
 1 

 بنام خدا

 

 محمدرضا اسدي يونسي نام و نام خانوادگي

  6/3/2331 تاريخ تولد 

 گناباد  -  2781 شماره شناسنامه و محل صدور

  متأهل وضعيت تأهل

 روان شناسي تربیتي رشته تحصيلي

  دکتري مدرک تحصيلي

سال شروع و اخذ آخرين مقطع 

 تحصيلي
   01اخذ:       73شروع: 

 ايران  -شهید بهشتي)ره(  –عالمه طباطبايي)ره(  کشور محل تحصيلدانشگاه و 

 ترجمه متون تخصصي  –زبان انگلیسي  آشنايي با زبان خارجي

 دانشکده علوم تربیتي –دانشگاه بیرجند  آدرس محل کار

  1021-3216212 تلفن همراه

 Yoonesi.mr52@gmail.com پست الکترونيکي

 

 معدل نام دانشگاه سال اخذ سال شروع رشته تحصيلي مقطع تحصيلي

 48.71 فردوسي مشهد 87 81 روانشناسي بالیني کارشناسي

 43.61 عالمه طباطبايي)ره( 86 87 روانسنجي کارشناسي ارشد

 - شهید بهشتي)ره( 2301 73 روانشناسي تربیتي ( Ph.Dدکتري )

 

mailto:Yoonesi.mr52@gmail.com


 2 

 گذرا به سوابق علمي ـ  پژوهشي و آموزشينگاهي 

 و اجرايي فعاليتهاي آموزشي و کارشناسي

 سال سابقه تدريس در دانشگاه  3عضو هیئت علمي )طرح سربازي(دانشگاه شاهد و ـ 2

 . گيري، روشهاي آماري در علوم تربيتي و روشهاي مطالعه و يادگيري()دروس سنجش و اندازه

 . و ارزيابي امور آموزشي و پژوهشي در دفتر نظارت و ارزشیابي دانشگاه شاهدل نظارت وکارشناس مسؤـ  1

 . آموزشي نوين مشهد ـ مشاور مدرسه در مؤسسه فرهنگي ـ  3

 . مشهد -کارشناس سنجش هوش و استعداد تحصیلي در سازمان آموزش و پرورش استثنايي  ـ  7

 . تهران 27منطقه  مشاور تحصیلي در دبیرستان دکتر حسابي، ـ  3

 . آموزشي علوي تهران ـ محقق و روانسنج در مؤسسه فرهنگي ـ  6

 . عضو کمیته نیازسنجي دفتر برنامه ريزي و تألیف کتب درسي وزارت آموزش و پرورشـ  8

 همکاري با دبیرخانه شوراي علمي ـ پژوهشي سازمان ملي جوانان . - 7

 . نگي تمدن و توسعه اسالميـ مدير بخش مطالعات کاربردي موسسه پژوهشي ـ فره 0

 کارشناس دفتر فرهنگ و هنر در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و مدرس دوره  هاي آموزش کوتاه مدت در اين سازمان. - 21

 هاي پژوهشي گروه عضو گروه پژوهشي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي در پژوهشگاه فرهنگ، هنر  و ارتباطات اسالمي و همکاري در تعیین اولويت -22

 شهردار فیض آباد -21

 عضو شوراي آموزش و پرورش، و شوراي فرهنگ عمومي در شهرستان مه والت-23

 مدير گروه روان شناسي دانشگاه بیرجند -27

 عضو کمیته پژوهشي بنیاد شهید خراسان جنوبي -23

 عضو کمیته پژوهشي اداره کل جوانان و تربیت بدني خراسان جنوبي -26

 و ...

