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  بخش مبانی آموزش وپرورش -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -پردیس ارم - : شیرازآدرس محل کار
  )0711(-6134652: تلفن محل کار

  farimah2002us@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی
  

 :تحصیالت .1

  : رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی از دانشگاه شیرازکارشناسی 
  کارشناسی ارشد: رشته روانشناسی تربیتی  از دانشگاه شیراز

  دکتري: رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه شیراز
 

  ي دکتري و کارشناسی ارشد ي دوره پایان نامهوان عن .2
اثرات مدرسه، کالس و ویژگی هاي دانش آموزان در تبیین عملکرد ریاضی و نگرش نسبت به تحصیل در مدارس ابتدایی: شواهد تجربی براي بررسی : دکترا
  “اثر بخشی آموزشی”مدل 

  یادگیري و یادآوري آزادتاثیر آموزش به روش مشارکتی و انفرادي بر کارشناسی ارشد: 
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 :اجرایی و آموزشی ي پیشینه .3
 
  1380تا  1369هاي  بین سالشاغل به کار در آموزش و پروش  -
   تا کنون 1385از سال  عضو مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز -
  1387در سال  شناسی نقد و نظریه ادبیات کودك دبیر اجرایی اولین همایش آسیب -
  1387و 1386ري نمایشگاه مرکز ادبیات کودك دانشگاه شیراز در هفته پژوهش سال جري برگزام-
  90و  89مدیر داخلی مجله مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز در سال هاي -
  91و  90در سال هاي  مشاور دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه شیراز-
  
  
  

  مقاالت علمی پژوهشی: .4
  
ریس معلم و جو کالس براي یادگیري ریاضی با واسطه گري باورهاي انگیزشی و راهبردهاي خود نظم دهی در دانش آموزان بررسی قدرت پیش بینی کیفیت تد-

  زیر چاپ. با همکاري دکتر مرتضی لطیفیان. نجم ابتدایی: مدل اثربخشی آموزشی. مجله علوم تربیتی اهواز.کالس پ
  . 1391شیراز. .61س ریاضی. مطالعات آموزش و یادگیري، شماره تدایی در کالبررسی رفتارهاي مددجویانه تحصیلی دانش آموزان اب -
  با همکاري سودابه شکراله زاده بررسی راه هاي خداشناسی در کتاب هاي شعر کودك و نوجوان . مجله تربیت اسالمی. زیر چاپ. -
 نی تصویري خارجی..... مجله مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز. زیر چاپ.تصویري ایرانی و کتاب هاي داستا- کتاب هاي داستانی- مقایسه افسانه هاي ایرانی-

  با همکاري دکتر محبوبه البرزي و راضیه سهرابی.
  ، با همکاري دکبر محبوبه البرزي و منصوره صداقت.هاي کودك. در دست داوري هاي موجود و تهی داستان مایه ها و  درون بررسی موضوع -
  .1390. مرودشت، 3مجله روش ها و مدل هاي روانشناختی، شماره  یاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازي(نسخه فارسی.کفایت روانسنجی مق -
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  .1390. تهران. 28رابطه شیوه هاي فرزند پروري والدین با رفتارهاي اجتماعی و غیر اجتماعی  کودکان پیش دبستانی در بازي. مطالعات روانشناسی، شماره -
  . با همکاري دکتر مرتضی لطیفیان.1390.تهران.1، شماره بطه بین ویژگی هاي معلم، تدریس معلم و عملکرد ریاضی دانش آموزان. روانشناسی معاصربررسی را -
  .1389. شیراز، 1بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودك ایران. مجله مطالعات ادبیات کودك، شماره  -
. با 1386. تهران، 9مجله مطالعات روانشناختی، شماره  انش آموزان دختر و پسر کالس سوم ابتدایی شهر شیراز.بررسی مشکالت محاسباتی از نوع جمع در د-

  همکاري دکتر شهال البرزي.
 مطالعات ، مجله بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراك کودکان دبستانی از ویژگی هاي والدین بر ادراك آنان از مفهوم خدا -

  . با همکاري دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی و آمنه نصیر زاده.1386. تهران، 12روانشناختی، شماره 
  . با همکاري دکتر محمد خیر. 1384. تهران،33مجله روانشناسی، شماره  بررسی مدل انگیزشی یادگیري ریاضی در دانش آموزان ابتدایی،-
  ، با همکاري دکتر اصغر رضویه. 1384.، تهران،4مجله اندیشه هاي نوین تربیتی شماره  )  POPSوالدین(بررسی اعتبار و روایی مقیاس ادراك کودك از -
 
  
  

  همایش هاي خارج از کشور .5
The study of visual-motor perception and it`s relationship with social psychological adjustment of elementary students, The 
28th International Congress of Psychology (2004). China.  
- The study of Students Attitude toward Help-Seeking, Math Class and Classroom Environment in Elementary Students, The 
28th International Congress of Psychology (2004) China. 

