
 مشخصات فردی
 آمنهنام

بختياری نام خانوادگي

 ١٣٥٤ سال تولد

 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان مرتبه علمی

Ameneh_b2000@yahoo.co.uk پست الکترونيک

 
  آشنایی با زبانهای : انگليسی

 
 مجوز تدریس در دانشگاه علمی - کاربردی

 مدارک تحصيلی

  ـ کارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی، واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ١٣٧٩ •

  ١٣٧٦ـ کارشناسی روانشناسی، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمی،  ١٣٧٦ •

  آموزشی -سوابق خدمت اجرایی 

  تاکنون ١٣٧٩کارشناس ارشد پژوهشی گروه بررسی مسائل زنان از  •

فرهنگ و  ٤در واحد » درس روانشناسی شخصيت« ١٣٩١از مهرماه  کاربردی -امع علمیدانشگاه ج تدريس در •

  ١٣٩٢ -١٣٩١واحد درسی در نيمسال دوم  ٤هنر، 

های آموزشي، سخنرانی ها، نشست های علمي ویژه زنان و خانواده اجرا در  آارگاه مدیر اجرایی سلسله •

در راستاي جلسات . تاکنون در حال اجرا می باشد ١٣٨٩پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 

موانع تحكيم  - تغال و سالمت روانزنان، اش - متعدد سخنراني و آارگاه ها از جمله زنان، اشتغال و تعدد نقش ها

تاثر شبكه هاي اجتماعي بر  –شيوه هاي فرزند پروري در خانواده  - خانواده و اخالق در فضاي مجازي-خانواده

دوره مقدماتي آموزش سواد (واآاوي آسيب هاي شناسي رسانه و خانواده  –شكاف بين نسلي در خانواده 

اين سلسله آارگاه . زار گردد، آه با مديريت اينجانب برگزار گرديده استآه قرار است در سال آينده برگ) خانواده

  .ها و سخنراني و نشست هاي تخصصي همچنان در حال انجام در پژوهشگاه مي باشد

های پژوهشی از کليه مراکز آموزشی و پژوهشی زنان،  آوری اولویت کارشناس مسئول پژوهشی طرح جمع •

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٨٩قات زنان در سالتهيه جداول آماری از وضعيت تحقي

، گروه بررسی مسائل زنان )المللی حضور زن مسلمان در مجامع بين(همکاری در اجرای دوره آموزشی مبينا  •

  ١٣٨٣پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 

  ١٣٧٩انسانی و مطالعات فرهنگی،  گاه علومهای غربی، پژوهش امور اجرایی کارگاه زنان در عرصه رسانه •

  ١٣٧٥انسانی و مطالعات فرهنگی،  المللی زنان، پژوهشگاه علوم امور اجرایی اولين کارگاه مشارکتی بين •

  ١٣٩٠های آموزشی ویژه زنان و خانواده، در حال اجرا،  کارگاه  مدیر اجرایی سلسله •

  ١٣٧٥-٧٩مسئول دفتر گروه بررسی مسائل زنان،  •

  در پژوهشگاه علوم انسانی١٣٧٥-٧٨سال ) »س«تولد حضرت صدیقه زهرا(های روز زن  ر کننده جشنبرگزا •

مدير اجرايی فصلنامه فرهنگ و يژه مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، سال بيست و  •

  ١٣٨٨دوم، شماره دوم تابستان 

  ١٣٩١در خانه فرهنگ حوراء ارديبهشت ) ث خانوادهمبح(جلسات سخنرانی روانشناسی آودك، نوجوان و جوان  •

مدير اجرايی سه دوره آموزش ضمن خدمت تحت عنوان خالقيت و حل مسئله، پژوهشگاه علوم انساني و  •

  ١٣٩١مطالعات فرهنگي، مهرماه 

  های منتشرشده کتاب

  ١٣٩٢آتاب بلوغ دختران، انتشارات واژه آرا، سال  •



  ١٣٩٣، نشر پورشاد، )در حال چاپ(آتاب مهارتهاي زندگي  •

انگليسی، به سفارش مرکز امور زنان و خانواده  به زبان» بحران خانواده در عصر مدرنيته«کتابچه  •

