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اسفند ماه "در مدارس هوشمند یزیشدن برنامه ر نهینهاد یبرا یشنهادیپ یراهکارها "ای تحت عنوان
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بررسی روايی پیش بینی معدل دروس متوسطه و دروس تخصصی آزمون ورودي "پژوهشی  همكار طرح •

 .1391؛ "1373-83دانشجويان علوم پزشگی اصفهان در سال دانشگاهها در موفقیت و پیشرفت تحصیلی 

مداخله چند وجهی لرن به میزان اثر بخشی "ملی سازمان بهزيستی کشور با عنوان  همكار طرح پژوهشی •

 "ادراک شده و سازگاري عاطفی زنان در شرف طالق مراجعه کننده به مرکز اورژنس اجتماعی استرس 

،1396 
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 1392تفسیر نقاشی کودکان،مرکز آموزش علمی کاربردي گروه انتخاب، •

 1392کار فلسفی با کودک، مرکز آموزش علمی کاربردي گروه انتخاب، •

 1392وزش علمی کاربردي گروه انتخاب،شیوه هاي تعلیم و تربیت کودکان، مرکز آم •
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 1392جستجوي پیشرفته اينترنتی، پژوهشگاه مهندسی بحران هاي طبیعی،وزارت علوم تحقیقات و فناوري،  •

          ،21 قرن در مديريت المللی بین کنفرانس، اجتماعی مسئولیت و کار و کسب در اي حرفه اخالق •

 1393، سپاسی میر ناصر پروفسور مدرس

، 21 قرن در مديريت المللی بین کنفرانس؛  ايرانی هاي سازمان در وري بهره انسانی موانع شناسی آسیب •

 1393؛ساعتچی محمود پروفسور مدرس

آموزش و برنامه درسی مقابله با سوگ در کودکان،مرکز مشاوره نسیم مهر،مدرس دکتر محمد حسین يار  •

 1396محمديان،

 1396مسعود فردوسی،تربیت جنسی کودکان، مرکز مشاوره موفقیت، مدرس دکتر  •
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