 فعاليتهاي پژوهشي

 الف ـ بعنوان مجري 

 .شهر تهران 21ساخت و هنجاريابي آزمون تشخیصي رياضي براي دوره راهنمايي در منطقه ـ  2

 هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربیت مدرس .ـ بررسي نیازها و گرايش 1

 ـ ديني در دانشگاه.هاي فرهنگي هاي سراسر کشور به فعالیتـ بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه 3

 هاي عملکرد واحدهاي اقامتي و پذيرائي میان راهي معاونت نظارت سازمان ايرانگردي و جهانگردي  ـ تهیه شاخص7

 . نیکان و احسان در تهران بررسي نیازهاي آموزشي معلمان مدارس علوي، ـ  3

 .سسه علويوالدين و معلمان نسبت به تکلیف شب در مؤ بررسي نگرش دانش آموزان، ـ 6

 .هاي ورودي مدارس علوي استاندارد نمودن آزمون ـ  8

 دوره راهنمايي نسبت به کامپیوتر. بررسي نگرش دانش آموزان -7

 (NGOsهاي غیر دولتي) الگوي مطلوب تعامل دولت با سازمان -0

 ي تحقیقاتعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان در آئینه -21

 هي معلمان نسبت به ارزشیابي مستمر در دوره راهنماييبررسي نگرش و آگا -22

 دوره راهنمايي نسبت به درس علوم بررسي نگرش دانش آموزان -21

 تربیتي دانش آموزان مجتمع آموزشي مفید و مشعر در تهران -هاي رواني  سنجش ويژگي -23
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 بررسي ويژگي هاي شخصیتي دانش پژوهان جوان -27

 تعارض والدين و نوجوانان در بیرجند و مقايسه آن با تهرانتعیین موضوع هاي  -23

 شناسايي افکار و باورهاي مربوط به زايمان طبیعي و سزارين و ساخت و اعتباريابي ابزار سنجش آن در میان زنان متأهل شهر بیرجند -26

بیرجند از طريق مقايسه پايداري ازدواه، رضايت و تعارض اثربخشـي آموزش مهارت هاي ارتباطي و حل مسـأله به زوه هاي دانشـجوي دانشـگاه هاي      -28

 زناشويي در پايان سال اول ازدواه در دو گروه آزمايش و کنترل

 هیجاني کودکان در شهر بیرجند-تأثیر آموزش هاي مهد کودک بر يادگیري اجتماعي  -27

 ب ـ بعنوان مشاور آماري و همکار
 سازمان ملي جوانان -ـ وضعیت و نگرش جوانان 2
 . ارزيابي دروني کیفیت آموزشي در دانشگاه شاهدـ  1
 . بررسي نگرش دانشجويان نسبت به عملکرد تشکلهاي دانشجويي دانشگاه شاهدـ  3
 ـ  بررسي وضعیت منابع انساني مساجد .  7
 ندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.جايگاه روحانیت و نهاد نماي سبت بهو اعضاي هیات علمي نبررسي نگرش دانشجويان  – 3
 هاي سراسر کشور.هاي دانشجويي دختران و اوقات فراغت دانشجويان دانشگاهبررسي وضعیت فرهنگي خوابگاه -6
     هاي شهر تهران ارزشیابي عملکرد هتل -8
 بريگز در بین دانشجويان دانشگاه اصفهان -هنجاريابي و پايائي تیپ نماي مايرز -7
 و يافتن راه حلي مناسب براي آنها مسايل و مشکالت  سرويس رفت و آمد مدارس بررسي -0

 با رويکرد اسالمي بررسي سالمت سازماني در مدارس پیشرو در تعلیم و تربیت ديني -21
 و .... 

 مقاالت 

 پژوهشي-الف( مقاالت علمي
 با مصرف سیگار  در بین دانشجويان پسر دانشگاه بیرجندي تعارض با والدين و نگرش نسبت به سیگار کشیدن رابطهمقاله با عنوان  -2

 2370دي ماه  –ارائه شده در همايش استاني پیشگیري اولیه از اعتیاد 
، بهار و تابستان 1و  2سال هشتم، شماره  –خانواده و پژوهش فصلنامه  -نوجوان  )فرم نوجوان(-تعارض والد سنجشو اعتباريابي پرسش نامه  تدوين  -1

 21اره پیاپي شم – 2301
 2301زمستان  –سال نهم  –فصلنامه خانواده پژوهي  -آموزان دختر شهر بیرجندگرايي دانشهاي فرزندپروري با ابعاد کمالرابطۀ ادراک از سبک -3
رتبه  فصلنامه مديريت داراي  -  (مورد مطالعه آموزش و پرورش شهر بیرجند) (EOCM)الگوي فرهنگ سازماني سازمان هاي آموزشيمقاله   -7