- The effect of scripted cooperative and individual teaching in learning and free recall   . The 8th European Congress of 
Psychology. (2003) .  Vienna.  
- A study of the effects of school, class and students` characteristics on mathematics performance and attitude toward 
schooling. 24TH International Congress for School Effectiveness and Improvement  (2010). Cyprus. 
- Study of the relationship between demographic factors and elementary school teacher burnout: The Iranian case. XII ISA 
WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY.(2011). Swedish 



4 
 

- Burnout teacher  in Iran: Psychometric properties of the Farsi version of  the Dworkin burnout Teacher Inventory. XII ISA 
WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY.  . (2011). Swedish 

  همایش هاي داخل کشور .6
  .1390بررسی رابطه باورهاي مذهبی با میزان حضور در مراکز مذهبی در والدین. همایش نواندیشی دینی. تهران.  -
روانشناسی  -بررسی میزان حمایت اجتماعی والدین از دانش آموزان ابتدایی و ارتباط آن با ویژگی هاي دموگرافیک. دومین همایش ملی روانشناسی -

  .1390واده.مرودشت.خان
  .1390. تهران1404استفاده از برنامه درسی تلفیقی در پرورش حس مذهبی کودکان دبستانی. اولین همایش آموزش در ایران  -
   .1390طفی و اشعار کتب بخوانیم مقطع ابتدایی. سومین همایش ادبیات کودك. شیراز. دانش عال -
  با همکاري سودابه شکراله زاده.. 1390کودك سومین همایش ادبیات کودك. شیراز. بررسی راه هاي خداشناسی در کتاب هاي شعر  -
با  . 1390. کیش. .نقش سبک هاي یادگیري دانش آموزان در یادگیري علوم در مدارس ابتدایی. همایش بین المللی آموزش علوم و فناوري با تأکید بر جهان اسالم -

  همکاري دکتر  محبوبه البرزي.
 ..1390. .ه رابطه بین آموزش علوم و خالقیت در دانش آموزان مقطع ابتدایی. همایش بین المللی آموزش علوم و فناوري با تأکید بر جهان اسالم. کیشحلقه گمشد-

  با همکاري دکتر  محبوبه البرزي.
گرش نسبت به تحصیل در دانش آموزان مقطع بررسی نقش واسطه گري اضطراب امتحان در قدرت پیش بینی کنندگی جو کالس براي یادگیري ریاضی و ن -

  .1388ابتدایی. نخستین همایش ملی مشکالت اضطرابی کودکان و نوجوانان ایرانوتهران. 
  1388همایش تربیت فلسفی و فلسفه تربیت،بزرگداشت حکیم مالصدرا. تهران.  .بررسی رابطه دینداري والدین و مفهوم خدا در کودکان -
جمعیت شناختی خانواده بر یادگیري هاي غیر رسمی (کامپیوتر، تلوزیون واینترنت) و تأثیر یادگیري هاي غیررسمی برباورهاي انگیزشی بررسی نقش متغیرهاي  -

با همکاري دکتر   ..1387درالگوهاي دوستی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی. اولین همایش بین المللی آموزش و یادگیري غیر رسمی. مشهد. 
  مهدي صابري و دکتر محبوبه البرزي.

همایش سراسري  .بررسی تأثیر استفاده از کامپیوتر بر شاخص هاي سازگاري و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر شیراز -
  همکاري دکتر مهدي صابري و دکتر محبوبه البرزي. با .1386. همدان. تبیین جایگاه تکنولوژي آموزشی در نظام تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا
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دومین کنگره سراسري آسیب  .بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ادراك کودك از پدر و مادر و خصوصیات دموگرافیک کودك بر ادراك کودك از مفهوم خدا -
  با همکاري راضیه نصیرزاده. .1385شناسی خانواده در ایران. تهران. 

