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 پذیرش مقاله :

انتقال مفاهیم رایانه ای  به روش 

تئاتر خالق در محیط 
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 پذیرش مقاله:
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 پذیرش مقاله:
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آمادگی مدارس برای پیاده 

سازی آموزش الكترونیكی مبتنی 

برتلفن همراه با استفاده از منطق 

فازی مطالعه موردی 

انهای منطقه دو و سه دبیرست

کنفرانس فناوری  -شهر مشهد

 اطالعات و جهاد اقتصادی

 .35 2٤اسفند ماه  -دانشگاه کازرون - 2٤

 پذیرش مقاله:

طراحی و تولید رسانه آموزشی  

امالء بر اساس مدل چند حسی 

ر فرنالد و بررسی تاثیر آن ب

کاهش اشكاالت امالیی 

 -آموزان پایه اول ابتداییدانش

سومین کنفرانس ملی آموزش 

 در دانشگاه شهید رجایی تهران 

 -دانشگاه شهید رجایی - 2٤

 2٤اردیبهشت
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پذیرش مقاله: جایگاه 
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العمرعلوم پایه درآموزش هزاره 

همایش ملی فناوری  -سوم

 اطالعات

 -کاربردی ابهر -انشگاه جامع علمید - 2٤

 2٤آذرماه

37. 

پذیرش مقاله)اقدام پژوهی(: 

چگونه توانستیم با اجرای طرح 

پژواک ، دانش آموزان دختر 

دوره متوسطه شهرستان اسدآباد 

را  به پژوهشسرای دانش آموزی 

 عالقه مند کنیم ؟

 وزارت آموزش و پرورش 2٤خرداد  ١2مهر
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تمع های پذیرش مقاله:  مج

آموزشی پلی برای گذر از 

 -محدودیتهای نظارتی و کنترلی

همایش سراسری بررسی نقش 

های آموزشی و پرورشی مجتمع

در تحول بنیادین آموزش و 

–های شهری پرورش )مجتمع

 طرح حیات طیبه(

 وزارت آموزش و پرورش 2٤دی ماه  2٤دی ماه 

 

39. 

پذیرش مقاله: مجتمع های 

ذر از آموزشی پلی برای گ

  -محدودیتهای نظارتی و کنترلی

ثیر استفاده از تابلوی أبررسی ت

های هوشمند در آموزش مهارت

چهارگانه زبان انگلیسی به روش 

دومین  -یادگیری مشارکتی

همایش مجازی ره آوران آموزش 

با محوریت آموزش در عصر 

شهریور ماه  ٣٤دیجیتال )

٨٣29) 

 

 .40 م ، تحقیقات و فناوریوزارت علو 29آبان ماه  29آبان ماه 

پذیرش مقاله:  مقایسه سطوح 

های آموزشی کاربران نرم هدف

افزار آزمایشگاه مجازی شیمی 

به صورت فردی و مشارکتی بر 

دومین  -اساس نظریه بلوم

همایش مجازی ره آوران آموزش 

با محوریت آموزش در عصر 

شهریور ماه  ٣٤دیجیتال )

٨٣29) 

 .41 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 29آبان ماه  29آبان ماه 

پذیرش مقاله:  راهبرد آموزشی 

( crdomlaerمرحله ایِ) ٥

برای پرورش تفكر انتقادی در 

های یادگیری محیط

هشتمین کنفرانس  -الكترونیكی

ملّی و پنجمین کنفرانس 

المللی یادگیری و آموزش بین

 (29الكترونیكی) دی ماه 

 .42 ت و فناوریوزارت علوم ، تحقیقا 29 29

راهبرد آموزشی پذیرش مقاله:  

الگوی آموزشی  پارادایم حیاتی

 یادگیریهای کمپ در محیط

 .43 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 29 29



هشتمین کنفرانس  - الكترونیكی

ملّی و پنجمین کنفرانس 

المللی یادگیری و آموزش بین

 الكترونیكی 

پذیرش مقاله:   تحلیل الگوهای 

رزشیابی آموزش از راه دور و ا

الكترونیكی و ارائه رویكرد 

هشتمین کنفرانس --تخصصی

ملّی و پنجمین کنفرانس 

المللی یادگیری و آموزش بین

 (29الكترونیكی) دی ماه 

 .44 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 29 29

سومین کنفرانس بین داور 

 علوم ، روانشناسی  "المللی

 مشهد " زندگی سبک و تربیتی

دانشگاه  -دانشگاه تربت حیدریه 2٧ 2٧

 فرهنگیان

45. 

 طرح پژوهشی:

ساماندهی شبكه اجتماعی 

و  یطراحشهرستان اسداباد با 

آموزشِ  یمدل طراح یکاربند

 تفكر

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی و  2٧ 2٧

کمیته توسعه پایدار شهرستان 

 اسدآباد

46. 

