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-محیط بستر در انتقادی تفکر هایمهارتپرورش "مخلص مرادی حسین و سیفی محمد حیدری، ایرج (7

(: 8991) 4، 9 اخلاقی، هایپژوهش ".گرایی ساختن رویکرد بر مبتنی ایچندرسانه یادگیری های

39-18. 

تأثیر ویژگیهای درونی و بیرونی عوامل "مونت احمد مخبری، وحید صالحی و حسین مرادی مخلص.  (1

                                      .87-98: (8999)8،،8. رویکرهای نوین آموزشی،  "آموزشی مبتنی بر وب بر مهارت روخوانی قرآن

 بازده مقیاس و پذیریریسک مختلف هایسناریو کاربرد" شهبازی و حسین مرادی مخلص.  حبیب (9

 78، 89، اقتصادی پژوهشنامه فصلنامه ".اقتصادی رشد و انسانی سرمایه توسعه در عمومی آموزش

(8991 :)80،-893. 

: چندرسانهای یادگیری در شناختیبار نظریه" . قراباغی حسن و مخلص مرادی حسین ، صالحی وحید (80

 8، 9 تربیت، و تعلیم مبانی پژوهشنامه ".نظری چارچوب بر نقدی و تاریخی تحول سیر بررسی

(8991 :)88-49. 

 آموزشی هایفعالیت طراحی تأثیر ". ابوالقاسمی ابراهیم و مخلص مرادی حسین ، حیدری جمشید (88

 ،،8 تربیتی، روانشناسی فصلنامه ".عمل حین تفکر پرورش بر ویگوتسکی نظریۀدیالکتیک بر مبتنی

،8 (8991 :)49-31. 

 ".یاخلاق تربیت تحقق بستر دیالکتیک گراییسازنده  ". حیدری جمشید و مخلص مرادی حسین (88

 .804-800(: 8997)  ،8 فنّاوری، و علوم در اخلاق ایرانی انجمن به وابسته پژوهشی -علمی فصلنامه

 وزشآم آمادگی ارزیابی هایمدل تکوین سیر ". حیدری جمشیدو  مخلص مرادی حسین پوطی، نسیبه (89

 .989-909(: 8997) 8، 89 ".واقعیت-طراحی فاصله تا دیجیتال شکاف از: الکترونیک

 کودکان اجتماعی سازگاریبهبود ". صالحی وحید و شجاع هوشمندی مریم مخلص، مرادی حسین (84

فصلنامه  ".خلاق یشرشد در بسترنما یبیبا توسعه منطقه تقر یفعال یش/بتوجه نارسایی اختلال دارای

 .14-79(: 8997) 8، 81 استثنائی، کودکان:فصلنامه پژوهشی -یعلم
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 هایروش بخشیاثر ییسهمقا". رشیدی حسن و زوارکی زارعی  اسماعیل مخلص، مرادی حسین (،8

لنامه فص ".یادگیریـآموزش فرایند عناصر تعامل بر رایانه کمک به آموزش و رایانه بر مبتنی آموزش

 .7،-48(: 8993) ،4، 89 یتی،ترب ی:روانشناس پژوهشی -علمی

موزی آبررسی اثر پیش". قراباغی حسن  و تبار قاسم سیدعبداالله مخلص، مرادی حسین صالحی، وحید (83

 ".درس فیزیولوژی وری آموزشی دانشجویان پرستاری دربر بارشناختی درونی، یادگیری و بهره

 .43-91(: 8993) 9، 9 ،پزشکی علومفصلنامه پژوهش در آموزش 

 یادگیری یهایطمح یرتأث "یپوط یبهو نس یصالح یدوح یدری،ح یدمخلص، جمش یمراد حسین (87

 فناوری :یپژوهش _ یعلم یهنشر ".یعناصر آموزش بر وب بر تعامل یشدة مبتن یو غن یانهبر را یمبتن

 .899-889(: 8993) 9، 88 آموزش،

ی تفکر هامؤلفه یقبا تلف یاخلاق یترشد ترب" پوطی نسیبه و حیدری جمشید مخلص، مرادی حسین (81

 اخلاق در علوم و یرانیوابسته به انجمن ا فناوری علوم در:اخلاق پژوهشی -یفصلنامه علم ".انتقادی