  .1385دومین کنگره سراسري آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران.  .تقالل عاطفی و انسجام خانوادگی در دختران فراري شهرستان شیرازبررسی رابطه اس -
هنمایی پسر مرکز تیز هوشان مقطع را  رابطه حمایت مستقالنه معلم از دانش آموزان با نگرش  آنان نسبت به درس  ریاضی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان -

  با همکاري دکتر نورالدین بهین آیین. .1384هفتمین کنگره پژوهشهاي روانپزشکی و روانشناسی در ایران. تهران.  شهر شیراز.
با  .1384اولین کنگره سراسري پژوهش هاي روانشناسی بالینی. تهران.  .بررسی ادراك کودك از روابط خانوادگی و رابطه آن با ادراك کودك از مفهوم خدا -

  همکاري راضیه نصیرزاده.
ن کنگره سراسري بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و هسته کنترل بین دو گروه از دانش آموزان دخترو پسر باخانواده هاي عادي وخانواده هاي نابسامان. نخستی -

  .با همکاري دکتر محمد مزیدي و دکتر محبوبه البرزي .1383. تهران.آسیب شناختی خانواده در ایران
با همکاري دکتر محمد  .1382بررسی مراحل شکل گیري مفهوم خدا در کودکان ایرانی. نخستین همایش مبانی نظري و روانسنجی مقیاس هاي دینی. تهران.  -

  مزیدي
- 

دکان ونوجوانان زنجان. پنجمین همایش سراسري بهداشت روانی کو .بررسی رابطه اضطراب آشکار با پیشرفت تحصیلی و سطح تحصیالت والدین در کودکان -
  .1382زنجان.

  با همکاري دکتر اصغر رضویه. .1382اولین کنگره سراسري روانشناسی ایران. تهران.  .تاثیر آموزش به روش مشارکتی و انفرادي بر یادگیري و یادآوري آزاد -
  .1381همایش ملی استعدادهاي درخشان در ایران. شیراز. اولین  .مقایسه رشد اخالقی کودکان تیز هوش و عادي بر اساس تئوري رشد اخالقی کلبرگ -
  .1381اجتماعی کودکان پدران معتاد و کودکان پدران سالم. دومین کنگره راهکارهاي بهداشتی درمانی برخورد با اعتیاد. زاهدان.  –مقایسه سازگاري عاطفی  -
تحقیقات پیشین داخل و خارج از کشور. همایش نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد  تنبیه بدنی: بر اساس مرور  -

  .1390علیه کودکان با محوریت مقابله با تنبیه بدنی کودکان. قم. 
خشونت علیه کودکان با محوریت مقابله با هاي آن. نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با ي فارسی و مصداقهاي عامیانهنمود تنبیه بدنی و کودك آزاري در قصه -

  با همکاري سودابه شکراله زاده. 1390تنبیه بدنی کودکان. قم . 
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سمینار بیت المللی  .بررسی قدرت پیش بینی کنندگی محیط فیزیکی مدرسه براي انگیزش شناختی و اضطراب امتحان دانش آموزان کالس چهارم و پنجم -
  .1390سالمت مدرسه. شیراز.

  با همکاري دکتر محبوبه البرزي.. 1388قش وجایگاه ورزش کودکان در مراکز پیش دبستانی. اولین کنگره سراسري نقش ورزش در سالمت کودکان.مشهد. ن -
اري دکتر با همک. 1388. اولین کنگره سراسري نقش ورزش در سالمت کودکان.مشهد. بررسی رابطه بین بازي واختالالت رفتاري در کودکان پیش دبستانی -

  محبوبه البرزي.
  .1388بررسی قدرت پیش بینی کننگی سن جنسیت و ترتیب تولد براي اختالالت رفتاري....... همایش کشوري سالمت محوري در طب کودکان. یاسوج -

- A  causal model of students gender and parents, teachers and… 3rd International Congress of Cognitive Science.  Iran. 2009. 
- The role of school interactions (principals with teachers and teachers with students……3rd International Congress of 
Cognitive Science. Iran. 2009. 

  
   تالیف کتاب: .7

  
       بابک شمشیري.با همکاري دکتر  . 1391و راهنمایی. تهران. نشر آییژ.  کتاب کلیات مشاوره -


