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کد 

 مقاله
 نام نویسنده عنوان مقاله

101 
نقش آموزه های انتظار در رفتارهای فردی و 

 اجتماعی دانشجو معلمان
 علی برومند -احمد یزدی  -ذبیح اله آرمین 

 حلیمه نوری -زهرا آشفته -زهرا یزدانی فرح آبادی  تربیت سیاسی و اجتماعی در دوره ی ابتدایی 101

101 
آداب اسالمی در مشارکت سیاسی تأثیر آموزه ها و 

 مردم جامعه و نقش معلم در انتقال این آموزه ها
 عارفه میراحمدی -مریم خویدار 

110 
تربیت سیاسی معلمان بر اساس اندیشه امام 

 خمینی )ره(
 امین رعیتی -رضا رزم آزما  

111 
بررسی نقش تربیت معلم در توسعه بهداشت روانی 

 در بین دانشجویان
 2نقوی، ناهید حمزه نژادنادیا 

112 

بررسی و شناسایی  عوامل موثر بر نقش امور 

تربیتی در انتقال فرهنگ ها و  سیاست به دانش 

 آموزان شهرستان سبزوار

 زهراسادات قریشی

 فرشته حسین ابادی نقش معلم درتربیت سیاسی واجتماعی 111

111 
 اجتماعی  -تربیت معلم و توسعه ی سیاسی  

 دانشجو معلمان                              
 عذرا بیدی 

120 
بررسی تحلیلی مبنای عبودیت و بندگی خداوند 

 متعال در تربیت سیاسی از دیدگاه اسالم

، 1، سجاد رفیعی2، مسعود امینی1حسن حسن پور

 5، براتعلی کرد1عبدالرحمن حاجی عظیمی

121 
آموزان در های تربیت سیاسی دانش بررسی روش

 مدارس

، نیّرالسّادات  2، اعظم اطهری نیا1حمید رضا اطهری نیا * 

 1، محمود جاوید مهر 1علیشاهی

121 
جایگاه و نقش معلمان در جامعه پذیری فرهنگی و 

 سیاسی دانش آموزان
 مهناز بقایی نژاد

110 
تأثیر معلم در تربیت سیاسی اجتماعی دانش 

 اجتماعیآموزان از طریق کتاب مطالعات 

ماریه مطابق  - 2نعیمه سیاح هراتی - 1الهه راست نژاد

 1رودی

111 
نقش معلمان در تربیت سیاسی ،اجتماعی دانش 

 آموزان 
 فرناز سبحانی  ،سجاد رفیعی 

111 
نقش معلم شایسته در ساحت سیاسی )بر اساس 

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(

  2، رقیه امینی زاده 1زهره خسروی امین

  1اکرم اباصلتی امیر آباد

115 
تشکل های دانشجویی و تربیت سیاسی، اجتماعی 

 دانشجو معلمان
 اسماعیل اعمی نوق -علی اصغر فتحی   -محمد محبی راد 

111 
شایستگی و مهارتهای مورد نیاز معلمی در تربیت 

 سیاسی و اجتماعی دانشآموزان

 -علی اصغر فتحی 

 اسماعیل اعمی نوق 
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111 
صالحیت ها وتوانایی های معلمان در عصر حاضر 

 ونقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش آن ها
 1، محمود اکبری2، سید احمد جلیلی راد1مهدی پویافر

