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 سابقه تحصیلی:  1جدول شماره 

  
  و سال اخذ محل تحصیل  یلیرشته تحص  مقطع

  1376 - دانشگاه شهید باهنر کرمان  زراعت و اصالح نباتات –مهندسی کشاورزي   کارشناسی
  1384 - دانشگاه شهید باهنر کرمان  برنامه ریزي درسی -علوم تربیتی   کارشناسی ارشد 
و واحد علوم اسالمی  دانشگاه آزاد  برنامه ریزي درسی–علوم تربیتی   دکتراي تخصصی 

   1389- تهران تحقیقات
  
  

 .کارشناسی ارشد در مقطع  احراز رتبه اول -
  . ي تخصصی ادکتر مقطع احراز رتبه اول -

  
  

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:  2جدول شماره 
  :به زبان فارسی 

  نقش اعضاي هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در برنامه ریزي درسی     
  :به زبان انگلیسی 

The role of faculty members in shahid Bahonar university in curriculum development 
  موسی پور... دکتر نعمت ا: استاد راهنما 
  جوادي... دکتر یدا: استاد مشاور 

  
  عنوان رساله دکتري:  2جدول شماره 

  :به زبان فارسی 
ی واحد کرمان از محورهاي اساسی برنامه ریزي درسی و ارائه بررسی میزان آگاهی اعضاي هیات علمی دانشگاه آزاد اسالم

  الگوي راهنماي تدوین برنامه درسی  
  :به زبان انگلیسی 

The study of the level of awareness of faculty members of Islamic Azad university , 
(Kerman branch) of major factors of curriculum planning & presenting a guidance 
patterns for curriculum development.                                                                                     

  نادري... دکتر عزت ا: استاد راهنما 
  دکتر مریم سیف نراقی –دکتر علی شریعتمداري : مشاور  اناستاد
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  چاپ شده در کتب علمی  – علمی چاپ  و یا ارائه شده در همایش هاي علمی مقاله:  3جدول شماره 

  
نویسندگان به ترتیب   عنوان مقاله  ردیف

  چاپ
  یا کتاب مشخصات کامل مجله

1  
  
  

سنت ها و مشکالت 
تصمیم گیري در نظام 
  برنامه ریزي درسی ایران

  موسی پور.. نعمت ا
  میمند زهرا زین الدینی

  خاطره خردمند

الیانه انجمن برنامه ریزي درسی همایش س
چاپ شده در کتاب  -1383, تهران , ایران 

انتشارات . قلمرو برنامه درسی در ایران 
  .سمت 

آمادگی اعضاي هیات   2
علمی براي پذیرش 

برنامه ریزي درسی غیر 
متمرکز درآموزش عالی 

  ایران

  زهرا زین الدینی میمند
  موسی پور... نعمت ا
  جوادي... یدا

سالیانه انجمن برنامه ریزي درسی همایش 
چاپ شده در کتاب  -1384, کرمان , ایران 

تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزي 
  . انتشارات سمت . درسی 

رسالت فرهنگی نظام   3
آموزش عالی در دنیاي 

  متحول کنونی

  زهرا زین الدینی میمند
  موسی پور... نعمت ا

اداره  چاپ در فصلنامه پژوهشگران فرهنگ
  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اصول و معیارهاي تدوین   4
محتواي کتاب درسی 
دانشگاهی به عنوان 

  راهنماي عمل

همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی   زهرا زین الدینی میمند
  تهران سازمان یونسکو و سمت  –

چاپ در کتاب                       1385  
               درسی دانشگاهی انتشارات سمت

رسالت فرهنگی  5
دانشگاههاي کشورهاي 
اسالمی در نهضت تولید 

  علم و تحول علمی 

همایش ملی همگرایی و واگرایی در جهان   زهرا زین الدینی میمند
دانشگاه آزاد اسالمی سمنان اسفند  –اسالم 

86   

در  برنامه هاي درسی  6
هسته ,  آموزش عالی

   یمرکزي سیستم آموزش

باشگاه  -همایش ملی آموزش عالی  زین الدینی میمندزهرا 
پژوهشگران جوان و دانشگاه آزاد اسالمی 

