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/ مدرسه کشور سال اخذ مدرك
 دانشگاه

 مقطع رشته گرایش

١٣٦٣ 
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محمدیار 
 شھرستان نقده

 اقتصاد اجتماعی  
 دیپلم  علوم انسانی
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 دكتري علوم تربیتي مدیریت آموزشي
 

 

   

  :عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد-٣

روستائي استان ن سودمندي دوره ھاي آموزش بزرگساالبررسي رابطه برخي عوامل با  : فارسي
  آذربايجان غربي

 :عنوان رساله دكتري  -٤

ارزشیابي كیفیت خدمات مراكز آموزشي دانشگاه پیام نور استان ھاي آذربايجان شرقي  :فارسي 
و غربي بر اساس الگوي سروكوال و مؤلفه ھاي مديريت كیفیت فراگیر به منظور ارائه الگوي 

  ١٣٨٧ –مديريت كیفیت  مناسب

  

  

  



  ) :سوابق اجرائی و مسئولیت ھا( سوابق شغلي -٥

 

 رديف عنوان شغل
مديركل امور دانشجويي و فرھنگي دانشگاه ١ 

مسئول دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ٢ 
معاون دانشجويي و فرھنگي دانشگاه ٣ 

 -رئیس دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي
١٣٨٧از مھرماه  ٤ 

 

 

نام نويسنده يانويسندگان ، نام مجله ، شماره مجله ( مقاالت علمي چاپ شده درمجالت علمي و پژوھشي  ٦-
  ): ، تاریخ انتشار ، صفحات 

 

ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز ". مصطفی عسکریان،، عزت اهللا نادری،، محمد رضا بھرنگی،، تقی زوار،   
پژوھش و  ."آموزشی دانشگاه پیام نور استانھای آذربایجان شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان

 ٩٠تا  ٦٧از  - صفحه  ٢٤، ٤٦شماره  - ١٣٨٦زمستان  ،" عالیبرنامه ریزی در آموزش 

اثر بخشي آموزش راھبردھاي يادگیري بر پیشرفت . "الھام عرفاني آداب، جواد مصرآبادي، تقي زوار
فصلنامه اندازه گیري تربیتي، ".  پژوھش فرا تحلیلي با تاكید بر نقش تعديل كننده جنسیت: تحصیلي

   ٣١ -١ صص  ١٣٩٢، بھار ١١شماره 

ساختاري ويژگي ھاي  -برازش روابط علي" .ابوالفضل قاسم زاده علیشاھي، محمد حسني، تقي زوار
سازماني با توجه به اثرات میانجي رفتار پاسخگويي شخصیتي با استرس و رفتار شھروندي 

   ٧٩ ص  ١٣٩٢، بھار ٩فصلنامه پژوھش ھاي روان شناسي اجتماعي، شماره  ". فردي

توانمندسازي روانشناختي و تعھد سازماني رابطه . "راحله وكیلي،  صادق ملكي آوارسین ، تقي زوار
، ٢فصلنامه رھبري و مديريت آموزشي، سال ھفتم، شماره  ". دبیران مدارس متوسطه شھرستان مراغه

   ١٤٤-١٣١ صص  ١٣٩٢تابستان 

رابطه فرسودگي تحصیلي و يادگیري خود تنظیمي با . "تقي زوارمحمد عظیمي ، موسي پیري ، 
، پايیز ٣٨فصلنامه پژوھش در برنامه ريزي درسي، شماره ". عملكرد تحصیلي دانش آموزان دوره متوسطه

    ١٢٨-١١٦ صص  ١٣٩٢

تمايز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذھن . "رحماني، جواد مصرآبادي، تقي زوارسامان 
   ١٠٩ -٩٥ صص  ١٣٩٢، پايیز ٤٧فصلنامه نوآوري ھاي آموزشي، شماره  ". خواني و ھوش ھیجاني

  

  :مقاالت ارائه شده درمجامع علمي فھرست  -

  ارائه شده در اولین سمینار (بررسي رابطه برخي عوامل با سودمندي دوره ھاي آموزش بزرگساالن روستائي
  )١٣٧٥سال –علمي ترويج امور دام و منابع طبیعي 

