نام
خانوادگي و

دانشكده

مرتبه علمي

عنوان برنامه تحقیقاتي

اولويت هاي برنامه تحقیقاتي

آدرس صفحه وب

نام
 -1طراحي اثربخش آموزشهاي الكترونيكي ()OL, WBL, GBL, G, ML
 -2ارزشيابي ميزان اثربخشي یادگيري الكترونيكي با تمركز بر یكي از زیرشاخههاي آن
اسفيجاني

علوم تربيتي و

اعظم

روان شناسي

اسماعيلي

علوم تربيتي و

مریم

روان شناسي

اعتمادي

علوم تربيتي و

تودشكي عذرا

روان شناسي

استادیار

طراحي و ارزشيابي آموزش هاي
الكترونيكي

()OL, WBL, GBL, G, ML

http://edu.ui.ac.ir/~esfijani

 -3بررسي متغيرهاي آموزشي و روانشناختي مرتبط با یادگيري الكترونيكي نظير سواد
فناوري ،حس حضور ،خود تنظيمي و ...

استادیار

تدوین مدل سالمت جسماني با توجه  -1مفهوم پردازي و مدل سازي سالمت جسماني با توجه به عوامل موثر در آن
به عوامل روان شناسي مثبت و روان  -2تدوین مداخالت روان شناختي موثر در سالمت و اجراي آن در مشكالت سالمت
شناسي باليني

https://eduold.ui.ac.ir/~m.esmaili/

جسماني
-1تدوین وبرازش مدل اسيب شناسي روابط زوجي براساس رویكرد هيجان مدار
-2مطالعه فرایند هاي تغيير در درمان هيجان مدار

اكرمي ناهيد

علوم تربيتي و
روان شناسي

تدوین مدل آسيب شناسي روابط
استاد

-3بررسي تاثير مداخالت هيجان مداربر اسيب هاي خانوادگي

خانوادگي بر اساس رویكرد هيجان

http://edu.ui.ac.ir/~o.etemadi

مدار

استادیار

بررسي نقش الگوهاي ارتباطي در
آسيب شناسي اختالالت رواني

 -1تدوین مدل الگوي ارتباطي آسيب زا و بسته درماني مرتبط با آن
 -2نقش روابط والد -فرزند در پدیدآیي مرضي اختالالت

http://edu.ui.ac.ir/n.akrami

 -3تفاوت نقش پدر و مادر در پدیدآیي مرضي اختالالت
 -1تدوین الگوي عصب تحولي نارسایي توجه ،فزون كنشي
 -2تدوین مداخالت مبتني بر الگو (اولویت دوم) و مقایسه آن با روش هاي

اميري شعله

علوم تربيتي و
روان شناسي

استاد

مداخالت مبتني بر روانشناسي تحولي

گلداستاندارد (اولویت سوم) در گستره تحول
 -3مداخالت مبتني بر تحول مثبت

http://edu.ui.ac.ir/~s.amiri

 -1بررسي و زمينه یابي عوامل موثر بر تعلق به مدرسه و بيگانگي با مدرسه در دانش
آموزان ابتدایي تا دبيرستان
آسنجراني

علوم تربيتي و

فرامرز

روان شناسي

استادیار

بررسي عوامل ارتقاء دهنده جو مثبت  -2بررسي عوامل موثر بر جو منفي مدرسه :قلدري (سایبري و سنتي) ،اضطراب موضوع
در مدرسه :پيش بيني ،غربالگري و محور (اضطراب ریاضي) و بيگانگي با مدرسه
مداخالت موثر

http://edu.ui.ac.ir/~f.asanjarani

 -3بررسي نقش عوامل فردي در تعلق به مدرسه ( جمعيت شناختي ،اجتماعي و
روانشناختي)