  ١٣٨٧جمهوری،  ریاست

اجتماعی زنان، روابط  شورای فرهنگی: ، تهران)فمينيسم و خانواده(چاپ مجدد مقاله در مجموعه مقاالت  •

  ١٣٨۶،   عمومی

  ١٣٩٢واژه آرا، :دختران، تهرانتحليل روانشناختی بلوغ  •

  .١٣٩٢ ،  پورشاد: مهارت زندگی، تهران •
  

  مقاالت در مجالت معتبر علمی پژوهشی

، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، شورای فرهنگی »نگرش روانشناختی به بلوغ دختران« •

  ١٣٨٧، پایيز ٤١ـ اجتماعی زنان، سال یازدهم، شماره 

، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقيقات زنان، »رضایتمندی از زندگی زناشویی در چهار مرحله تحول خانواده« •

  ١٣٨٧سال دوم، شماره اول، بهار 

، ، فصلنامه علمی پژوهش پژوهشنامه زنان، »وضعيت سالمت زنان در ترکيه« مقاله ی اشتراکی تحت عنوان  •

١٣٩١  

زی پذيرش چاپ در فصلنامه عامی پژوهشی مطالعات ملی رسانه مقاله علمی پژوهشی اخالق در فضای مجا •

  ١٩، شماره ١٣٩١ای، زمستان 

  SSRN ،1391    چاپ در مجله الكترونيكی علمي پژوهشی» بررسی روند تحوالت خانواده در عصر جديد« مقاله  •

وم انساني و پژوهشي حوزه زن و خانواده، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه عل -مقاله فراتحليل مقاالت علمي •

  ٥ ، سال١٠شماره،١٣٩٣نامه زنان، پاييز و زمستان پژوهشي پژوهش -مطالعات فرهنگي،چاپ در فصلنامه علمي

فصلنامه علمی ـ  ١٣٩٠-١٣٧٩مقاله بررسی روش شناسی مقاالت علمی ـ پژوهشی حوزه زن و خانواده  •

  )ست بررسی در د(پژوهشی مطالعات راهبردی زنان ـ شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان 

فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال هشتم، (با ارائه مدل ) صورت بندی نظری فمنيسم در مطالعات رسانه ای •

  ١٣٩٢، زمستان ٢٣شماره 

نقش و کاربرد شبکه های اجتماعی ـ مطالعه موردی شبکه اجتماعی کف مام، شبکه ای برای مادران و  •

  )در دست چاپ ( ١٣٩٢، پایيز و زمستان ٨نان، شماره کودکان ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه ز

مقاله آسيب شناسی کارکرد تلفن همراه در خانواده در دو بعد امنيتی ـ اجتماعی ، فصلنامه علمی پژوهشی  •

   )در دست بررسی(رسانه و فرهنگ، 

  سوابق تدریس

o ٤در واحد » تدرس روانشناسي شخصي« ١٣٩١آاربردي از مهرماه  -تدريس در دانشگاه جامع علمي 

  ١٣٩٢ -١٣٩١واحد درسي در نيمسال دوم  ٤فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمي آاربردي، 

o  ٢٠، واحد ١٣٩٣ -١٣٩٢واحد نظري و عملي، نيمسال اول  ٤تدريس درس روانشناسي اجتماعي 

  آاربردي - دانشگاه جامع علمي

o  ،دانشگاه جامع علمي١٣٩٣ -١٣٩٢واحد نظري و عملي، نيمسال دوم  ٢تدريس درس امور فرهنگي ،- 

  ٢٠آاربردي، واحد 

o  ،١٣٩٣واحد درسي ، دانشگاه علمي آاربردي شاهد، سال تحصيلي  ٢تدريس درس روانشناسي رشد - 

١٣٩٤ 

  



  مقاالت ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها و کنگره های ملی و بين المللی

o »انداز فردا وضعيت امروز، چشم( کنگره ملی علوم انسانی«، مجموعه مقاالت »تفکر انتقادی و خالق(« ،

