
 هقبالت علوی ٍ پژٍّطی

تجییي ثشًبهِ دسسی چٌذ فشٌّگی ٍچگًَگی اجشای آى دسًظبم ثشًبهِ سیضی دسسی  .1

 .1391پبییض 26ضوبسُ  /فصلٌبهِ هغبلعبت ثشًبهِ دسسی/ایشاى

ثشسسی ضشٍست ٍجَدی ٍچگًَگی تَجِ ثِ تشثیت جٌسی دسثشًبهِ دسسی هقغع هتَسغِ اص  .2

ضوبسُ اٍل/ثْبس / فصلٌبهِ پژٍّص ّبی ثشًبهِ دسسی دیذگبُ دثیشاى ٍداًص آهَصاى/

 .1390ٍتبثستبى

ژٍّص ٍثشًبهِ فصلٌبهِ پ/ی ثشًبهِ دسسی پٌْبى ٍسٍحیِ علویثشسسی ساثغِ ثیي هَلفِ ّب .3

 .1390صهستبى /62چْبسم پیبپی ضوبسُسیضی دسآهَصش عبلی/

کبسکٌبى هذاسس ثشسسی تجشثی ضیَُ ّبی هَثش ثش ثْجَد ٍ تَسعِ سٍاثظ اًسبًی دس هیبى  .4

 .1387پبئیض /3فصلٌبهِ تعلین ٍ تشثیت/ضوبسُ ضْشستبى کبضبى/

فصلٌبهِ ثشسسی ٍضعیت َّیتی داًص آهَصاى ٍ ثبصاًذیطی دس کبسکشدّبی آهَصش ٍ پشٍسش/ .5

 .1391ثْبس/7ضوبسُ خبًَادُ ٍ پژٍّص/

فصلٌبهِ ثشسسی ثشًبهِ دسسی پٌْبى اص دیذگبُ داًطجَیبى سضتِ ّبی علَم پضضکی کبضبى/  .6

 1394تبثستبى/ 18تَسعِ آهَصش/ضوبسُ

ثشسسی دیذگبُ داًطجَیبى دسثبسُ هَاًع اثشثخطی دسٍس هعبسف اسالهی دس داًطگبُ ّب ٍ  .7

 .1392پبئیض /13/ فصلٌبهِ اًذاصُ گیشی تشثیتی/ضوبسُ  هشاکض آهَصش عبلی

آهَصش تبهلی ثش جبیگبُ ٍ چگًَگی تَجِ ثِ پشٍسش هعٌَیت دس داًطگبّْب ٍ هشاکض  .8

 .1392/ ثْبس ٍ تبثستبى 16دٍفصلٌبهِ تشثیت اسالهی/ضوبسُ /عبلی

ِ فصلٌبهًظشیِ َّش چٌذگبًِ ٍ داللت ّبی آى دس عشاحی تجبست ٍ فشصت ّبی یبد گیشی/ .9

 .1388صهستبى /3اًذیطِ ّبی ًَیي تشثیتی/ضوبس

ذگی تحلیل جبیگبُ َّش هعٌَی دس هیبى هجشیبى ٍ دسیبفت کٌٌذگبى کتبة دسسی دیي ٍ صً .10

 .1393/ صهستبى16فصلٌبهِ پژٍّص دس ثشًبهِ سیضی دسسی/ضوبسُ دٍسُ هتَسغِ/ 

تحلیل ٍ اسصیبثی َّیت هلی ٍ دیٌی داًطجَیبى داًطگبُ کبضبى ٍ علَم پضضکی  .11

 1393/ پبئیض 3فصلٌبهِ فشٌّگ دس داًطگبُ اسالهی/ضوبسُ کبضبى/



فصلٌبهِ فشٌّگ دس داًطگبُ  اسصیبثی هیضاى هسئَلیت پزیشی داًطجَیبى داًطگبُ کبضبى/ .12

      .1392/تبثستبى  2اسالهی/  ضوبسُ

فصلٌبهِ پژٍّص دس ًظبم ّبی   ثبصضٌبسی جبیگبُ فشاهَش َّش ّیجبًی دس آهَصش عبلی/ .13

 .1388پبئیض ٍ صهستبى  /7آهَصضی/ضوبسُ 

ثشسسی اثشثخطی ثشًبهِ دسسی تشثیت سیبسی هقغع هتَسغِ اص دیذگبُ دثیشاى ٍ داًص  .14

 س.فصلٌبهِ داًطَس سفتب/ 12فصلٌبهِ داًطَس سفتبس/ضوبسُ هغبلعِ هَسدی ضْش کبضبى/آهَصاى،