برات
دستجردي
نگين
براتي
احمدآبادي
هاجر

علوم تربيتي و
روان شناسي
علوم تربيتي و
روان شناسي

پشوتني زاده

علوم تربيتي و

ميترا

روانشناسي

توكلي
دارگاني
ماهگل

آموزش الكترونيكي ،فناوري هاي
استادیار

نوین در آموزش و یادگيري  ،طراحي
وتوليد چند رسانه ایهاي آموزشي

استادیار

استادیار

طراحي مدل ها و مداخالت تحول
سازماني
مدیریت منابع ،محصوالت و خدمات
اطالعاتي

 -1آموزش الكترونيكي
-2فناوري هاي نوین در آموزش و یادگيري

http://edu.ui.ac.ir/~n.dastjerdi

 -3طراحي وتوليد چند رسانه ایهاي آموزشي
-1مفهوم پردازي وبررسي مباني روانشناختي تحول سازماني
-2بررسي پيچيدگي تحول سازماني

http://edu.ui.ac.ir/~h.barati

-3تدوین و اجراي مداخالت روانشناختي در تحول سازماني
 -1سازماندهي و بازیابي منابع و خدمات اطالعاتي
 -2مدیریت و بازاریابي منابع ،محصوالت و خدمات اطالعاتي.

https://edu.ui.ac.ir/m.pashootanizade

 -3منابع و خدمات اطالعاتي براي گروههاي مختلف كاربران
 -1ارزیابي و بازتواني شناختي در بيماري هاي مغز و اعصاب ،روانپزشكي وخود ایمن

علوم تربيتي و
روان شناسي

استادیار

ارزیابي شناختي و تدوین الگوهاي
ملي بازتواني شناختي

-2ارزیابي و بازتواني شناختي در سالمندي( سالم ،نقص خفيف شناختي و دمانس)
-3طراحي و ساخت نرم افزارهاي ارزیابي و بازتواني شناختي

http://edu.ui.ac.ir/~m.tavakoli

 -1كشف سازه هاي رشدي تحولي زندگي حاصل از نقش هاي والد -كودک از نگاه
جزایري
رضوان
السادات

علوم تربيتي و
روان شناسي

تدوین مدل ملي نقش هاي والد-
دانشيار

كودک در شكل گيري سازه هاي
رشدي تحولي در مسير زندگي

بومي و اسالمي
 -2كشف سازه هاي رشدي تحولي مسير زندگي حاصل از نقش هاي والد -كودک از
نگاه بومي و اسالمي
 -3شناسایي مسير زندگي بر اساس سازه هاي كشف شده بومي و اسالمي

http://edu.ui.ac.ir/~razvgaza

 -1تدوین شاخص هایي براي سنجش و ارزشيابي بروندادهاي پژوهشي
چشمه
سهرابي
مهرداد

علوم تربيتي و
روان شناسي

دانشيار

ارزیابي و بازیابي اطالعات و دانش در
سيستم هاي اطالعاتي

 -2تحليل ابزارهاي بازیابي اطالعات و دانش به منظور مدل سازي كتابخانه هوشمند
 -3تحليل داده هاي كالن به منظور كشف الگوهاي دانشي

https://eduold.ui.ac.ir/~mo.sohrabi/

 -1بازشناسي الگوي اخالق آموزش در فرهنگ ایراني – اسالمي
 -2بازشناسي مولفه هاي اخالق معلمي در اندیشه و سلوک مربيان بزرگ ایران و جهان
حيدري

علوم تربيتي و

محمدحسين

روان شناسي

سماواتيان

علوم تربيتي و

حسين

روان شناسي

سميعي

علوم تربيتي و

فاطمه

روان شناسي

سيادت

علوم تربيتي و

سيدعلي

روان شناسي

 -3تدوین مباني و اصول شاگردپروري در فرهنگ ایراني – اسالمي
دانشيار

دانشيار

اخالق حرفه اي در آموزش و تدریس

تدوین مدل تناسب هاي انساني با
عوامل كار

http://edu.ui.ac.ir/~mh.heidari

 -1تناسب هاي فرد-شغل ،حرفه و كار راهه
-2خطاهاي انساني

http://edu.ui.ac.ir/~h.samavatyan

 -3ایمني در كار/اثربخشي در كار
 -1بررسي عوامل موثر و چالش هاي مسير شغلي دانشجویان و زنان

استادیار

تدوین مدل بالندگي مسير شغلي در  -2بررسي روشهاي بهبود دهنده كيفيت و شایستگي هاي مسير شغلي جوانان و زنان
ایران
 -3روند تغييرات مسير شغلي آینده جوانان و زنان
رهبري در آموزش عالي /چالش هاي

استاد

رهبري و مدیریت در آموزش عالي در
كشورهاي در حال توسعه از منظر
انعطاف پذیري ،عملكرد ،تصميم گيري.