  ١٣٨٥اسفند  ٢٢-٢٤تهران، 

o »های حقوق زن و  چالش«، مجموعه مقاالت همایش مّلی »جهانی شدن و تأثير آن بر وضعيت زنان

  )مقاله برگزیده ـ اخذ لوح تقدیر. (١٣٨٧، دانشگاه آزاد اسالمی، اردیبهشت »خانواده در جامعه ایران

o »المللی زنان  همایش بين«، اولين »معنویت در خانواده با گذری به منابع اسالمی، ارائه بصورت سخنرانی

، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ـ سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی ـ »اندیشمند مسلمان

  )برگزیده ـ لوح تقدیرمقاله . (١٣٨٦وزارت امور خارجه، دفتر امور زنان، سالن اجالس سران، تهران، 

o »مشهد، اسفندماه »زن ایرانی و پژوهش«همایش » های اجتماعی ناشی از آن فقر زنان و آسيب ،

  )اخذ لوح تقدیر. (١٣٨٤

o »اخذ لوح . (١٣٨٣، یزد، بهمن ماه »نقش زن در توسعه«، همایش »زن در اسالم، ارائه بصورت سخنرانی

  )تقدیر

o  مجموعه مقاالت »تحقيقات مذهب، روح و روان پزشکیشناسی در  مشکالت روش«ترجمه مقاله ،

اردیبهشت  ١٢- ١٥، »گفتگوی علم و دین مفهوم حيات، انسان و مباحث کاربردی«نخستين همایش 

  )اخذ لوح تقدیر. (١٣٨٤

o »١٣٨٣، چهارمين نمایشگاه نيروی انتظامی، »اعتياد و جوانان، به شکل بروشور  

o »١٣٨١، اردکان، »جوانان و توسعه«، همایش »د به اعتيادبررسی الگوهای مؤثر در رویکرد افرا  

o »١٣٨٠، »جوانان و توسعه«، اردکان، همایش »خشونت عليه زنان، ارائه بصورت سخنرانی  

o  در همایش بين المللی خانواده و دین، دانشگاه شهيد » بررسی ارکان خانواده در دین«پذیرش مقاله

  ١٣٩٠بهشتی، پژوهشکده خانواده، 

o »٢٣- ٣٤ارائه در آنگره خانواده و جهاني شدن، دانشگاه شهيد بهشتی » نواده و اينترنتمقاله خا 

  ١٣٩١ارديبهشت سال 

o »ارائه در آنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه » مقاله اشتراآی جهاني شدن و هويت زن در خانواده

  ١٣٩١ارديبهشت سال  ٢٣- ٢٤شهيد بهشتی، 

o »ارائه در آنگره خانواده و جهانی شدن، » اثير بر تصوير خانوادهمقاله اشتراآی جهانی شدن رسانه، ت

  ١٣٩١ارديبهشت سال  ٢٣- ٢٤دانشگاه شهيد بهشتی، 

o »ارائه در » مقاله اشتراآی رنگ، موسيقی و سوژه فيلم های خانوادگی، تاثی بر سالمت روان خانواده ها

  ١٣٩١بهشت سال اردي ٢٠-٢٢آنگره بين المللی نقش زن در سالمت خانواده و جامعه، 

o  در آنفرانس بين المللی «فراتحليل مقاالت علمی پژوهشی در حوزه عدالت اسالمی «مقاله اشتراآی

مالزی،  UKMپژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه ) عدالت در اسالم(اسالم و جامعه 

١٣٩١  

o  عدالت در (لي اسالم و جامعه در آنفرانس بين المل» عدالت جنسی از منظر قران آريم«مقاله اشتراآی

  ١٣٩١آذر ماه  ٢٥مالزی،  UKMپژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعی و دانشگاه ) اسالم

o  در آنفرانس بين » نقش و جايگاه رسانه های اجتماعی در بازنمايی عدالت اسالمی«مقاله اشتراآی