111 

نقش برنامه های آموزشی و فرهنگی دانشگاه 

فرهنگیان درتامین و ارتقای سالمت روانی دانشجو 

 معلمان

 1دلقندی، رضا 2، حسین بروغنی1مهدی پویافر

111 
نقش دانشگاه فرهنگیان درتعمیق معرفت وتربیت 

 دینی دانشجویان
 1، علی بروغنی2، مهدی پویافر 1مهدی شکری 

110 
نقش کرسی های آزاداندیشی در فرهنگ سازی 

 پرسش و پاسخ در بین دانشجویان
 1، سید مصطفی طبسی2، مهدی پویافر1یعقوب تابش

111 
واجتماعی دانش نقش معلم در رشد سیاسی 

 آموزان
 2، رضا مصباح صدر1فاطمه میرزایی*

112 
نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش 

 آموزان
 معصومه مقیسه

111 

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم 

ابتدایی از نظر میزان تمرکز بر نهادهای اجتماعی با 

 استناد به سند تحول بنیادین

فاطمه جاویدمهر ، مریم وحدتی ، طهورا بصیری ،محمد 

 احمدی 

150 
ابعاد شایستگی سیاسی و اجتماعی معلمان در نظام 

 تعلیم و تربیت

، 1، حسن مسکنی2، احمد پاکار مزرجی1محمد معتمدی راد

 1محمد دلقندی

151 
ه البالغه باتکیدینی ازدیدگاه قرآن ونهجساالریمردم

 سیاسیآزادی وتربیتیکنندهتضمینبراصول

، محمود  2، حمیدرضا صارمی منش1محمدرضا نظمی مقدم

 1جاویدمهر

155 
نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش 

 آموزان
 مهرداد ابراهیم پور

151 
نقش معلمان در توسعه تربیت سیاسی و اجتماعی 

 دانش آموزان 
 نبی اله   ابراهیمی

151 
بررسی عوامل و راهکار های موثر در رشد 

 مسئولیت پذیری دانشجویان

[، محمود 2[، مرضیه جمالیان]1سید مسعود ابریشمی]

 [1جاویدمهر]

151 
تربیت سیاسی از منظر مقام معظم رهبری )امام 

 ای (خامنه
 مجید احمدی مقدم، مهدی انداده

 احمدی مقدم، مهدی انداده، محمود دستورانیمجید  کرسی آزاد اندیشی، الزمه تحول در دانشگاه 151

 2، محمد اصغری1علیرضا ارشادی مقدّم تربیت سیاسی دانش آموزان ، اثرات و راهکارها 110

111 
انگیزه و راهکارهای ایجاد ان در دانشجویان تربیت 

 معلم در شهرسبزوار
 3،محمود جاویدمهر2،ابراهیم کاهانی1امیر اسفندیاری

111 
-واجتماعی دانش سیاسی در تربیتنقش معلمان 

 آموزان
 2علی اصغر فتحی  اسماعیل اعمی نوق 
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111 
نقش معلمان در تربیت سیاسی واجتماعی 

 آموزاندانش
 ²، رسول باغجری¹آبادیابوالقاسم جمال

111 
های تربیت اجتماعی معلمان با توجه بررسی مولفه

 ی امام رضا )علیه السالم(به سیره
 1، دکتر حسن نودهی2محسن عربپور، 1داود برزگر

110 
های سیاسی و اجتماعی معلمان بررسی شایستگی

 از منظر قرآن وعترت
 2، جواد علیمحمّدی 1داود برزگر 

115 
موضوع مقاله:نقش معلمان درتربیت سیاسی 

 واجتماعی دانش آموزان
 سجاد پل شکسته

111 
سند تحول بنیادین و نگاهی به آینده آموزش و 

 ) با تأکید بر تربیت سیاسی و اجتماعی(پرورش 
 .2، مهرداد ابراهیم پور  1[ 1زهرا پیروزیان]