شاوران
سيدحميد
رضا

علوم تربيتي و
روان شناسي

شریفيان

علوم تربيتي و

جزي فریدون

روان شناسي

استادیار

استادیار

ارزیابي مدل هاي رهبري و فرهنگ
سازماني

http://edu.ui.ac.ir/~f.samiee

 -1شيوه هاي انعطاف پذیري با تحوالت فزاینده اجتماعي در رهبري دانشگاهي
 -2ارزیابي عملكرد رهبران دانشگاهي (فردي و سازماني)
 -3روش هاي ایجاد تحول در سبك هاي تصميم گيري در آموزش عالي در راستاي

http://edu.ui.ac.ir/~s.a.siadat

رهبري هم افزا
 -1دیدگاه هاي جدید رهبري آموزشي
 -2خوش بيني علمي در سازمان هاي آموزشي

http://edu.ui.ac.ir/~reza.shavaran

 -3تضمين كيفيت در آموزش عالي
 -1كاربست نظریههاي جدید در برنامهدرسي و تدریس

نوع شناسي نظریه ها و نظریه پردازي  -2تحليل و نقد نظریهپردازي نومفهومگرایانه در مطالعات برنامهدرسي
 -3تبيين نظریهپردازي شخصي و تاملورزي در تدریس اعضاي هيات علمي و معلمان
در برنامه درسي و تدریس

http://edu.ui.ac.ir/~f.sharifian

تحليل دیدگاههاي نظري و اجرایي
شعباني احمد

علوم تربيتي و
روان شناسي

استاد

سازماندهي و مدیریت دانش و اطالع
رساني به منظور بهينه سازي رفتار
اطالعاتي

صادقي احمد

علوم تربيتي و
روان شناسي

عابدي

علوم تربيتي و

محمدرضا

روان شناسي

مطالعه علل ،عوامل و مداخالت
دانشيار

مشكالت تحصيلي -شغلي در دوره
هاي تحول مسيرشغلي
تدوین مدل سنجش متغيرهاي

استاد

 -1مطالعه بر نظریه ها و مدل هاي رفتار اطالع یابي در چارچوب زمينه هاي اطالعاتي
در كشور
-2مدیریت ارتباطات علمي و مراكز اطالع رساني در بهينه سازي عملكرد اطالعاتي

https://eduold.ui.ac.ir/~shabania/

 -3مطالعه بر حوزه هاي نوین سازماندهي اطالعات به منظور دستيابي به الگوهاي
بازیابي بهينه اطالعات
 -1مطالعه علل ،عوامل و مداخالت مشكالت تحصيلي -شغلي در دانشجویان
 -2مطالعه علل ،عوامل و مداخالت مشكالت تحصيلي -شغلي در نوجوانان

http://edu.ui.ac.ir/~a.sadeghi

 -3طراحي مداخالت مبتني بر سبب شناسي مشكالت تحصيلي و تحول مسيرشغلي
 .1آمادهسازي ابزارهاي سنجش متغيرهاي محتوایي و فرایندي مسير شغلي در نوجوانان

محتوایي و فرایندي مسير شغلي در

http://edu.ui.ac.ir/~m.r.abedi

ایران
 -1مطالعه در حوزه تيزهوشي و استعداد
 - 2تدوین الگوي آموزش خرد به دانش آموزان تيزهوش

عابدي احمد

علوم تربيتي و
روان شناسي

دانشيار

تدوین الگوي ملي استعدادیابي افراد  -3طراحي ابزار و مداخله در حوزه كودكان دو سو استثنا
تيزهوش

http://edu.ui.ac.ir/~a.abedi

 -1تاثير آموزش(تدریس) سازگار با مغز بر یادگيري  ،انگيزش و مهارتهاي حل مساله
تعليم و تربيت سازگار با مغز :تاثير
عابدیني