  86اسفند  - رودهنعلوم و تحقیقات و 
برنامه ریزي درسی براي   7

آموزش اثربخش دوره 
  هاي ضمن خدمت

 –همایش منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی   زهرا زین الدینی میمند
  87مرداد 

رسالت جهانی شدن و  8
فرهنگی برنامه هاي 

  درسی

زهرا زین الدینی میمند 
  وحیده علیپور –

هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه 
 –بابلسر دانشگاه مازندران  - درسی ایران

  87آبان  9و8
جهانی شدن و تبدیل  9

تهدیدها به فرصت ها در 
  برنامه درسی

زهرا زین الدینی میمند 
  وحیده علیپور –

نجمن مطالعات برنامه هشتمین همایش ا
 –بابلسر دانشگاه مازندران  - درسی ایران

  87آبان  9و8
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برنامه هاي درسی  10
دانشگاهی و رویکرد 
  فرهنگی جهانی شدن

زهرا زین الدینی میمند 
  وحیده علیپور –

هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه 
 –بابلسر دانشگاه مازندران  - درسی ایران

  87آبان  9و8
قیت و نوآوري نقش خال  11

اموزش عالی در تولید و 
  بهره گیري از دانش

زهرا  –وحیده علیپور 
  زین الدینی میمند

همایش ملی خالقیت و نوآوري در آموزش 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج آذر  -عالی

   87ماه 
نقش برنامه هاي درسی   12

دانشگاهی مبتنی بر رشد 
خالقیت در توسعه و 

  اعتالي جامعه

 –یوسف زاده مسعود 
زهرا زین الدینی میمند 

  مریم افضل خانی –

همایش ملی خالقیت و نوآوري در آموزش 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج آذر  -عالی

  87ماه 

نقش برنامه ریزي   13
آموزشی و درسی مبتنی 
بر فناوري اطالعات در 

ایجاد خالقیت و نوآوري 
  در آموزش عالی

زهرا زین الدینی میمند 
 – ود یوسف زادهمسع –

  وحیده علیپور

همایش ملی نوآوري و شکوفایی در آموزش 
  87اسفند  –دانشگاه شهرکرد  -عالی

بررسی برخی افتراقات و  14
اشتراکات تسنیم و 

  المیزان

 –مسعود یوسف زاده 
  زهرا زین الدینی میمند

همایش منطقه اي نگاهی به تفاسیر نوین 
  87اسفند  -قرآن کریم

مادر , بل پدر حقوق متقا 15
و فرزند از منظر تفسیر 

  المیزان

لدینی میمند ازهرا زین 
  مسعود یوسف زاده  –

همایش منطقه اي نگاهی به تفاسیر نوین 
  87اسفند  –قرآن کریم 

توسعه علمی در   16
دانشگاهها با تدوین کتاب 

هاي درسی بر مبناي 
اصول و معیارهاي 

  مناسب

  زهرا زین الدینی میمند 
  ادرين...عزت ا

  علی شریعتمداري
  مریم سیف نراقی

  احمد هاشمی

  فصلنامه علمی پژوهشی تولید علم 
  شماره هشتم ,سال سوم 

1387  

17  
  

  
, برنامه درسی دانشگاهی 
ضامن ارتقاء سیستم 

آموزش عالی در راستاي 
  تولید علم 

  
  زهرا زین الدینی میمند

  نادري... عزت ا
  علی شریعتمداري
  مریم سیف نراقی

  
ت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی در دس

   11تولید علم شماره 

ارائھ الگوی راھنمای   18
تدوین برنامھ درسی 
دانشگاھی بر اساس 
بررسی میزان آگاھی 
اعضای ھیات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کرمان از 
محورھای اساسی 

  زهرا زین الدینی میمند
  نادري... عزت ا

  ريعلی شریعتمدا
 مریم سیف نراقی

چاپ شده در فصلنامھ علمی پژوھشی  رھبری و 
  مدیریت آموزشی 

(ISC) 
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بررسی رابطه سبک 
مدیریت مشارکتی 

