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 82/7/0531نام خانوادگی: غالمرضا گل محمد نژاد بهرامی   نام پدر: غالمحسین    محل تولد: تبریز    تاریخ تولد: نام و

 0570990038کد ملی: 

 سوابق تحصیلی:

   0571ریخ اتمام: تا  0571علوم تربیتی  محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تاریخ شروع : : کارشناسی -0

 73/03معدل: 

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسالمی تهران  تاریخ شروع :  .یسنجش و اندازه گیری در علوم تربیت : کارشناسی ارشد -8

 81/07معدل:   0573تاریخ اتمام:   0571

 دانشگاههای تبریزهنجاریابی تست هوش نابسته به فرهنگ کتل بر روی دانشجویان  کارشناسی ارشد: عنوان پایاننامه 

 0521محل تحصیل: دانشگاه حاجت تپه آنکارا )ترکیه( تاریخ شروع:  بیتی.دکترا : سنجش و اندازه گیری در علوم تر -5

 1از  91/5معدل:  0523تاریخ اتمام: 

ت در تستهای بررسی نقش تعداد گزینه های سواالت بر پارامترها، تابع آگاهی و خوبی برازندگی سواالعنوان پایاننامه دکترا: 

 (IRT)پاسخ  –بر اساس نظریه سوال  تواناییچند گزینه ای 

  سوابق تدریس:

 پایانتاریخ  شروعتاریخ  عنوان درس محل تدریس

 --- 0571 کامپیوتر، روش تحقیق، روان سنجیکاربرد آمار و سنجش،                   زاد اسالمی تبریزآدانشگاه 

 --- 0527 و سنجش و اندازه گیری آمار ، روان سنجی دانشگاه پیام نور تبریز

 0590 0591 )کارشناسی ارشد(آمار و روش تحقیق زاد اسالمی واحد عجب شیرآ دانشگاه

 

http://62.60.136.157/?d-5714879-o=2&d-5714879-p=1&sessionId=160C53E526F4D013569B19250972D973&d-5714879-s=0
http://62.60.136.157/?d-5714879-o=2&d-5714879-p=1&sessionId=160C53E526F4D013569B19250972D973&d-5714879-s=0
http://62.60.136.157/?d-5714879-o=2&d-5714879-p=1&sessionId=160C53E526F4D013569B19250972D973&d-5714879-s=1
http://62.60.136.157/?d-5714879-o=2&d-5714879-p=1&sessionId=160C53E526F4D013569B19250972D973&d-5714879-s=1
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 مقاالت چاپ شده:

 نام مجله نوع مقاله عنوان مقاله  ردیف

رسی مقایسه ای نظریه کالسیک و سوال پاسخ رب 0

 در آزمونهای روانی

 علمی پژوهشی
 اسوی مدیریتمجله علمی پژوهشی فر

 مجله نامه آموزش عالی ترویجی علمی نقد اصول اساسی استفاده از نمره منفی 8

بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با  5

 هوش اجتماعی دختران و پسران دانشجو

 فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز علمی پژوهشی

 07شماره

درمانی بر -ختبررسی اثر بخشی رویکرد شنا 1

کاهش وزن دختران دانشجوی چاق یا دارای 

 اضافه وزن افسرده

 علمی پژوهشی

  مجله علوم پزشکی دانشگاه ارومیه

بررسی تاثیر استفاده از وبالگ نویسی بر پیشرفت  3

تحصیلی و میزان عالقه دانش آموزان به یادگیری 

 درس زبان انگلیسی

 علمی پژوهشی

 گاه آزاد اسالمی تبریزفصلنامه علوم تربیتی دانش

بررسی رابطه سبکهای هویت با ارتباط همساالن  3

 در بین دانش آموزان مدارس متوسطه

 علمی پژوهشی
 فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

بررسی هوش هیجانی دانش آموزان دختر دوره ی  7

 دبیرستانی تیزهوش و عادی

 علمی پژوهشی
 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز فصلنامه علوم تربیتی