علوم تربيتي و

یاسمين

روان شناسي

عاشوري

علوم تربيتي و

محمد

روان شناسي

دانشيار

تعليم و تربيت سازگار با مغز بر
یادگيري  ،انگيزش و تفكر
یادگيرندگان

استادیار

در یاد گيرندگان
 - 2تاثير ارزشيابي سازگار با مغز بر درگيري تحصيلي( اشتياق تحصيلي) و عملكرد
تحصيلي یادگيرندگان

http://edu.ui.ac.ir/~y.abedini

 - 3تاثير مدیریت كالسي سازگار با مغز بر مهارتهاي تفكر خالقانه و نقادانه
یادگيرندگان

طراحي و ارزیابي اثربخشي

 -1طراحي و ارزیابي اثربخشي برنامههاي آموزشي و توانبخشي براي افراد ناشنوا و نابينا

مداخلههاي آموزشي و توانبخشي

و خانوادههاي آنها.

براي افراد با آسيبهاي حسي و

 -2طراحي و ارزیابي اثربخشي مداخلههاي روانشناختي براي افراد با ناتواني هوشي و

اختاللهاي عصبي رشدي

اختالل یادگيري.
 -3متناسبسازي و ارزیابي اثربخشي مداخلههاي آموزشي و توانبخشي براي افراد
اتيسم و خانوادههاي آنها.

http://edu.ui.ac.ir/~m.ashori

-1طراحي كانون هاي ارزیابي در سازمان هاي مختلف
عریضي
ساماني
حميدرضا

علوم تربيتي و
روان شناسي

-2پژوهش روي جنبه هاي مختلف فرایند كانون اریابي
استاد

ارزشيابي كانون ارزیابي

-3تهيه اصول راهنماي این كانون ها

http://edu.ui.ac.ir/~dr.oreyzi

 -1بررسي نقش رفتار زمانمند در اختالالت عصب شناختي و تدوین مدل تئوریك آن
عسگري

علوم تربيتي و

مباركه كریم

روان شناسي

عظيمي

علوم تربيتي و

سيدامين

روان شناسي

فاتحي زاده

علوم تربيتي و

مریم

روان شناسي

دانشيار

تدوین یك چارچوب تئوریك در بيان  -2بررسي تعامل مغز و موسيقي براساس چارچوب هاي موسيقایي (مانند آموزش
تعامل عملكردهاي شناختي و ویژگي موسيقي) و جنبه هاي عصبي روانشناختي آن
هاي آناتوميك و نوشيميك در
اختالالت عصب شناختي

http://edu.ui.ac.ir/~k.asgari

 -3بررسي تاثير داروهاي موثر بر مغز و رفتار با توجه به عوامل عصب روانشناختي و
پسيكوفيزیك
-1طراحي و توليد محتواي الكترونيكي براساس اصول طراحي آموزشي و اصول

استادیار

طراحي،توليد و ارزشيابي محتواي
الكترونيكي و محتواي سواد رسانه اي

چندرسانه اي
 -2ارزشيابي محتواي الكترونيكي

http://edu.ui.ac.ir/~sa.azimi

 -3طراحي ،تدوین و ارزشيابي محتواي سواد رسانه اي
-1تدوین اجزاي فرایندي ،محتوایي ،و تكنيكي مشاوره پيش از ازدواج

فرامرزي ساالر

علوم تربيتي و
روان شناسي

-2سنجش در مشاوره پيش از ازدواج
استاد

تدوین مدل مشاوره پيش از ازدواج -3تدوین مدل مشاوره پيش از ازدواج در گروه هاي خاص مانند ازدواج مجدد،

http://edu.ui.ac.ir/~m.fatehizade

توانخواهان ،فرزندان طالق ،و اعتياد
طراحي ،ارزیابي و مداخلههاي
دانشيار

آموزشي و درماني اختالل هاي
یادگيري و عصب روانشناختي

 -1طراحي مدل غربالگري اختاللهاي یادگيري و عصب روانشناختي
 -2طراحي مدل مداخله و آموزش بهنگام اختاللهاي یادگيري و عصب روانشناختي

http://edu.ui.ac.ir/~s.faramarzi

 -3ارزیابي ،بررسي مالكها و نشانگان تشخيصي اختاللهاي یادگيري تحصيلي
 -1اختالالت هيجاني -رفتاري (اختالالت هيجاني -رفتاري دروني شده و بروني شده،
اختالل بيش فعالي و نقص توجه ،اختالل بي اعتنایي مقابله اي) :سبب شناسي،