مدیران با میزان خالقیت 
دبیران دوره متوسطه 
  شهرستان سروستان 

  

 
 

  منظري توکلی ... حمدا 
  زهرا زین الدینی میمند

  احد اشرف  

 
 

فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در 
  )93چاپ در بهار (مدیریت آموزشی 
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نع رشد اخالق حرفه اي در امو  23
  سازمانها 

  زهرا زین الدینی میمند
  زهرا سهی 

  امین فرح بخش

همایش ملی اخالق حرفه 
  و توسعه پایدار اي 

  1391اسفند  10و 9

  

جنبه هاي شناختی اصول اخالق   24
  حرفه اي در سازمانها 

  زهرا زین الدینی میمند 
سیما , هما خزایی 

  علی صالحی,میرکماندار

همایش ملی اخالق حرفه اي 
  و توسعه پایدار 

  1391اسفند  10و 9

  

  
25  

مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
  و اخالق حرفه اي در سازمانها

  

  زهرا زین الدینی میمند
نجمه قطبی 

  سلمازجعفري,حیدري
  

  
همایش ملی اخالق حرفه 

  اي و توسعه پایدار 
  1391اسفند  10و 9

 
  

  
26  

اخالق حرفه اي در اسالم و 
ویژگی مدیران از نگاه امام علی 

  در نهج البالغه) ع(
  

  
  زهرا زین الدینی میمند

نجمه قطبی 
  سلمازجعفري,حیدري

  

  
همایش ملی اخالق حرفه 

  اي و توسعه پایدار 
  1391اسفند  10و 9

 
  

27  
  

دورکاري و تاثیر آن بر بهره وري 
  منابع انسانی

  

  
  زهرا زین الدینی میمند

  مرجان بکایی

  
کنفرانس ملی حسابداري و 

  مدیریت
ر شهریو 26و  25

  1392ماه

 
  

نقش مولفه هاي روان بررسی   28
شناختی اهداف پیشرفت و 

خودکارآمدي ریاضی در پیشرفت 
  ریاضی دانش آموزان دبیرستان

   هادي تقی زاده 
  زهرا زین الدینی میمند

 روانشناسی  فصلنامه
  تحلیلی شناختی گرمسار

1394  

  

نقش اهداف پیشرفت حافظه فعال  29
ی و سبک هاي یادگیري شناخت

وابسته به زمینه و ناوابسته به (
در پیش بینی پیشرفت )زمینه 

   پایه هفتم ریاضی دانش آموزان 

  هادي تقی زاده 
  نوشیروان خضري مقدم 

  حمداهللا منظري 
  زهرا زین لدینی میمند

فصلنامه علمی پژوهشی 
  پژوهشنامه تریبیتی

  پاییز 1394

  

بررسی نقش عملکردهاي شناختی    30
ی دانش آموزان بر بر عملکرد ریاض

اساس طبقه بندي اصالح شده 
  بلوم

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

  زهرا زین الدینی میمند

فصلنامه روان شناسی 
  تحلیلی شناختی 

1395  

  

بررسی نقش مولفه هاي    31
روانشناختی و سبک شناختی 

)FI/FD( در فرایندعملکرد ریاضی
  هشتم دانش آموزان پسر پایه 

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

  زهرا زین الدینی میمند

فصلنامه روان شناسی 
  تحلیلی شناختی 

1394  
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مقایسه کنش هاي اجرایی حافظه   32
فعال دیداري فضایی آزمون برج 
لندن و خطاهاي محاسباتی در 
کودکان مبتال به اختالل حساب 

  جارنارسایی تحولی و کودکان بهن

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

  زهرا زین الدینی میمند

  پژوهشنامه تربیتی 
1397  

  

مدل ساختاري نقش کنش هاي   33 
اجرایی در عملکرد یادگیري دانش 

  آموزان با ناتوانی یادگیري خاص

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

  زهرا زین الدینی میمند

فصلنامه سالمت روان 
  1396کودك 

  