   2307، تابستان 36سال سیزدهم، شماره ( پژوهشي )علوم انساني -علمي 
 07تابستان  -22دوره-فصلنامه خانواده پژوهي -نوجوان-مقاله با عنوان رابطه ابعاد الگوي ارتباطي خانواده با فراواني و شدت تعارض والد -3

رياضي در رابطه بین ادراک از خوش بیني آموزشي معلم با پیشرفت رياضي  مقاله با عنوان نقش واسطه اي نگرش نسبت به رياضي و خودکارآمدي -6
 03سال پانزدهم تابستان  37شماره  –فلنامه نوآوري هاي آموزشي  – دانش آموزان دوره متوسطه

مجله دانشگاه علوم  – زادر زنان نخست  بررسي تأثیر آموزش خوش بیني در دوران بارداري  بر نگرش و قصد انتخاب نوع زايمانمقاله با عنوان  -8
 1395 ارديبهشت ،( 107 پیاپي شماره) 2 شماره ، 19 سال -پزشکي اراک 

 2307 تابستان ،2 شمارة ، 31 دورة سازماني، فرهنگ مديريت – EOCOطراحي و اعتباريابي پرسشنامه فرهنگ سازماني آموزش و پرورش  -7

 

 مقاالت انگليسي

1- Decision making styles of managers and its relation with their job performance in high 
schools of Birjand city Science Journal (CSJ), Vol. 36, No: 3 Special Issue (2015)  

2- Investigating personality preferences and its relationship with the job performance of birjand 
high school principals International Journal of current life sciences- 2014  

3-  The Effect of a Training Program During Pregnancy on the Attitude and Intention of 
Nulliparous Women to Choose the Delivery Mode - The Journal of Midwifery & Reproductive 
health (JMRH). 2016; 4(3): 704-711. 
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 ب( مقاالت همايش
سالن  -ارائه شده در همايش رويکرد اسالمي در مديريت آموزش و پرورش  -بررسي سالمت سازماني در مدارس پیشرو در تعلیم و تربیت ديني  -2

 70خرداد  –همايش هاي صدا و سیما 

دومین همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در   - شهربیرجندسبکهاي تصمیمگیري مديران و رابطه آن با عملکرد شغلي آنها در مدارس متوسطه مقاله  -1
 کاربردي -دانشگاه جامع علمي – 03اسفند  -ابداريعلوم مديريت و حس

اولین کنگره ملي مشاوره، خانواده و توانمندسازي اقشار آسیب  –مقاله بررسي ادراک از جو خانواده و رفتارهاي خود تخريبي در دانشجويان دختر دانشگاه  -3
 پذير جامعه 

 کنگره ملي مشاوره، خانواده و توانمندسازي اقشار آسیب پذير جامعه  اولین –مقاله مشارکت مطلوب خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان  -7
 چهارمین همايش ازدواه و سالمت اجتماعي  -مقاله اولويت بندي و مقايسه مالک هاي انتخاب همسر از نظر متدهلین دانشجو، قبل و بعد از ازدواه -3

چهارمین همايش ازدواه و سالمت  -دواه در بین دانشجويان دختر دانشگاه بیرجندمقاله بررسي رابطه توکل به خدا با نگرش به ازدواه و انتظار از از -6
 اجتماعي 

 در ششمین کنگره بین المللي دانشگاه علوم پزشکي تبريز  بیرجند شهر دختر آموزان دانش امتحان اضطراب با گرايي کمال ابعاد رابطۀارئه مقاله  -8

در هفتمین سمینار سراسري بهداشت رواني دانشجويان ارديبهشت  Dو  Bانشجويان داراي تیپ شخصیتي ارائه مقاله طرح واره هاي ناسازگار اولیه در د -7
 دانشگاه صنعتي اصفهان  03

 

 مشاوره و راهنمايي پايان نامه تحصيلي کارشناسي ارشد

 بعنوان استاد راهنما

 خانواده در دانش آموزان متوسطه شهر بیرجندنوجوان بر اساس الگوي ارتباطي  –پیش بیني فراواني و شدت تعارضات والدين 

 نوجوان -مقايسه سبک هاي فرزندپروري و سبک هاي حل تعارض در خانواده هاي داراي تعارض و بدون تعارض والد 