 .8993 ،فنّاوری

 -عاطفی بعد طراحی ". رشیدی صادق و حیدری جمشید امینی، رحمت مخلص، مرادی حسین (89

 -علمی فصلنامه ".نمایش هایمولفه با منطبق اجتماعی گرای سازنده یادگیری هایمحیط اجتماعی

 .4،-40(: ،899) 48 تربیتی، روانشناسی: پژوهشی

 عاملی چند الگوی بخشی اثر بررسی". حیدری جمشید و نیلی محمدرضا مخلص، مرادی حسین (80

 اطلاعات فناوری: پژوهشی -علمی فصلنامه ".الکترونیکی یادگیری های محیط در انتقادی تفکر پرورش

 .8،-48(: 8999) 88 ،3 ،ایران ارتباطات و

 

 المللیبین هایهمایش

1)  "Transference of Computer Concepts Paper ID: 886." 4th World Conference on 

Educational Sciences 02-05 February, 2012, University of Barcelona, Spain. 

2) "Designing Based on Assignment-Process Approach Paper ID: 8333." 4th World 

Conference on Educational Sciences 02-05 February, 2012, University of 

Barcelona, Spain. 

 و یا برنامه پداگوژیک تئاتر روش به تلفیقی یادگیری های محیط طراحی اثربخشی ی مقایسه " (9

 .8990 تهران، دانشگاه یادگیری المللی بین کنفرانس مینسو ".خلاق
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 یادگیری هایمحیط در انتقادی تفکر پرورش برای( crdomlaer)ایِ مرحله 7 آموزشی راهبرد " (4

 لکترونیکی،ا آموزش و یادگیری المللیبین کنفرانس پنجمین و ملّی کنفرانس هشتمین ".الکترونیکی

 .8998 ،فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت

هشتمین  ".یتخصص یکردو ارائه رو یکیآموزش از راه دور و الکترون یابیارزش یالگوها یلتحل ". (،

 تحقیقات ، علوم وزارتالمللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، کنفرانس ملّی و پنجمین کنفرانس بین

 .8998 ، فناوری و

 هشتمین. "..الکترونیکی یادگیری هایمحیط در کمپ آموزشی الگوی حیاتی پارادایم آموزشی راهبرد" (3

 تحقیقات ، علوم وزارت الکترونیکی، آموزش و یادگیری المللیبین کنفرانس پنجمین و ملّی کنفرانس

 .8998 ، فناوری و

و درون  یفرد یان)هوش م یسازگار ییبرتوانا یارثابت و س یادگیری-آموزش های محیط تاثیر" (7

 .8990 مدرس، تربیت دانشگاه سیار، یادگیری المللی بین کنفرانس "(.یفرد

 سیار، یادگیری المللی بین کنفرانس ".یارس یادگیریگسترش سطوح تعامل در  یراهبردها یبررس" (1

 .8990 مدرس، تربیت دانشگاه

 ینب کنفراس یندوم  ".گرایی برساختن مبتنی آموزشی طراحی بستر در اثربخش خلاق نمایش " (9

 .8997  وتربیت، تعلیم و مشاوره روانشناسی، المللی

 شناسی،روان یالملل ینکنفراس ب دومین ".ای چندرسانه یادگیری محیط در بارشناختی گیری اندازه ". (80

 .8997 مشهد،  وتربیت، تعلیم و مشاوره

 ومینس  ".انتقادیتفکر باپرورش ارتباطات و اطلاعات عصر در دینی تربیت به دینی آموزش از گذار " (88

 .،899 مشهد، - فرهنگیان دانشگاه زندگی، سبک و تربیتی علوم ، روانشناسی المللی بین کنفرانس

 ینومس "بر آن. یمبتن یکیبستر آموزش الکترون یمؤثر دانش آموزان سرآمد و طراح یآموزش یالگو " (88

 فرهنگیان انشگاهد المللی، بین رویکرد با زندگی سبک و تربیتی، علوم  یروانشناس یالملل ینکنفرانس ب

 .،899 مشهد، -

 

 

  داخلی هایهمایش

دومین  ."تقویت حافظه فعال دیداری کودکان اوتیسم با نمایش خلاق مبتنی بر نظریه خبرپردازی " (8

 .8999همایش فناوری آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، 
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و  یلیتحص زشیبا عزت نفس، انگ یمجاز یاجتماع یاستفاده از شبکه ها زانیم نیرابطه ب یبررس" (8