111 
تاثیر شبکه های اجتماعی در تربیت اجتماعی 

 دانش آموزان در آموزش و پرورش
 بهمن دانشمند -جالل تقی ئی  -علیرضا فرداد 

111 
مبانی و اهداف آن  و نیز تبیین تربیت سیاسی،

 عناصر تربیت سیاسی در مدارس 
 سید حسن حسینی مطلق معصومه رودسرابی 

111 

بررسی رابطه تشکل های دانش آموزی با فرایند 

تربیت اجتماعی دانش آموزان در دوره ابتدایی )با 

 تأکید بر نقش فعالیت های گروهی(

 1، جواد حیدری2میرشجاعیان، سید عباس 1حامد حبیبی

111 
جایگاه معلمان در تربیت اجتماعی کودکان از 

 البالغهدیدگاه نهج

، محمود 2، امیر خورسندی ثانی1محمود خان جان

 1جاویدمهر

111 
اجتماعی و معلم بر اساس  -بررسی تربیت سیاسی

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

، طه 2شمس آبادی، رضا 1ابوالفضل فاتحی ابراهیم آباد 

 1درخشان فرد

111 
راه کارهای جلوگیری از تاثیرات منفی فضای 

 مجازی بر روی تربیت سیاسی و اجتماعی

 –احمدرضا ملوندی  -علیرضا فرداد 

 محمدحسن جراحی -اعظم کاراندیش مروستی  

111 

بررسی روش های تربیتی)الگویی، تشویق 

منظر وتنبیه(معلم بر تربیت اجتماعی کودک از 

 آموزه های اسالمی

 3فرشته سلیمی  2عبدالرحمن حاجی عظیم 1هادی دهانی

200 
فرصت ها وزمینه های تربیت شهروندی در مراکز 

 تربیت معلم

جواد  1محمود رامشک                                              

 محمود جاوید  1علی شمس آبادی 2کیوانلوشهرستانکی

205 

سیاست و مدیریت رفتار سیاسی بررسی قدرت، 

)مطالعه موردی کارمندان آموزش و پرورش 

 شهرستان سبزوار و داورزن(

، رسول 2، محمدرضا رضائی واال1محمد معتمدی راد * 

 1جمالی باداشیانی

210 
تربیت سیاسی اجتماعی معلم از دیدگاه امام علی 

 11)ع( با تاکید بر نامه 
 وحید  محمد پورعلی  سردارآبادی   هادی ارگی  

211 
تربیت سیاسی از نظر فارابی و اهمیت آن در تربیت 

 کودکان
  1امین ساالر نژاد 2مسلم رئیسی  1صادق سرفرازی
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 تربیت سیاسی و نظریه های مختلف آن  211
احمدرضا  2علیرضا عظیمی فرمان آبادی 1ابوالفضل سیرتی 

 1جوادکیوانلو 1حمیدرضا صارمی 1سدیدی

 صادق شاهسوندی  سجاد یگانه آموزاناهمیت و جایگاه تربیت سیاسی دانشعنوان:  211

221 
های اجتماعی مجازی در القائات نقش شبکه

 سیاسی اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم
 2، محمود جاوید مهر 1عماد شرافتی

221 

تربیت سیاسی مدرسان دانشگاه فرهنگیان به 

 -سیاسی دانشجوعنوان پیش نیازی برای تربیت 

 معلمان

(فاطمه فروتن2صانعی  محبوبه(1 ملیحه (1  انسی کرامتی(1  

 صانعی

221 
بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی بین معلمان و 

 [1دانشجو معلمان]
  1، علی صدر2، ربابه صنعتی1سیده معصومه علوی

211 
مهارت های مورد نیاز معلمی در تربیت سیاسی و 

 اجتماعی دانش آموزان
 فاطمه طاهریان محمد نمازی

215 
: نقش معلم در درونی نمودن تربیتی دینی و 

 آموزان مقطع ابتداییاجتماعی دانش
 2، ابوالفضل مصلحی1سجاد عبدالهی

211 
نقش معلم در تربیت سیاسی و اجتماعی       .1

 دانش آموز
 1، حسین بخشایی2، علیرضا عبدی1مصطفی عظیمی پور

211 
آموزان سیاسی و اجتماعی دانش تربیتانگاره های 

 و الزامات آن در تربیت معلمان

[ ، زلیخا 2[، محمد عالیی]1الهام پیله ور مؤخر*]

 [1جبرائیلی]

211 
مبانی و اهداف تربیت  و توسعه سیاسی از دیدگاه 

 امام خمینی)ره(
 1، زهرا فرهمند2، مهدی شکری1محمدمهدی فاتحی

212 
های آزاداندیشی کرسیضرورت و شرایط برگزاری »

 «هادر دانشگاه

 1، حسن نو دهی 2، فرزاد پور علی 1امیرحسین فاطمی پور 

 1محمود جاویدمهر 

211 
نقش معلم در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش 

 آموزان

، محمد تقی 2، حسین قاضی نژاد 1علی ترشیزی برگویی

 1کهنه

252 

بررسی نقش اجتماعی و سیاسی دانشگاه در 

تحوالت سیاسی جامعه و لزوم   تربیت سیاسی 

 دانشجویان تربیت معلم    

 ابراهیم کریم زاده 

 مرضیه کهندل مدیریت برنامه درسی پنهان؛ اقتضائات و استلزامات 255

 ضرورت وتاثیرسرمایه اجتماعی در اموزش وپرورش 251
محمود رامشک  2وحید ابیظی1شهرستانکیجواد کیوانلو 