 نوجوان از طريق ادراک از سبک ها و ابعاد فرزندپروري و باورهاي خانواده -پیش بیني فراواني و شدت تعارض مادر

 نوجوان از طريق ادراک از سبک ها و ابعاد فرزندپروري و باورهاي خانواده -فراواني و شدت تعارض پدرپیش بیني 

 رابطه ادراک از صمیمیت معلم با اضطراب رياضي در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر بیرجند

 فت تحصیلي در درس آمار دانشجويان دانشگاه بیرجندنقش واسطه اي هیجان هاي تحصیلي در رابطه بین ادراک از صمیمیت معلم با پیشر

طه سنقش واسـطه اي نگرش نسـبت به رياضي و خودکارآمدي رياضي در رابطه بین ادراک از خوش بیني آموزشي معلم با پیشرفت رياضي دانش آموزان متو  

 شهر بیرجند

 واده و تعلل ورزي تحصیلي در دانشجويان دانشگاه بیرجندنقش واسطه اي عزت نفس تحصیلي در رابطه بین ادراک از الگوهاي ارتباطي خان

 مقايسه پیشرفت انگیزش و خودکارآمدي تحصیلي دو گروه از دختران و مادران با مشارکت باال و پايین 

 نقش واسطه اي انگیزش تحصیلي در رابطه ي بین ادراک از جو کالس و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دوره ي دوم متوسطه

 استاد مشاوربعنوان 

 رابطه هوش معنوي و عمل به باورهاي  ديني با گرايش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 

 میزان تمايالت و مهارت هاي تفکر انتقادي در دبیران مقطع متوسطه بر حسب رشته و جنسیت

 نوجوان دوره متوسطه شهر شیروان -ض و بدون تعارض والدمقايسه طرحواره هاي ناسازگار نوجوانان دختر و والدين در خانواده هاي با تعار

 نوع شناسي شخصیت و رابطه آن با سبک مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهر بیرجند

 Dو   Bمقايسه طرح واره هاي ناسازگار اولیه و ريشه هاي والديني آنها در افراد تیپ شخصیتي 

 هاي ناسازگار اولیه در دانش آموزان پسر با اضطراب اجتماعي باال و طبیعي در دبیرستان هاي شهر درمیان مقايسه الگوهاي ارتباطي خانواده و طرح واره

 پیش بیني  نگرش دبیران نسبت به مديريت کالس از طريق خودکارآمدي شخصي و خودکارآمدي جمعي در مدارس متوسطه شهرستان مه والت 

 بستگي ايمن و ناايمنساله با دل 3مقايسه ادراک ديداري در کودکان 

 طراحي و اعتباريابي پرسشنامه فرهنگ سازماني مبتني بر الگوي ادگار شاين

http://www.civilica.com/Papers-AMSCONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-AMSCONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-AMSCONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
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 نوع شناسي شخصیت و رابطه آن با سبک تصمیم گیري مديران مدارس متوسطه ي شهر بیرجند

 نقش حافظه کاري در پیش بیني سبک هاي هويت دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد

 ملي مقیاس شناسايي دانش آموزان با استعداد و رابطه آن با هوش، خالقیت و عملکرد تحصیليتعیین ساختار عا

 

 : سوابق کاري4جدول شماره 

 پايان شروع  شغل محل کار رديف

 87تیر  83مهر  مشاور مؤسسه آموزشي نوين مشهد    2

 83شهريور  87آبان  مشاور تهران)دبیرستان دکتر حسابي( 27آموزش و پرورش منطقۀ  1

 76مرداد  83مهر  روانسنج و محقق تهران 21مؤسسه آموزشي علوي؛ آموزش و پرورش منطقه  3

 دانشگاه شاهد 7
عضو هیأت علمي و کارشناس مسؤول نظارت و 

 ارزشیابي آموزشي و پژوهشي
 88تیر 

فروردين 
80 

3 
معارف نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها)پژوهشگاه فرهنگ و 

 اسالمي(
 محقق و کارشناس ارزشیابي پژوهش

فروردين 
80 

 80اسفند 

 80آبان  مدير بخش مطالعات کاربردي فرهنگي تمدن و توسعه اسالمي)خصوصي( –مؤسسه پژوهشي  6
فروردين 

