
1 

 

 باسمه تعالی

                                        

 

 

  

 

 

 

 

 ی علمیشناسنامه

  نام و نام خانوادگی: سید احمد هاشمی

  شهرستان: لامرد

 2/1/1131تاریخ تولد :

  www.Dr-Hashemi.comوب سایت:

 @dr_S_A_hashemiکانال تلگرامی:

 Hmd_hashemi@yahoo.comایمیل: 

hashemi@iaulamerd.ac.ir  
 12122821120تلفن :

 آدرس: استان فارس، شهرستان لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی.

 . 1188، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، برنامه ریزی درسی(: Ph.Dتحصیلات: دکترای تخصصی )

 .برنامه ریزی درسیی علمی: دانشیار رتبه

 

 شغلی:تجارب 
 .1183تا سال  1122سال سابقه اداری و آموزشی  در سازمان های تابعه وزارت آموزش و پرورش از سال  11 -1

 .1183تا  1182عضو شورای حل اختلاف شهر علامرودشت از سال  -2

 ون.تاکن 1183ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در گروه علوم انسانی و اجتماعی از سال تحصیلی پژوهشگر نمونه -1

 تا کنون.1183عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال  -0

 .1188تا 1183مدیر گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال  -3

 .20تا ابان  1188معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرداز سال  -6

 .1188در سال ی علمی همایش زن جنوب دبیر کمیته  -2

 .1188ی فارس در سال ی علمی همایش جنوب استان، محور رشد و توسعه  دبیر کمیته -8

 تاکنون. 1188عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال  -2

 تاکنون. 82اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال دبیر ستاد هم -11

 .1182در سال  1010ی همایش لامرد در افق توسعه ی علمی دبیر کمیته -11

 .1121ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال پژوهشگر برتر منطقه -12

 .1121ی علمی همایش ملی آموزش و امنیت در سال دبیر کمیته  -11

 . 1121انشگاه آزاد اسلامی در سال عضو شورای مشورتی و سیاست گذاری اداره ی کل نظارت و ارزیابی آموزشی د -10

 .1121های استان فارس در سال ی علمی اولین همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش عالی با تأکید بر ویژگی دبیر کمیته -13

 .1120تا 1121دبیر کمیته تخصصی گسترش استان فارس از سال -16

 .1121های استان فارس در سال موزش عالی با تأکید بر ویژگی ی علمی دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آدبیر کمیته -12

 تا کنون. 1121عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال  -18

 .1122مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح کشوری در سال  -12

 .1121و  1122مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح استان فارس در سال های  -21

 تا کنون. 1121مدیر گروه دکتری برنامه ریزی درسی از سال  -21

 .1120تا  1121عضو کارگروه آموزشی و تحصیلات تکمیلی ستاد هماهنگی استان فارس از سال  -22

 .1120تا  1121سرپرست مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی شهرستان لامرد از سال  -21

 .1121می در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال ی یک دانشگاه آزاد اسلاپژوهشگر برتر منطقه  -20

 تا کنون . 1121عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ازسال  -23

 تا کنون .1120رییس دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد از اذر  -26

 تاکنون .11 20تان فارس از سال عضو شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی اس -22

 تا کنون . 1123عضو کمیته نظارت و بازدید از واحدهای استان فارس وارزیابی فعالیت های ستاد اقامه نماز از سال -28

 تا کنون . 1123ل نماینده ی تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در تهیه بسته ی گفتمان سازی و اجرایی سازی نقشه ی جامع علمی کشور از سا -22

mailto:Hmd_hashemi@yahoo.com


2 

 

 

 

 المللی آموزش.ی بین مجله Advisory Boardعضو   -11

International Journal of Instruction. ISSN: 1694-609X,   

 Punjab Education Assessment System(PEAS)ی بین المللی سیستم ارزیابی آموزش پنجاب. ی مجلهعضو هیأت تحریریه -11

  Journal of Studies in Education.ISSN:2162-6952                         ن المللی مطالعات در آموزش پرورشمجله بی Editorial Teamعضو  -12

