بنام خدا

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :مهرنوش خشنودي فر
محل تولد  :تهران
وضعیت تاهل :متاهل
وضعیت تحصیلی :دانش آموخته دکتري تخصصی برنامه ریزي آموزش از راه دور (اموزش الکترونیکی و مجازي) و معدل کل  19/24و دارای رتبه
اول فارغ التحصیلی کشوري
عنوان رساله دکتري :ارائه الگوي مطلوب بین المللی سازي برنامه هاي درسی با رویکرد آموزش از دور در نظام آموزش عالی ایران با کسب امتیاز
عالی و نمره 20
رتبه علمی :استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر گروه برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی
سوابق آموزشي /پژوهشي:



استادیار و مدیر گروه آموزشی برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی از سال
1393
استادیار گروه تکنولوژي آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی به مدت  2سال



استادیار و مدیر گروه آموزشی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان و عضو شوراي آموزشی دانشگاه جامع()1390-93



تدریس دروس اصول و مبانی یادگیري الکترونیکی (مقطع دکترا و ارشد) ،روش هاي یاددهی – یادگیري در یادگیري الکترونیکی
( دکترا) ،روانشناسی یادگیري کاربردي در یادگیري الکترونیکی(کارشناسی ارشد) ،تولید مواد یادگیري چند رسانه اي در یادگیري
الکترونیکی(کارشناسی ارشد) ،سیستم هاي پشتیبانی از یادگیرنده در یادگیري الکترونیکی (کارشناسی ارشد) تدریس دروس کاربرد
تئوري ها و اصول یادگیري در برنامه ریزي درسی(مقطع کارشناسی ارشد) ،مدیریت فرایند آموزش(مقطع کارشناسی ارشد) ،حدود و
قلمرو علوم تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد) ،سنجش و ارزشیابی آموزشی(ارشد) اصول و فنون مشاو.ره تحصیلی ،برنامه ریزي آموزشی و
درسی ،مقدمات تکنولوژي آموزشی ،روش ها و فنون تدریس ،فناوري آموزش ،اصول ،مبانی و روش هاي تعلیم و تربیت ،آموزش و
پرورش پیش دبستانی و دبستانی ،مبانی و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان ،روانشناسی یادگیري ،روانشناسی تربیتی ،روانشناسی
رشد ،روش هاي تغییر و اصالح رفتار ،بهداشت روانی ،مهارتهاي زندگی ،مهارتهاي اجتماعی ،ارتباطات ،نظریه هاي ارتباط اجتماعی،
روش تحقیق مقدماتی ،و سایر دروس مرتبط در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی از سال  1382تا کنون در دانشگاه هاي تهران ،علوم
پزشکی ایران و تهران ،علوم بهزیستی ،پیام نور  ،جامع علمی – کاربردي و مرکز آموزش سازمان بهزیستی.



مدرس دوره هاي کشوري تربیت مربی در بهداشت روانی ،مهارتهاي ارتباطی ،مهارتهاي زندگی  ،آموزش پیش از ازدواج و ....



مدرس کالس ها و کارگاه هاي آموزشی تربیت مربی و دانشجوئی آموزش بهداشت روانی ،ارتباط و مهارت هاي زندگی ویژه دانشجویان
در دانشگاههاي صنعتی شریف ،امیر کبیر ،خواجه نصیر ،تهران ،ایران ،شاهد ،تربیت معلم ،علوم اقتصادي ،هنر ،دانشگاه افسري امام علی،
دانشگاه هوایی شهید ستاري ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه شهید عباسپور و دانشگاه آزاد اسالمی از سال  1385تا کنون.



عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس یادگیري الکترونیکی اسفند 1395



دبیر برگزاري مسابقه تولید محتواي الکترونیکی یازدهمین کنفرانس یادگیري الکترونیکی  ،اسفند 1395



عضو کمیته داوري مقاالت یازدهمین کنفرانس یادگیري الکترونیکی  ،اسفند 1395



عضو کمیته علمی و داوري مقاالت دومین همایش بین المللی سالمت الکترونیکی اسفند 1395



عضو کمیته علمی و پانل هشتمین همایش یادگیري الکترونیکی در آموزش پزشکی1394 ،



متخصص کلینیک مشاوره حوزه پتانسیل شبکه هاي مجازي براي یادگیري مبتنی بر سازاگرایی ،هشتمین همایش یادگیري الکترونیکی
در آموزش پزشکی1394 ،



عضو کمیته علمی و مسئول پانل نهمین کنفرانس یادگیري الکترونیکی1393 ،



عضو کمیته داوري مقاالت هشتمین همایش یادگیري الکترونیکی در آموزش پزشکی1394 ،



عضو کمیته داوري مقاالت نهمین کنفرانس یادگیري الکترونیکی1393 ،



عضو کمیته داوري مقاالت همایش یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی شیراز 1392



عضو هیات داوران مجله علمی – پژوهشی مدیا و  IJVLMSقطب آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( 1392تا کنون)



عضو هیات داوران ژورنال آموزش پزشکی()JME



عضو هیات داوران علمی مقاالت در فصلنامه علمی  -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی( 1390تا کنون)



سر دبیر فصلنامه علمی آموزشی ؛نو اندیش؛سازمان بهزیستی استان تهران)1383-85 (.



عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی آموزشی ؛نو اندیش سبز؛سازمان بهزیستی استان تهران)1383-95 (.



دبیر بخش سالمت جامعه مجله علمی دنیاي سالمت)1385(.




عضو پانل آموزش عمومی و دانشگاهی(توانبخشی وحوادث غیر مترقبه) سومین کنگره بین المللی مدیریت بحران درحوادث غیر
مترقبه)1385(.
سخنرانی در سومین کنگره بین المللی مدیریت بحران 1385



عضو پانل علمی همایش حاشیه نشینی و امنیت قضایی قوه قضاییه در سال 1384



عضو و دبیر شوراي پژوهش سازمان بهزیستی استان تهران.



عضو و دبیر شوراي نویسندگان سازمان بهزیستی استان تهران.



عضو کمیته پژوهشی دادگستري استان تهران.



عضوکمیته پژوهشهاي اجتماعی استانداري استان تهران.



عضو اتحادیه بین المللی حفظ محیط زیست ). (IUCN



همکار اصلی در انجام طرح پژوهشی کشوري بررسی ساختار ،رویکردها و الزامات برنامه هاي آموزش مجازي دانشگاههاي جهان -95
1394



مجري طرح طبقه بندي موضوعی دوره هاي آموزش مداوم دانشگاه ع پ شهید بهشتی از جهت مناسبت بکارگیري اپلیکیشن هاي
تعاملی آموزشی ،مرکز پژوهشهاي راهبردي نصر ،در حال اجرا






انجام طرح پژوهشی ارائه الگوي مطلوب بین المللی سازي برنامه هاي درسی در نظام آموزش عالی ایران با رویکرد آموزش از راه دور از
سال 1387-90
انجام طرح پژوهشی بررسی مقایسه اي دیدگاههاي اساتید و دانشجویان گروههاي مختلف آموزشی در مورد تاثیر رویکرد آموزش از راه
دور بر بین المللی سازي برنامه درسی در آموزش عالی ایران1389-91
انجام طرح پژوهشی مقایسه هوش هیجانی در نوجوانان مراکز شبانه روزي و نوجوانانی که با خانواده زندگی می کنند1385 .
انجام مطالعه بررسی زیرساختهاي الزم جهت راه اندازي آموزش الکترونیکی در موسسات آموزشی1385.