72 

 کارشناس تحقیق و همکار پژوهشي سازمان ملي جوانان)معاونت تحقیقات( 8
فروردين 

72 
فروردين 

71 

7 
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)معاونت امور آموزشي، پژوهشي و 

 فرهنگي(
 77مهر 72آبان  کارشناس برنامه ريزي، پژوهش و ارزشیابي

0 
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اسالمي

 )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(
عضو گروه پژوهشي مديريت و برنامه ريزي 

 فرهنگي
 77شهريور 71مهر 

 76مرداد  77مرداد مدير و مجري تربیت روشمند تهران -مجتمع آموزشي مفید  21

 78مرداد  76مرداد  شهردار مرکز شهرستان مه والت -فیض آباد 22

 مدير دوره تربیت معلم استاد عالمه )ره( دفتر تأمین نیروي انساني  21
ارديبهشت 

77 
 70تیر 

  01مهر  گروه روان شناسيعضو هیأت علمي و مدير  دانشگاه بیرجند 23

 

 : ساير فعاليتهاي موردي)ضمن تحصيل(2جدول شماره 

 نوع همکاري محل کار رديف
مدت 

 همکاري

 سازمان آموزش و پرورش استثنايي مشهد 2
اجراي آزمون هوش انفرادي بر روي  -کارشناس هوش و استعداد تحصیلي

 ساله  6-8کودکان 
 تابستان 1

 تابستان 1 سرپرست گروه اردويي معاونت محرومان -جانبازان انقالب اسالميبنیاد مستضعفان و  1

 دوره 1 براي مديران و کارشناسان سازمان spssتدريس دوره کوتاه مدت آموزش  دفتر آموزش و بورسهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور 3

 دوره 2 تدريس دوره کوتاه مدت آشنايي با آمار توصیفي براي کارکنان بنیاد شهید  بنیاد شهید انقالب اسالمي 7

 سال 3 ساله 3 -8اجراي آزمون هوش انفرادي بر روي کودکان  مؤسسه آموزشي غیرانتفاعي صلحاء 3

6 
مؤسسه آموزشي غیرانتفاعي حکمت؛ وابسته به آستان مقدس حضرت 

 عبدالعظیم)ع(
 سال 1 ساله 3 -8انفرادي بر روي کودکان اجراي آزمون هوش 

 ماه 3 مصاحبه انتخاب مديران کاروان هاي حج تمتع در سراسر کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیريه 8
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 : فعاليتهاي پژوهشي6جدول شماره 

 سفارش دهنده/ بهره بردار سال اجرا مسؤولیت عنوان طرح رديف

2 
شهر  21رياضي براي دوره راهنمايي در منطقه ساخت و هنجاريابي آزمون تشخیصي 

 .تهران
 - 2386 پايان نامه

 2371 مجري هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربیت مدرس .بررسي نیازها و گرايش 1
نهاد نمايندگي مقام رهبري در 

 دانشگاه تربیت مدرس

3 
ديني  فرهنگي ـهاي هاي سراسر کشور به فعالیتبررسي نگرش دانشجويان دانشگاه

 در دانشگاه.
 معاونت فرهنگي  -وزارت علوم  2372 مجري

7 
تهیه شاخصهاي عملکرد واحدهاي اقامتي و پذيرائي میان راهي معاونت نظارت 

 سازمان ايرانگردي و جهانگردي
 سازمان ايرانگردي و جهانگردي 2372 مجري

 دفتر تأمین نیروي انساني علوي 2383 مجري . در تهران بررسي نیازهاي آموزشي معلمان مدارس علوي،نیکان و احسان 3

 2380 مجري .بررسي نگرش دانش آموزان،والدين و معلمان نسبت به تکلیف شب در مؤسسه علوي 6
مؤسسه  -مدرسه راهنمايي نیک پرور

 علوي

 2383از سال مجري .استاندارد نمودن آزمونهاي ورودي مدارس علوي 8
مؤسسه  -پرورمدرسه راهنمايي نیک 
 علوي

 2371 مجري دوره راهنمايي نسبت به کامپیوتر. بررسي نگرش دانش آموزان 7
مؤسسه  -مدرسه راهنمايي نیک پرور

