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مرحله دانشگاهی بیست و هفتمین 
جشـنواره دانشـجوی نمــونه

دانشــگاه عالمه طباطبائی
معاونت دانشجـویی

معرفی و تقدیر از شرکت کنندگان و برگزیدگان

سال تحصیلی 1397-98



پیامبرگرامی اسالم؛ حضرت محمد صلی ا... علیه و آله: 
»تعلم و دانشجویی، بر هر مسلمانی فرض و واجب است«.

همچنین پیامبر فرمود: »علم را پی جویی کنید؛ گرچه مستلزم این باشد که تا چین سفر کنید...
 سخن علمی و حکیمانه و متقن، گم شده مؤمن است؛ هر جا آن را بیابید، آن را مال خودش می داند 

و برمی دارد«.

بنیان گذارنظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛ امام خمینی)ره(
»من به همه مسئولین ودست اندرکاران سفارش میکنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقاء اخالقی 

واعتقادی وعلمی وهنری جوانان را فراهم سازید وآنان را تا مرز رسیدن به ارزشها ونو اوری ها 
همراهی کنید«.

مقام معظم رهبری؛ آیت ا... خامنه ای:
»انتظار من از شما جوانها و اساتید این است. تولید علم کنید. به سراغ مرزهای دانش بروید. فکر کنید. 

کار کنید. با کار و تالش می شود از مرزهایی که امروز دانش دارد، عبور کرد«.

ویژه نامه معرفی و تقدیر از شرکت کنندگان و برگزیدگان مرحله دانشگاهی بیست و 
هفتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه

زیر نظر: مدیریت امور دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی
تنظیم و تدوین: زهرا خداوردی

صفحه آرایی: علی ابراهیمی
چاپ: چاپخانه دانشگاه عالمه طباطبائی

تهران/ آذرماه 1397
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دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه: رئیس کمیته
دکتر حسین سلیمی بجستانی، معاون دانشجویی: دبیر کمیته

دکتر نادر نعمت الهی، معاون آموزشی: رئیس کمیته داوران آموزشی
دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون پژوهشی: رئیس کمیته داوران پژوهشی
دکتر نعمت اله ایران زاده، معاون فرهنگی: رئیس کمیته داوران فرهنگی

معرفی اعضـای کمیته های اجرایی
بیست و هفتمین جشنواره ی دانشجویی نمونه

  دانشگاه عالمه طباطبائی/ سال تحصیلی 1397-1398

اعضای کمیته 
دانشگاهی

اعضای کمیته 
اجرایی و 
دبیرخانه 
جشنواره

اعضای کمیته 
داوران 
فرهنگی

اعضای کمیته 
دانشگاهی

اعضا کمیته
داوران 
آموزشی

دکتر حمیدرضا مقامی، دبیر اجرائی جشنواره
مریم ناظر شندی، کارشناس و عضو دبیرخانه

ریحانه ریوندی، عضو دبیرخانه 
زهرا خداوردی، عضو دبیرخانه

دکتر نعمت اله ایران زاده، رئیس کمیته داوران فرهنگی
دکتر محمد عسگری، عضو کمیته داوران فرهنگی

دکتر علیرضا امیدبخش، عضو کمیته داوران فرهنگی
دکتر حمیدرضا مقامی، عضو کمیته داوران فرهنگی

دکتر عصمت مومنی، عضو کمیته داوران فرهنگی

دکتر علی دالور، رئیس کمیته داوران پژوهشی
دکتر مهدی خانجانی، عضو کمیته داوران پژوهشی

دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی، عضو کمیته داوران پژوهشی 
دکتر ابوالفضل دالوری، عضو کمیته داوران پژوهشی

دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی، عضو کمیته داوران پژوهشی

دکتر نادر نعمت الهی، رئیس کمیته داوران آموزشی
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علم نور است، عالِم هرکجا که باشد، عالَم را روشن می کند...
مراسم دانشجوی نمونه با هدف افزایش نشاط، شادابی و ارتقاء انگیزه علمی دانشجویان، 
بیست و هفتمین دوره در سطح دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار می گردد. 

این جشنواره تالش دارد ضمن معرفی الگوی مناسب دانشجویی، به افزایش مراتب معنوی 
و تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول، ارزش های اسالمی و 

اخالق حرفه ای در عرصه تحصیل و پژوهش دست یابد.... 