 طرح پژوهشی:

ق در بررسی علل اصلی طال

شهرستان اسدآباد و ارائه 

 راهكارهای کاهش آن

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی و  2٧ 2٧

کمیته توسعه پایدار شهرستان 

 اسدآباد
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Educational and Cultural records  

 (فرهنگی)سوابق آموزشی و  

 

Title Beginning 

of the 

project 

End of 

the 

project 

Activity Place Row 

 .1 دانشگاه عالمه طباطبائی 2٠ 2٨ دکتری تكنولوژی آموزشی

ثبت ایده در حوزه علوم انسانی 

در پارک علم و فناوری یزد به 

 با عنوان: ١٠٥٤/9٤شماره ثبت 

آموزش مفاهیم یادگیری 

الكترونیكی در محیطهای تلفیقی 

 به روش هنر پداگوژیک خالق

 .2 پارک علم و فناوری یزد  --- 2٤اسفند 

ثبت مدل در حوزه نسلهای 

 یادگیری الكترونیكی

 .3 دانشگاه عالمه طباطبایی --- 29بهمن 

 .4 نهاوند دانشگاه  ادامه دارد 2٧ دانشگاه  رئیس 

 فرهنگی-معاون دانشجویی

 دانشگاه 

 .5 دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی 2٧ 2٧

مدیرفرهنگی دانشگاه سید 

 جمال الدین اسدآبادی

 .6 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی داردادامه  2٨

مدیر دانشجویی دانشگاه سید 

 جمال الدین اسدآبادی

 .7 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 2٣ 2٨

تكنولوژی   آموزشیمدیر گروه 

 آموزشی

 .8 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 2٠ 29

نماینده صندوق رفاه  دانشجویی 

 ان همدانکشور در دانشگاههای است
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2٣ 2٨

 

9. 

مدیرعامل فرهنگسرای سید 

 جمال الدین اسدآبادی

 .10 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 2٠ ١١

 .11 دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی 2٧ 2٠ دبیر شورای دانشگاه 

 .12 دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی 2٧ 2٠ عضو هیات رییسه دانشگاه 

 .13 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MSRT   29 29قبولی در آزمون زبان 



مدرس کالسهای ضمن خدمت 

 "فضای سایبری"استان همدان 

 "تولید محتوای الكترونیكی "و 

 .14 آموزش و پرورش ---- ١٥

 15 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه دارد ١٥ مدیر مسئول ماهنامه هفت گنبد

رشته تكنولوژی راه اندازی 

آموزشی در دانشگاه جامع  

 کاربردی اسدآبادی -علمی

 .16 دانشگاه جامع  علمی کاربردی ادامه دارد ١١

دبیر ساماندهی فضای مجازی 

 شهرستان اسدآباد

 .17 دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی ادامه دارد 2٠

عضو کارگروه مهندسی فرهنگی 

 ادشهرستان اسدآب

 .18 دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی ادامه دارد 2٠

 .19 آموزش و پرورش 2٤ ١٥ مدیر پژوهشسرای دانش آموزی 

مدیر دبیرستانهای شهرستان 

 اسدآباد

 .20 آموزش و پرورش ١٥ ١٤

سید جمال "دبیر کنگره ملی

 "الدین اسدآبادی

بنیاد  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 2٨ 2٤

 الدین اسدآبادیملی سید جمال 

21. 

شهید  ٠٤٣ "دبیر کنگره بزرگ

 "شهرستان اسدآباد

بنیاد شهید و امور ایثارگران  2٨ 2٤

 شهرستان اسدآباد

22. 

 عضو هیات نظارت بر نمایش 

 استان

 .23 همدان فرهنگ و ارشاد اسالمی کل اداره  ادامه دارد ١١

عضو شورای فرهنگ و هنر  

 شهرستان اسدآباد

اداره فرهنگ و ارشاد  -نداریفرما ادامه دارد ١٥

 اسالمی

24. 

جهت عضو شورای خبرگان 

تدوین سند چشم انداز استان 

 ٨٠٤٠همدان در سال 

 .25 استانداری  ---- ١2

عضو ستاد پدافند غیر عامل 

 شهرستان اسدآباد

حراست آموزش و پرورش شهرستان  2٨ ١١

 اسدآباد

26. 