 UKMاجتماعی و دانشگاه پژوهشكده مطالعات فرهنگی و ) عدالت در اسالم(المللی اسالم و جامعه 

  ١٣٩١مالزی، 



o  در » رهيافتی بر عدالت اسالمي در آرا و نظريات شهيد مطهری و دآتر شريعتی«مقاله اشتراآی

پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و ) عدالت در اسالم(آنفرانس بين المللي اسالم و جامعه 

  ١٣٩١مالزی،  UKMدانشگاه 

o  ارائه در همايش بين المللي نقش زنان مسلمان » دران بر سالمت خانوادهبررسی تاثير اشتغال ما«مقاله

، چاپ در مجموعه مقاالت همايش، چاپ در فصلنامه ١٣٩١اذر ماه  ١١دانشمند در پيشبرد علوم و فناوری، 

  ترويجی رويش نو - علمی

o  مهارت (اده پژوهشی در خصوص آسيب هاي رسانه ای در خانو - فراتحليل مقاالت علمي«مقاله اشتراآی

دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انسانی، ) های حل مسئله با رويكردی بر سواد رسانه ای

  ١٣٩١اسفند ماه  ٧همايش ملی رسانه ها و مسائل اجتماعی ايران، 

o  دانشگاه يزد، همايش » شيوه هاي نوين ارتباطی و چالش امنيت و پايداری در خانواده«مقاله اشتراآی

  ١٣٩٢ارديبهشت  ١٠و٩و امنيت،  خانواده

o  دانشگاه يزد، » معضالت امنيتی و اجتماعی استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده«مقاله اشتراآی

  ١٣٩٢ارديبهشت  ١٠و٩همايش خانواده و امنيت، 

o  ١٠و٩دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت، » خانواده، امنيت و سرمايه اجتماعی«مقاله اشتراآی 

  ١٣٩٢يبهشت ارد

o  همايش تخصصی هويت ايرانيان و شبكه های » هويت انساني در فضای مجازی«مقاله اشتراآی

  ١٣٩١اجتماعی، 

o  ارائه چكده مقاله اشتراآي در هشتمين همايش علمي دفتر همكاريهاي حوزه هاي علميه و اموزش و

بررسي تلفن همراه « نوانچالش ها و راهكارها تحت ع: پرورش با عنوان تربيت اسالمي و فضاي مجازي

  چاپ در مجموعه چكيده مقاالت همايش» بر جوانان

o به همايش بين المللي آموزش » ضرورت آموزش تفكر انتقادي در آموزش: ارائه مقاله اشتراآي تحت عنوان

  مطلوب در عصر جديد، در دست بررسي

  سایر مقاالت علمی منتشر شده در مجالت

o » فصلنامه آموزشی ـ »)سنين پيش از دبستان(نقش اشتغال مادران در دلبستگی ایمن کودکان ،

  ١٣٨٨پژوهشی نواندیش سبز، سازمان بهزیستی استان تهران، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 

o »١٣٨٨، کتاب اشتغال زنان، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان قم، تابستان »تأثير اشتغال زنان بر خانواده  

o »کتاب زنان، فصلنامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، سال نهم، »حکومت و زنان سرپرست خانوار ،

  ٣٤، شماره ١٣٨٥زمستان 

o »٣١، شماره ١٣٨٥، کتاب زنان، بهار »واگردهای فمينيستی در ازدواج  

o »شماره ، فصلنامه سنجش و پژوهش صداوسيما، سال یازدهم، »های غربی خشونت عليه زنان در رسانه

  ١٣٨٣، تابستان ٣٨

o »فصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، »جهانی شدن فرهنگ و تأثير آن بر وضعيت زنان ،

  ١٣٨٢شماره چهارم، زمستان، 

o  تهيه و تنظيم مقاله ی کوتاه روانشناسی در نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگسرای بانو، سازمان

  ١٣٨٥اسفند ماه  ٨ره فرهنگی هنری شهرداری تهران ، شما

o  تهيه و تنظيم مقاله ی کوتاه روانشناسی در نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگسرای بانو، سازمان