مقدمه
 دانشگاه معرف باالترین سطح تفکر و تدبر است به عبارتی بایستی موتور و محرک جامعه باشد و 
به تعبیر شهید بهشتی دانشجو موذن است بیدارباش جامعه است و دانشگاه با تربیت متفکران و 

مدیران آینده به حرکت های فرهنگی اجتماعی و سیاسی نیز جهت می بخشد.
در تقویم ساالنه فعالیت های دانشگاهی مراسمات و مناسک متنوعی پیش بینی شده که یکی از 
آن مناسک انتخاب و تقدیر از دانشجویان نمونه است که بر عهده معاونت دانشجویی گذاشته شده 
است که طی یک فرایند دو ماهه از ثبت نام و بررسی مدارک و شرایط این مراسم برنامه ریزی و 
اجرا می شود که نهایتا تعدادی از عزیزان انتخاب و مورد تقدیر قرار می گیرند و این مراسم ویژه 

تقدیر از برگزیدگان مرحله دانشگاهی  27 مین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری است.
از آنجا که بدون شک موثرترین جوانان پا به دامن دانشگاه گذاشته اند ما دانشگاهیان همواره به خود 
می بالیم که به بهترین قشر جامعه خدمتی شایسته ارائه دهیم هر چند که معتقدیم دانشجویانی 
هم هس��تند که بنا به دلیل بی اطالعی یا دالیل دیگر در این جش��نواره ها شرکت نمی کنند اما 

همچنان آنها نیز در اخالق و ادب و تالش نمونه اند.
لذا این کتابچه به معرفی تعدادی از برگزیدگان دانشگاه می پردازند که در شاخص های آموزشی- 
پژوهشی- فرهنگی امتیازات الزم را در کمیته های داوری کسب کرده اند و این تجلیل از گوشه ای 
از فعالیت های دانشجویان به نمایندگی از همه دانشجویان گرانقدریست که دل در گرو آبادانی ایران 
و ایرانی دارند و همواره با قدم و قلم خود و برای آن در تالشند بدون شک افق های روشنی پیش 
چش��م همگان بیاری خداوند منان گشوده خواهد شد و انرژی سازنده ی اجتماع آنرا را راهبردی 

خواهد کرد. 
                                                      حسین سلیمی بجستانی
                                                     معاون دانشجویی دانشگاه
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یوسف اعظـمی

 دانشجوی مقطع دکتری 
رشته روانشناسی عمومی
معدل: 17/06

*  ارائه 2 عنوان کتاب تالیفی و یک عنوان کتاب ترجمه

*  ارائه 9 عنوان طرح پژوهشی

 ISI ارائه 50 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی ترویجی، همایشی و  *

*  ارائه 9 عنوان فعالیت فرهنگی- اجرائی

حسین محسـنی

دانش آموخته مقطع دکتری 
رشته مدیریت مالی
معدل: 18/17

* ارائه 9 عنوان کتاب تألیفی

 * ارائه 3 عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 30 عنوان مقاله علمی- پژوهشی و همایشی

 * ارائه 6 عنوان فعالیت فرهنگی- اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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باقر حسـنوند

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته روانشناسی 
و آموزش کودکان استثنائی
معدل: 18/19

* ارائه 9 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 8 عنوان کتاب ترجمه

ISI ارائه 51 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، علمی-تخصصی و *

* ارائه 22 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی و ورزشی

* مجری و همکار در 7طرح پژوهشی

یاسر دالـوند

دانش آموخته مقطع دکتری 
رشته زبان و ادبیات فارسی
معدل: 19/35

* ارائه 4 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 23 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، علمی-تخصصی و همایشی

* ارائه 10 عنوان فعالیت فرهنگی- اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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فرزاد دهـقانی

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته علوم قرآن و حدیث

وحید بـذار

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته حقوق بین الملل
معدل: 17/53

* ارائه 6 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 2 عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 19 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، علمی-تخصصی و همایشی

* پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه در هفته پژوهش سال 96

* ارائه 5 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

* ارائه یک عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 33 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، ترویجی و همایشی

* عضو بنیاد ملی نخبگان

* ارائه 7 عنوان فعالیت فرهنگی و اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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محمد زارع