عضو کمسیون فناوری اطالعات 

 ی پژوهشگاه استان همدان عموم

 .27 آموزش و پرورش ١2خرداد ١١

عضو معتمدین هیات اجرایی 

یازدهمین دوره انتخابات ریاست 

 جمهوری

 .28 وزارت کشور ---- 29

عضو شورای امربه معروف و نهی 

از منكر دانشگاه سید جمال 

 .29 وزارت علوم ادامه دارد 29



 الدین اسدآبادی 

باطی رییس کمیته بدوی انض

دانشگاه سید جمال الدین 

 اسدآبادی

 .30 وزارت علوم ادامه دارد 2٨

 "علوی"فرمانده پایگاه بسیج 

 اسدآباد

 .31 سپاه پاسداران ١١ ١٨

 -عضو گردان عاشورا

 "٨٠٥"گروهان

 .32 سپاه پاسداران ١١ ٥2

عضو کمیته برنامه ریزی کانون 

 بسیج فرهنگیان

 .33 بسیج فرهنگیان ١2 ١٧

ه صالحین بسیج اساتید  عضو حلق

 دانشگاههای شهرستان اسدآباد

 .34 بسیج اساتید ادامه دارد 2٤

کارشناس برنامه های تلویزیونی 

 با عناوین:

اینجا  "و  "هفت اورنگ "

 "همدان است

 .35 صداو سیما ١2 ١2

 کارگردان فیلم مستند:

 "آخرین منجی"

 .36 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١٣ ١٣

 فیلم مستندکارگردان 

 "شهید کوه قراویز ٨٣"

 .37 بنیاد شهید و امور ایثارگران ١٧ ١٧

قله "کارگردان فیلم مستند 

 "نشینان قله شنام

 .38 بنیاد شهید و امور ایثارگران ١٥ ١٥

 "کارشناس برنامه رادیوی 

 "آالچیق

 .39 صداو سیما ١2 ١2

طراحی و تولید نرم افزار جامع 

ی و رو سید جمال الدین اسدآباد

نمایی از آن با دستان معاون 

مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد 

 آقای محمد زاده   –اسالمی 

بنیاد ملی سید جمال الدین  ١2 ١2

 اسدآبادی

40. 

طرحی و تولید نرم افزار جامع 

وصیتنامه شهدای  "موبایل 

 ١٤٤٤استان همدان در کنگره 

  "شهید استان همدان

 .41 دبنیاد شهی -فرمانداری ١١ ١١



طراحی و تولید نرم افزار مولتی 

 مدیا

شهید  شهرستان  ٠٤٣کنگره  " 

 "اسدآباد

 .42 کنگره شهدای اسدآباد 2٨ 2٨

 طراحی و تولید نرم افزار جامع :

پدافند غیر عامل استان  "

  "همدان

 .43 استانداری همدان ١١ ١١

تولید نرم افزار چند رسانه ای 

 ٨9فرهنگی ثبت شده        )

 رد(مو

وزارت  -وزارت آموزش و پرورش 2٨ ١٥

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

44. 

 

Successes 

 موفقیتها((

رتبه اول آموزشی در مقطع 

دکتری تكنولوژی آموزشی در 

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 .1 دانشگاه عالمه طباطبائی 2٠ 2٠

پژوهشگر برتر دانشگاه عالمه 

 طباطبایی در مقطع دکتری

 .2 المه طباطبائیدانشگاه ع 2٣ 2٣

 .3 پرورش و آموزش وزارت - 2٨  کشور نمونه معلم

 .4  فرهنگیان بسیج سازمان - 2٤ کشور برتربسیج پژوهشگر

 سوی از کشور نمونه جوان

 پرورش و آموزش وزارت

 .5 پرورش و آموزش وزارت - ١2

 – استان-شهرستان نمونه معلم

 کشور فرهنگیان بسیج

 .6 پرورش و آموزش ١2 ١2-١١

 .7  جوانان ملی سازمان - ١2 همدان استان  برگزیده  جوان

) همدان استان پژوهنده معلم

 ( پژوهی اقدام

 .8  پرورش و آموزش وزارت - 2٤

 بین جشنواره برتر فیلمساز

  منجی آخرین فیلم المللی

 .9  ارشاد وزارت -سیما و صدا  ١٥

 .10 پاسداران سپاه - ١١ همدان استان نخبه  جیبسی

 المللی بین چهره بعنوان تجلیل

 طرف از همدان استان فیلم

 .11  استانداری - شهریورماه ١2



 همدان محترم استاندار

 چهره بعنوان تجلیل

 استان فرهنگ ماندگاراصحاب

   ملی درسطح همدان

 ارشاد و فرهنک کل اداره -استانداری - ماه اسفند ١2

 همدان اسالمی

12. 

 کشور بسیج برتر نویس وبالگ

     ان عنو با بسیج ملی مسابقات در

 حرمتی بی در غرب جنایات "

 "قرآن به

 و آموزش وزارت -کشور بسیج 2٤ 2٤

 پرورش

13. 

  بسیج برتر نویس وبالگ

 مسابقات در کشور فرهنگیان

 گوهر" عنوان با بسیج ملی

 "اندیشه

 و آموزش وزارت -کشور بسیج 2٤ 2٤

 پرورش

14. 

 ملی جشنواره برگزیده مقام

 محترم ریاست) مهر پرسش

 (جمهور

 .15  پرورش و آموزش وزارت ١٠ ١٠

Speciality 

 )تخصص(

 

 Education 

Instructional Technology 

Instructional Design 

 E-learning 

 Creative Drama 

 Research Methodology 

 

 