 علوي

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 2373 مجري (NGOsالگوي مطلوب تعامل دولت با سازمانهاي غیر دولتي) 0

 2373 مجري ي تحقیقاتئینهعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان در آ 21
مؤسسه  -مدرسه راهنمايي نیک پرور

 علوي

 2371 مجري بررسي نگرش و آگاهي معلمان نسبت به ارزشیابي مستمر در دوره راهنمايي 22
مؤسسه  -مدرسه راهنمايي نیک پرور

 علوي

 2372 مجري دوره راهنمايي نسبت به درس علوم بررسي نگرش دانش آموزان 21
مؤسسه  -راهنمايي نیک پرورمدرسه 

 علوي

 سازمان ملي جوانان 2372 همکار سازمان ملي جوانان  -وضعیت و نگرش جوانان  23

 دانشگاه شاهد 2387 همکار . ارزيابي دروني کیفیت آموزشي در دانشگاه شاهد 27

 دانشگاه شاهد 2387 آماريمشاور  . بررسي نگرش دانشجويان نسبت به عملکرد تشکلهاي دانشجويي دانشگاه شاهد 23

 سازمان تبلیغات اسالمي 2371 همکار بررسي وضعیت منابع انساني مساجد . 26

28 
جايگاه روحانیت و نهاد  سبت بهو اعضاي هیات علمي نبررسي نگرش دانشجويان 

 نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
 2371 مشاور آماري

نهاد نمايندگي مقام رهبري در 
 دفتر مرکزي –دانشگاه ها 

27 
هاي دانشجويي دختران و اوقات فراغت دانشجويان بررسي وضعیت فرهنگي خوابگاه

 هاي سراسر کشور.دانشگاه
 2371 مشاور آماري

نهاد نمايندگي مقام رهبري در 
 دفتر مرکزي –دانشگاه ها 

 سازمان ايرانگردي و جهانگردي 2371 همکار ارزشیابي عملکرد هتلهاي شهر تهران 20

 2373 مجري بررسي وضعیت فعالیتهاي داوطلبانه در ايران –سنت داوطلبانه در ايران  11
هاي مرکز مطالعات و آموزش سازمان

 جامعه مدني ايران 

12 
تربیتي دانش آموزان مجتمع آموزشي مفید و مشعر در  -سنجش ويژگیهاي رواني 

 تهران
 مجتمع آموزشي مفید 2376الي2377 مجري

 - 2376 مجري بررسي سبک فرزندپروري اولیاي دانش آموزان مدارس مفید و علوي 11

 - 2370 مشاور و همکار بريگز در بین دانشجويان دانشگاه اصفهان-هنجاريابي و پايائي تیپ نماي مايرز 13

 در دست اجرا همکار اصلي ديني بررسي سالمت سازماني در مدارس پیشرو در تعلیم و تربیت 17
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي 

 آموزشي

 پژوهشگاه آموزش و پرورش در دست اجرا مجري بررسي ويژگي هاي شخصیتي دانش پژوهان جوان 13

 - 2301 مجري نوجوان  -ساخت و اعتباريابي پرسش نامه اندازه گیري تعارض والد 16

 
نسبت به سیگار کشیدن با مصرف سیگار  در بین ي تعارض با والدين و نگرش رابطه

 دانشجويان پسر دانشگاه بیرجند
  2370 مجري
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 : سوابق تدريس1جدول شماره 

 نام درس نام مؤسسه يا مرکز آموزشي رديف

 آشنايي با روش هاي آماري در علوم تربیتي دانشگاه شاهد  2

 دبیري الهیات -سنجش و اندازه گیري دانشگاه شاهد  1

 روشهاي مطالعه و يادگیري دانشگاه شاهد  3

7  
 دفتر تأمین نیروي انساني علوي

 )دوره فشرده ضمن خدمت براي معلمین(
 آشنايي با آمار توصیفي

3  
 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

 )دورة آموزشي کوتاه مدت براي مديران و کارشناسان(
 spssآموزش 

6  
آموزشي کوتاه مدت بنیاد شهید انقالب اسالمي )دوره 

 کارکنان(
 آشنايي با روشهاي آماري

8  
مدرسه راهنمايي نیک پرور )جلسات آموزشي براي معلمین 

 راهنما(
 آشنايي با مفاهیم آمار و ارزشیابي

 آمار توصیفي دانشگاه شهید بهشتي  7

 SPSSکاربرد آمار و  دانشگاه علوم انتظامي  0

 احتماالت کاربردي در کشاورزيآمار و  دانشگاه پیام نور مه والت  21

 دانشگاه بیرجند  22
آمار، روانسنجي،سنجش و اندازه گیري، ارزشیابي در برنامه ريزي درسي، نظريه هاي شخصیت، 

