورش کوچک پور  چاپ در نوبت  1390

  دکتر جعفر جهانی

  دکتر یحیی صفري

، صدیقه دکتر یحیی صفريدوره دوم،   1390رهیافتی نو در مدیریت راهبردهاي کاربرد -9
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فراشناخت در تجریبات 

دانشجویان و ارتباط آن 

با سطح پیشرفت 

  تحصیلی آنها

  محمدجانی  3شماره   آموزشی

تاثیر آموزش با -10

رویکرد تربیت هنري بر 

فعالیتهاي هنري و 

مهارت هاي فرآیندي 

  دانش آموزان پایه پنجم

سال دهم،   1390  نوآوري هاي آموزشی

  39شماره 

دکتر یحیی  -دکتر ویدا فالحی

  ماندانا یوسف فرحنک -صفري

ارزیابی کارایی -11

الکترونیکی در آموزش 

  بازآموزي بهورزان

رهیافتی نو در مدیریت 

  آموزشی

دکتر  -دکتر یحیی صفري  زیر چاپ  1390

  افرتاج علیخانی -مهدي زاده

تاثیر نرم افزار -12

طراحی شده بر مبناي 

فراشناخت بر 

خودراهبري دانش 

آموزان پایه پنجم 

  ابتدایی شهر کرمانشاه

پژوهش در برنامه ریزي 

  درسی

هشتم، سال   1390

، 2دوره 

  31شماره 

دکتر حسین مهدي زاده، دکتر 

یحیی صفري، دکتر محمدعلی 

  نادي، لیال پاك نیا

13- A survey on 
the knowledge 
level of 
adolescent 
students

About life skills

Science Series Data 
Report
(Thomson Reuters 
ISI indexed
USA

2012Vol 4, No. 
10;Oct 
2012

Suzan. Arezi
Yahya Safari 
(Corresponding 
Author)
Mohammad. Shahbazi
Mehrdad. Shahbazi

14- Improving 
Students’ 
Educational 
Performance 
using Strategic 
Metacognitive 
Training

Modern Journal of 
Education (MJE)
UK

October/N
ovember 
2012

Vol.1 , 
No.10/11
,

Yahya Safari

sozan arezy

15- A 
Comparitive 
Survey of the 
Critical Thinking 
Level among

universities 
students in Iran: 
case study of 
Kermanshah

Science Series Data 
Report
(Thomson Reuters 
ISI indexed)
USA

2012ol 4, No. 
10;OctYahya Safari 

(Corresponding 
Author)
Mohammad. Shahbazi
Mehrdad. Shahbazi
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Universities
16- Analysis of 

Mean-Reversion 
Tendency of 
Stock Prices for 
Companies 
Listed in

Tehran Stock 
Exchange

Journal of Basic and 
Applied Scientific 
Research
)JBASR) (Thomson 

Reuters ISI indexed(

2013Vol. 2, 
No. 1, in 
January, 
2013

1-Saeid Tajedini
2- Dr.Yahya 
Safari(corresponding 
author)
3- Dr.Farhad Shahveisi

17-          

  