دانشجوی مقطع دکتری 

رشته تکنولوژی آموزشی
معدل: 17/39

* ارائه یک عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 29 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، ترویجی و همایشی

* ارائه 2 طرح پژوهشی

* انجام 8 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

فرشته دارابی

دانشجو مقطع کارشناسی ارشد
رشته الهیات، علوم حدیث
معدل: 18/61

* ارائه 24 عنوان مقاله علمی-پژوهشی ، ترویجی و همایشی

* ارائه 2 عنوان طرح پژوهشی

* شرکت و کسب 9 مقام در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و قرآنی 

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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منیژه هوشمندجا

دانش آموخته مقطع دکتری 
رشته تکنولوژی آموزشی
معدل: 18/03

فرحناز قاسمیان

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته تربیت بدنی 
معدل: 19/07

* ارائه 3 عنوان کتاب در قالب های تالیف و ترجمه و ویراستاری

* ارائه  16 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، ISI و همایشی

* ارائه 5  طرح پژوهشی

* ارائه 11 عنوان فعالیت فرهنگی و اجرایی

* دارای 51 مقاله  ی علمی_ پژوهشی و

   ترویجی و علمی _ تخصصی و کنفرانس های ملی و بین المللی 

* داوری مقاالت علمی-پژوهشی

* کسب رتبه در جشنواره های پژوهشی

* منتخب پژوهشگر برتر جوان استان در بین نهادها، سازمان ها و دانشگاه های استان 

* ارائه 23 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی در قالب فعالیت های ورزشی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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مریم فـالحی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد 

رشته تکنولوژی آموزشی
معدل: 17/52

* چاپ 2 عنوان کتاب در قالب تالیف و ترجمه

ISI ارائه 33 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و *

* شرکت در 11  عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

زهرا بشـارتی

دانشجو مقطع دکتری
رشته الهیات و معارف اسالمی
گرایش علوم قرآن و حدیث
معدل: 19/31

* ارائه 4 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه  عنوان29 مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و همایشی

* ارائه  2 عنوان طرح پژوهشی

* شرکت در 8 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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محمدجواد محمدی چهل خانه

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته آموزش زبان انگلیسی
معدل: 18/56

عباس منفـرد

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته آموزش زبان انگلیسی
معدل: 19/20

* ارائه 15 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 20 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و تخصصی

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

* شرکت در 7 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

* ارائه 2 عنوان کتاب تالیفی و ترجمه

* ارائه 2 طرح پژوهشی

ISI ارائه 42 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، همایشی و *

* ارایه بیش از 20  کارگاه پژوهشی در مراکز علمی و آموزشی مختلف

* شرکت در 14 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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وحید پناه زاده شورگلی

دانشجوی مقطع دکتری
رشته آموزش زبان انگلیسی
معدل: 18/42

* ارائه 3 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه یک عنوان ترجمه کتاب

* ارائه 18 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و همایشی

* شرکت در 8 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

معصومه آقـاجانی

دانشجو مقطع دکتری
رشته علوم اقتصادی 
گرایش اقتصاد اسالمی
معدل: 19/50

* ارائه 2عنوان کتاب تالیفی و 2 عنوان کتاب ترجمه

* ارائه 37 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، ISI  و همایشی

* شرکت در 6 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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سلمان عـلوی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
معدل: 17/25

هدایا سلطانی زاده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
رشته روانشناسی تربیتی
معدل: 18/45

* ارائه 27 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-تخصصی و همایشی

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

* شرکت در  12 عنوان فعالیت فرهنگی- اجرائی و ورزشی

* ارائه 13 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و فصلنامه ای

* ارائه یک عنوان کتاب ترجمه ای

* شرکت و کسب مقام برگزیده در2عنوان همایش علمی 

* عضویت و فعالیت در انجمن های علمی و فرهنگی گوناگون

* حافظ جز 30 قرآن

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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سیدذکریا محمودی رجا

دانشجوی مقطع دکتری
رشته جامعه شناسی سیاسی
معدل: 18/33

* ارائه  26 عنوان مقاله علمی-پژوهشی

* ارائه 5 عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 22 عنوان فعالیت فرهنگی و اجتماعی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