 نظريه هاي انگیزش، روان شناسي تربیتي، نظريه هاي رشد

 و اندازه گیري نظريه هاي انگیزش در تعلیم و تربیت، نظريه هاي شخصیت، سنجش دانشگاه آزاد بیرجند  21

 رشد و تحول جنسیت، سالمت جنسي، نقش خانواده در سالمت جنسي فرزندان دانشگاه علمي کاربردي  23
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 : گارگاه هاي آموزشي5جدول شماره 

 مخاطبین/ شرکت کنندگان موضوع رديف

 2معلمین دبستان علوي شماره  هوش هیجاني  2

 معلمین راهنماي مدارس مفید و مشعر هوش هیجاني  1

 معلمین راهنماي مدارس مفید و مشعر قاطعیت و ابراز وجود –مؤلفه هاي هوش هیجاني   3

 معلمین راهنماي مدارس مفید و مشعر مسئولیت پذيري اجتماعي –مؤلفه هاي هوش هیجاني   7

 معلمین راهنماي مدارس مفید و مشعر کنترل تکانه –مؤلفه هاي هوش هیجاني   3

 معلمین راهنماي مدارس مفید و مشعر شادي و نشاط –مؤلفه هاي هوش هیجاني   6

8  
 خودهاي ممکن و نظريه فاصله خود  - (self)مفهوم خود 

 منابع شکل گیري خود
 معلمین راهنماي مدارس مفید و مشعر

 معلمین راهنماي مدارس مفید و مشعر عزت نفس و ارکان آن  7

 مفید و مشعر معلمین راهنماي مدارس SPSSآشنايي با آمار کاربردي و   0

 معلمان دبستان علوي مديريت کالس  21

 معلمان دبستان علوي (SEL)عاطفي  –آشنايي با برنامه هاي  يادگیري اجتماعي   22

 معلمان دوره تربیت معلم –دانشجو  انضباط کالسي  21

 معلمان دوره تربیت معلم –دانشجو  مهارت هاي  ارتباط با دانش آموزان  23

 مشاورين موسسه آموزشي علوي آن در مشاورههوش هیجاني و کاربرد   27

 مشاورين موسسه آموزشي علوي حافظه و روش هاي ارتقاي آن  23

 والدين دانش آموزان دبستان علوي مهارت هاي ارتباط با فرزندان  26

 والدين دانش آموزان مدرسه روشنگر حل تعارض با نوجوان  28

 پوشش مؤسسه نور آل ياسینخانواده هاي تحت  مهارت هاي ارتباط با فرزندان  27

 اعضاي هیأت علمي دانشگاه بیرجند مهارت هاي ارتباطي و حل تعارض در خانواده  20

 اعضاي هیأت علمي دانشگاه بیرجند مهارت هاي ارتباطي و حل تعارض در کالس  11

 مدرسان دانشگاه علمي کاربردي مهارت هاي ارتباطي و حل تعارض در کالس  12

 اولیاي مدرسه امام حسین )ع( بیرجند فرزندانمهارت هاي ارتباط با   11

 مديران و کارکنان دانشگاه بیرجند خالقیت و تفکر خالق  13

 مديران و کارکنان دانشگاه بیرجند مهارت حل مسأله  17

 مديران و کارکنان دانشگاه بیرجند فنون مذاکره و حل تعارض  13

 استانداري خراسان جنوبيمديران و کارکنان  آسیب شناسي خانواده و حل تعارض در خانواده  16

 شرکت پخش فراورده هاي نفتيمديران و کارکنان  مهارت هاي ارتباطي و حل تعارض در خانواده  18

 بزرگمهر قايناعضاي هیأت علمي دانشگاه  مهارت هاي ارتباطي و حل تعارض در کالس  17

 