اسصیبثی قبثلیت ّبی کبسآفشیٌی داًطجَیبى: ثبصاًذیطی دس هبهَسیت ّبی ثشًبهِ دسسی آهَصش  .15

 .1392/ ثْبس 1فصلٌبهِ تَسعِ کبس آفشیٌی/ ضوبسُ  /عبلی

داًطگبُ علَم پضضکی  ثشسسی سجک ّبی هذیشیت کالس دسس اعضبی ّیبت علوی .16

 .1394صهستبى  /1/ضوبسُ  فصلٌبهِ گبم ّبی تَسعِ دس آهَصش پضضکیکبضبى/

ّبی عبسف اسالهی،ثبصاًذیطی دس کبسکشداسصیبثی هْبستْبی فشاضٌبختی داًطجَیبى دس دسٍس ه .17

 .1392صهستبى  21پژٍّص فصلٌبهِ دس هسبیل تعلین تشثیت اسالهی/ضوبسُ ًظبم آهَصش عبلی

 سِ ای تفکش اًتقبدی ٍ خَدکبسآهذی داًطجَیبى سضتِ ّبی ٌّشی ٍ غیش ٌّشیثشسسی هقبی .18

 .1387ثْبس ٍ تبثستبى  /3فصلٌبهِ پژٍّص دس ًظبم ّبی آهَصضی/ضوبسُ

فصلٌبهِ داًطَس ثشسسی هقبیسِ ای عَاهل هَثش ثش افت تحصیلی داًطجَیبى هطشٍط ٍ هوتبص/ .19

    .1386ضْشیَس  /8سفتبس/ضوبسُ 

فصلٌبهِ (/ی) هغبلعِ هَسدی ، کتت علَم ٍ...آهَصش هحیظ صیست دسکتت دسسجبیگبُ هغفَل  .20

 .1393پبییض ٍصهستبى  /2علوی ٍپژٍّطی علَم تشثیتی/ضوبسُ 

عشاحی الگَی هغلَة تشثیت ٌّشی دس دٍسُ اثتذایی/ فصلٌبهِ علوی ٍ پژٍّطی علَم  .21

 .1380پبئیض  /39اًسبًی/ضوبسُ 

داًص آهَصاى هقغع هتَسغِ، ًوبدی اصثشًبهِ دسسی سٍایت عَاعف ٍ احسبسبت سضذ ًیبفتِ  .22

علَم تشثیتی داًطگبُ ضْیذ چوشاى   هجلِ هغفَل)هغبلعِ ای ثب سٍش خجشگی ًٍقبدی تشثیتی(/

 . 2/1396، ضوبسُ اَّاص

)تألیف:دکتش هحوَد « دسسی ٍ آهَصش ٌّش دس آهَصش ٍ پشٍسش ِکتبة ثشًبه»ًقذ ٍ ثشسسی .23

/پژٍّص ًبهِ (1393شاى: اًتطبسات سوت، تبثستبى هْشهحوذی ٍ دکتش هشجبى کیبى، تْ



ضوبسُ ُ علَم اًسبًی ٍ هغبلعبت فشٌّگی/اًتقبدی هتَى ٍ ثشًبهِ ّبی علَم اًسبًی پژٍّطگب

 .96/آرس6

ثشسسی هسبئل ٍ هطکالت هشتجظ ثب تذٍیي ٍ سبصهبًذّی هحتَای کتبثْبی عشثی دٍسُ هتَسغِ  .24

ِ صثبى ضٌبختی ٍ صثبى ّبی یبسَج/پژٍّص ًبهاص دیذگبُ هعلوبى ٍ داًص آهَصاى ضْش 

 .1395/ثْبس ٍ تبثستبى 1ضوبسُخبسجی/

ّبی  ثشسسی فشٌّگ سبصهبًی حبکن ثش هشاکض آهَصش پضضکی: گبهی دس هسیش ثْسبصی هحیظ .25

(/هجلِ تَسعِ آهَصش دس علَم ضضکی اساکآهَصش پضضکی )هَسد هغبلعِ: داًطگبُ علَم پ

 .1395/تبثستبى22پضضکی/ ضوبسُ

26. Sex Education Gaps in University Curriculum/Journal of Research 

Development in Nursing & Midwifery/Vol.13/Spring & Summer2016- 

2017. 

