
 
                             حتقیقی و پژوهشی , سوابق فعالیت های آموزشی    

 ابوالفضل فرید
 

دوره 
 حتصیلی

دانشگاه حمل 
 حتصیل

سال 
 شروع

سال 
 رشته معدل پایان

 

عالمه  دکرتی
 ٨٣/١٦ ١٣٨٩ ١٣٨٥ ئیطباطبا

روانشناسی 
 تربیتی
 

فوق 
 لیسانس

عالمه 
 ٠٩/١٦ ١٣٧٥ ١٣٧٣ طباطبائی

ناسی روانش
 تربیتی
 

دانشگاه  لیسانس
 ٦٩/١٦ ١٣٧٠ ١٣٦٦ تربیز

علوم تربیتی 
تکنولوژی (

 )آموزشی

دبیرستان  دیپلم
 ٨٤/١٤ ١٣٦٥ ١٣٦١ مطهری

اقتصاد 
 اجتماعی

 
 

 اریـوابق کـس    
 مواد تدریس اریخـت عنـــوان

 
مدرس دانشگاه علوم پزشکی 

 تربیز

 
٨١-  ٨٢ 

 روانشناسی عمومی
 تکنولوژی آموزشی،

 
اصول طراحی پیامهای  ٨٩-٩٠ مدرس دانشگاه تربیز

 آموزشی

تولید وکاربرد رسانه های  ٩٠-٩١ مدرس دانشگاه تربیز
 آموزشی

 مدرس دانشگاه اردبیل
 

٨٦ – ٨٧ 
 

فلسفه ، روانشناسی رشد
 شپرور آموزش و
 

مدرس دانشگاه پیام نور 
 دروس علوم تربیتی ٨١-  ٨٣ تربیز

 
مدرس دانشگاه پیام نور 

 ٧٧ – ٨١ ودهشرت
 دروس علوم تربیتی

 

 ٨٧ –٩٠ مدرس دانشگاه آزاد تربیز
 دروس خمتلف

 
مدرس  آموزش عالی 

 فرهنگیان و
 ضمن خدمت تربیت معلم

 دروس خمتلف ٧٩ -  ٨٦
 

 
 یـوابق پژوهشـس

 :مقاالت چاپ شده-)الف 
خبشی روشهای آموزش مستقیم، آموزش بررسی اثر:"چاپ مقاله باعنوان-١

شفاف سازی ارزشها،وتلفیقی برقضاوت اخالقی دانش آموزان شناختی اخالق،
پژوهشی روان شناسی دانشگاه -درفصلنامه علمی". دخرت دبیرستانی

 .١٣٨٩،پاییز١٩،مشارهسال پنجم.تربیز



 پیشرفت دانش آموزان ه نیمرخ های هدفعمطال":مقاله باعنوان جاپ-٢
درفصلنامه ". وترجیح حمیط یادگیری آا سال اول متوسطه شهرتربیز

، مشاره ١٣٩٠،هبار ١سال بیست وهفتم ، مشاره.پژوهشی تعلیم وتربیت-علمی
 ١٠٥مسلسل

مقایسه میزان اسرتس ورضایت مندی زناشوئی « پذیرش مقاله باعنوان -٣
دانشگاه . جمله شنوائی شناسی.  »دروالدین کودکان کم شنوا وعادی

 .علوم پزشکی هتران
اثرخبشی روشهای آموزش مستقیم، بررسی  «پذیرش مقاله باعنوان -٤

آموزش شناختی اخالق،شفاف سازی ارزشها،وتلفیقی برقضاوت اخالقی دانش 
پژوهشی روان شناسی دانشگاه -فصلنامه علمی .آموزان پسر دبیرستانی

 تربیز
 حتقیقات-)ب
بررسی و مقایسه میزان سازگاری اجتماعی یک زبانه ها و دو  – ١

پایان نامه _ هرستاای تربیز و هتران زبانه ها در مدارس ابتدائی ش
 .  کارشناسی ارشد

 
بررسی علل پائین بودن عالقه دانشجو معلمان ضمن خدمت به فعالیت  – ٢

سازمان آموزش و پرورش _ و مسابقات علمی مهارتی های علمی پژوهشی 
 .مرکز آموزش عالی شهید هبشتی_  شرقی  _استان آ

 
بررسی روشهای ترغیب معلمان در جهت افزایش اطالعات علمی پژوهشی  – ٣

 . تربیز ٤ اداره آموزش و پرورش ناحیه_ 
 
مسعی و بصری و کتاخبانه های , بررسی میزان تأ ثیرآزمایشگاهها  – ٤

در پیشرفت حتصیلی از دیدگاه معلمان و دانش  ٢مدارس متوسطه ناحیه 
 .آموزان  

 
_ عضالت دانش آموزان فارغ التحصیل سالی واحدی  بررسی مشکالت و م – ٥

 . تربیز ٤ اداره آموزش و پرورش ناحیه
بررسی اثر خبشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر معلمان -٦

. شرقی -به سفارش اداره کل آموزش و پرورش استان آ. جدیداالستخدام
 درمرحله اجرا

 
 
 

 کارگاه های آموزشی
برای معلمان » افزایش خالقیت روشهای«  تشکیل کارگاه آموزشی .١

 .آموزش و پرورش تربیز ٣ناحیه 
برای معاونان و » روشهای افزایش خالقیت« تشکیل کارگاه آموزشی  .٢

 .آموزش و پرورش تربیز ٤مدیران ناحیه 
برای کارکنان اداری » روشهای عملی حتقیق« تشکیل کارگاه آموزشی  .٣

 .تربیز ٤آموزش و پرورش ناحیه



برای پژوهندگان برتر » اقدام پژوهی« زشی تشکیل کارگاه آمو .٤
 .تربیز ٤ناحیه 

برای » روشهای عملی تأمین هبداشت روان« تشکیل کارگاه آموزشی  .٥
 .آموزش و پرورش تربیز ٤مشاوران ناحیه 

 :اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت
  روشهای نوین یاددهی و یادگیری «مدرس مدعو آموزش  ضمن خدمت «

 .تربیز ٣بتدائی ناحیهبرای معلمان پنجم ا
  روشهای نوین یاددهی و یادگیری «مدرس مدعو آموزش  ضمن خدمت «

 .برای معلمان اول ابتدائی 
  منطقه خسروشهر» روشهای تغییرواصالح رفتار «مدرس مدعودوره. 
  تربیز٥در ناحیه» روشهای تغییرواصالح رفتار «مدرس مدعو دوره. 
  برای معلمان » باط روشهای برقراری نظم و انض«مدرس مدعو

 .تربیز٥ناحیه
  برای کارشناسان هسته مشاوره » روانشناسی تربیتی «مدرس مدعو

 .ذربایجان شرقیاستان آ
  برای کارشناسان مدارس » مدارس اثرخبش «مدرس مدعو دوره

 .غیرانتفاعی
  ضت سوادآموزی مدرس روشهای مطالعه و یادگیری برای کارشناسان

 .استان
  ساعته روان شناسی بزرگساالن برای آموزشیاران ٢٤اجرای دو دوره

 .ضت سوادآموزی
 شرقی-اجرای دوره برقراری ارتباط مؤثر برای معلمان استان آ. 
  برگزاری کالسهای آموزش خانواده برای خانواده های دانش آموزان

 .آموزش و پرورش
 