*کسب 3 عنوان مقام در جشنواره های علمی گوناگون

الهام ثـباتی

دانشجو مقطع دکتری
رشته زبان شناسی همگانی 
گرایش اقتصاد اسالمی
معدل: 19/06

* ارائه یک عنوان کتاب تالیفی

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 12 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-تخصصی و همایشی

* شرکت در 12 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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ولی علیـزاده

دانشجوی مقطع دکتری
رشته تربیت بدنی
گرایش مدیریت ورزشی
معدل: 19/05

زینب اکـبری

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
رشته زبان و ادبیات فارسی
معدل: 19/08

* ارائه یک عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 2 عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 28 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، همایشی و کنفرانسی

* شرکت در 8 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی و ورزشی

* ارائه 5 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه 3 عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 5 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و همایشی

* شرکت در 8 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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حسین غفورزاده آرانی

دانشجوی مقطع دکتری
رشته علوم اقتصادی
معدل: 19/25

* ارائه یک عنوان کتاب تالیفی

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 10 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی

* شرکت در 2 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

صابر عظـیمی

دانشجو مقطع دکتری
رشته تکنولوژی آموزشی 
معدل: 19/64

* ارائه 4 عنوان کتاب تالیفی

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 21 عنوان مقاله علمی-پژوهشی،ISI، همایشی و کنفرانسی

* شرکت در 33 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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عاطیه صفردوست

دانشجوی مقطع دکتری
رشته مدیریت تکنولوژی
معدل: 18/06

عقیل حسـین لو

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
رشته مشاوره توانبخشی
معدل: 19/11

* ارائه 2 عنوان کتاب ترجمه

* ارائه 34 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، علمی-تخصصی، و همایشی

* ارائه 2عنوان طرح پژوهشی

* شرکت در 20 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

* ارائه 13 عنوان مقاله علمی-پژوهشی،علمی-ترویجی و همایشی

* شرکت در 10 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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مهدی جمشیدی خسرو 

دانشجوی مقطع دکتری
رشته مدیریت آموزش عالی
معدل: 17/75

* ثبت 2 عنوان اختراع

* ارائه 2 عنوان مقاله علمی-پژوهشی

* شرکت در 3 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

فاطمه ســوری

دانشجو مقطع کارشناسی ارشد 
رشته روابط بین الملل
معدل: 19/02

* ارائه 6 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، ISI، علمی-ترویجی و همایشی

* شرکت در 7 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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علی رضــائی

دانشجوی مقطع دکتری
رشته برنامه ریزی درسی
معدل: 19/23

عبدالباسط سعیدیان

دانشجوی مقطع دکتری 
رشته آموزش زبان انگلیسی 
معدل: 18/86

* ارائه 4 عنوان مقاله علمی-پژوهشی

* شرکت در 6 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

* ارائه یک عنوان کتاب ترجمه

* ارائه 20 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و همایشی

* شرکت در 2 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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پیمان مام شـریفی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
رشته مجموعه روانشناسی
معدل: 18/15

* ارائه 6 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و همایشی

* ارائه 2 عنوان طرح پژوهشی

* شرکت در 6 عنوان فعالیت فرهنگی –اجرائی

نسرین فـرجی

دانشجو مقطع دکتری 
رشته آمار
معدل: 19/29

* ارائه یک عنوان کتاب تالیفی

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

* ارائه 2 عنوان مقاله علمی-پژوهشی

* شرکت در 3 عنوان فعالیت فرهنگی- اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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ملیحه ربیعی گورانسراب

دانشجوی مقطع دکتری
رشته فلسفه تعلیم و تربیت 
معدل: 18/44

انسیه جـودکی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
رشته روانشناسی کودکان استثنائی
معدل: 18/41

* ارائه 8 عنوان مقاله علمی-پژوهشی،ISI و همایشی

* تالیف یک عنوان کتاب

* ارائه یک عنوان طرح پژوهشی

* شرکت در 5 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

* فینالیست اولین فستیوال میکروفن طالیی در برج میالد تهران

* کنشگر فعال حقوق کودکان با اختالل اتیسم 

* همکاری در پژوهش بین المللی با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد

* شرکت در 9 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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یاور هـادی

