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جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی روز دوشنبه مورخ  پنجمینپنجاه و پانصد و 

در جلسه خانم ها اعضای حاضر توسط آقای دکتر نیلی شروع شد. و تالوت قرآن  ادو نام خداصبح بای 8ساعت  3/9/99

دکتر واحدی دکتر فرخی، دکتر قادری، وآقایان دکتر برجعلی،دکتر نیلی، دکتر عسگری، دکتر جامه بزرگ دکتر فیاض، 

 کردند:مطرح موارد زیر را ، دکتر نعیمی و دکتر شریفی درآمدییی ، دکتر شیوندی،دکتر ملکی رضاودکتر 
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   تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

شماره  رشته نام خانوادگی نام
 دانشجویی

 تیجه شوران مشاور استاد راهنما استاد عنوان

 محمد
 

روانشناسی و  فاتحی
کودکان آموزش 

 استثنایی

اثر بخشی توانبخشی شناختی رایانه یارْ بر نیمرخ عصب شناختی  2239922939
 دانش اموزان تیز هوش

 تصویب شد دکتر شریفی دکتر رضایی

 ریزی برنامه قائمی زاده جواد
 درسی

تحلیل محتوای کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه و تدوین محتوای  2039929972
 فناوریمتناسب با تحوالت نوین 

 تصویب شد صادقی دکتر زادهیادگار دکتر

سنجش و  ذاکر علیسید
 گیری اندازه

 تصویب شد فرخی دکتر دکتر دالور اموزان امه درماندگی اموخته شده در دانشساخت و اعتبار یابی پرسشن 20399237979

 معصومه
 

روانشناسی و  طیار
کودکان آموزش 

 استثنایی

استحکام من  وبخشی اموزش دفاع های انطباقی بر عزت نفس اثر 2039922970
 مادران کودکان کم توان ذهنی

 تصویب شد دکتر نیکخو دکتر شریفی

روانشناسی و  پشندگانی زینب
کودکان آموزش 

 استثنایی

بر خودکار امدی تحصیلی کیفیت اموزش خود ارزنده سازی  یبخشاثر 2039922979
 در دانش اموزان با اختالل یادگیری زندگی

 تصویب شد دکتر رضایی دکتر شریفی

تکنولوژی  حیدری نژاد نفیسه
 آموزشی

بررسی توانمندی معلمان دوره ابتدائی در استفاده از ابزارها و  2039929379

روشهای آموزش سیار به منظور ارائه راهنمائی کاربردی در شبکه 

 اجتماعی دانش آموزان

 تصویب شد دکتر نیلی واحدیدکتر 

 

 



 3/9/99جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده وپنجاه و پنجمین پانصد 

 

 تعیین داوری کارشناسی ارشد

 نام

 

شماره  رشته نام خانوادگی

 دانشجویی

 استاد داور استادمشاور استاد راهنما عنوان

شناسایی تجارب زیسته معلمان در  9012232179 ریزی درسی برنامه زینتی بهرام

 مواجهه با تغییر برنامه درسی

 دکتر خسروی دکتر ملکی دکتر قادری

شناسایی الگوهای تلفیق برنامه درسی  9012232179 ریزی درسی برنامه رستمی فاطمه

دینی با درس علوم تجربی در دوره دوم 

 ابتدایی

 دکتر یادگارزاده دکتر قادری دکتر ملکی

اثربخشی درمان فراشناختی به صورت  9012238179 روانشناسی بالینی پیرعباسی گلفام

ایگو و خودتنظیمی گروهی بر قدرت 

 هیجانی دانشجویان اضطرابی

 دکتر حسین ثابت دکتر اسکندری دکتر رافضی
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 تصویب پروپوزال دکتری

 نتیجه شورا دوماستاد مشاور اول استاد مشاور دوم یراهنما استاد اول یراهنما استاد عنوان رشته نام خانوادگی نام ردیف

 پورخاقان فاطمه 1
سنجش و 

 گیری اندازه

مطالعه منابع چندگانه کنش افتراقی سوال 

 در آزمون های سرنوشت ساز
 ----- دکتر گرامی پور دکتر دالور دکتر فلسفی نژاد

با انجام اصالحات 

مجدد در جلسه 

 شورا مطرح گردد

 لکشاهم هاشمی  شهناز 2

روانشناسی و 

آموزش 

کودکان 

 استثنایی

 -تدوین بسته آموزشی فعالیت های بدنی

کارکردهای حرکتی و اثربخشی آن بر 

اجرایی، مهارت های حرکتی ظریف و 

مشکالت دستخط در کودکان با اختالل 

 نارسایی توجه/ بیش فعالی

 تصویب شد دکتر عسگری رضاییدکتر  ------ دکتر علیزاده

 دانش پایه مسلم 3
روانشناسی 

 تربیتی

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی خردورزی 

و تعیین اثربخشی آن بر بهزیستی 

روانشناختی، هوش معنوی و یادگیری 

 خودراهبر در دانشجویان

 تصویب شد دکتر اسدزاده دکتر دالور دکتر شیوندی دکتر درتاج
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 روانشناسی سلیمانی آرزو 9