هاارائه مقاالت در همایش - ج

سال نوع ارائه محل 

برگزاري

عنوان همایش عنوان مقاله

1381 پوستر کرمانشاه همایش آموزش به 

مددجو

آموزش به براي ) پودمانی(بررسی کاربرد آموزش ماجوالر  -1

بیماران

1381 پوستر کرمانشاه همایش سراسري 

مراقبتهاي پرستاري و 

مامایی

معرفی یک روش آموزش مناسب براي مبتالیان به  -2

بیماریهاي مزمن 

88تیر  سخنرانی کرمانشاه همایش سراسري پژوهش 

در آموزش

پزشکی یادگیري دانشجویان علومبررسی سبکهاي  -3

هکرمانشا

88تیر  پوستر کرمانشاه همایش سراسري ،

پژوهش در آموزش

بررسی اسنادهاي علّی و ارتباط آن با نمرات تحصیلی  -4

دانشجویان 

1381 پوستر شیراز پنجمین همایش کشوري  

آموزش پزشکی

پزشکی کرمانشاه، بررسی دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم -5

هاي تدریس فعال درخصوص موانع استفاده از روش

1379مهر  سخنرانی تهران ، همایش کشوري آموزش 

پزشکی

بررسی رابطه بین سبک رهبري مدیریت کالس و  - 6

پزشکی کرمانشاه اثربخشی تدریس مدرسین دانشگاه علوم

بهمن 

1380

سخنرانی تهران کنگره ملی رویکرد هاي 

نوین در آموزش

هاي تدریس فعال و میزان استفاده از روشبررسی -7

هاي فردي مدرسین دانشگاه غیرفعال و ارتباط آن با ویژگی

پزشکی کرمانشاه علوم

82آذر  پوستر دانشگاه 

شهید 

بهشتی 

تهران

ششمین همایش آموزش 

پزشکی و اولین همایش 

المللی اصالحات و بین

مدیریت تغییر در آموزش 

پزشکی

در مدیریت و رهبري آموزشی در رویکردهاي نوین -8

آموزش عالی

اسفند  پوستر کرمانشاه همایش استانی آموزش  گابه، بزیگز (اي دو الگوي طراحی آموزش بررسی مقایسه  -9
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1380 پرستاري از نظر کاربرد در آموزش پرستاري) و مریل

اسفند 

1385

سخنرانی شیراز ، ششمین همایش انجمن 

مطالعات برنامه درسی 

ایران

بررسی و ارائه الگوي فراشناخت براي برنامه درسی  -10

دوره ابتدایی 

87آبان  سخنرانی مازندران هشتمین همایش جهانی 

شدن و بومی ماندن 

ها و چالش(برنامه درسی 

انجمن ) هافرصت

مطالعات درسی ایران

هاي یاددهی ـ جهانی شدن و ضرورت تحول در روش-11

، 87رویکردهاي فراشناختی، آبان یادگیري مبتنی بر 

)سخنرانی(دانشگاه، مازندران 

85اسفند  پوستر کرمان هشتمین همایش کشوري 

آموزش پزشکی

-بررسی دیدگاههاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم -12

پزشکی کرمانشاه درخصوص موانع ارتقاء کیفیت علمی 

مدرسین 

1389 پوستر کرمانشاه ه همایش استاندارد، توسع

و سالمت

بررسی نقش سواد عمومی سرمایه انسانی در : عنوان-13

توسعه سالمت جامعه

1389 پوستر سنندج همایش توسعه آموزش 

پزشکی

ضرورت تحول در شیوه هاي رهبري آموزش پزشکی در -14

) راهبري-ارائه رویکرد مبتنی بر خود(عصر جهانی شدن 

1389 سخنرانی مرودشت شهروندي همایش تربیت 

شدن در عصر جهانی

تنظیمی در  -تبیین رویکرد آموزش مبتنی بر خود-15

برنامه درسی تربیت شهروندي براي عصر جهانی شدن

1391 پوستر کرمانشاه  ملی همایش

 نیاز بهداشت دنشجویی

فردا ضرورت امروز

دانشگاه اقتصادي دانستن آموزش الکترونیکی در باز آموزي، دیدگاه بهورزان  -16

علوم پزشکی کرمانشاه

1391 پوستر کرمانشاه ملی دنشجویی همایش 

بهداشت نیاز امروز 

ضرورت فردا 

بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس راهنمایی  -17

شهر کرمانشاه

)فوق لیسانس(ي کارشناسی ارشداستاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه ها  -د

سال رشته نام 

دانشجو

سمت نام 

دانشگاه

عنوان پایان نامه

1387 آموزش 

ریاضی

محمدتقی 

عمادي

استاد 

مشاور

علوم و 

تحقیقات 

بررسی فرایند درس پژوهی و تاثیر آن بر عملکرد حل مساله ریاضی -1

دانش آموزان دبیرستان مرودشت
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فارس

1387 آموزش 

ریاضی

شهرام 

خرمزاد

استاد 

مشاور

علوم و 

تحقیقات 

فارس

بررسی ارتباط بین آگاهی هاي فراشناختی و عملکرد حل مساله -2

ریاضی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان بندر لنگه

1388 آموزش 

ریاضی

رحمت اله 

بهمنی

استاد 

مشاور

علوم و 

تحقیقات 

فارس

بررسی میزان تاثیر مدل سازي بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  -3