قمراني امير

علوم تربيتي و
روان شناسي

استادیار

اختالالت عصبي -رشدي :سبب

ارزیابي ،تشخيص و مداخله

شناسي ،ارزیابي ،تشخيص و مداخله  -2اختالالت طيف اوتيسم :سبب شناسي ،ارزیابي ،تشخيص و مداخله
 -3ناتواني هوشي -رشدي :سبب شناسي ،ارزیابي ،تشخيص و مداخله

http://edu.ui.ac.ir/~a.ghamarani

 -1تدوین بسته آموزشي یا درماني اكت با رویكرد اسالمي با تاكيد بر نهج البالغه
 -2تدوین بسته آموزشي ارتقاي تحمل پریشاني بر اساس آموزه هاي اسالمي و
كجباف

علوم تربيتي و

محمدباقر

روان شناسي

كالنتري

علوم تربيتي و

مهرداد

روان شناسي

كلني سيمين

علوم تربيتي و

دخت

روان شناسي

لياقت دار

علوم تربيتي و

محمدجواد

روان شناسي

استاد

تدوین بسته هاي آموزشي و درماني با اثربخشي آن در زنان سرپرست خانواده
 -3تدوین بسته طرحواره درماني با رویكرد اسالمي در درمان اختالل جنسي كودک
رویكرد روان شناسي اسالمي

http://edu.ui.ac.ir/~m.b.kaj

خواهي مردان افغان در افغانستان

استاد

ارزیابي و تشخيص و طراحي مدل

 -1ارزیابي و تشخيص سوگ و داغدیدگي در كودكان و نوجوانان

هاي مداخله سوگ و داغدیدگي در

 -2طراحي مدل هاي سوگ و داغدیدگي در كودكان و نوجوانان با رویكرد اسالمي

http://edu.ui.ac.ir/~mehrdadk

كودكان و نوجوانان
-1اثربخشي و استفاده از مداخالت رهبري براي ارتقا سالمت روان و كاهش انگ هاي
استادیار

طراحي مدل ها و مداخالت
روانشناسي سالمت حرفه اي

مرتبط با افسردگي در سازمان ها
-2تأثير آموزش بهداشت روان در محيط كار بر رفتار رهبر

http://edu.ui.ac.ir/~sd.kalan

-3برنامه هاي سالمت روان با گذشت زمان :پيش بيني مشاركت و نتایج محيط كار
 -1تدوین كتب مبتني بر مؤلفه هاي كارآفریني در مقاطع پيش دبستاني تا آموزش
عالي.

استاد

كارآفریني در آموزش عالي و آموزش
حرفه اي معلمان

 -2بررسي برنامه درسي دانشگاهي
 -3بررسي كتابها و برنامه درسي مدارس.

http://edu.ui.ac.ir/~javad

 -1بررسي عوامل سایكوپاتولوژیك مرتبط با تروما و اختاللهاي هيجاني
 -2طراحي و تدوین مدلهاي نظري و بستههاي مداخالتي براي پيشگيري و درمان
محرابي علي

علوم تربيتي و
روان شناسي

استادیار

پيشگيري و درمان تروما و اختاللهاي تروما و اختاللهاي هيجاني مرتبط
هيجاني

 -3بررسي اثربخشي پروتكلها و بستههاي آموزشي  /درماني موجود و محقق ساخته
آتي در حوزه تروما و اختاللهاي هيجاني

http://edu.ui.ac.ir/~a.mehrabi

 -1بررسي رویكردها و فناوريهاي نوین در حوزه سازماندهي اطالعات و دانش
محمدي
استاني
مرتضي

مقتدایي
خوراسگاني
ليال

 -2ميانكنشپذیري نظامهاي معنایي سازماندهي اطالعات و دانش با موتورهاي كاوش
علوم تربيتي و
روان شناسي

استادیار

سازماندهي اطالعات و دانش

وب

http://edu.ui.ac.ir/~m.ostani

 -3غنيسازي نظامهاي سازماندهي اطالعات و دانش با استانداردهاي بافت ميراث
فرهنگي (كتابخانه ،موزه و آرشيو) و مدیریت اطالعات