 (. I.C.S.Aی درسی ایران )عضو انجمن مطالعات برنامه -11

 .تا کنون 59هیات اجرای جذب دانشگاه ازاد اسالمی استان فارس از سالعضو  -10

 .نونتاک23سالتخصصی علوم تربیتی کشورازعضوکمیته  -13

 Reflection on Educational Experiencesسردبیر فصلنامه علمی پژوهشی -12           

 .استادمدعودانشگاههای آزاداسلامی واحدالکترونیک وامارات درمقطع دکتری-18

 

 کتاب ها:
 اتنام انتشار        نوع اثر      نام نویسندگان          نام کتاب                  ردیف

  -سیداحمدهاشمی تعلیم وتربیت اسلامی 1

 بلاغت سیدرضا

 دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد تالیف        

در  مقدمه ای برروشهای تحقیق 2

 برفلسفه تعلیم وتربیت( )باتاکیدفلسفه

  -سیداحمدهاشمی

 بلاغت سیدرضا

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تالیف        

 

پرورش)مشارکت والدین  والدین و آموزش و 3

 در مدارس(

 -سیدرضابلاغت -سیداحمدهاشمی

 مصطفی بهمنی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تالیف        

های انگیزش، و انگیزش)مفاهیم و نظریه 4

 کاربردهای آن در آموزش و پرورش(

سیدعلی  -سیداحمدهاشمی

 سیدرضابلاغت -حسینی المدنی

 اد اسلامی واحد لامرددانشگاه آز تالیف        

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تالیف         سیداحمدهاشمی برنامه ریزی درسی)اصول و کاربرد( 5

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ترجمه        منیره مهرابی -سیداحمدهاشمی تدریس موثر)شواهد و اقدامات ( 6

پژوهش در علوم تربیتی وروان  7

رسی انواع پژوهش به همراه شناسی)بر

راهنمای عملی نگارش پایان نامه، رساله 

 ومقاله(

 خسرو وشیرین تالیف         سیدرضابلاغت -سیداحمدهاشمی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تالیف         سیداحمدهاشمی آموزش عالی)مفاهیم و رویکردها( 8

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تالیف         ابلاغتسیدرض -سیداحمدهاشمی فرهنگ و تعلیم وتربیت 9

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تالیف         سیداحمدهاشمی آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالیفن 11

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تالیف         سیداحمدهاشمی تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت 11

ابراهیم نجفی -سید احمدهاشمی هنر و تربیت دینی 12

 نژاد

 تایماز تالیف        

 تایماز تالیف         عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی مدارس هوشمند 13

آمار و کاربرد آن در علوم تربیتی و  14

 روانشناسی

 تایماز تالیف         عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی

 تایماز تالیف         عباس حضرتی -داحمدهاشمیسی مبانی مدیریت آموزشی 15

کبری خواجه  -سیداحمدهاشمی مبانی سازمان و مدیریت 16

 پورفیروزآبادی

 تایماز تالیف        

 

 تایماز تالیف         دنیاگندمکار -سیداحمدهاشمی  غیر درسی)جایگاه و کاربرد( مطالعه 17

 تایماز تالیف         رقیه رفعتی -احمدهاشمیسید آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی 18

 -جمشیدامیدی -سیداحمدهاشمی ای معلمان)اصول و راهکارها(هویت حرفه 19

 پروین اکبریه

 تایماز تالیف        



3 

 

ریزی آموزشی و نگرش سیستمی در برنامه 21

 درسی

 تایماز تالیف         عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی

کبری خواجه  -حمدهاشمیسیدا اصول سرپرستی 21

 پورفیروزآبادی

 تایماز تالیف        

 -جمشیدامیدی -سیداحمدهاشمی فلسفه آموزش و پرورش 22

 پروین اکبریه

 تایماز تالیف        

 تایماز تالیف         عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی های تحقیق در علوم انسانیروش 23

 تایماز تالیف         عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی گیری و سنجش در علوم تربیتیاندازه 24

 تایماز تالیف         دنیاگندمکار -سیداحمدهاشمی تکنولوژی آموزشی 25

کبری خواجه  -سیداحمدهاشمی های تدریس پیشرفتهروش 26

 پورفیروزآبادی

 تایماز تالیف        

 تایماز تالیف         رقیه رفعتی -سیداحمدهاشمی آموزش هنر در دوره ابتدایی 27

 -جمشیدامیدی -سیداحمدهاشمی آموزش و پرورش تطبیقی 28

 پروین اکبریه

 تایماز تالیف        

 تایماز تالیف         عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی مبانی طراحی آموزشی 29