گسستهدر درس ریاضیات 

1388 برنامه 

ریزي 

درسی

سارا صادقی استاد 

مشاور

دانشگاه 

آزاد 

مرودشت

بررسی تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت و انگیزش  -4

تحصیلی دانش آموزان زاهنمایی شهر داراب

1388 برنامه 

ریزي 

درسی

محمود رضا 

کاظمی

استاد 

راهنما

دانشگاه 

آزاد 

مرودشت

اقتصادي سال اول  -محتواي کتاب مهارت هاي اجتماعیتحلیل  -5

پیش حرفه اي دانش آموزان کم توان ذهنی از منظر خوانایی با 

استفاده از تکنیکهاي رایج تحلیل محتوا

1388 برنامه 

ریزي 

درسی

دلبر بیگی 

پور

استاد 

مشاور

دانشگاه 

آزاد 

مرودشت

گروهی بر بررسی تاثیر یادگیري مشارکتی با تاکید بر تفحص - 6

پرورش خالقیت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی

1388 آموزش 

ریاضی

مرتضی 

صادقی

استاد 

راهنما

علوم و 

تحقیقات 

فارس

تأثیر به کارگیري بیش از یک راهبرد در حل یک مسأله بر  -7

انگیزش دانش آموزان نسبت به ریاضی پایه دوم راهنمایی شهر 

اصفهان

1388 برنامه 

ریزي 

درسی

آذر بذر 

افشان

استاد 

راهنما

دانشگاه 

آزاد 

مرودشت

بررسی رابطه بین سبک هاي یادگیري و پیشزفت درس زبان  -8

انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه

1388 برنامه 

ریزي 

درسی

ماندانا 

یوسف 

فرحنک

استاد 

راهنما

دانشگاه 

آزاد 

مرودشت

هنري دانش  بررسی تاثیر آموزش درس هنر با رویکرد تربیت -9

آموزان دوره ابتدایی شهر مرو دشت

1390 تکنولوژي 

آموزشی

لیال پاك نیا استاد 

راهنما

دانشگاه 

آزاد 

کرمانشاه

طراحی نرم افزار آموزشی علوم دوره ابتدایی مبتنی بر فراشناخت  -10

راهبري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -و بررسی تاثیر آن بر خود

1390 تکنولوژي 

آموزشی

نسرین 

یوسف پور

استاد 

راهنما

 دانشگاه

 آزاد

کرمانشاه

بررسی رابطه سواد اطالعاتی و خودراهبري یادگیري دانشجویان  -11

دانشگاه ازاد کرمانشاه

1390 تکنولوژي 

آموزشی

آفرتاج 

علیخانی

استاد 

راهنما

 دانشگاه

 آزاد

کرمانشاه

آموزش کارکنان امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی براي  -12

و بهورزان استان کرمانشاه

1391 تکنولوژي 

آموزشی

فرزانه ایوانی استاد 

مشاور

 دانشگاه

 آزاد

بررسی میزان رابطه بین مهارت هاي شهروندي و گرایش به تفکر  -13

انتقادي در دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد کرمانشاه
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کرمانشاه

1391 تکنولوژي 

آموزشی

مصطفی 

جعفري

استاد 

مشاور

 دانشگاه

 آزاد

کرمانشاه

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر وبالك، وبالك گروهی و پیامک بر  -14

... کنترل قند خون افراد مبتال به دیابت 

1391 مدیریت 

آموزشی

فاطمه 

طهماسبی

استاد 

راهنما

دانشگاه 

آزاد خرم 

آباد

بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی و مهارت کارآفرینی  -15

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  طرح هاي پژوهشی مصوب دانشگاه - ه

شماره   سال اجرا  سمت   عنوان طرح

  طرح

فعال مدرسین دانشگاه علوم  س فعال و غیریدرتمیزان استفاده از روشهاي بررسی

  سال پزشکی کرمانشاه

  79010  1379  مجري

دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص موانع استفاده از بررسی

  فعال روشهاي تدریس

  80011  1380  مجري

همخوانی عملکرد شرح وظایف و سرفصل دروس کاردانها و کارشناسان بررسی

  بهداشتی و درمانی شهرستان کرمانشاه بهداشت محیط در مراکز

  81027  1381  مجري

جامعه شناختی نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بررسی

  کرمانشاه

  81028  1381  همکار

دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص موانع بررسی

  علمی مدرسین ارتقاء کیفیت

  82010  1383  مجري

رابطه بین اسنادهاي علی و میانگین نمرات تحصیلی دانشجویان دانشکده بررسی

  مامایی و پیراپزشکیپرستاري ،

  82011  1382  مجري

  82030  1382  همکار  علل مشروط شدن دانشجویان دانشکده پرستاري مامایی و پیراپزشکیبررسی

روشهاي اعمال خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعه کنندگان به مراکز رسیبر

  و مراکز مشاوره دولتی شهر کرمانشاه پزشکی قانونی

  82059  1382  همکار

  82060  1382  همکار  82اعتیاد در بین معتادان مرکز بازپروري شهر کرمانشاه سال اتیولوژي بررسی

  83001  1383  مجري  سبکهاي یادگیري در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهبررسی

درمانی  –میزان رضایت شغلی در بین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی بررسی