كارآفریني اجتماعي در قالب
علوم تربيتي و
روان شناسي

استادیار

مسئوليت اجتماعي شركت ها با

 -1پياده سازي برنامه ي توانمندسازي
 -2آموزش كارآفریني سازماني به سازمان هاي هدف

رویكرد توانمند سازي جوامع محلي -3ارزیابي برنامه ي توانمندسازي

https://eduold.ui.ac.ir/~l.moghtadaei/

در گروه هاي هدف
 -1ارائه الگوي ارزیابي بروندادهاي حوزه علوم انساني

منصوري علي

علوم تربيتي و
روان شناسي

دانشيار

استخراج ،تحليل و ارزیابي داده هاي  -2طراحي الگوي مدیریت داده هاي پژوهشي براي دانشگاه اصفهان
 -3مدل سازي و استخراج اطالعات بر اساس تكنيك هاي داده كاوي
پژوهشي و بروندادهاي علوم

http://edu.ui.ac.ir/~a.mansouri

 -1تحليل كاركردي شغل جهت تعيين نياز هاي آموزشي و استانداردهاي شغلي
موسوي زهره

مهرابي
كوشكي
حسينعلي
ميرشاه
جعفري
سيدابراهيم

نجفي محمد

علوم تربيتي و
روان شناسي

علوم تربيتي و
روان شناسي
علوم تربيتي و
روان شناسي

علوم تربيتي و
روان شناسي

 -2شناسایي و ارزیابي شایستگي هاي شغلي
استادیار

استادیار

ارزیابي مدیریت عملكرد كاركنان

 -3طراحي مدل ارزیابي عملكرد شغل

شناسایي عوامل رواني اجتماعي موثر  -1شناسایي نقش عوامل رواني اجتماعي موثر در بروز اختالالت رواني
 -2آسيب هاي اجتماعي
در سالمت روان و آسيب هاي
اجتماعي در ایران

http://edu.ui.ac.ir/~z.mousavi

http://edu.ui.ac.ir/~h.mehrabi

 -3گرایش به رفتارهاي پرخطر

 -1تقویت اشتغال پذیري و كارآفریني در دانشجویان
استاد

آموزش تحول زا در آموزش عالي

 -2نظریه پردازي در آموزش عالي

http://edu.ui.ac.ir/~jafari

 -3پرورش روحيه مسئوليت پذیري اجتماعي در دانشجویان
-1تبيين مباني ،اصول و روش هاي تعليم و تربيت در آموزه هاي اهل بيت( عليهم
استادیار

مفاهيم و اقتضائات تربيتي در آموزه السالم)
هاي دیني و اسالمي و اندیشه هاي  -2تبيين ابعاد و وجوه تربيت در فلسفه اسالمي
فيلسوفان و دانشمندان اسالمي

 -3الگوي تربيت عاطفي مبتني بر مودت قربي در نظام تربيت قرآني و روایي

http://edu.ui.ac.ir/~mdnajafi

 -1تدوین چارچوب نظري اختصاصي سازي شناختي
نشاط دوست

علوم تربيتي و

حميدطاهر

روان شناسي

نصراصفهاني

علوم تربيتي و

احمدرضا

روان شناسي

 -2بررسي بيش كلي گرایي در اختالالتي همچون افسردگي
استاد

تدوین مدل اختصاصي سازي شناختي  -3بررسي اثربخشي مداخالت متمركز بر اختصاصي سازي شناختي

http://edu.ui.ac.ir/~h.neshat

 -1تدریس و روشهاي ارزشيابي در آموزش عالي
 -2روش هاي طراحي برنامه درسي در آموزش عالي
استاد

عناصر برنامه درسي در آموزش عالي  -3زمان و مكان آموزش
ایران و جهان

http://edu.ui.ac.ir/~arnasr

 .1تروما و رشد پس از تروما
نقوي اعظم

علوم تربيتي و
روان شناسي

دانشيار

مطالعه موانع و منابع توانمند سازي  .2چالش هاي مراقبت خانگي و راهكارهاي مقابله اي
افراد داراي معلوليت ،مراقبين خانگي  .3رضایت و خستگي ناشي از شفقت ورزي مراقبين خانگي و متخصصين توانبخشي

http://edu.ui.ac.ir/~az.naghavi

و متخصصين توانبخشي
-1تبيين مدلهاي تربيت عقالني از منظر فيلسوفان ،اندیشمندان و آموزه هاي دیني

