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کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

801 

و  "سبک های حل مسئله"بررسی رابطه بین 

 "رضایت شغلی"با  "باورهای غیرمنطقی"

 معلمان

 دکتر ابوالقاسم شکیبا -محمدرضا قندهاری 

881 
نقش معلم در تربیت نسل منتظر و ساز و 

 کارهای آن در جامعه

ذبیح اله آرمین ، سیدرضا افضل نیا ، مهرداد 

 ابراهیم پور

881 

نقش و روش تربیتی معلمان در فرآیند 

 یادگیری و اجتماعی شدن –یاددهی

 دانش آموزان از دیدگاه جان دیویی 

 ذبیح ا.. آرمین 

821 

نقش معلمان در ایجاد تمدن نوین اسالمی به 

وسیله ی تربیت سیاسی و اجتماعی دانش 

 آموزان

 جواد محمدیان

821 
نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی 

 دانش آموزان
 فاطمه فروزش ،شیما ذبیحی فر،احمد ذبیحی فر

821 

بررسی روحیه سیاسی دانشجویان و نقش آنان 

در جامعه )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه 

 (8932فرهنگیان سبزوار ورودی 

، 2اطهری نیا ، حمید رضا8محمد معتمدی راد * 

 9محسن ناظری

892 
تحلیل محتوای سند تحول بنیادین با توجه به 

 های تربیت سیاسی امام خمینی)ره( مؤلفه

محمد جابر ساالری گوهرریزی ، محمدرضا طیبی 

 میبدی ، نوشین رجب زاده 

849 
نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی 

 دانش آموزان
 سیداحمد جلیلی راد 

841 
های معلم شایسته بر اساس آیات و  ویژگی

 آموزه های دینی

،محمود  2، محمد دلقندی8کاظم دلقندی

 9جاویدمهر

818 
نقش تعلیم و تربیت رسمی بر تربیت سیاسی 

 و ارتباط آن با نظام سیاسی ایران
 9، کاظم دلقندی2، ایوب رضوانی8محمد دلقندی

878 

بررسی میزان مشارکت سیاسی اساتید 

فرهنگیان   )مطالعه موردی اساتید دانشگاه 

 دانشگاه فرهنگیان عالمه طباطبایی سبزوار(

، علی 2، امیر بهرادفر8محمد معتمدی راد * 

 9بیدی

810 

ارزیابی، تبیین و بازشناسی مولفه های اساسی 

تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجویان در 

دانشگاه فرهنگیان ) ظرفیت شناسی و امکان 

گیان ، باید ها و نباید ها،  سنجی دانشگاه فرهن

 چالشها و فرصت ها(

 2، فهیمه تاتاری8محسن تاتاری
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830 

ای دانشجومعلمان بررسی سطح سواد رسانه

دانشگاه فرهنگیان )مطالعه موردی دانشجویان 

 مرکز آموزش عالی عالمه طباطبایی سبزوار(

، محمد  9، امیر بهرادفر2*، میثم خوش سیما8امین کوشکی

 4مقیمی راد

837 

بررسی تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی 

بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده 

 تربیت معلم عالمه طباطبایی سبزوار

 سید مهدی ذاکری فر، حسن محرابی

831 

بررسی جایگاه مولفه های تربیت سیاسی و 

اجتماعی سند تحول بنیادین آموزش و 

پرورش در برنامه درسی با رویکرد تحلیل 

محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره 

 ابتدایی

[، زهرا 2[، الهام سلیمانی]8فاطمه ذوالفقاری]

 [ 9مستوفی]

281 
تربیت معلّم و توسعه ی سیاسی  و  اجتماعی  

 در جامعه
 هما سوهانیان حقیـقی

293 
امکان تربیت سیاسی در فضای گفتمانی)با 

 تاکید بر آراء میشل فوکو(
 آبادیابوالفضل علی 

240 
نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت سیاسی 

 واجتماعی
 محمد حسین علیزاده

214 
استفاده از تکنیک های اقناع در تربیت 

 اجتماعی دانش آموزان-سیاسی
 [    2[ ،لیال سلگی]8امین کوشکی]

211 
ی سیاسی اجتماعی در راهکارهای ایجاد انگیزه

 دانشجو معلمان
 شهرامحسین کیخسروی،شهره 

214 
شایستگی و منزلت اجتماعی معلم از دیدگاه 

 قرآن،معصومین)ع(و علمای بزرگ اسالم

علی مرادیان   سعید قلعه نویی   احمد دروگر 

 مقدم

279 
نقش معلمان درتربیت سیاسی و اجتماعی 

 دانش آموزان
 علی اکبر مظلومی

212 

سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن 

 در بین دانشجویان 

 مرکز عالمه طباطبایی سبزوار

، مصطفی 2سیما،میثم خوش8بهمن یحیی زاده

 9حاج محسنی

219 

های سیاسی، در بررسی میزان توجه به مؤلفه

محتوای کتب پیشنهادی دروس عمومی دوره 

کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی گرایش 

آموزش ابتدایی، با توجه به محورها و 

 لهساانداز بیستهای سیاسی سند چشممؤلفه

، علی 2،مصطفی حاج محسنی8بهمن یحیی زاده

 4، علی بیدی9حبیبی

211 
تربیت معلم  و ضرورت توجه به شایستگی 

 های سیاسی دانشجو معلمان

[، 2[، منیرالسادات عربشاهی]8مریم جدیدیان]

 [9محبوبه استیری ]
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213 
و اجتماعی  سیاسی   نقش معلمان در تربیت

 آموزاندانش
 مرتضی زیبایی

239 

سند تحول بنیادین و نگاهی به آینده آموزش 

 و پرورش

 ) با تأکید بر تربیت سیاسی و اجتماعی(

 .2، مهرداد ابراهیم پور  8[ 8زهرا پیروزیان]

231 

نقش آموزش و پرورش)معلمان( در تربیت 

دانش آموزان و راهکار سیاسی و اجتماعی 

 های ایجاد آن

مهران مظاهری، ناصر عبدالهی، مجید عابد، سید 

 علی بازقندی، محمد صارمی منش

904 
جایگاه اجتماعی  و سیاسی معلمان و تاثیر آن 

 بر دانش آموزان
 فاطمه ذاکری—زهره پوریان -حسین زید ابادی

907 
آسیب شناسی رفتار )تربیت( سیاسی 

 دانشجویان

مریم  --عصمت فهیمی نیا -پروانه دستنبوی

 مصطفوی

901 
پرورش سیاسی دانش آموزان در آموزش و 

 پرورش

عصمت فهیمی  -پروانه دستنبوی -مریم مصطفوی

 نیا اقدس سید احمدیان

 