  ر دام و منابع ارائه شده در اولین سمینار علمي ترويج امو(ارزشیابي اقتصادي دوره ھاي آموزشي ترويجي
  )١٣٧٥سال –طبیعي 

 ١٣٧٩اسفند –ارائه شده در ھمايش امام تربیت خانواده ) (ره(سیماي معلم در انديشه امام خمیني(  

  ١٣٨٨-ارائه شده دردومین ھمایش قران کریم سفینه النجاه(نقش اصل اعتقادی توحید در تربیت از منظر قران(  

 ارائه شده درسومین ھمایش قران کریم سفینه النجاه(ر قران وروایات نگاھی به رویکردھای عقالنی تربیت د-
١٣٨٩(  



  ١٣٨٩ - ھمایش روانشناسی پیام نور(آشنایی دبیران دوره راھنمایی با روش ھای نوین تدریس(  

  ھمایش دو زبانگی و (درآمدی بر لزوم تدوین برنامه درسی آموزش زبان فارسی در مناطق غیرفارسی زبان
  )١٣٨٩-آموزشی 

اولین همایش ملی اسالم و آموزش   ،بخشش و التزام عملی به آموزه هاي اسالمی و مسئولیت پذیري اجتماعی در دانشجویان -
 ١٣٩١، علوم

 139 1 اولین همایش ملی اسالم و آموزش علوم،، تاثیر حفظ قرآن کریم بر سالمت روان دانشجویان -

ششمین سمینار سراسري بهداشت ، داده و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلیمدل تجربی فرسودگی تحصیلی، یادگیري خودنظم  -
 1391اردیبهشت  28و  27روانی دانشجویان،  

و  3تمایز دانش آموزان منضبط و غیر منظبط بر اساس ذهن خوانی و هوش هیجانی، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین،  -
      1391خرداد  4

خرداد  4و  3ی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، بررسی مقایسه اي ذهن خوان -
1391  

بررسی مقایسه اي دانش آموزان منضبط و داراي مشکالت انضباطی از لحاظ عملکرد خانواده، نخستین همایش ملی شخصیت و  -
 1391خرداد  4و  3زندگی نوین، 

 1391اعتیاد، اولین گنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه  مهر بررسی رابطه جرات ورزي با استعداد  -

 18، هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام هی دانشگاهی، ارزیابی درونی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -
  1392اردیبهشت 

  

  ) :طرح پژوھشی( سوابق پژوھشی-٨

 
 
 
 
 
 

 

رديف نام طرح سال

١٣٧١ 
بررسي دوره ھاي آموزشي برگزار شده آموزش روستائیان مديريت ترويج جھاد سازندگي 

 -براي جھاد سازندگي استان آذربايجان غربي (١٣٧١استان آذربايجان غربي در سال
)١٣٧٢سال

١ 

١٣٧٤-٧٥ براي جھاد سازندگي استان ) (پرورش گوسفند(ارزشیابي دوره ھاي آموزشي ترويجي - 
)١٣٧٤- ٧٥سال -آذربايجان غربي  ٢ 

ارزشیابي دوره ھاي آموزشي ترويجي مرغداري صنعتي با تاكید بر ھزينه سودمندي  ١٣٧٩
)١٣٧٩سال –براي وزارت جھاد سازندگي ( ٣ 

مطالعه چگونگي اثربخشي برگزاري مراسم روز مزرعه در انتقال يافته ھاي جديد به  ١٣٨٤
)١٣٨٤سال -غربي  براي جھاد كشاورزي استان آذربايجان(كشاورزان  ٤ 

نیازسنجي آموزشي ترويجي بھره برداران بخش زراعت مناطق روستائي استان آذربايجان  ١٣٨٥
)١٣٨٥سال - براي جھاد كشاورزي استان آذربايجان غربي (غربي  ٥ 

  
 

 

 

 

 –براي معاونت اجتماعی نیروي انتظامی (  بررسی تطبیقی در ده کشور مختلف، پلیس و آموزش همگانی - ٦ 
  1390سال ) اداره کل مطالعات و تحقیقات اجتماعی