 ١٣٩١بهمن ماه، اول اسفندماه  ٧فرهنگی هنری شهرداری تهران، شماره 

  



  های پژوهشی اجرا و همکاری در طرح

o »تاکنون ١٣٨٣، »نيازسنجی اجتماعی زنان شهر تهران  

o »١٣٨٤- ٥٨، »شناسی کودک آزاری گونه طرح  

o »پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ١٣٧٦،»طرح وضعيت اجتماعی،اقتصادی معلمان شهر تهران ،

  فرهنگي پژوهشكده علوم اجتماعي

o »١٣٨١-٨٤، »سال اخير در ایران بررسی وضعيت تحقيقات در مورد زنان در بيست  

o »١٣٧٥، »طرح شناسایی بانوان هيئت علمی شاخه علوم انسانی  

o " طرح تحليل محتواي آمي مقاالت علمي پژوهشي مندرج در فصلنامه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي "١٣٨٩-١٣٧٩و فناوري گروه علوم انساني طي سال هاي 

  گروه بررسي مسائل زنان

o نت از کانون خانواده در برابر تهاجم رسانه ای جایگاه سواد رسانه ای در صيا: فاز دوم طرح سواد رسانه ای

  )١٣٩٢با بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی، (شبکه های ماهواره ای

o  ،در دست بررسي١٣٩٣طرح پژوهشي بررسي آسيب های فردی و اجتماعي استفاده از تلفن همراه ،  

  های آموزشی ها و کارگاه  دوره

o  ١٣٨٩، گروه فبک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان »دیتفکر انتقا«کارگاه آموزشی  

o  دارای مقام مشورتی خاص از شورای (، مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان »نویسی پروژه«دوره آموزشی

  ١٣٨٩مهر ٢٧- ٢٨، )اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل

o  انشناسي بهداشت روان و دين، مقدمه اي بر روش تحقيق در حوزه ميان رشته اي رو«آارگاه آموزشي

مرآز تحقيقات بهداشت روان انستيتو روانپزشكی تهران و گروه علم و دين مرآز پژوهش اديان جهان و 

  ١٣٨٦/٠٤/٢٤انجمن روانشناسي بالينی ايران، 

o  گروه تخصصي »ديدگاه دانشمندان معاصر غربی: معرفي تحقيقات ميان رشته اي علم و دين«آارگاه اول ،

  ١٣٨٣مرداد  ٢١علم و دين مرآز ملي تحقيقات علوم پزشكي آشور، پژوهشي 

o  گروه تخصصي »ديدگاه دانشمندان معاصر غربی: معرفي تحقيقات ميان رشته اي علم و دين«آارگاه اول ،

  ١٣٨٣دي ماه  ٢پژوهشی علم و دين مرآز ملي تحقيقات علوم پزشكي آشور، 

o » پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »)المللی ع بينحضور زن مسلمان در مجام(دوره آموزشی مبينا ،

  ١٣٨٣فرهنگی ـ انجمن زنان مسلمان پژوهشگر ـ شورای شهر تهران، 

o »١٣٨١انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر و دی  ، پژوهشگاه علوم»دوره ویراستاری  

o  ١٣٧٩انسانی و مطالعات فرهنگی،  ، پژوهشگاه علوم»های غربی زنان در عرصه رسانه«کارگاه  

o  ١٣٧٥انسانی و مطالعات فرهنگی،  ، پژوهشگاه علوم»المللی زنان کارگاه مشارکتی بين«اولين  

o سلسله کارگاه های آموزشی ویژه زن و خانواده، شرکت کننده و مجری کارگاه ها  

o  ١٣٩٠/٠٤/٠٤زنان تعدد نقش ها و مديريت زمان، شامل آارگاه آموزشي  

o »١٣٩٠، مهرماه ، مدير و پيشنهاد دهنده، »آارگاه آموزشی زنان اشتغال و مديريت زمان  

o  آارگاه آموزشی اخالق، امنيت در فضاي مجازي«سلسله آارگاه هاي آموزشي ويژه زنان و خانواده «