 تایماز تالیف         دنیاگندمکار -سیداحمدهاشمی روانشناسی یادگیری 31

کبری خواجه  -سیداحمدهاشمی وزشگاهیمدیریت آم 31

 پورفیروزآبادی

 تایماز تالیف        

 تایماز تالیف         رقیه رفعتی -سیداحمدهاشمی اجتماعی-آشنایی با فعالیتهای تربیتی  32

سعیده طیبی  -سیداحمدهاشمی های برنامه درسینظریه 33

 طاهری

 شیوا رسا تالیف        

 تایماز تالیف         خلیل فروتن -سیداحمدهاشمی ا ارزشیابی توصیفیفراتر از یادگیری ب 34

 -علی کیمیایی -سیداحمدهاشمی ی سومرویکردهای نوین آموزشی در هزاره 35

 بتول قائدی

 تایماز تالیف        

سیده سکینه -سیداحمدهاشمی کارکردهای آموزش وپرورش پایدار 36

 موسوی

 تایماز تالیف        

آتنامسن  -سیداحمدهاشمی اندازهای یادگیری)مغز،ذهن،تربیت( چشم 37

 آمنه مسن آبادی -آبادی

 گیوا ترجمه       

 تایماز تالیف         علی کیمیایی -سیداحمدهاشمی تفکرانتقادی درعلوم تجربی دوره ی ابتدائی 38

توسعه تربیتی پایدار با نگاهی به مدارس  39

 هوشمند

 -ایینهضت صف -سیداحمدهاشمی

 یوسف رازقی

 سبط النبی تالیف        

تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم  41

 ابتدایی با تاکید بر خلاقیت کودکان

 پارلاق قلم تالیف         مهدی نوروزی -سیداحمدهاشمی

 

 پارلاق قلم تالیف         مهدی نوروزی -سیداحمدهاشمی تربیت در اسلام 41

 پارلاق قلم تالیف         مهدی نوروزی -سیداحمدهاشمی آموزش بزرگسالان 42

 پارلاق قلم تالیف         مهدی نوروزی -سیداحمدهاشمی برنامه ریزی نیروی انسانی 43

 -مختاررنجبر -سیداحمدهاشمی مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی 44

 مهدی نوروزی

 پارلاق قلم تالیف        

 راه بهروزی تالیف         مریم ستایش فر -هاشمیسیداحمد مدیریت کلاس 45

-نهضت صفایی -سیداحمدهاشمی مروری بر آراء تربیتی استاد مطهری و نیچه 46

 ابراهیم صحرانشین

 موعود تالیف        

 -پروانه دودمان -سیداحمدهاشمی تربیت درنهج البلاغه 47

 آرمان رستمی

 سبزیاران گستر تالیف        



4 

 

تربیت از نگاه خواجه نصیرالدین  تعلیم و 48

 طوسی و جان دیویی

-پروانه دودمان-سیداحمدهاشمی

 شهنازدهقان باغ بردانی

 سبزیاران گستر تالیف        

آتنامسن  - -سیداحمدهاشمی مشارکت والدین در یادگیری 49

 آمنه مسن آبادی -آبادی

 گیوا ترجمه      

 

تاملی بر نقش فرهنگی روحانیت پس از  51

 انقلاب اسلامی

ابراهیم -سیداحمدهاشمی

 نهضت صفایی-صحرانشین

 تالیف       

 

 

 ندای کارآفرین

نگاهی بر روش تدریس فعال و نقش آن بر  51

 شخصیت اجتماعی دانش آموز

 