 

     27. Teaching Philosophy to Students: Necessities, Prerequisites and 

International Experiences, Iranian Journal of Comparative Education 1(3), 

94-111. 
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from the Viewpoint of Faculty Members and Students. Iranian Journal of 

Comparative Education 2020, 3(1), 595- 608. 
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 .1921(.پاییس11)11علمی زن و فرهنگ،

ارزیابی سواد زیست محیطی دانص آموزان و چالص های اجرایی آموزش محیط زیست در مدارس  -93
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 تشٍیجی  -هشٍسی ، علوی –علوی  ت هقبال

پبِییض ٍ /فصلٌبهِ جلَُ ٌّش/آهَصضیهلی ثشکبسکشدّبی تشثیت ٌّشی دسًظبم تب .1

 .1388صهستبى 

هغبلعِ ّبی هٌْذسی اص دیذگبُ داًطجَیبى) یبثی کیفیت ثشًبهِ دسسی سضتِاسص .2

 .1391فصلٌبهِ  آهَصش هٌْذسی ایشاى/ پبئیض  هَسدی، داًطگبُ کبضبى(

فصلٌبهِ  اسصیبثی ٍ تحلیل هْبستْبی تفکش اًتقبدی داًطجَیبى سضتِ ّبی هٌْذسی/ .3

 .1393پبئیض  آهَصش هٌْذسی ایشاى

تحلیل هحتَای کتبة ّبی ّذیِ ّبی آسوبى ٍ فبسسی هقغع اثتذایی اص ًظش تَجِ ثِ  .4

دٍفصلٌبهِ علوی ٍ پژٍّطی هغبلعبت اسالم ٍسٍاًطٌبسی ثْبس ٍتبثستبى  /هْذٍیت

1391. 

 ثشسسی ٍضعیت هَجَد فشٌّگ هْذٍیت ثیي داًس آهَصاى دٍسُ هتَسغِ ضْش قن/ .5

 .1391پبئیض  -فصلٌبهِ علوی ٍ پژٍّطی هطشق هَعَد 

سٍس هعبسف اسالهی دسداًطگبُ ثشسسی دیذگبُ داًطجَیبى دسثبسُ هَاًع اثشثخطی د .6

ثْبس -اسالهی کبضبى/ فصلٌبهِ علوی ٍ تخصصی اسالم ٍ پژٍّص ّبی تشثیتیآصاد 

  1392ٍتبثستبى 

داًطگبُ هٌْذسی داًطکذُ   بىیداًطجَ یشیبدگی یٍ ضیَُ ّب ّب سجک یثشسس .7

 .1396/ثْبس69کبضبى/فصلٌبهِ آهَصش هٌْذسی/ضوبسُ



ثشسسی ٍ اسصیبثی ًگشش هزّجی داًطجَیبى داًطگبُ  آصاد خشم آثبد/ فصلٌبهِ  .8

 .1395/پبییض23اخالق/ضوبسُ

ثشسسی ٍضعیت َّش اخالقی داًطجَیبى داًطکذُ هٌْذسی داًطگبُ کبضبى/  .9

 .1394/تبثستبى66فصلٌبهِ آهَصش هٌْذسی/ ضوبسُ

/ 1394ثشسسی َّش اخالقی پشستبساى ثیوبسستبى  ّبی ضْش  کبضبى دس سبل  .10

 .1394/ثْبس 1فصلٌبهِ آهَصش ٍ اخالق دس پشستبسی/ ضوبسُ 

ثشسسی ٍضعیت اثعبد َّیت هلی ٍ دیٌی داًطجَیبى)هَسد هغبلعِ:داًطگبُ کبضبى(/  .11

 .1396/پبییض 39فصلٌبهِ ًبهِ آهَصش عبلی/ ضوبسُ

ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ایشاى/ دٍفصلٌبهِ علوی ٍ تشٍیج علَم  تحلیل ًطبًِ ضٌبسی .12

 .1396/ پبِییض ٍ صهستبى 9/ ضوبسُ 5تشثیتی اص دیذگبُ اسالم /سبل

13.  

  چبح ضذُ کتت

 .1393/ ًبضش داًطگبُ کبضبى/یشاىپشٍسش ا ی اص هسبیل اسبسی آهَصش ٍیطی دسثشخثبص اًذ .1

 .1391داًطگبُ کبضبى/هشاکض آهَصضی / ًبضش  هذاسس ٍ یبدگیشی هغض هحَسدس .2

 .1384تشثیت ٌّشی دس قلوشٍ آهَصش ٍپشٍسش/ اًتطبسات آئیژ/ .3

)تشجوِ( / اًتطبسات هذسسِ/تجذیذ چبح فضایص اثش ثخطی هعلوبى دس فشآیٌذ تذسیسا .4

 1390ضطن/

 .1390تجذیذ چبح ضطن/1390/اًتطبسات هذسسِ/یبدگیشی هطبسکتی)تشجوِ( .5

، 1399آهَصضی، ثبصًوبیی ٍاقعیبت ٍ ًبکبسآهذی ّب،آهَصش اسصش ّب ٍ تشثیت اخالقی دس هشاکض  .6

 اًتطبسات داًطگبُ کبضبى.

                              

   

 