نوروزي

علوم تربيتي و

رضاعلي

روان شناسي

نوروزي قاسم

علوم تربيتي و
روان شناسي

دانشيار

تدوین مدلهاي تربيت عقالني -
آموزش فلسفه و اموزش تفكر

 -3توسعه و بومي سازي مدلهاي مختلف اموزش انواع تفكر و اموزش فلسفه به كودكان

طراحي و ارزیابي اثربخشي

 -1طراحي و ارزیابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي و توانبخشي

مداخلههاي آموزشي و توانبخشي
استادیار

 -2استنتاج مدلهاي كاربردي تربيت عقالني براي اموزش تفكر در سنين مختلف

براي افراد داراي اختاللهاي عصبي
رشدي بویژه افراد داراي ناتواني

http://edu.ui.ac.ir/~r.norouzi

 -2توانبخشي حرفه اي براي افراد داراي اختالالهاي عصبي رشدي و خانواده هاي
آنان

https://eduold.ui.ac.ir/~g.norouzi/

 -3توانبخشي حرفه اي براي افراد با ناتواني هاي هوشي و رشدي و خانواده هاي آنان

هوشي و رشدي
 -1مسائل و الگوهاي سياستگذاري و برنامهریزي در نظام هاي آموزش عالي اروپا و
آمریكا
نيستاني

علوم تربيتي و

محمدرضا

روان شناسي

استادیار

سياستگذاري ،برنامه ریزي و ارزیابي  -2مسائل و الگوهاي سياستگذاري و برنامه ریزي در نظام هاي آموزش عالي آسيا،
در نظامهاي آموزشي
آفریقا و اقيانوسيه
 -3مطالعه نقش دیالوگ در سياستگذاري و برنامه ریزي در نظام هاي آموزش عالي

http://edu.ui.ac.ir/~m.neyestani

 -1مفهوم پردازي و مدل سازي اشتغال پذیري دانشجویان
نيلفروشان

علوم تربيتي و

پریسا

روان شناسي

نيلي
احمدآبادي
محمدرضا

دانشيار

تدوین الگوي اشتغال پذیري

-2سنجش اشتغال پذیري
-3تدوین و اجراي مداخالت اشتغال پذیري

http://edu.ui.ac.ir/~p.nilforooshan

 -1برنامه درسي در زیر نظام هاي آموزش عالي،
علوم تربيتي و
روان شناسي

دانشيار

طراحي و اجراي برنامه درسي در
آموزش عالي

 -2تدریس در آموزش عالي،

http://edu.ui.ac.ir/~m.nili.a

 -3طراحي و تدوین برنامه هاي درسي در اموزش عالي
-1رهبري آموزشي

هویدا رضا

علوم تربيتي و
روان شناسي

 -2مدیریت كيفيت در آموزش

دانشيار

بررسي و تحليل نظریه هاي رهبري  -3معلم رهبري
آموزشي

http://edu.ui.ac.ir/~r.hoveida

 -1ارزیابي و تشخيص باليني اختالالت به ویژه اختالالت رشدي-عصبي ،اضطرابي،
ارزیابي تشخيص باليني و درمان
یزدخواستي

علوم تربيتي و

فریبا

روان شناسي

دانشيار

اختالالت اضطرابي ،اختالالت مرتبط
با آسيب  ،عالئم جسماني و اختالالت
اخاللگر و كنترل تكانه

وسواس فكري-عملي ،و اختالالت مرتبط با آسيب و عوامل استرسزا ،عالئم جسماني و
اختالالت اخاللگر و كنترل تكانه
 -2طراحي پروگرام درمان متناسب با اختالل
 -3طراحي ابزارها و بازي هاي جدي به منظور تسهيل فرایند رشد و درمان كودكان،
نوجوانان ،بزرگساالن و سالمندان

https://eduold.ui.ac.ir/~f.yazdkhasti/