  

بررسی عملکرد یادگیري دانش   34
آموزان ناتوان یادگیري خاص بر 

اساس مدل ساختاري مهارت هاي 
عصب روان شناختی کنش هاي 

  اجرایی مغز

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

  زهرا زین الدینی میمند

  فصلنامه پژوهشنامه تربیتی
1396  

  

مقایسه مولفه هاي کنش هاي   35
اجرایی برنامه ریزي سازماندهی 

آزمون برج لندن در دانش آموزان 
داراي ناتوانی یادگیري خاص با 

  همتایان بهنجار

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

  زهرا زین الدینی میمند

فصلنامه روانشناسی 
  1396تحلیلی شناختی 

  

تحول آفرین  بررسی چرخش هاي  36
در زیرنظام برنامه درسی با 

  محوریت تحول اخالقی

  زهرا زین الدینی میمند 
  منصور عربی 

  سمیه رجبی زاده

همایش ملی آسیب 
شناسی تربیت اخالقی در 

  نظام آموزشی ایران
1395  

  

40  Studyingjob motivation 
versus job stress among 

ICU nerses in Afzali 
pour hospital , kerman  

Zahra zeinaddiny 
meymand 

Ziba ebrahimian  

international 
conference on 

economic 
&management 

poland 
13 jan 2017 

  

  

41  The relationship between 
organizational 

commitment and job 
stress with quality of 

working life of 
shahidbahonar university   

Zahra zeinaddiny 
meymand 
Fatemah 

zomorodian  

10 may 2017 
international 

conference on 
economic 

&management 
Islamic Azad 

university, Rasht , 
Iran/  

  

42  Cultural mission of 
university a stepntoward 
thinking a step towards 

Zahra zeinaddiny 
meymand  

Azar zeinaddiny 

international 
conference on 

economic 
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perfection : a new view 
on higher education 

  

meymand  &management 
poland 

13 jan 2017 
  

نقش پایگاه هویت تحصیلی و  43
جهت گیري هدف در پیش بینی 
راهبردهاي فراشناختی یادگیري 

  خودتنظیمی 

  فاطمه یوسفی 
  زهرا زین الدینی میمند

  سلطانی امان اهللا 
 ویدا رضوي 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  پژوهشنامه تربیتی 

1396 

  

تاثیر خدمات دریافتی بر وضعیت  44
سالمت روان امید به زندگی و 

حمایت اجتماعی زنان مبتال به اچ 
 اي وي 

  آتوسا صادقی زریسفی 
  زهرا زین الدینی میمند
  علی اکبر حق دوست

 

مجله علمی پژوهشی 
  اپیدمیولوژي ایران

1397 

  

نقش کارکردهاي اجرایی حافظه  45
کاري دیداري فضایی و بازداري 
پاسخ در عملکرد توانش هاي 
 7ذهنی تئوري ذهن در کودکان 

 سال 12تا 

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

 زهرا زین الدینی میمند

دوفصلنامه شناختی 
  اجتماعی 

1396 

  

رنامه مقایسه کنش هاي اجرایی ب 46
ریزي شناختی بازداري پاسخ 

عملکرد پیوسته و حافظه فعال در 
دانش آموزان داراي ناتوانی خاص 

 با همتایان بهنجار

  هادي تقی زاده 
  امان اهللا سلطانی 
  حمداهللا منظري 

 زهرا زین الدینی میمند

فصلنامه علمی پژوهشی 
  بجنورد 
1397  
 

  

نقش واسطه گري مولفه هاي  47
ابطه بین انواع ذهن آگاهی در ر

جهت گیري هدف با هویت هاي 
 چهارگانه تحصیلی

  یوسفی  فرزانه
  زهرا زین الدینی میمند

  امان اهللا سلطانی 
 ویدا رضوي

فصلنامه دانشگاه آزاد 
  گرمسار
1396 

  