  1383کرمانشاه در سال

  83018  1383  مجري

میزان آگاهی هاي فراشناختی و عملکرد ثیر آموزش راهبردهاي فراشناخت بر أت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحصیلی دانشجویان

  89095  1389  مجري

بررسی مقایسه سطح تفکر انتقادي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد 

  واحد کرمانشاه

  89236  1390  مجري
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  90178  1390  مجري  پزشکی کرمانشاه بررسی میزان سواد اطالعاتی اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم

بررسی میزان دستیابی به محتوي طرح دوره کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دیدگاه 

  1389فراگیران در سال 
  90105  1390  همکار

ها و کارشناسان مراکز روستایی ¬بررسی امکان استقرار آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت کاردان

  1390دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دیدگاه آنان در سال 
  90094  1390  همکار

    1390  مجري  بررسی میزان مشارکت اساتید دانشگاه علوم پزشکی در برنامه ریزي درسی

برسی میزان تطابق وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس راهنمایی شهر کرمانشاه از دیدگاه مدیران و 

  نامه کشوري بهداشت مدارسمعیارهاي آیین 
  90217  1391  مجري

  90246  1391  همکار  زندگی کیفیت به وابسته سالمت و بدنی ترکیب با جسمانی فعالیت رابطه بررسی

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان و پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزش و 

  گروه هاي آموزشی دانشکده بهداشتمقایسه ابعاد کیفیت تدریس در 
  90264  1391  همکار

بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدي با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت کرمانشاه 

  1389-90سال تحصیلی 
  90265  1390  مجري

کرمانشاه در سال بررسی میزان رضایتمندي تحصیلی دانشجویان از وضعیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

  1390 - 91تحصیلی 
  90278  1391  مجري

مطالعه  –بررسی عوامل موثر بر میزان عالقه و مشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در فعالیتهاي پژوهشی 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: موردي
  90282  1391  همکار

دستیاري تخصصی پزشکی دانشگاه علوم بررسی روند پنج ساله طراحی آزمون هاي چند گزینه اي ارتقاي 

  1391-1387پزشکی کرمانشاه از نظر کمی و کیفی 
  91201  1391  همکار

  90127  1390  مجري  بررسی میزان آگاهی نوجوانان دانش آموز شهرك آبادانی و مسکن از مهارت هاي زندگی

  

  

  :سوبق اجرایی و علمی - و

  پایانتاریخ   تاریخ شروع  نام سازمان  عنوان مسئولیت

دانشکده بهداشت   رییس دانشکده

  کرمانشاه

1388  1391  

دانشکده پیراپزشکی   معاون آموزشی

  کرمانشاه

1388  1388  

عضو هیات رییسه دانشگاه

  

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمانشاه

1388  1391  

دانشگاه علوم پزشکی   عضو شوراي دانشگاه

  کرمانشاه

1389  1391  

عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه

  

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمانشاه

1388  1391  

دانشگاه علوم پزشکی   عضو شوراي آموزشی دانشگاه

  کرمانشاه

1388  1391  
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  1391  1388  دانشکده بهداشت  رییس شوراي پژوهشی 

دانشکده بهداشت   رییس شوراي آموزشی 

  کرمانشاه

1388  1391  

عضو نظام هاي اصالح مدیریت 

دانشگاه

  

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمانشاه

1389  1391  

دانشکده  پرستاري،   عضو شوراي آموزشی و پژوهشی 

  مامایی

1375  1383  

  1388  1388  دانشکده پیراپزشکی  عضو شوراي آموزشی و پژوهشی 

 دوره هاي شبانه  عضو شوراي آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

  هکرمانشا

1376  1383  

مرکز تحقیقات  عضو شوراي تحقیقات

سالمت دانشگاه

  

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمانشاه

  ادامه دارد  1388

عضویت در شوراي تحقیقات پزشکی 

جامعه نگر

  

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمانشاه

1388  1391  

عضو کمیته پژوهش در برنامه ریزي 

  آموزشی

مرکز آموزش مطالعات 

  آموزش علوم پزشکی

  ادامه دارد  1388

برنامه ریزي عضو کمیته 

  EDC)آموزشی

مرکز آموزش مطالعات 

  آموزش علوم پزشکی

    

عضو هیات تحریریه مجله توسعه در 

  آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمانشاه

  ادامه دارد  1388

مرکز آموزش مطالعات   عضو کمیته ارزشیابی در آموزش

  آموزش علوم پزشکی

    

دانشگاه علوم پزشکی   عضو هیات تحریریه مجله پیراپزشکی

  کرمانشاه

  ادامه دارد  1389

  

  

  

  

  