بررسی سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در  2

 دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز

فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد  علمی پژوهشی

 اسالمی واحد رودهن

9 The Role of Number of choices on 
the Parameters, Item`s Goodness 

of Fit and Information Function of 
the Items in Different Levels of 

Ability in Multiple Choice Tests 

 علمی پژوهشی

Procedia- Social and Behavioral 
Sciences 29(2011) 1305-1311 

تاثیر دستکاری بر حساسیت و سوگیری پاسخ افراد  01

 )همکار(ریسک پذیر با افراد محافطه کار

 علمی پژوهشی
 نامه پژوهشهای نوین روانشناختی دانشگاه تبریزفصل

رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد  00

 مدیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانه تبریز

 علمی پژوهشی
 فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

تاثیر آرامش آموزی در کاهش اضطراب و  08

 گی مادران دارای کودکان کم توان ذهنیافسرد

 علمی پژوهشی
 1فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی شماره

05 The Effect of Training Life Skills 
on Mental Health of Mothers 

having Exceptional Children 

ISI Pelagia Research library-European 
Journal of Experimental 
Biology,2013,3(2):1-5 

01 Regular practice of relaxation in 
reducing anxiety in mentally 

retarded children mothers with 
different demographic 
characteristics 

ISI 
Pelagia Research library-European 
Journal of Experimental Biology, 
2012,2(6):2331-2336 

هیجانی با سخت رویی در بین بررسی رابطه هوش  03

 زنان فرهنگی شهرستان سراب

فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی  علمی پژوهشی

 03تبریزشماره
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 تالیفات و ترجمه:

 "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم رفتاری "یف کتاب لتا -0

 تالیف کیث کولی" مقدمه ای بر سنجش روانی و روانسجی"ترجمه کتاب  -8

 کارگاهها:برگزاری 

 0525دانشگاه تربیت معلم آذربایجانبرای اعضای هیات علمی کارگاه سنجش و اندازه گیری  -0

 0591آزاد اسالمی واحد تبریز کارگاه سنجش و اندازه گیری برای اعضای هیات علمی دانشگاه -8

 0591برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز SPSSکارگاه  -5

 0591اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب برای SPSSکارگاه  -1

 0591برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد هریس SPSSکارگاه  -3

 0521کارگاه ارزشیابی و اندازه گیری آزمون برای اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد شبستر  -3

 0529سراب اسالمی واحد کارگاه آمار برای اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد -7

 0521کارگاه ارزشیابی، اندازه گیری و آزمون برای اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد خلخال  -2

 0591کارگاه آمار برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان -9

 0591برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان SPSSکارگاه  -01

 0590انکارگاه آمار برای اعضای باشگاه پژوهشگران جو -00

  0590برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان SPSSکارگاه  -08

 

 شرکت در کنفرانسها:

 به همراه ارایه مقاله بصورت سخنرانی .استانبول 8100شرکت در کنفرانس بین المللی روانشناسی تربیتی  -

 به همراه ارایه مقاله. 0572شرکت در همایش سازمان سنجش در سال -

 تبریزواحد زاد اسالمی آین المللی علوم پزشکی )پنل روانشناسی( دانشگاه داور در چهاردهمین سمینار ب -
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 :و عضویتها مسئولیتها

 0598استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تا تابستان  -

 دبیر شورای اجرایی شعبه شمال غرب انجمن روانشناسی ایران -

 مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز -

 عضو شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز -

 عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز -

عضو گروه تخصصی بررسی پروپوزالهای کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی  -

 تبریز

 

 زبانها :

 انگلیسی در حد متوسط-0

 ترکی استانبولی در حد متوسط-8

 

 راهنمایی و مشاوره پایاننامه ها:  

 پایاننامه کارشناسی ارشد81استاد راهنمای حدود -0

 پایاننامه کارشناسی ارشد03استاد مشاور حدود -8
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