طراحی الگوي مهارت هاي  48
سال بر  6تا  4کودکان اجتماعی 

اساس نقش مولفه هاي زبان 
دریافتی با میانجی گري نظریه 

 ذهن

  مینا بخشایی شهربابکی 
  زهرا زین الدینی میمند 

  امان اهللا سلطانی 
 حمداهللا منظر ي توکلی

  نشریه علمی پژوهشی 
  پرستاري کودکان 

1398 

  

مدل یابی هویت تحصیلی بر  49
اساس جهت گیري هدف و نقش 

 سطه ایی ذهن آگاهی وا

  فرزانه یوسفی
  زهرا زین الدینی میمند

  ویدا رضوي 
 امان اهللا سلطانی 

نشریه راهبردهاي آموزش 
  در علوم پزشکی

1398 

  

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش  50
و تعهد بر افزایش شفقت به خود 
و تحمل آشفتگی در دانش آموزان 

  رمینا روحی 
  ان اهللا سلطانی ام

 زهرا زین الدیمنی میمند 

  فصلنامه مطالعات ناتوانی
1397 
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 با اختالل اضطراب اجتماعی 

مدل ساختاري نقش ذهن آگاهی   51
در رابطه بین یادگیري 

خودتنظیمی و جهت گیري هدف 
  با هویت تحصیلی موفق 

  فرزانه یوسفی 
  زهرا زین الدینی میمند

مجله پژوهش و مطالعات 
  علوم اسالمی

1398  

  

ي فرزندپروري و نقش سبک ها  52
رضایت زناشویی در پیش بینی 

عملکرد خواندن کودکان با اختالل 
   ویژه  از نوع خواندن یادگیري 

  ویداهرندي 
  امان اله ساطانی 

  علیرضا منظري توکلی
  زهرا زین الدینی میمند

  فصلنامه مطالعات ناتوانی 
  1397دیماه 

  

جایگاه تفکر خالق در برنامه هاي   53
  ارآفرینی درسی با هدف ک

  زینب جهانگرد 
  زهرا زین الدینی میمند

دومین همایش ملی تحول 
  در برنامه درسی

1398  

  

آسیب شناسی برنامه درسی و   54
آموزش مدارس چندپایه از دیدگاه 

  معلمان مدارس دلگان 

  ایوب عبدالهی 
  زهرا زین الدینی میمند

  اطهر پوربابایی

دومین همایش ملی تحول 
  در برنامه درسی

1398  

  

تحلیل محتواي علوم چهارم بر   55
اساس حوزه تربیت و یادگیري 

  برنامه درسی ملی

  عظیمه ابراهیمی 
  زهرا زین الدینی میمند

دومین همایش ملی تحول 
  در برنامه درسی

1398  

  

تبیین رویکرد برنامه ریزي درسی   56
بوم (ویژه در سطح مدرسه 

در راستاي سیاست ) محوري 
  تمرکز زدایی 

  امیري احمد 
  زهرا زین الدینی میمند

دومین همایش ملی تحول 
  در برنامه درسی

1398  

  

راهکارهاي شاداب سازي مدارس   57
بر اساس سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش 

  اطهر پوربابایی 
  زهرا زین الدینی میمند

دومین همایش ملی تحول 
  در برنامه درسی

1398  

  

جایگاه برنامه درسی مکمل زبان   58
در پیشرفت )زبان انگلیسی (وم د

تحصیلی و عزت نفس دانش 
  آموزان مقطع دبستان 

  پونه صغري کمال آبادي 
  زهرا زین الدینی میمند

  سپهر امینی

دومین همایش ملی تحول 
  در برنامه درسی

1398  

  

واکاوي نقش خودباوري و نشاط   59
بر پیشرفت علمی دانش آموزان 
  متوسطه دوره اول شهر شیراز 

  ه شناسافاطم
  زهرا زین الدینی میمند 

  لیال رشیدي

دومین همایش ملی تحول 
  در برنامه درسی

1398  

  

نقش تکلیف شب در شکل گیري   60
استرس دانش آموزان مقطع 

ابتدایی و والدین آن ها در شهر 
  رفسنجان 

  پروین آقامحمد حسنی 
  زهرا زین الدینی میمند

  محمدرضامختاري
  سهیل ارفعی

مت مجله پژوهشی سال
  جامعه
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تببین رویکرد اشیاق شغلی در   61
  آموزش عالی

