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 مشخصات فردی  -الف (  
 

 نام : زینب
 نام خانوادگی : طوالبی

 ایالممحل تولد:
 

 سوابق علمی  –ب( 
 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری      رشته : مدیریت آموزشی 

سوابق تحصیلی :   دکتری مدیریت آموزشی  دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه 
   الزهرا ،

 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا  اول  رتبه
 رتبه اول دکتری دانشگاه تهران 

 

 سوابق آموزشی  –ج( 
سوابق آموزشی : تدریس دروس رشته مدیریت  شامل :    تئوری های مدیریت ، تئوری های مدیریت 

روشهای تحقیق  پیشرفته  ، رفتار سازمانی ، رفتار سازمانی پیشرفته   ، روشهای تحقیق در مدیریت  و
 پیشرفته، مدیریت اسالمی

تدریس دروس رشته علوم تربیتی شامل : روشها و فنون تدریس   ،  قوانین و مقررات در آموزش و پرورش ،  
ارزیابی نظام های کوچک آموزشی ،  نظارت و راهنمایی تعلیماتی  ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ،  

 شی ، تئوری های مدیریت در آموزش و پرورش مدریت عمومی ، مقدمات مدیریت آموز
دانشگاه ایالم ، دانشگاه آزاد واحد ایالم ، دانشگاه پیام نور  ، دانشگاه تهران ،  دانشگاه های محل تدریس : 

 .مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و مرکز آموزش مدیریت دولتی 
 

  سوابق پژوهشی -د(  

  مقاالت    -( الف   

 تربیت ندگاری معلمان در آموزش و پرورش ایالم : فصلنامه علمی پژوهشی ام رویکرد کیفی به -1
 مشارکت و تصمیم گیری ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پروش  -2
تعلیم بنیادین رویکرد تحولی به حفظ و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش  همایش ملی تحول  -3

 تربیتو 

در آموزش و پرورش  همایش تحول بنیادین در آموزش و بررسی موانع کاربست یافته های تحقیقاتی  -4
 پرورش 



3- The relationship between teachers  happiness and quality of work life . 

Procedia –Social and  Behaviorl science 2012.( WCPCG 2012) 

 

4- the effective factors of the improvement of guidance school student. 

Proceeding of  2012  conference  on  psychological  sciences  

And  Behaviors  .(ICPSB2012) 

5- A Survey of the Relationship between Organizational Memory and 

Organizational Learning in Public Organizations of Kerman .International 

 Business Reaserch ,Vol 6,No:1, 2013.Issn 1913 – 9004 E Issn1913-

9012.published by Canadian Center of science and Education . 

 

 

 

 فاتیتال -ب (  
 ه جان دبلیو کرسول  انتشارات ساجکتاب رویکرد کمی ، کیفی و آمیخته در طراحی تحقیق : نوشت:  ترجمه

 نگی  )یونسکو ( زیر چاپ کتاب برنامه ریزی برای تنوع فره: ترجمه  
 نوشته مانفرد ماکس برگمن  .انتشارات ساج   ،ترجمه : کتاب رو ش تحقیق پیشرفته

 

  پژوهشی طرح های -ج( 

و ناظر طرح های تحقیقاتی  وابسته به آموزش و برسی عوامل موثر برانگیزش مدیران ادرات استان ایالم  
 پرورش 

 تان ایالم امکان سنجی احداث شهرک صنایع دستی اس
بررسی مقایسه ای اثر رقابت فردی و رقابت گروهی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی . 

 ناظر طرح 
 بررسی عملکرد مربیان پرورشی از دیدگاه دانش آموزان  ، مدیران و مربیان .ناظر طرح 

 نیاز سنجی آموزشی کارکنان دانشگاه ایالم .)در دست اجرا (
 مدیریتیو سایر رشته  یراهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت و مدیریت اموزشاستاد  

 

  سوابق اجرایی -ه( 

 عضو شورای تحقیقات اموزش و پرورش استان ایالم 
 عضو کمیته علمی شورای عمومی فرهنگ  
 عضو کارگروه آمایش آموزش عالی در استان ایالم  
 ایالم    ن استانداریعضو شورای مشورتی بانوا 