دانشجوی مقطع کارشناسی
رشته روانشناسی
معدل: 17/51

* ارائه 6 عنوان مقاله علمی-پژوهشی و همایشی

* ارائه 2 عنوان طرح پژوهشی

* شرکت در 6 عنوان فعالیت فرهنگی –اجرائی

محمود احمدی 

دانشجوی مقطع ؟
رشته مدیریت ورزشی
معدل: ؟

* ارائه 3 عنوان کتاب تالیفی، ترجمه و ویراستاری

* ارائه 6 عنوان طرح پژوهشی

ISI ارائه 62 عنوان مقاله علمی-پژوهشی، علمی-تخصصی، علمی-ترویجی *

* شرکت در 31 عنوان فعالیت فرهنگی-اجرائی و ورزشی

* ارائه یک عنوان ثبت اختراع

شرکت کننده در جشنواره

شرکت کننده در جشنواره
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سوابق آموزشی:

* کسب معدل 19/36 در مقطع دکتری دانشگاه 
عالمه طباطبائی

* کسب باالترین نمره در آزمون جامع دانشکده 
روان شناس��ی و علوم تربیتی دانش��گاه عالمه 

طباطبائی ) 19/43(
* قبولی در آزمون زبان انگلیسی  با نمره 57

* کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه عالمه 
طباطبائی و راهیابی به مرحله کشوری سال 96

* کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در 
مقطع کارشناسی

* کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در 
مقطع کارشناسی ارشد 

* کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در 
مقطع دکتری

* کس��ب عنوان دانش��جوی شایسته تقدیر در 
بیس��ت و پنجمین جش��نواره دانشجوی نمونه 

دانشگاه عالمه طباطبائی )اسفندماه 1395( 
* اس��تاد مدعو مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارش��د در دانش��گاه ه��ای عالم��ه طباطبائی، 
خوارزم��ی، آزاد اس��المی، پی��ام نور، دانش��گاه 

غیرانتفاعی و دانشگاه فرهنگیان.

رتــبه اول
رحیم مـرادی 
دانشجو مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی
رشته تکنولوژی آموزشی

راه یافتگان به مرحله کشـوری جشـنواره

توانمندی های پژوهشی:

* کس��ب عنوان پژوهشگر برتر مقطع دکتری 
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سال 96

* دارای 2 کتاب تالیفی
* دارای 2 کتاب ترجمه

* مجری و همکار 3 طرح پژوهشی
ISI دارای 2 مقاله *

* دارای 25 مقاله منتشر شده علمی پژوهشی
* دارای 5 مقاله منتش��ر شده در نشریات معتبر 

علمی ترویجی و تخصصی
* دارای 20 مقال��ه در همایش��های ملی و بین 

المللی
* عض��و کمیته علمی و کمیته ارزیابی مقاالت 

مجالت علمی پژوهشی
* عض��و کمیته علمی و کمیته ارزیابی مقاالت 

همایش های ملی و بین المللی
* همکاری اجرائ��ی و علمی در طراحي برنامه 
درسي کارشناسي ارش��د تکنولوژي آموزشي با 

گرایش آموزش ویژه )درون دانشگاهی(

راه یافته به مرحله کشوری؛ رتبه 1
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افتخارات کسب شده: 
* عضو بنیاد ملی نخبگان

* دانشجوی نمونه مقطع دکتری دانشگاه عالمه 
سال 1396 و راهیابی به مرحله کشوری

* برن��ده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در 
سال تحصیلی  1393-94

* برن��ده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در 
سال تحصیلی  1395-96

* پذیرفته ش��دن در دوره دکتری تخصصی از 
طریق سهمیه استعدادهای درخشان

* کس��ب رتبه 2 کشوری در کنکور کارشناسی 
ارشد رشته  تکنولوژی آموزشی 

* کسب رتبه 2  کشوری در کنکور کارشناسی 
ارشد رشته  آموزش بزرگساالن  

* کسب رتبه 12 کشوری در کنکور کارشناسی 
ارش��د رش��ته  مدیریت برنامه ریزی درس��ی و 

آموزشی
* کس��ب عنوان برتر در 3 جشنواره ملی و بین 

المللی تولید محتوای الکترونیکی

س�وابق و توانمن�دی ه�ای فرهنگ�ی، 
اجرایی و ورزشی:

* شرکت در دیدار نخبگان با رهبر معظم انقالب 
در سال  93 و 94 به دعوت بنیاد ملی نخبگان

* هم��کاری فرهنگی با بنیاد نخبگان اس��تان 
تهران در زمینه برگزاری اردوهای جهادی ویژه 