  مرتضی اکبري مهنی
  زهرا زین الدینی میمند

اولین همایش ملی برنامه 
  درسی و اشتغال

دانشگاه فردوسیث مشهد و 
انجمن مطالعات برنامه 

  درسی ایران
1398  

  

بررسی تاثیر فعالیت هاي مکمل و   62
فوق برنامه بر خودباوري دانش 

شهرستان ان دختر پایه ششم آموز
  بردسیر 

  زهرا زین الدینی میمند 
  

همایش انجمن مطالعات 
  برنامه درسی ایران 

  دانشگاه تهران 
1398  

  

تاثیر آموزش بازیهاي ریتمیک بر   63
مهارتهاي اجتماعی و تکانشگري 
کودکان کم توان ذهنی آموزش 

  پذیر دوره اول ابتدایی

نجمن مطالعات همایش ا  زهرا زین الدینی میمند
  برنامه درسی ایران 

  دانشگاه تهران 
1398  

  

جایگاه توجه به نیازهاي شغلی   64
دانشجویان در برنامه ریزي درسی 

  مدرسان علمی کاربردي

  زهرا زین الدینی میمند 
  اطهر پوربابایی

اولین همایش ملی برنامه 
  درسی و اشتغال

دانشگاه فردوسی مشهد و 
انجمن مطالعات برنامه 

  ی ایراندرس
1398  

  

65  The relationship between 
receptive language 

development  and social 
skills in 4-6 years old 

children of shahrebabak 
city ,iran.   

Mina bakhshaei 
Zahra zeinaddiny 

meymand  
Mohammad  

Hosein bakhshaei   

Avicenna j neuro 
psycho physiology 

May 2017  

  

66  The role of motivation in 
faculty members 
participation in 

curriculum development 

Zahra zeinaddiny 
meymand 

Parvaneh sharifi  

2019 Desember 25 
Strides in 

development of 
medical education  

  

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و   67
تعهد بر افزایش شفقت به خود 

حمل پریشانی و تنظیم هیجان ت
اموزان با اختالل /در دانش 

  اضطراب اجتماعی 

  رمینا روحی
  امان اله سلطانی 

  زهرا زین الدینی میمند
  ویدا رضوي

فصلنامه سالمت روان 
  1398کودك 

  

  
  

  گزارش علمی طرح پژوهشی اتمام یافته:  5جدول شماره 
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اد تعد  سفارش دهنده  تهیه کنندگان  عنوان گزارش  ردیف
  صفحات

ارزیابی آموزشهاي فنی و حرفه   1
نیازسنجی و تعیین روند , ایی 

  آینده آنها در استان کرمان

  موسی پور... نعمت ا
  مریم صفرنواده

  زهرا زین الدینی میمند
  مژده ابراهیمی 

دانشگاه شهید باهنر و 
سازمان مدیریت و برنامه 

  1383, ریزي استان 

165  

بین ارزشیابی اولین جشنواره   2
  المللی کتاب کودك و نوجوان

  موسی پور... نعمت ا
  زهرا زین الدینی میمند

  اسما موسی پور
  ماندانا ملکی

دانشگاه شهید باهنر و اداره 
کل فرهنگ و ارشاد 

  1384, اسالمی 

135  

عوامل مرتبط با گرایش معلمان   3
استان کرمان به روشهاي تدریس 

  فعال

  موسی پور... نعمت ا
  نی میمندزهرا زین الدی

  اسما موسی پور
  ماندانا ملکی

    تعلیم و تربیت پژوهشکده 

ارائه الگوي مناسب جهت افزایش   4
میزان انگیزه اعضاي هیات علمی 

 دانشگاه آزاد اسالمی
  

  زهرا زین الدینی میمند
  

    1394دانشگاه آزاد کرمان 

بررسی اثربخشی آموزش مثبت    5
نگري بر فرسودگی شغلی و 

ان شاغل با هدف سالمت روان زن
 ارائه الگوي راهبردي زنان موفق

  زهرا زین الدینی میمند
  حدیث سعیدي 
  عباس فتحی 

دبیرخانه هیات امناء 
  دانشگاه ازاد کرمان

1397  

  