ابراهیم -سیداحمدهاشمی

 نهضت صفایی-صحرانشین

 سیدعبدالواحد سالار گزیری

 ندای کارآفرین تالیف       

 -پروانه دودمان -سیداحمدهاشمی ی فارابی وپیاژهآرای تربیت 52

 زیبا بسارده

 سبزیاران گستر تالیف       

 -پروانه دودمان -سیداحمدهاشمی اندیشه های تربیتی ابن سینا وجان دیویی 53

 فروغ هاشمی

 سبزیاران گستر تالیف       

مهدی   –سید احمد هاشمی  نقش خانواده در تربیت فرزندان 54

 شهناز دهقان بردانی –نوروزی 

 پارلاق قلم تالیف       

 -مهدی نوروزی  –سیداحمدهاشمی رفتار سازمانی 55

 عبدالمجید روشن

 پارلاق قلم تالیف       

 -مهدی نوروزی  –سیداحمدهاشمی اصول مدیریت آموزشی 56

 محمد حسن رفعت

 پارلاق قلم تالیف       

 -مهدی نوروزی  –سیداحمدهاشمی روابط انسانی در سازمان های آموزشی 57

 محبت حسن پور

 پارلاق قلم تالیف       

 -مهدی نوروزی  –سیداحمدهاشمی بهسازی سازمانی 58

 محبت حسن پور

 پارلاق قلم تالیف       

شهناز دهقان  -سیداحمدهاشمی مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران 59

 مهدی نوروزی -بردانی

 پارلاق قلم تالیف       

صادق نوروز  –سیداحمدهاشمی مدیریت منابع انسانی 61

 رامین نوروز مصرمی –مصرمی 

 پارلاق قلم تالیف      

صادق نوروز  –سیداحمدهاشمی مبانی روانشناختی برنامه ریزی درسی 61

 زارعی فاطمه  -مصرمی 

 پارلاق قلم تالیف      

 

 

 

 

 

 مقالات چاپ شده:
 

                  

 

 ردیف

 

 

 نام مقاله                      

 

 نام نویسندگان

 

 محل چاپ یا ارائه      
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پژوهشی رهبری و مدیریت  -ی علمیفصل نامه 

ی چهارم،  آموزشی، سال چهارم، شماره

1389،ISC 

جهانی شدن و توسعه ی علمی در دانشگاه ها با توجه به  7

 اریرویکرد مشتری مد

، 1391پژوهشی تولید علم،  -ی علمیفصل نامه  سیداحمدهاشمی

 ISCپذیرش جهت چاپ،

، 1391پژوهشی تولید علم، -ی علمی فصل نامه  سیداحمدهاشمی ی علمیجایگاه تفکر انتقادی در توسعه  8