دومین همایش فناوری ". شهر تهران 8دانش آموزان دوره متوسطه دوم منطقه  یلیتحص یخودکارآمد

 .8999آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، 

کاوشگر بستری مناسب جهت ارتقا مهارت های تعاملی در محیط های یادگیری محیط اجتماع  " (9

لی بوع دانشگاه در آمـوزش عـالی، های یادگیـری الکتـرونیکیچـالش همـایش ملی ".الکترونیکی

 .8999 ،سینا

 ".جانیهی هوش فناوری بر مبتنی آموزش با الکترونیکی یادگیری مدیریت سیستم سازی ینهبه "  (4

 .8997 تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه یادگیری، محیط و فناوری ملی همایش اولین

 ژوهشیپ -علمی همایش هفتمین ".نهاوند دانشگاه در الکترونیکی یادگیری استقرار سنجی امکان " (،

 .8997 تهران، بنیادی، فنون و علوم ترویج انجمن تربیتی، علوم

 لومع در پایدار توسعه ملی کنفرانس اولین ".اخلاقی هایقصه ارائه با پرخاشگر کودکان کنترل " (3

 .8997 تهران، دانشگاه، چند مجموعه انسانی،

 یندوم  ".یسممناسب جهت تمرکز کودکان اوت یبستر یشی،نما یها یبر باز یمبتن یادگیری یطمح " (7

 و آموزش-محمودآباد ای حرفه و فنی دانشکدهدر آموزش وپژوهش،  یننو یکردهایرو یکنفرانس مل

 .8993 مازندران، پرورش

 کودکان رد فراشناختی و شناختی یادگیری، فرا راهبردهای منطقی کاربست با انتقادی تفکر پرورش " (1

 مشهد، دیزشان عالی آموزش وتربیت، تعلیم و مشاوره روانشناسی، المللی بین کنفراس اولین ".تیزهوش

8993. 

 للیالم بین کنفراس پنجمین ".کودکان اجتماعی رشد در ای رسانه چند مشارکتی های بازی نقش " (9

 .8993 بهشتی، شهید دانشگاه پرورش، و آموزش

 از استفاده تأثیر بررسی  -یو کنترل ینظارت یتهایگذر از محدود یبرا یپل یآموزش یمجتمع ها" (80

 دومین ".مشارکتی یادگیری روش به انگلیسی زبان چهارگانه هایمهارت آموزش در هوشمند تابلوی

 و تحقیقات ، علوم وزارت دیجیتال، عصر در آموزش محوریت با آموزش آوران ره مجازی همایش

 .8998 فناوری

 و فردی صورت به شیمی مجازی آزمایشگاه افزار نرم کاربران آموزشی هایهدف سطوح مقایسه" (88

 عصر در آموزش محوریت با آموزش آوران ره مجازی همایش دومین ".بلوم نظریه اساس بر مشارکتی

 .8998 فناوری، و تحقیقات ، علوم وزارت دیجیتال،
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 بانکداری اطلاعات فناوری های پروژه در دانش مدیریت شکست و موفقیت بحرانی عوامل بررسی " (88

 ابل،ب نوشیروانی صنعتی دانشگاه دانش، و اطلاعات فناوری ملی کنفرانس چهارمین ".الکترونیک

8998. 

 نچهارمی ".آموزان دانش خلاقیت افزایش بر آزمایشگاهی تجهیزات بعد در آموزشی های رسانه تاثیر" (89

 .8998 مشهد، شناسی خلاقیت ملی کنفرانس

 یکنفرانس مل ینچهارم "مدارس هوشمند. یکیگسترش تعامل درآموزش الکترون یراهبردها" (84

 .8998 رجایی، شهید دانشگاه ،آموزش

 ،انسانی علوم و البلاغه نهج ملی همایش دومین ". البلاغه نهج های آموزه در غم و شادی بررسی" (،8

 .8998 ،سینا بوعلی دانشگاه

 امام لیم همایش  ".خمینی امام دیدگاه بر تاکید با اسلام منظر از شناسی زیبایی حس تقویت لزوم " (83

 .8998 قم، دانشگاه اسلامی، تربیت و تعلیم و( ره)خمینی

 مجمع -8404آموزش ملی کنفرانس ".جدید علوم مفاهیم یادگیری در حسی چند های رسانه نقش " (87

 .8990 شریف، صنعتی دانشگاه ،مصلحت تشخیص

 یر،امیرکب دانشگاه ایران، فیزیک ملی کنفرانس ".فیزیک درس العمر مادام یادگیری در فاوا نقش" (81

8990. 