انجام مطالعه بررسی مقایسه اي تیپ شخصیتی دانشجویان آموزش ازراه دور و دانشجویان حضوري .1385



طرح پژوهشی بررسی طرح مدارس هوشمند جهت ارتقاي علمی معلمان و دانش آموزان در استان تهران









ارائه مقاله بررسی نگرش و رضایت مندي دانشجویان علوم پزشکی در استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بر روي تلفن هاي همراه به
عنوان ابزار کمک آموزشی ،هشتمین همایش کشوري یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی ،بهمن 1394
ارائه مقاله وره های آنالین آزاد گسترده ) (MOOCsدر آموزش پزشکی :مزایا و چالشها2016 ICELET ،
ضرورت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی و چالش هاي پیش روي آن ،نخستین همایش بین المللی مدیریت
آموزشی ایران1394 ،
بررسی میزان دانش افزایی شرکت کنندگان در دوره آموزش مجازي آشنایی با گونه نادر سمندر لرستانی ،اولین همایش ملی تخصصی
علوم کشاورزي و محیط زیست ایران1394 ،
مکان یابی تفرجگاههاي گردشگري با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر  ICTو تاثیرات آن در گردشگري ،سومین همایش
سراسري محیط زیست ،انرژي و پدافند زیستی1394 ،
بررسی اهمیت آموزشهاي زیست محیطی در معلمان ،سومین همایش سراسري محیط زیست ،انرژي و پدافند زیستی1394 ،
تبیین ویژگی هاي عناصر بر نامه درسی در محیط یادگیري الکترونیکی ،اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نو آوري در آموزش،
1393



یادگیري الکترونیکی ،بستري براي پرورش تفکر انتقادي ،اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نو آوري در آموزش1393 ،



نقش  ICTدر فرایند آموزش محیط زیست ،کنفرانس ملی کشاورزي پایدار ،محیط زیست و توسعه روستایی1394 ،



ارائه مقاله مدل ها و رویکردهاي بین المللی سازي برنامه درسی اموزش عالی ،ششمین کنفرانس بین المللی آموزش عالی فرامرزي ایران
دانشگاه فردوسی مشهد1393 ،



ارائه مقاله نیازسنجی آموزش دانش زیست محیطی در دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان رامهرمز سومین کنفرانس بین
المللی برنامه ریزي و مدیریت محیط ریست ،ایران ،دانشگاه تهران 1392،



ارائه مقاله نقش آموزش های الکترونیکي در توسعه منابع انسانی و تحقق توسعه پایدار ،اولین همایش ملی محیط زیست ،ایران
اصفهان1393



ارائه مقاله بررسی تاثیر آموزش بر نهادینه سازي فرهنگ زیست محیطی در میان کودکان ،اولین همایش ملی محیط زیست ،ایران
اصفهان1393 ،



ارائه مقاله آموزش از دور راهبردي براي بین المللی سازي برنامه هاي درسی در آموزش عالی در کنفرانس بین المللي آموزش،
تحقیق و نوآوری (ICERI) 2011کشور اسپانیا



ارائه مقاله ارائه مقاله سبک یادگیري تطبیقی در یادگیري الکترونیکی در کنفرانس بین المللي



ارائه مقاله چهار چوبی براي محیط آموزشی مجازي هوشمند در اولین همایش از آموزش الکترونیک تا دانشگاه مجازي دانشگاه آزاد
اسالمی1384




) (IETCدر کشور مالزی 2013

ارائه مقاله نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در مدیریت بحران.سومین کنگره بین المللی بهداشت،درمان ومدیریت بحران درحوادث غیر
مترقبه1385.
چاپ مقاله مقایسه تاثیر کالس وارونه و روش سنتی بر رضایت ،مشارکت فعال و میزان یادگیري در یک دوره اموزش مداوم پزشکان
عمومی ،مجله علمی پژوهشی دانگاه علوم پزشکی کردستان ،دوره  ،24فروردین و اردیبهشت 65-56 ،98



چاپ مقاله بررسی تأثیر توانمندي حرفهاي بر کاربرد فاوا از منظر اعضاي هیئت علمی دانشگاه ،مجله علمی پژوهشی ، IJVLMS
زمستان1394



چاپ مقاله ضرورت نیاز سنجی آموزش حرفه اي کارکنان براي یادگیري در محیط الکترونیکی ،مجله علمی پژوهشی مدیا
شماره  3دوره  5پاییز 1393