مناطق محروم
برگزاری کرس��ی آزاد اندیشی »آسیب شناسی 
و واکاوي کیفی برنامه درسی زبان انگلیسی بر 
اساس مدل وین شتین« در دانشگاه * همکاری 
و مش��ارکت با امور فرهنگی در زمینه برگزاری 

کارگاه های آموزشی
* همکار فعال فرهنگی و قرآنی کمیته امداد امام 

خمینی )ره(
* همکاری آموزش��ی با س��ازمان بهزیستی در 

زمینه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
* مشاور تحصیلی و آموزشی سازمان بهزیستی

* فعالیت فرهنگی در نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری

* مس��ئول کمیته آموزش همایش سراس��ری 
اعتیاد و رفتارهای پرخطر

* همکاری با سازمان هالل احمر و شرکت در 
دوره های آموزشی این سازمان

* عضو کمیته علمی  نشست و کارگاه آموزشی 
بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزش��ی با 

تاکید بریادگیری الکترونیکی
* عضو کمیت��ه علمی کنفران��س بین المللی 
ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در 

ارتقای آموزشهای دینی
* عض��و انجمن علمی دانش��جویی تکنولوژی 
آموزشی به مدت دو سال و همکاری در برگزاری 

اولین جشنواه دانشگاهی حرکت در دانشگاه 
* عض��و کمیت��ه اجرایی همای��ش بین المللی 

استرس و بیماری های  روانی دانشگاه
* عضو کمیته اجرایی و داور همایش ملی شبکه 
های اجتماعی مجازی بس��تری برای آموزش و 

یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی
* کس��ب مقام اول مس��ابقات ورزش��ی درون 
دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبائی و خوارزمی

* سرپرس��ت تیم تنیس روی می��ز در دهمین 
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها 

و موسسات آموزش عالی
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سوابق آموزشی:

* کسب معدل 18/69
* کس��ب عنوان دانشجوی اس��تعداد درخشان 
در مقطع کارشناس��ی ارشد  و ورود به دکتری با 

عنوان استعداد درخشان
* قرار گرفتن در 10درصد برتر دوره کارشناسی

* تحصی��ل همزم��ان در حوزه دانش��جویی و 
گذران��دن دوره های تخصصی مطالعات زنان و 

خانواده
* قبولی در آزمون زبان تافل تولیمو

* مدیر گروه ارتباطات و خبرنگاری در دانشگاه 
علمی کاربردی

* برگزارکنن��ده دوره ه��ا و کارگاه های س��واد 
رسانه ای، س��واد فضای مجازی، فرزند پروری 
در عصر رس��انه، تفکر، فلس��فه برای کودکان، 
بلندخوانی، تربیت مربی سواد رسانه ای در مراکز 

و سازمان های مختلف

توانمندی های پژوهشی:

* دارای 5 عن��وان کت��اب تالیفی و یک کتاب 
مجموعه مقاالت

* همکار در 4 طرح پژوهشی
* دارای 6 مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در 

نشریات معتبر

رتــبه دوم
فاطمه نوری راد
دانشجو مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی
رشته علوم ارتباطات

راه یافته به مرحله کشوری؛ رتبه2

* دارای 3 مقاله علمی ترویجی منتشر شده در 
نشریات معتبر

* دارای بی��ش از ده مقال��ه در ماهنام��ه های 
تخصصی و نشریات

* دارای 10 مقاله در همایش های ملی و بین- 
المللی

* عضویت در هیئ��ت داوری و ارزیابی مقاالت 
مجالت علمی پژوهشی

* عضو کارگروه سیاستگذاری مسائل اجتماعی 
پژوهشکده آرا

سوابق فرهنگی- اجرایی:

* حافظ قرآن کریم
* برگزی��ده مس��ابقات حفظ قرآن در س��طح 

دانشگاهی، مسابقات مناطق و...
* مربی حفظ قرآن از سال 87 تا کنون

* عض��و هیئت مدیره گ��روه مطالعات کودکی 
انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

* دبیر اجرایی همایش خبر خوب
* برگزار کننده همایش دانشجویی روز جهانی 

ارتباطات در سال 94
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* داور جشنواره نشریات برتر دانشجویی تیتر 10
* تجهیز کتابخانه برای مناطق محروم فرهنگی