 چهارمین ".العمر مادام یادگیری به ای زنجیره یادگیری از گذر برای پلی الکترونیکی آموزش" (89

 .8990 سیما، و صدا دانشکده رسانه، مهندسی کنفرانس

 ، پلیس،امنیت ملی کنفرانس ".الکترونیک شهروندان ازحقوق درصیانت سایبری پلیس جایگاه" (80

 .8990 سینا، بوعلی دانشگاه

 رتلفنب مبتنی الکترونیکی آموزش سازی پیاده برای مدارس آمادگی شاخصهای بندی رتبه و بررسی " (88

 کنفرانس ".مشهد شهر سه و دو منطقه دبیرستانهای موردی مطالعه فازی منطق از استفاده با همراه

 .8990 کازرون، دانشگاه، اقتصادی جهاد و اطلاعات فناوری

 کاهش بر آن تاثیر بررسی و فرنالد حسی چند مدل اساس بر املاء آموزشی رسانه تولید و طراحی" (88

 رجایی شهید دانشگاه در آموزش ملی کنفرانس سومین ".ابتدایی اول پایه آموزاندانش املایی اشکالات

 .8990 رجایی، شهید دانشگاه تهران،

طرح پژواک ، دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان اسدآباد را  به  یبا اجرا یمچگونه توانست" (89

 .8990 پرورش، و آموزش وزارت "؟ یمعلاقه مند کن یدانش آموز یپژوهشسرا

http://www.civilica.com/Papers-ITEC01.html
http://www.civilica.com/Papers-ITEC01.html
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 بررسی سراسری همایش".کنترلی و نظارتی محدودیتهای از گذر برای پلی آموزشی هایمجتمع " (84

 طرح– شهری هایمجتمع) پرورش و آموزش بنیادین تحول در پرورشی و آموزشی هایمجتمع نقش

 .8990 پرورش، و آموزش وزارت ،(طیبه حیات

 

 تألیفی هایکتاب

 .8997 نهاوند، دانشگاه انتشارات: نهاوند "(.یو عمل ینظر ی)مبان یادگیری و خلاق نمایش " (8

:  تهران "(.کشور آموزیدانش هایسراپژوهش برتر ابتکارات موفق تجربیات) رویشفصل " (8

 .8997 آییژ، انتشارات

 .8990تهران: انتشارات افراز،  ".یادگیری هاییهتئاتر خلاق و نظر" (9
 

 

 ایترجمه هایکتاب

 برای هاییاستراتژی) مجازی دنیای و هاسازی شبیه ها،بازی از استفاده با آنلاین یادگیری "  (8

 .،899 کتاب، آرادتهران: انتشارات  "تالیف: کلارک آلدریچ، (. آنلاین آموزش

تالیف: مال لی ، آرتور  . "آموخت یدکه با ییهادرس ،در مدارس یآموزش یکاربرد فناور " (8

 .،899 ه،یتهران: انتشارات  رووینزنرید، 

 8991  ،آوای نور تهران: انتشاراتتالیف: ریتا سی. ریچی ،   ".یهگانیادگارهای رابرت ام. " (3

 

 

 

 نامهپایان راهنمایی

 خلاقیت بر E، آموزشی طراحی الگوی بر مبتنی مجازی اجتماعی های شبکه طریق از یادگیری تاثیر (8

کارشناسی ارشد،  صفرلو، مرصع تجربی، علوم درس در ذهنی توان کم کودکان اجتماعی مشارکت و

84/3/8997. 

