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وضعیت تأهل :متاهل
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نام پدر :عطا اله

محل تولد :اصفهان
دین :اسالم

شماره شناسنامه3035 :
مذهب :شیعه

مدرک :دانشجوی< دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
نام مؤسسه :دانشگاه عالمه طباطبایی
محل اخذ مدرک کارشناسی :دانشگاه اصفهان
محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد :دانشگاه< تربیت معلم تهران(خوارزمی)
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دانشگاههای مجازی شهر تهران از دیدگاه اساتید و
دانشجویان با توجه به استانداردها
ب) سوابق آموزشی :مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد از سال  1387تا 1393
مدرس دانشگاه پیام نور شاهین شهر و وزوان در سال 1390-1389

ج)سوابق پژوهشی:
الف) طرح های مربوطه:
 -1همکار در طرح نقش جاب در امنیت زنان .سازمان مربوطه :زنان و خانواده نهاد ریاست
جمهوری اسالمی
 -2همکار اول پژوهش در طرح :نقش عوامل انگیزشی در پایبندی نوجوانان در عمل به
تکالیف دینی سازمان مربوطه :سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان
 -3بررسي عوامل شادي بخش در كارخانه ذوب آهن و ارتباط آن با بهبود كارايي و بهره
وري
سازمان مربوطه :ذوب آهن اصفهان
 -4بررسي ميزان تحقق اهداف در علوم چهارم ابتدايي با روش هاي معمول تدريس و روش
كاوشگري  .سازمان مربوطه :معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان
 -5ویژگی های شخصیتی و سازمانی مدیران موفق و ارائه الگو .
سازمان مربوطه :شهرداری اصفهان
ب) مقاالت علمی-پژوهشی و ISI

-1بررسی مشکالت مدارس آموزش از راه دور شهر اصفهان
محل چاپ :مجله علمی -پژوهشی دانش و پژوهش در علوم تربیتی -سال چاپ1388 :
-2آموزش از راه دور ،رویکردی نوآورانه< در آموزش و پرورش ،بررسی چالشهای مراکز
آموزش از راه دور :دیدگاه دبیران و دانش آموزان-سال چاپ مقاله1391 :
محل چاپ :مجله علمی -پژوهشی نوآوریهای آموزشی
 -3بررسی میزان به کارگیری مؤلفه های مؤثر بر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه
اصفهان
محل چاپ :مجله علمی -پژوهشی فصلنامه پژوهشنامۀ تخصصی تربیتی -سال پذیرش1391 :
فع<<<الیت ه<<<ای علمی
ادراک تلفیق فن<<<اوری آموزشی در
 -4زمینه ی<<<ابی
دانشجویان دانشکده< های علوم تربیتی و روانشناسی ،علوم و فنی –مهندسی دانشگاه اصفهان،
فصلنامه علمی پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی ،سال هشتم ،شماره یک ،شماره پیاپی  ،17بهار
و تابستان  ،1392ص 128-105
-5ارزشیابی دوره های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی از دیدگاه دانشجویان و
اساتید با توجه به استاندارد اسکرم()SCORM
-6بررسی کاربرد روش ردیابی چشمی به منظور تحقیق پیرامون فرایندهای شناختی در یادگیری
چندرسانه ای ،محل چاپ :نما ،نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،سال ششم ،شماره اول ،نیمسال اول تحصیلی 1396 – 97
-7داربست سازی :راهکاری بمنظور پشتیبانی از فراگیران< در محیطهای یادگیری الکترونیکی ،محل
چاپ :نما ،نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
ارتش ،مقاله مروری  -سال چهارم ،شماره دوم ،نیمسال دوم تحصیلی1394
Comparing the usage of information and communication -6
technologies by the students of Isfahan University during the period of
2004 and 2009
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY
RESEARCH IN BUSINESS
سال چاپ2012 :
ج) همایشها و کنفرانسها
"-1بکارگیری فناوری های اطالعات و ارتباطات ،شیوه ای نوین در ارزیابی نظام آموزش
عالی"
محل ارائه< مقاله :دانشگاه آزاد واحد شهرکرد -سال ارائه1387 :
-2نقش تکنولوژی آموزشی در نوآوری آموزش مهندسی (اولین کنفرانس آموزش مهندسی)
سال چاپ1388 :
محل ارائه :دانشکده فنی-مهندسی دانشگاه تهران
-3ارزشیابی آموزش مجازی دانشکده علوم و حدیث
محل ارائه :همایش بین المللی آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر -سال ارائه1389 :
 -4بررسی میزان به کارگیری مؤلفه های مؤثر بر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجویان
مهندسی دانشگاه اصفهان
محل ارائه :دانشکده صنعتی اصفهان(دومین کنفرانس آموزش مهندسی)
" -5کاوشی بر مهارتهای فناورانه دانشجویان علوم مهندسی دانشگاه اصفهان"(سومین کنفرانس
آموزش مهندسی)
محل ارائه< و پذیرش :دانشگاه صنعتی شریف

سال پذیرش1392 :
" -6ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی دانشگاههای شهر تهران از دید دانشجویان و اساتید
با توجه به معیارها و یکسان سازیهای موجود"
محل ارئه و پذیرش :چهارمین کنفرانسبین المللی مدیریت فناوری اطالعات ،ارتباطات و
کامپیوتر"
سال پذیرش1393 :
"-7بررسی بکارگیری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی دانشجویان دانشگاه اصفهان طی
دورۀ پنج ساله
محل ارئه و پذیرش :چهارمین کنفرانسبین المللی مدیریت فناوری اطالعات ،ارتباطات و
کامپیوتر"
سال پذیرش1393 :
 "-8نقش و جایگاه تعهد سازمانی در مدیریت فناورانۀ منابع انسانی
محل ارائه :اولین کنفرانس ملی توسعۀ پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات
اجتماعی و فرهنگی
سال پذیرش1393 :
 -9فناورانه کردن برنامۀ درسی چالشی نو در آموزش عالی :بررسی استفاده از فناوری های
اطالعاتی و ارتباطی در برنامۀ درسی دانشجویان رشته ای مختلف دانشگاه اصفهان (مطالعۀ
طولی دورۀ پنج ساله)
محل ارائه :اولین کنفرانس بین المللی کیفیت برنامۀ درسی در آموزش عالی
سال پذیرش1393 :
-10واکاوی شبکه های اجتماعی مجازی بر مبنای ساختن گرایی در آموزش :فرصت ها و
چالش ها
محل ارائه :همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی :بستری< برای آموزش و یادگیری،
دانشگاه عالمه طباطبایی
سال پذیرش1394 :
-11تدریس بر اساس الگوي طراحي سازنده گراي محيط آموزش الکترونيکي،
محل ارائه :يازدهمين کنفرانس يادگيري الکترونيکي ايران
سال پذیرش1395 :
د) سایر مقاالت
تکنولوژی آموزشی فلسفه ای فراتر از باور سال چاپ1388 :محل چاپ :مجله علمی -تخصصی راهبرد (دانشگاه اصفهان)
ه)کارگاهها
-1روش سرچ مبتنی بر فناوری مدارک و تحقیقات علمی
محل ارائه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
WORKSHOP At The MITC2014 International Confrence On -2
Information Technology Management Commuication And Computer
و) کارهای اجرایی
مسئول کمیته پژوهش انجمن تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
zohrehaghakasiri@gmail.com
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