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 تعالیاسمه ب

 و اجرایی پژوهشی ،آموزشی بقواس

 

 

  فردی مشخصات

 نام
 نام

 خانوادگی
 پایه مرتبه علمی رشته محل فعالیت

 اطهری  زینب السادات
 حقوق -دانشکده علوم انسانی

 دانشگاه کاشان
 4 ستادیارا درسیریزی برنامه

 پست الکترونیکی تلفن محل کار

22731954-113 zathari@kashanu.ac.ir 

   تحصیلی سوابق

 مدرک اخذ کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک

 3131 ایران اصفهان دانشگاه اصفهان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی

 3131 ایران اصفهان دانشگاه اصفهان برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد

 3173 ایران اصفهان دانشگاه اصفهان برنامه ریزی درسی دکترا

های اصفهان و علوم های تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاهرابطه رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه و نمره آزمون مهارت: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 پزشکی اصفهان

 

 مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بررسی نقش برنامه های درسی بر :  دکتری رساله عنوان

 علمیشرکت در کارگاههای 

 ردیف
 تاریخ نام کارگاه

 3137 مقدماتی SPSSآشنایی با نرم افزار  3

 3171 پیشرفته SPSSآشنایی با نرم افزار  5

 3171 کارگاه روش تحقیق 1

 3171 شرکت در جلسات عفاف و حجاب 4

 3171 روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی 2

 3171 ژورنال شناسی و انتشار یك پژوهش در ژورنال های علوم انسانی 1

 3171 سبك زندگی و دانشگاه 9

 3174 اخالق حرفه ای 3

 3174 بایدها و نبایدهای آموختن: مروری بر کژی ها و کاستی های آموزش در دانشگاه 7

 3172 تدریس مبتنی بر هوش هیجانی 31

1713 معرفت شناسی( ) و(طرح ضیافت اندیشه اساتید )اخالق علمی و حرفه ای 33  

 3171 اه حجاب و پوشش در دانشگاه کاشان )به عنوان مدرس(برگزاری کارگ 35
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 سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 تا کنون 3139 کارشناسی و کارشناسی ارشد هر نیم سال واحد 31تا  31بین  دانشگاه کاشان 3

 

  تقدیرات 

 کشور کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان

 ایران دانشگاه اصفهان کسب رتبه اول در دوره کارشناسی

 ایران دانشگاه اصفهان کسب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد

 ایران دانشگاه کاشان 3171-74استاد نمونه آموزشی در سال 

، نقش تربیت اخالقی در رعایت حجاب دانشجویان دانشگاه (حمایت فرهنگی تحت )انتخاب پایان نامه

 .کاشان به عنوان  پژوهش برتر

 ایران 3171

 

 داخلی   کنفرانسهای و نارهاسمی به شده ارائه مقاالت

 یفدر
 عنوان

 

 نام نویسندگان
 کنفرانس محل

زمان 

 برگزاری

3 
 در نظارت شهریتربیت شهروندی حلقه مفقوده 

 تهران زینب السادات اطهری، حسنعلی نصرآبادی

 

3139 

اجرای ارزشیابی از درس: نخستین بار ارائه شده از دیدگاه  5

 دانشجویان در دانشگاه اصفهان

دانشگاه شهید  سانه کلباسی، احمدرضا نصر، زینب السادات اطهریاف

 بهشتی
3139 

 3171 مشهد زینب السادات اطهری، احمدرضا نصر (.FGIsهای متمرکز)مصاحبه با گروه 1

4 
 توکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی و بازخوانی تأثیرات تربیتی

اه زینب السادات اطهری، مبینا غربا، سید ابراهیم میرش

 جعفری

 دانشگاه کاشان
3175 

بررسی محوریت توکل بر خداوند در ایجاد اعتماد به نفس از دیدگاه  2

 قرآن کریم

 دانشگاه تهران زینب السادات اطهری، مبینا غربا
3171 

 3171 اردبیل ، زینب السادات اطهریزهره زین العابدینی برنامه های ماهواره ای و نقش آن بر هویت دینی خانواده 1

9 
 بررسی اختالل های یادگیری و شیوه های درمان آن

، زینب فریبا جهانبانی ،بنت الهدی سادات حسینیان

 السادات اطهری

 مرودشت
3171 

 3171 مرودشت ، الهام اثرزادهزینب السادات اطهری لمن در یادگیریوکاربرد نظریه ت 3

یت فرآیند تبیین جایگاه بازخورد در ارزشیابی توصیفی بر بهبود کیف 7

 یادگیری دانش آموزان دوره ی ابتدایی

 مرودشت علی انتهایی، زینب السادات اطهری، عباس شکاری
3171 

 3174 دانشگاه کاشان زینب السادات اطهری، مبینا غربا خود رشد یافته در روشن ضمیران 31