  ، مدير اجرايی و پيشنهاد دهنده١٣٩١/١٢/٠٢

o آارگاه آموزشی موانع تحكيم خانواده با تاآيد بر «ارگاه های آموزشی ويژه زنان و خانواده سلسله آ

  ، مدير اجرايي و پيشنهاد دهنده١٣٩١/٠٤/٢٤، »مهارتهاي ارتباطي



o  آارگاه آموزشی شيوه هاي فرزندپروری در خانواده«سلسله آارگاه های آموزشی ويژه زنان و خانواده« ،

  ي و پيشنهاد دهنده، مدير اجراي١٣٩١/٨/٢٣

o  ،١٣٩٠/٠٥/٠٥الي  ١٣٩٠/٠٤/٢٩کارگاه آموزشی امور مالی ویژه مدیران و کارشناسان غير مالی ،

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

o  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ١٣٩٠کارگاه آموزشی آشنایی با قوانين اداری و استخدامی ،

  فرهنگی

o پژوهشگاه علوم انسانی و ١٣٩٠/٠٧/١٩ا آيين نگارش و مكاتبات اداری، کارگاه آموزشی آشنایی ب ،

  مطالعات فرهنگی

o پژوهشگاه علوم انسانی و ١٣٩٠اصول نظري و رويه هاي عملي : کارگاه آموزشی نظریه زمينه ای ،

  مطالعات فرهنگی

o دوره آموزش مقاله نويس، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري  

o اله نويسی، وزارت علوم و تحقيقات و فناوریدوره آموزشي بلند مدت رس  

o  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، )مدیریت استرس(دوره آموزشی مهارت هالی زندگی ،

  .، در حال برگزاری٩٢ساعت، اسفند  ١٦

o  ،ساعت، بهمن  ٦دوره آموزشی ارتقائ سالمت اداری،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

١٣٩٢.  

o ٨،)مفاهيم، رویکرد های نظری و رویکردهای عملی(موزشی روش تحقيق کيفی، تحليل روایت، دوره آ 

  .١٣٩٢  ساعت،

  ها و سمينارها شرکت در همایش

o  انسانی و  ، پژوهشگاه علوم»الهاشمی های استاد عالمه حسينی شدن در آراء و اندیشه جهانی«همایش

  ١٣٨٢مطالعات فرهنگی، بهمن 

o ٢٥/٨/١٣٨٠ويژه خواهران استان تهران ، مرآز آموزش مديريت دولتی، ) ١(جيهي دوره آموزشي آزمون تو  

o  ،٩/٧/١٣٩٠دوره آموزشي قانون مديريت خدمات آشوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی  

o  دوره آموزشي ضمن خدمت خالقيت و حل مسئله، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، سه

  ١٣٩١جلسه، مهرماه 

o  دوره مربي گري فلسفه براي آودآان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه فلسفه برای

  ، دريافت مدرك مربي گري٢٥/٧/١٣٩١الي  ٢٢/٧/١٣٩١آودآان، 

o  تاثير شبكه هاي اجتماعي بر شكاف «سلسله آارگاه های آموزشی ويژه زنان و خانواده آارگاه آموزشي

مجري و ( پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی  ١٣٩١دي ماه ، ٢٦، »بين نسلي در خانواده

  ، مدير اجرايي و پيشنهاد دهنده)برگزار آننده آارگاه آموزشي

o  آسيب شناسي رسانه و خانواده« ويژه زنان و خانواده آارگاه آموزشي سلسله آارگاه هاي آموزشي «

  ، مدير اجرايي آارگاه آموزشي٣١/٢/١٣٩٢) دوره مقدماتي سواد رسانه ای(

o  ،٨ارائه سخنراني در نشست تخصصي آودك، تئاتر و سواد رسانه اي ، با عنوان روانشناسي تئاتر آودك 

  ن آانون پرورش فكري آودآان و نوجوانان، مرآز اسيتژ ايرا١٣٩٢تيرماه  ١٢الي 

 