 ،تهرانشهر 8 منطقه در توجه نقص -فعال بیش کودکان فعال حافظه بر خلاق نمایش اثربخشی (8

 88/8/8991 کارشناسی ارشد،  ،معصومه نرگسیان
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 در آموزان دانش معنوی توانایی و معنوی نگرش بر نمایشی بازی و خلاق نمایش روش تاثیر مقایسه (9

 .88/8/8997 کارشناسی ارشد،  درویش، مهین آسمانی، های هدیه درس

 پیش کودکان توجه نقص/فعال بیش کودکان مسئله حل راهبردهای بر خلاق نمایش روش تأثیر (4

 .83/8/8997کارشناسی ارشد،  زبده، آذین یک، بهارستان شهرستان دبستانی

 ایمان مهری ،انزموآ انشد مفاهیماخالقیالعمرامدگیریمادشیانگیزشیکلرمبتنیبرموبایلبریازموآ (،

 .7/88/8997کارشناسی ارشد،  نژاد،

 میرزائی، طاهره تکلمی، اختلال با کودکان اجتماعی تعاملات بر درمانی بازی اثربخشی بررسی (3

 .87/80/8997کارشناسی ارشد، 

 خاتون ،دانش آموزان یزیکدر آموزش درس ف یزشیانگ یمعکوس بر راهبردها یادگیریروش  یرتاث (7

 .88/8993/،8کارشناسی ارشد،  قرلیوند،

 

 نامهپایان مشاوره

 و تحصیلی انگیزش نفس، عزت با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بین رابطه بررسی (8

کارشناسی  عذیری، مریم تهران، شهر 8 منطقه دوم متوسطه دوره آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی

 .7/88/8997ارشد، 

 ایرج ،یانتقاد تفکر رویکرد با ششم پایه پژوهش و تفکر درس آموزشی بسته بخشیاعتبار و تولید (8

 .89/9/8997 دکتری،  ،حیدری

 

 پژوهشی هایطرح

 

 تفکر، آموزش طراحی مدل کاربندی و طراحی با مجازی اجتماعی های شبکه در خودساماندهی (8

 .8993 عامل، غیر پدافند کل اداره  همدان، استانداری

-39-0-813739:  شامد به موبایل بازار کافه در یافته انتشار) تدریسیار افزار نرم تولید و طراحی (8

319777-8-8)، 8993. 

-سیدجمال دانشگاه آن، کاهش راهکارهای ارائه و اسدآباد شهرستان در طلاق اصلی علل بررسی (9

 .،899 اسدآباد، شهرستان پایدار توسعه کمیته و اسدآبادی الدین
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 :کارگاهبرگزاری 

1) Implementation of instructional design models in creative drama method.96 

2) Life Long Learning and applied instructional design models.97 

3) Coronavirus ’ is an opportunity in implementing Web 2.0 technologies  

for higher educations in Iran(With emphasis on the best web 2.0 applicati

on in 2019-2020) 

4) The capacity of interactive skills in the virtual education of universities 

during Covid-19 pandemi.2020 

5) “Evaluation in e-learning”13 June, 2020 

 .،899همدان. بوعلی دانشگاه -یادگیری فرآیند در شده سازی شبیه افزارهای نرم کارگیری به " (3

 .8997دانشگاه نهاوند.  -"در انتخاب شغل  گاردنر کاربرد هوش چند گانه" (7

 تدریس سوابق

 فناوری های سیار در آموزش (8

 نظریه های یادگیری در یادگیری الکترونیکی (8

  آموزشی تکنولوژی (9

 کیفی -کمی تحقیق روش مقدمات (4

 روانشناسی تربیتی (،

 سواد رسانه ای (3

 خلاق نمایش و گوییقصه (7

 آموزشی مواد  مراکز با آشنایی (1

 آموزشی هایپیام طراحی اصول (9

 طراحی آموزشی (80

 تولید محتوای الکترونیکی (88

 اصول تولید فیلم آموزشی (88

  سمینار (89

  کارورزی (84

 علمی متون نگارش و تدوین (،8

https://www.researchgate.net/publication/340471882_Health_surveillance_during_covid-19_pandemic?_sg=ubQA1whuTIpQOlPvnAAgnPr2YHfdQhzGDVdY-VCxJ6p5FHhvcGvZrktSlSoe3Jx_68-BYuZRy_QdoH0rFG4ZtiB90rgRjhIGSTRbnRkT.QpOWYfq0x6nRx-w58mXn2aLLtPsJMe_f2WbOKuk89IDdkAsfSmGz_pqBU_OkjRzrfwTc0X_KUFenxN4O0OV_wA
https://www.researchgate.net/publication/340471882_Health_surveillance_during_covid-19_pandemic?_sg=ubQA1whuTIpQOlPvnAAgnPr2YHfdQhzGDVdY-VCxJ6p5FHhvcGvZrktSlSoe3Jx_68-BYuZRy_QdoH0rFG4ZtiB90rgRjhIGSTRbnRkT.QpOWYfq0x6nRx-w58mXn2aLLtPsJMe_f2WbOKuk89IDdkAsfSmGz_pqBU_OkjRzrfwTc0X_KUFenxN4O0OV_wA
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 هاو کنفرانس مجلات داوری

