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Paper presented: 

1.Information Literacy: presented in 18th AAOU Annual Conference in China November 

28-30,2004. 

2.The role of distance education in developing the self- esteem of student in Iran : 

presented in 3th Conference on Research in Distance and Adult Learning in Asia 20-22,2005 

Hong Kong. 

3.Teaching Life Skills through Distance Education: : presented in 19th AAOU Annual 

Conference in Indonesia  September, 15-17,2005. 

4.Teaching Child-rearing through Distance Education: presented in ICDE conference 19-

23 November 2005,Delhi-India. 

5.Empovwering Asia through general curriculum adaptivity based on cultural differences 

in open and distance university: P AAOU conference November 2007,Malaysia. 



6. Gender and Cultural Differences In Atthachment Security :A Comparitive Study,3th 

International Conference on Behavioural Sciences,21 Feb 2014.   

ارائه در سومین همایش ملی سالمت روان و :در بین زوجین فاقد فرزند رابطه ناگویی هیجانی و استیگما7.

 .39اسفند  02-02تندرستی،دانشگاه آزاد اسالمی قوچان،

Paper Published: 

1. Gender and Cultural Differences in Parental Involevment ,an International Annual 

Develop in filed Personality and Social Psychology , vol, 26,2006 India. 

2.Aggression and Attachment Security ,Iranian Journal of Psychology,vol,2,No2,2007. 

 .2،مجله رشد آموزش اجتماعی ،دوره نهم،شماره (اعتماد به نفس)مهارت زندگی 3.

 .4،29،4هشتم، شمارهسواد اطالعاتی و مسؤلیت خطیر آموزش و پرورش مجله رشد اجتماعی،دوره .4

 :فعالیتهای پژوهشی 

مطالعه میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد از خدمات آموزشی و اداری،همکار طرح .1

 .29،1پژوهشی ،

مطالعه سواد اطاالعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد و ضرورت آموزش مستمر به آن ها ،همکار طرح .2

 .2932پژوهشی ،

ررسی ضرورت رعایت قوانین حق مؤلف بین المللی در ایران از دیدگاه اسالم،قوانین کشوری، هنرمندان و ب.3

 2932صاحب نظران ،همکار طرح پژوهشی،

 .اسی ارشد و دکتری راهنمایی و داوری بیش از ده پایان نامه کارشن4.

 



وتأسیس دفتر مشاوره و خدمات  29،1دارای پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سال .5 

 .روانشناسی

 سال سابقه کار مشاوره در کلینیک آموزش و پرورش 6.24

 .دارای گواهینامه تئوری انتخاب از مؤسسه ویلیام گلسر استرالیا.7

 .مربی پیشگیری رشد مدار ،ضمن خدمت و مهارتهای زندگی .8

 و پیشرفته مقدماتی ACT دارای گواهینامه -9