انگیزه تحصیلی و  نقش بررسی  
انگیزه پیشرفت در فرسودگی 

تحصیلی دانشجویان پزشکی مقطع 
کارورزي دانشگاه علوم پزشکی 

 رفسنجان 

  ن آقامحمدحسنیپروی
  زهرا زین الدینی میمند

  احمدرضا صیادي
  فاطمه ابراهیمی

  
  

دانشگاه علوم پزشکی 
  رفسنجان

  در حال انجام

         
  

  سوابق اجرایی و آموزشی
در  1385- 1384مدرس حق التدریس دانشگاه شهید باهنر کرمان ترم پائیز سال تحصیلی   -

 در آموزش ازه گیريدروس اصول و مبانی برنامه ریزي  و سنجش و اند
  
در مقاطع  1385تدریس به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان از سال  -

  و دکتراي تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد 
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 1387مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان از سال  -
انشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات دمشاوره و  عمومی مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی -

 در مقطع کارشناسی ارشد  واحد کرمان
  نماینده پژوهشی گروه علوم تربیتی دانشگاه  -
 . از سوي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  1386پژوهشگر برتر سال  -
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی  واحد کرمان از سوي معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در  -

 .  1387ل سا
 عضو کمیته تخصصی پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کرمان -
 داوري مقاالت علمی پژوهشی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی -
 داوري طرحهاي پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه هفت  -
 
 نماینده دانشگاه در معاونت پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استان کرمان -
 ر بانوان دانشگاه در معاونت امور بانوان و خانواده استانداريمشاور امو -
 مشاور اتاق فکر صدا و سیما -
 داوري طرح و کتب ارسالی به دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد استان کرمان -
 داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی گامهاي توسعه در آموزش پزشکی -
 س سرچشمهمدرس دوره هاي آموزشی مرکز آموزش مجتمع م -
 وره هاي آموزشی مجتمع مس شهربابک.مدرس د -
 مدرس کارگاههاي آموزشی دبیرخانه شوراي منطقه هفت دانشگاه آزاد -
 1397عضو کمیته مصاحبه دکتراي تخصصی سال  -
 مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان  -
  مانمدرس دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی بر پایه اهداف هالل احمر کر -

  :همکاري با انجمن هاي علمی 
  1382از سال  عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران -
 باشگاه پژوهشگران جوانعضویت در  -

  
 
  

:شرکت در کارگاههاي آموزشی و همایش هاي علمی   
 

موسسه برگزار  محل برگزاري تاریخ برگزاري
 کننده

 ردیف نام کارگاه
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اسفند ماه  6و 5
1382 