طراحی بسته آموزشی خرد مبتنی بر  مدل 

تعیین اثربخشی آن بر متغیر خرد آردلت و 

شخصیتی، هیجانی و بین  -های شناختی

 فردی در مدیران شرکت ملی نفت ایران

 ------ دکتر عریضی ر برجعلیتدک دکتر اسکندری

با انجام اصالحات 

مجدد در جلسه 

 شورا مطرح شود

 قریشی سجاد 5
مدیریت 

 آموزشی

طراحی مدل بومی خود رهبری سازمانی با 

آموزش در سازمانهای غیر دولتی، تاکید بر 

 مطالعه موردی: شرکت بیمه معلم

 ------ دکتر طاهری دکتر نیکنامی دکتر عباس پور

با انجام اصالحات 

مجدد در جلسه 

 شورا مطرح شود

 عزیزی یعقوب 9
 ریزی برنامه

 درسی

تدوین چهارچوب مفهومی برنامه درسی 

مهارت های فرزندپروری: دوره قبل از تولد، 

 ویژه والدین

 ----- زاده دکتر حسن دکتر قادری دکتر ملکی

با انجام اصالحات 

مجدد در جلسه 

 شورا مطرح شود

 علی پور میکائیل 0
 ریزی برنامه

 درسی

طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی 

 زیبایی شناختی بر مبنای مثنوی معنوی
 ---- دکتر صادقی دکتر قادری دکتر ملکی

اصالحات با انجام 

مجدد در جلسه 

 شورا مطرح شود

یک مشاور 

شناس به تیم  موالنا

 راهبری اضافه شود



 3/9/99جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده وپنجاه و پنجمین پانصد 

 

 حسن زاده مصطفی 8
مدیریت 

 آموزشی

تحلیل توسعه دانش عملی کاروان توسعه 

 منابع انسانی در محیط کار
 ------ پور دکتر عباس

دکتر میرعلی 

 سید نقوی
 دکتر طاهری

تصویب شد 

مشروط به تایید 

 دکتر ملکیآقای 

 

 دکتری تعیین ارزیاب

 اساتید ارزیاب استاد مشاور دوم اول استاد مشاور راهنمای دوماستاد  راهنمای اولاستاد  عنوان رشته نام خانوادگی نام ردیف

بازاندیشی و مفهوم سازی مشارکت و توانمند  مدیریت آموزشی جعفرزاده اکرم 1

سازی والدین در مدارس: مطالعه موردی 

 آموزش الکترونیک

دکتر نیلی  دکتر ابوالقاسمی دکتر عباس پور ------ دکتر طاهری

 آبادی احمد

روانشناسی و  صدری شمیم 2

آموزش کودکان 

 استثنایی

آموزشی والد و  -طراحی برنامه تطبیقی روانی

کودک مبتنی بر مولفه های نظریه های بین 

فردی و اثربخشی آن بر عالقه اجتماعی  

 هیجان کودکان با مشکالت سلوکتنظیم 

 دکتر برجعلی دکتر عسگری دکتر پزشک ------ دکتر علیزاده

 

 

 

 

 



 3/9/99جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده وپنجاه و پنجمین پانصد 

 

 دکتریداور تعیین 

 داوراساتید  استاد مشاور دوم اول استاد مشاور راهنمای دوم استاد  راهنمای اولاستاد  عنوان رشته  نام خانوادگی نام ردیف

رضایی دیگه  محبوبه 1

 سرایی

 ریزی برنامه

 درسی

طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه 

درسی تربیت دینی در دوره 

 ابتدایی

 دکتر صادقی دکتر خسروی دکتر عباس پور ------- دکتر ملکی

 ) نماینده آموزشی(

 دکتر یادگارزاده

 ) نماینده پژوهشی(

 دکتر ایمانی 

 ) داور خارجی(
2 

 

 برنامه ریزی کوشکی فتح اله 

 درسی

اعتباریابی الگوی برنامه طراحی و 

درسی دانش فناوری برای رشته 

 آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر زارعی زوارکی دکتر صادقی آبادی دکتر علی دکتر قادری دکتر خسروی

 ) نماینده پژوهشی(

 دکتر یادگارزاده

 ) نماینده آموزشی(

 دکتر عصاره

 ) داور خارجی(
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