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 94 ورعضویت در ستاد برگزاری سی و دومین دوره اجالس روسای آموزش و پرورش سراسر کش آموزش و پرورش محترموزیر 

 91 یادواره ی بزرگداشت مقام معلم تالش در گرامیداشت سی و دومین وزیر محترم آموزش و پرورش

 99 اهتمام و تالش صادقانه در راستای ارتقاء گفتمان آموزش و پرورش وزیر محترم آموزش و پرورش

 99 ن المللی آموزش و پرورش تطبیقیحضور فعال و سخنرانی در اولین کنفرانس بی معاون محترم وزیر ) دکتر محمدیان( 
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 کارشناسی ارشد
 مراکز به کننده مراجعه زوجین زناشویی تعهد و جانیهی خودافشایی بر مدار هیجان درمانی زوج اثربخشیبررسی میزان 
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 دکتری تخصصی
 ارزیابی عملكرد آموزشی و تربیتی مراکز پیش دبستانی شهر همدان بر اساس فلسفه تربیتی ) الگوی کرشن اشتاینر(

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران د پور داوود . جو : آقای محمدانش
87 

 دکتری تخصصی
 تبیین مبانی و ابعاد تربیت شهروندی در مكتب اسالم و پراگماتیسم . 
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