چاپ مقاله Toward a Distance Education Based Strategy for Internationalization of the
 Curriculum in Higher Education of Iranدر مجله Turkish online Journal education of
 (TOJET) technologyداراي نمایه , 2013, ISI



چاپ مقاله بین المللی سازي برنامه درسی در نظام آموزش از دور در مجله علمی -پژوهشی فناوري آموزش 1390



چاپ مقاله بررسی روند بین المللی سازي برنامه هاي درسی با رویکرد آموزش از دور در نظام آموزش عالی ایران در مجله علمی -
پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 1390



چاپ مقاله بین المللی سازي برنامه هاي درسی در آموزش عالی ایران :چالش ها و راهبردها در مجله علمی  -پژوهشی علوم تربیتی
دانشگاه شهید چمران اهواز1392



چاپ مقاله هوش هیجانی و تعلیم و تربیت در فصلنامه علمی ـ آموزشی نواندیش1384.



چاپ مقاله تفکر خالق و انتقادي در فصلنامه علمی ـ آموزشی نواندیش1383.



چاپ مقاله مقایسه نظام هاي آموزش عالی در کشور هاي توسعه یافته در مجله نامه آموزش عالی1383.



چاپ مقاله یادگیري الکترونیکی در فصلنامه علمی آموزشی نو اندیش()1384



چاپ مقاله مدیریت کیفیت جامع و توسعه سازمانی در فصلنامه علمی ـ آموزشی اندیشه سازمان مدیریت و برنامه ریزي.1384.



چاپ مقاله عوامل موثر در روي آوري جوانان به اعتیاد .ماهنامه پزشکی دنیاي سالمت1385.



چاپ مصاحبه بررسی نظام آموزش عالی ایران در مجله نامه آموزش عالی1383.



تالیف کتاب آموزش از دور و بین المللی سازي برنامه درسی در آموزش عالی ،انتشارات آئیژ1393 ،



تالیف کتاب یادگیری الکترونیکي  :مقدمه اي بر مبانی تعلیم و تربیت ،انتشارات آواي نور ،1393 ،چاپ دوم 1394



تالیف کتاب یادگیری الکترونیکي :از آموزش تا پایش ،انتشارات آواي نور1395 ،



تالیف کتاب خانواده یادگیرنده انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی 1391



ترجمه کتاب اخالق حرفه اي در یادگیري الکترونیکی ،در دست چاپ



ترجمه کتاب  ، smart education & smart e-learningدر دست چاپ



ترجمه و تدوین کتاب بهبودي اسکیزو فرنیا. ،انتشارات دانژه 1388



ترجمه و تدوین کتاب زیستن با ترس ( درك و روشهاي مقابله با اضطراب ) .انتشارات کالم شیدا1384.



همکاري در ترجمه کتاب ساختار روابط خانواده1382.

سوابق اجرائي:


مدیر گروه برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1393



دبیر کمیته توسعه آموزش مجازي دانشگاه ع پ شهید بهشتی از سال 1396



دبیر کارگروه آموزش مجازي منطقه ده آمایشی کشور از سال 1398



مسئول آموزش و ترویج فناوري دانشگاه ع پ شهید بهشتی از سال 1397



عضو هیات علمی گروه تکنولوژي آموزشی دانشگاه خوارزمی به مدت  2سال



مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی و عضو شوراي آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردي واحد رعد به مدت  3سال



مسوول واحد پژوهش و مطالعات سازمان بهزیستی استان تهران.