 5رضا سیسیان 1علی شمس ابادی1

251 
ایرانی -جایگاه تربیتی معلم درسبک زندگی اسالمی

 باتاکیدبرفرهنگ شهادت وایثار
 محمدگلزارمقدم

210 
: نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش 

 آموزان
 ندا گنج بخش
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212 
و برخی عوامل  تاثیر محتوای کتب درسی ،معلمان 

 فرهنگی بر تربیت شهروندی دانش آموزان
 [2[  محدثه حبیب نیا]1سیده حدیثه محمدی]

211 
آموزان سیاسیِ دانشپذیریِنقشِ معلمان درجامعه 

 خمینی)ره(سیاسیِ امامهایِبا استناد بر اندیشه

، یاسر  2، علی مخدومی مقدم1حمیدرضا صارمی منش

 1، علی نجفی 1عطاری

215 
درآمدی برتربیت اجتماعی انسان از دیدگاه قرآن 

 کریم و سیره معصومین)ع(
 1، علی قلی پور2، مهدی عباس نژاد 1محمدمروجی پور

211 
نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و 

 اجتماعی
 1، محمد آشیان2، حمید رضا مشیری1رضا لطفی

215 
نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش 

 آموزان
 1،علیرضا فرداد2،نرگس جعفری1غالمرضا آهنج

211 

تأثیر آموزه ها و آداب اسالمی در مشارکت سیاسی 

 مردم جامعه

 و نقش معلم در انتقال این آموزه ها

 2، عارفه میراحمدی 1مریم خویدار

211 
 

 نقش معلم در تربیت سیاسی جامعه
 امین فاتحی مقدم،سهیل میرزایی،سعید نجاریان

215 

ظرفیت برنامه های درسی پنهان تربیت معلم برای 

 تحقق 

شایستگی سیاسی و اجتماعی در میان 

 دانشجومعلمان در پرتو همدلی و همزبانی

 [  2[،  حسین هدایتی فر ]1مهدی اسماعیلی]

211 

بررسی نقش بکارگیری فناوری های نوین در فرایند 

آموزشی دانشگاه فرهنگیان و ارائه راهکارهای 

 عملی

 زکیه رشیدآبادی

210 
برسی دالیل افت تحصیلی دانش آموزان و نقش 

 والدین در پیشرفت تحصیلی
 اصغر مرادیان ،  سید مجید سعادتی نیا ،محمد قانعی زاده  

211 

جایگاه و اقتضائات در  -تربیت سیاسی اجتماعی 

تربیت معلم نقش معلم در تربیت سیاسی دانش 

 آموزان

 فاطمه بخششی 

 الهام سلوکی 

 نیلوفر عطایی

211 
های آموزشی نظام تربیت معلم با نگاهی به برنامه

 تأکید بر تجارب جهانی 
 محمّد بیرامی  

 محمد یحی آبادی  تربیت سیاسی دانش آموزان وجایگاه معلمین درآن 211

 کیخسروی کبری -محبوبه فخریه -فاطمه عطاری باید ه و نباید های تربیت سیاسی در مدارس 101
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 حسین زید ابادی -زهره پوریان -حسن پوریان  نقش معلمان در تربیت سیاسی دانش آموزان 105

 مریم مصطفوی -پروانه دستنبوی -عصمت فهیمی نیا بایدها و نبایدهای تربیت سیاسی 101

101 
نگرشی به نقش آموزش و پرورش در تربیت 

 سیاسی و اجتماعی 
 عباس فخر

112 

دانشگاه فرهنگیان در تربیت سیاسی بررسی نقش 

دانشجومعلمان براساس  مدینه فاضله ی فارابی در 

 تربیت سیاسی

، 1، سید علی بازقندی2،مصطفی بابایی1مهدی اسماعیل نژاد

 5، حمیدرضا صارمی  1مجید عابد 

 