* مشاور پروژه بررسی فیلم های انیمیشنی
* ارزیاب برنامه ک��ودک، ارزیابی متون اجرای 

مهد پویا در شبکه پویا
* مش��اور اج��رای دوره های آم��وزش فضای 

مجازی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

* کارش��ناس بررسی و داوری در جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان

همکاری با هنر نیوز و سینما پرس
* همکاری با مرکز پژوهش های صدا وس��یما 
برای تولید 60 دقیقه های سواد رسانه ای و ارائه 

الگوی سبک زندگی در برنامه های تلویزیونی

رتــبه سوم
سید فاتح مرادی
دانشجو مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی
رشته علوم سیاسی

راه یافته به مرحله کشوری؛ رتبه 3

سوابق آموزشی:

* کسب معدل 18/17 در مقطع دکتری
* کسب باالترین نمره در آزمون جامع در گروه 

علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی 17/11
* قبولی در آزمون زبان انگلیس��ی  با نمره 520 

تولیمو
* کس��ب عنوان دانشجوی برگزیده میان فارغ 
التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 

18/00
* تحصیل در دو رشته روانشناسی بالینی و علوم 

سیاسی در مقطع ارشد و دکتری
* دریافت تقدیر در بیست و ششمین جشنواره 

دانشجوی نمونه دانشگاه عالمه طباطبائی
* تقدیر بعنوان دانشجویان منتخب ورودی جدید 

دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی
* دریاف��ت فرصت مطالعات��ی دوره دکتری از 

کشور کانادا

* برگزاری چندین دوره آموزشی و کارگاهی

توانمندی های پژوهشی:

ISI دارای 2 مقاله *
* دارای 6 مقاله منتش��ر شده در نشریات معتبر 

علمی پژوهشی
* دارای 4 مقاله منتشر شده و در حال انتشار در 

نشریات معتبر علمی ترویجی و تخصصی
* دارای 25 مقاله در همایش های ملی و بین المللی

داور علم��ی و کمیت��ه ارزیابی مقاالت مجالت 
علمی پژوهشی و اسکوپوس )خارجی و داخلی(

* عضوی��ت در کمیته علم��ی و کمیته ارزیابی 
مقاالت همایش های ملی و بین المللی
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افتخارات :

* کسب رتبه 3  در میان فارغ التحصیالن دوره 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی

* کسب رتبه 11 کشوری در کنکور کارشناسی 
ارشد رشته علوم سیاسی

* تحصیل در دو رشته تا سطح کارشناسی ارشد 
و دکتری

 سوابق فرهنگی- اجرایی و ورزشی:

* اعزام به چندین س��فر بین المللی کنفرانسی، 
آموزش��ی و فرهنگ��ی از س��وی دانش��گاه به 

کشورهای ایتالیا، فرانسه، روسیه، کانادا 

* عضو کمیته علمی و ادیتور چند مجله داخلی 
و خارجی

* عضو شورای صنفی خوابگاهی 
* عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

* عضو انجمن روانشناسی ایران
* عضو انجمن علوم سیاسی آمریکا

* دریافت چندین جایزه ورزش��ی دانشگاهی و 
بین دانشگاهی )دومیدانی، فوتبال و...( در مقطع 

کارشناسی و کارشناسی ارشد
* عضو کمیته اجرایی گروه کوهنوردی در دوره 

کارشناسی و کارشناسی ارشد
* دستیار ورزشی اساتید در دوره کارشناسی

www.atu.ac.ir



»آن چیزی که در فضای علمی ما مشاهده می شود 
که به نظر من یکی از عیوب بزرگ محسوب می گردد
این است که ده ها سال است که ما متون فرنگی و خارجی را 
تکرار می کنیم، می خوانیم، حفظ می کنیم 
و بر اساس آنها تعلیم و تعلّم می کنیم؛
 اما در خودمان قدرت سؤال و ایجاد خدشه نمی یابیم! 
باید متون علمی را خواند و دانش را از هرکسی فرا گرفت
اما علم باید در روند تعالی خود، با روحهای قوی 
و استوار و کارآمدی که جرأت پیشبرد علم را داشته باشند
 همراه شود تا بتواند پیش برود.
انقالبهای علمی در دنیا این گونه به وجود آمده است...«

مقام معظم رهبری