کارشناس مسئول معاونت پژوهشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مسئولیت اصلی :راه اندازي
دوره هاي یادگیري مجازي و الکترونیکی در دانشگاه )



سوپر وایزر آموزشی و مسئول بخش تحقیق و توسعه در زمینه روش هاي درمانی نوین زخم ها کمپانی چند ملیتی & Smith
 Nephewدر ایران

●کار شناس مسئول و برنامه ریز و مجري و مدرس طرح پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی و درمانهاي اجتماع محور و کارگاههاي آموزشی
مربوطه ( طرح آموزش مهارتهاي زندگی ویژه دانشجویان و طرح درمان اعتیاد اجتماع محور در دانشگاهها) در دفتر پیشگیري از آسیبهاي
اجتماعی معاونت پیشگیري سازمان بهزیستی .
سوابق اجتماعي و فرهنگي:


فعالیت و همکاري در نهادهاي اجتماعی چون بهزیستی ،خانه هاي سالمت و مراکز مشاوره تحصیلی و ...

تقدیر نامه ها:


پژوهشگر نمونه و دریافت لوح تقدیر از مدیر کل سازمان بهزیستی استان تهران در سال 1384



در یافت تقدیر نامه از مدیریت مرکز مشاوره وزارت علوم و رئسا ،معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاههاي تهران صنعتی امیر کبیر،
خواجه نصیر ،هنر ،دانشکده افسري امام علی(ع) ،علوم پزشکی ایران ،تربیت معلم و  ....به منظور تالش در زمینه راه اندازي ،برگزاري و
تدریس دوره هاي مربیگري و آموزشی به داشت روانی و مهارتهاي زندگی و آموزش هاي پیش از ازدواج ویژه اساتید ،دانشجویان و
کارکنان در طی سالهاي . 89-86





دریافت تقدیر نامه از معاونت کل امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور به موجب موفقیت در فرهنگ سازي و اجراي
کارگاههاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و بهداشت روانی در دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی استان تهران در سالهاي 89 ،88 ،87
و 90
دریافت تقدیر نامه از کمپانی چند ملیتی اسمیت و نفیو) (smith& nephewبه عنوان سوپر وایزر آموزشی در سال 2003

دوره های آموزشي مبتني بر مدرک :


دوره فلو شیپی یادگیري الکترونیکی ویژه اساتید دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز



دوره اسکوالر شیپ وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی



دوره  ICDLدر جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با دریافت مدرك



دوره تربیت مربی تسهیلگري



دوره تربیت مربی شبکه سازي



دوره مربیگري آموزش مهارتهاي زندگی ،آموزش زندگی خانواده و آموزش پیش از ازدواج در وزارت علوم ،دانشگاه تهران و سازمان
بهزیستی



روش تحقیق.سازمان مدیریت و برنامه ریزي.



پژوهشهاي سازمانی .سازمان مدیریت وبرنامه ریزي.



کارشناسی آموزش .سازمان مدیریت وبرنامه ریزي.



دوره تربیت مربی پیشگیري از ایدز در زمینه رفتارهاي پر خطر



دوره مواد مخدر و اثرات سوئ آن



بهداشت روانی



پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد.



تغذیه درمانی در طب سنتی



دوره مدیریت فروش مبتنی بر هدف از کمپانی بین المللی


مهارتها:


یادگیري الکترونیکی



تدریس

MERCURRY



پژوهش



سردبیري و مدیریت مجالت علمی



برنامه ریزي ،مدیریت و برگزاري و اجراي همایش ها و کارگاههاي آموزشی در سطوح مختلف علمی



زبان انگلیسی:خواندن ،نوشتن و ترجمه متون بسیار خوب



طراحی صفحات وب



طراحی و تدوین مواد خودآموز و مواد آموزشی در محیط هاي مجازي و الکترونیکی مبتنی بر اصول روانشناسی یادگیري



طراحی الگوریتم و محتواهاي مبتنی بر گیم ،واقعیت مجازي و واقعیت افزوده



تولید مواد یادگیري چند رسانه اي تعاملی )(Story line



تدوین story boardجهت ایجاد موادآموزشی الکترونیکی



کنترل استانداردها وکیفیت محتواي الکترونیکی

 تدوین و طراحی طرح درس
 26215249داخلی 132
تلفن90-26210089 :
پست الکترونیکیmkhoshnoodifar@sbmu.ac.ir