د دانشگاه شهی
 باهنر

 -دانشگاه شهید باهنر
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

آموزش روشهاي 
ارزشیابی پیشرفت 

 تحصیلی

1 

بهمن  16و  15
1382ماه   

دانشگاه شهید 
 باهنر

 دانشگاه شهید باهنر
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

 2 مشاوره و راهنمایی

اسفند ماه  3و  2
1382 

شهید  دانشگاه
 باهنر

 دانشگاه شهید باهنر
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

 3 روشهاي تدریس

 14و  13
1382اسفندماه   

دانشگاه شهید 
 باهنر

 دانشگاه شهید باهنر
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

ارزشیابی موسسات 
 آموزشی

4 

اسفند ماه  9
1382 

دانشگاه شهید 
 باهنر

 شهید باهنر دانشگاه
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

روشهاي حفظ سالمت 
 شخصی

5 

تیرماه  14و  13
1383 

دانشگاه شهید 
رباهن  

 ردانشگاه شهید باهن
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

نگارش و ویرایش 
 مقاالت پژوهشی

6 

تیرماه  9و  8
1383 

دانشگاه شهید 
 باهنر

 هنربا دانشگاه شهید
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

روشهاي تحقیق در 
 علوم انسانی

7 

بهمن ماه  27
1383 

دانشگاه شهید 
 باهنر

 دانشگاه شهید باهنر
موسسه پژوهش و 

برنامه ریزي در آموزش 
 عالی

آشنایی با قوانین 
آموزشی مرتبط با 
 اعضاي هیات علمی 

8 
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اسفندماه  16و  15
1383 

شهید دانشگاه 
 بهشتی

مطالعات برنامه انجمن 
 درسی ایران

قلمرو برنامه درسی در 
 ایران

9 

اسفند  11و  10
1384ماه   

دانشگاه شهید 
 باهنر کرمان

مطالعات برنامه انجمن 
 درسی ایران

تمرکزو عدم تمرکز 
درفرایند برنامه ریزي 

 درسی

10 

1385دیماه  28 مرکز تحقیق و  
توسعه علوم 
 انسانی سمت

ین المللی همایش ب
 کتاب درسی دانشگاهی

به کارگیري سامانه 
مدیریت یادگیري در 

فرایند آموزش 
(LCMS)  

11 

1385دیماه  27 مرکز تحقیق و توسعه  
 علوم انسانی سمت

همایش بین المللی 
 کتاب درسی دانشگاهی

نحوه تولید و استفاده از 
 کتاب الکترونیک

12 

1393شهریور  24 مرکز مطالعات و   
یروي انسانی آموزش ن

 واحد کرمان

نقش جامعه . جایگاه 
دانشگاهی در شرکتها و 

 موسسات دانش بنیان

 

مرکز مطالعات و   1390
آموزش نیروي انسانی 

 واحد کرمان

کاربرد فناوري اطالعات 
 در تعلیم و تربیت

 

  رفتارهاي پرخطر  واحد کرمان  1395
مرکز مطالعات و   1390

آموزش نیروي انسانی 
رمانواحد ک  

اصول و فلسفه تعلیم و 
 تربیت

 

مرکز هم اندیشی   1395
استادان و نخبگان 

 دانشگاهی 

  اخالق حرفه ایی 

مرکز هم اندیشی   1395
استادان و نخبگان 

 دانشگاهی

  معرفت شناسی
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و معاونت هاي استان و منطقه هفت دانشگاه و نیز تدریس در کارگاههاي آموزشی دانشگاه
: )سرچشمه(و شرکت صنایع مس ایران  ژوهش استانداريآموزش و پ  

 
 
  . تدوین برنامه درسی کارگاه آموزشی  -
 .کارگاه آموزشی برنامه ریزي درسی و الگوهاي تدوین طرح درس  -
 .کارگاه آموزشی ارزشیابی و اندازه گیري پیشرفت تحصیلی  -
 .کارگاه آموزشی رسانه ها و وسایل آموزشی  -
 .یادگیري و روشهاي اثربخش مطالعه  کارگاه آموزشی سبک هاي -
 .کارگاه آموزشی کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش  -
 کارگاه روشهاي تدریس پیشرفته -
 کارگاه آموزشی مهارتهاي زندگی -
 عه سرمایه انسانیسکارگاه آموزشی نقش تعلیمی و تربیتی والدین در تو -
 ي ذهنی ظرفیت هاشناسایی و استفاده از کارگاه آموزشی  -
 خانواده و مناسبات حاکم بر آن -
 ارتباطات و روابط عمومی -
 روشهاي پرورش خالقیت -
 نیازسنجی آموزشی -
  
  

  تالیف کتاب
  -کتاب فرایند برنامه ریزي درسی با تاکید بر آموزش عالی و برنامه ریزي درسی دانشگاهی  -

زیـده سـال   بـه عنـوان کتـاب برگ   (1390سـال   –انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 
  )از سوي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرماندر حوزه علوم تربیتی  1391

در دست چاپ توسط انتشارات علمی دانشـگاه  (گامی به سوي موفقیت , آموزش مثبت اندیشی  -
 )آزاد اسالمی واحد کرمان

  
  