 آموزش فناوری مجلهداور  (8

 فناوری و علوم در اخلاق مجلهداور  (8

 .8997 تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه ،"یادگیری محیط و فناوری ملی همایش اولین"داور  (9

 دانشگاه - " زندگی سبک و تربیتی علوم ، روانشناسی  المللی بین کنفرانس سومین"داور  (4

 .،899مشهد. فرهنگیان،

 .8993 ".فناوری و تحقیقات علوم وزارت  -"حرکت "فرهنگی -علمی جشنوارهداور  (،

 یدس ملی بنیاد -اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت ،"اسدآبادی الدین جمال سید"ملی کنگره دبیر (3

 .8998 اسدآبادی، الدین جمال

 اجرایی سوابق

 .(89-89)کشور.  علمی هایمنجان کمیسیون ایران، آموزشی فناوری انجمن مدیره هیات عضو (8

 .ادامه دارد( -88)رئیس دانشگاه، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی.  (8

 .(89-88) .نهاوند دانشگاه دانشگاه،  رئیس (9

 ادامه دارد( -،9عضو هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا) (4

 .(84-89). اسدآبادی الدین سیدجمال دانشگاه دانشگاه، فرهنگی -دانشجویی معاون (،

 .(89-84). اسدآبادی الدین سیدجمال دانشگاه آموزشی، تکنولوژی آموزشی گروه مدیر (3

 تحقیقات علوم، وزارت همدان، استان هایدانشگاه در کشور دانشجویی  رفاه صندوق نماینده (7

 .(89-89). فناوری و

 .(98-89)مدیر عامل فرهنگسرای سید جمال الدین اسدآبادی.  (1

 وزارت -پرورش و آموزش وزارت(، مورد 88) شده ثبت فرهنگی ایرسانه چند افزار نرم تولید (9

 .(99-89). اسلامی ارشاد و فرهنگ

 .(98-89). پرورش و آموزش آموزی،دانش سرایپژوهش مدیر (80

  . یاستاندار ،8404 سال در همدان استان اندازچشم سند تدوین جهت خبرگان شورای عضو (88

 .(99-98) .پرورش و آموزش همدان، استان پژوهشگاه عمومی اطلاعات فناوری کمسیون عضو (88

 .(98)سیما و صدا، "آلاچیق " رادیوی برنامه کارشناس (89

 .(98-89) "است همدان اینجا " و "اورنگ هفت ": عناوین با تلویزیونی هایبرنامه کارشناس (84

 الدینجمال یدس یمل یادبن -یاسدآباد الدینجمال سید جامع افزار نرم تولید و طراحی (،8

 .(89). اسدآبادی
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 هاموفقیت  

با  موبایل افزار نرم تولید و طراحیدر  .نماز سراسری اجلاس هفتمین و بیست برگزیده اثر (8

 (.7988). « نماز خوبم دوست »آموزش نماز  وبا عنوان موضوع

 (.7989). پرورش و آموزش وزارت جمهور، محترم ریاست سوی از تجلیل و کشور نمونه معلم (8

 محتوا، تولید بخش در( جمهور محترم ریاست) مهر پرسش ملی جشنواره برگزیده معلم (9

 (.7994). پرورش و آموزش وزارت

 و علم پارک ".تلفیقی های محیط در الکترونیکی یادگیری مفاهیم آموزش" : ایده ثبت (4

 (.7989). یزد دانشگاه و فناوری

 

 حدرسط  "فیلم کوتاه "در بخش  همدان استان فرهنگ اصحاب ماندگار چهره بعنوان تجلیل (،

 (.7999)وزارت ارشاد اسلامی.  ملی،

 "ا فیلم ب محتوا،  یددر بخش تول  "منجی آخرین "فیلم المللی بین جشنواره برتر فیلمساز (3

 (.7999). ارشاد وزارت -"مداد پررنگ

 (.7998). پرورش و آموزش وزارت ،(پژوهی اقدام) همدان استان پژوهنده معلم (7

 

 

 

 پایان