توزیع اجتماعی و اقتصادی نابینایی و کم بینایی در شهرستان آران و  33

 بیدگل

 دانشگاه کاشان زینب السادات اطهری، علی انتهایی، علی فاطمیان
3174 

35 

 
مآسیب شناسی دروغ از دیدگاه مکتب اسال  

 

 شیراز زینب السادات اطهری، لیال دهقان، دانیال سربند ونی
3172 

31 
 قلیان، غَلَیان خانواده ایرانی در بازگشت به خویشتن

نشگاه شهید دا مبینا غربا، زینب السادات اطهری

 بهشتی
3172 



 

3 

 

 3172 شیراز احمد رضا نصر، زینب السادات اطهری، مبینا غربا مصاحبه با گروههای متمرکز 34

تداییشناسایی علل عدم کارایی ارزشیابی توصیفی در مقطع اب 32  3172 شیراز زینب السادات اطهری، محمد امینی، ایمان طسوجیان 

 3172 شیراز زینب السادات اطهری، محمد امینی، ایمان طسوجیان شناسایی علل افت تحصیلی در مقطع ابتدایی 31

تداییرویکرد ساختاری اختالالت نوشتاری در بین دانش آموزان اب 39  3171 رانته زینب السادات اطهری، مهدی زنبیل باف 

اخالقی حلقه مفقوده حجابتربیت  33  3171 تهران ، حسین ستارزینب السادات اطهریمریم عسکریان،  

 

 
 

 ترویجی -پژوهشی و علمی  –علمی معتبر مجالت فصلنامه ها و در شده چاپ مقاالت

 سال انتشار رتبه نشریه  نشریه نام نام نویسندگان عنوان ردیف

آموزشی موثر در افزایش تفکر انتقادی از بررسی عوامل  3

 دیدگاه معلمان

زینب السادات اطهری، 

 عبدالرسول جمشیدیان
 پدیده

 ترویجی -علمی
3134 

5 
 نقش تفکر انتقادی در ارزیابی منابع الکترونیکی

زینب السادات اطهری، عشرت 

 زمانی
 تکنولوژی آموزشی

 ترویجی -علمی
3131 

1 
رود به دانشگاه و نمرات رابطه رتبه آزمون سراسری و

 های تفکر انتقادی دانشجویانمهارت

زینب السادات اطهری، سید 

مصطفی شریف، مهدی نعمت 

 بخش، حسن بابا محمدی

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پرشکی اصفهان

 پژوهشی-علمی

3133 

4 
های تفکر انتقادی دانشجویان و رابطه سنجش مهارت

 ریهمبسته آن با نمرات آزمون سراس

زینب السادات اطهری، سید 

مصطفی شریف، حسنعلی 

 نصرآبادی

مجله آموزش و یادگیری 

 دانشگاه شیراز

 پژوهشی-علمی

3137 

دانشگاه  های تفکر انتقادی دانشجویانمهارت ارزیابی 2

 نیمسالاصفهان و علوم پزشکی اصفهان در طی دو 

های تحصیلی متوالی: تفکر انتقادی حلقه مفقوده برنامه

 یدرس

زینب السادات اطهری، سید 

مصطفی شریف،احمد رضا 

 نصر، مهدی نعمت بخش

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی

 پژوهشی-علمی

3171 

1 
Assessing critical thinking in medical 

sciences students in two sequential 

semesters: Does it improve? 

زینب السادات اطهری، سید 

حمد رضا مصطفی شریف،ا

 نصر، مهدی نعمت بخش

Journal Education 

and Health 

Promotion. 

 پژوهشی-علمی

5131 

بررسی مؤلفه های ارزشیابی واحد درسی و اجرای  9

موردی آن توسط دانشجو معلمان مرکس شهیدرجایی 

 دانشگاه فرهنگیان اصفهان

افسانه کلباسی، احمدرضا نصر، 

پوران خروشی، زینب السادات 

 اطهری

پژوهش در برنامه ریزی 

 درسی

 پژوهشی-علمی

3174 

در سازمان  دانش سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت 3

 موردی دانشگاه کاشان کوانتومی: بررسی

حمید رحیمی، زینب السادات 

 اطهری، ندا افالکیان

پژوهش و برنامه ریزی در 

 آموزش عالی

 پژوهشی-علمی
3174 

  شده چاپ کتب

 سال انتشار  محل انتشار تالیف / تدوین / ترجمه ام نویسندگانن کتاب عنوان ردیف

3 
دیدگاههای متضاد و نگرانی های  :نظریه برنامه درسی

 ماندگار

افسانه کلباسی، پوران خروشی، 

زینب السادات اطهری، وحید 

 عشوریون

 ترجمه

 شونار

3171 



 

4 

 

 پست اجرایی

 

 ردیف
 تاریخ شروع نام سمت

 تا کنون 3172 کاشان دانشگاهمعاون آموزشی و پژوهشی پردیس خواهران  3

 

 

 