 ISCپذیرش جهت چاپ،

بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر با خلاقیت و  9

 شهرستان لامرد نوآوری مدیران مدارس

 -احمدصادقی فرد -سیداحمدهاشمی

 ابوذرهمتی

پژوهشی پژوهش در برنامه -ی علمی فصل نامه

 ISC،1391ام،ی سی  ریزی درسی، شماره

ها: خردورزی ضرورتی برای تولید علم در دانشگاه  11

ی خردورزی در های ترویج و توسعه  بررسی راه

 ها به منظور تولید علم دانشگاه

ی  پژوهشی تولید علم، شماره -ی علمیفصل نامه  سیدرضابلاغت-داحمدهاشمیسی

 ISC،1391شانزدهم،

توسعه  کیفی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر سطح  11

های برنامه آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد شاخص 

  ریزی

پژوهشی رهیافتی نو  در  -ی علمی فصل نامه سیداحمدهاشمی

ی ،سال سوم ،شماره ی دوم مدیریت آموزش

،1391،ISC 

ی رفتار اطلاع یابی معلمان پژوهنده و غیر مقایسه  12

 پژوهنده

 -حسین فیاض بخش-سیداحمدهاشمی

 حبیب نکویی -ابوذرهمتی

پژوهشی پژوهش در برنامه  -ی علمیفصل نامه 

 ISC،1391و یکم،  ریزی درسی، شماره ی سی

ضای هیئت علمی بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اع 13

 دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک

ابوالفضل  -ابوذرهمتی -سیداحمدهاشمی

 عباسی

پژوهشی فناوری اطلاعات و -فصلنامه ی علمی

 ISC،1391ارتباطات در علوم تربیتی،شماره دوم،

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خود کنترلی معلمان  14

 ابتدایی شهر زاهدان

زری  -سیدرضابلاغت -شمیسید احمدها

 محمدمحمودوند -خزاعی

نوآوری مدیریت   پژوهشی –فصل نامه ی علمی 

(، 31آموزشی، سال هشتم، شماره سوم ) مسلسل

 ISC،1392تابستان 

سازمانی و رفتار  اعتمادرابطه بین عدالت سازمانی با  15

ی از دیدگاه مدیران گروه های آموزشی نمدنی سازما

 دانشگاه آزاد اسلامیواحدهای منطقه یک 

 -سیروس حدادنیا -سیداحمدهاشمی

 حجت اله فانی

رهیافتی نو در   پژوهشی –فصل نامه ی علمی 

 ISC،1392مدیریت آموزشی شماره چهارم،

وری با نقش واسطه ی بین مدیریت دانش و بهرهرابطه 16

گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 لامرد

 

 در نو رهیافتی  پژوهشی –صل نامه ی علمی ف سیداحمدهاشمی

 ISC،1393چهارم، شماره، آموزشی مدیریت

 

17 

بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران مدارس و عملکرد 

 آنان در جذب منابع مالی در شهرستان لامرد 

 

پژوهشی رهبری و مدیریت  -ی علمیفصل نامه  سیداحمدهاشمی

 ISC،1393، سومی  آموزشی، سال چهارم، شماره
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بررسی نقش واسطه گری سلامت روانی در رابطه بین  18

تعهد مذهبی با عملکرد شغلی در دانشگاه ازاد اسلامی 

 واحد لامرد

روش ها و مدل های پژوهشی  -ی علمیفصل نامه  سیداحمدهاشمی

 ISC، 18شماره5دوره، 1393، روانشناختی 

ان بررسی عوامل اجنماعی موثر بر مشارکت سیاسی زن 19

 سال شهرستان لامرد( 39تا  18)مطالعه موردی : زنان 

، 1393، زن و جامعه پژوهشی  -ی علمیفصل نامه  سیداحمدهاشمی

 ISC،1394سال ششم، شماره ی اول، بهار 

رابطه استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود  21

 عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشکده پرستاری لامرد

پژوهشی راهبرد های آموزش در  -نشریه علمی  سیداحمدهاشمی

 1394، 1، شماره  8علوم پزشکی، دوره 

ارز یابی کیفیت فرایند تدریس در دانشکده پرستاری  21

 94-93شهر لامرد در سال تحصیلی 

پژوهشی راهبرد های آموزش در -نشریه علمی ابوالفضل عباسی -سیداحمدهاشمی

 1394، 3، شماره  8علوم پزشکی، دوره 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با  22

میل به ماندگاری مدیران مدارس ابتدایی شهرستان 

 لامرد

نوآوری های مدیریت آموزشی، سال نهم، شماره  ابوالفضل عباسی-سیداحمدهاشمی

 1393(، 36چهار )مسلسل 

ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه  23

 دیدگاه اساتید و دانشجویان ی یک از

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،سال دهم ،  ابوالفضل عباسی-سیداحمدهاشمی 

 1395، زمستان  5شماره 

در نظام  یعلم یئته یها یستگیشا یابیمدل ارز یهارا 24

دانشگاه آزاد  یمورد: واحدها) اسلامی دانشگاه آزاد

 (استان فارس یاسلام

 -اصغرماشین چیعلی  -سیداحمدهاشمی

 کامران محمدخانی

نو در  یافتیره  پژوهشی – یعلم یفصل نامه 

، زمستان  4شماره  ،ی،سال هفتم آموزش یریتمد

95 

25 Model to evaluate faculty competence in 

higher education of educational city 

زمستان 45فصلنامه مدیریت شهری  شماره ی  سیداحمدهاشمی

2116 

ی درسی سه بررسی وضعیت آموزش فلسفه در برنامه 26

 ی ابتدایی از دیدگاه معلمانساله اول دوره

 

، 48، شماره 11دوره فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، ابوالفضل عباسی -سیداحمدهاشمی

 1395پاییز 

27 The use of Critical Thinking in Social 

Science Textbooks High School: a field 

Study of Fars province in Iran 

Seyed ahmad hashemi "International Journal of Instruction" 

  ISSN:1694-609x.VOL. 4(1), 2010 

28 Science production in Iranian Educational 

System by the Use of Critical Thinking 
 Seyed ahmad hashemi                 

               
"International Journal of 

Instruction"ISSN:1694-609X.VOL. 3 

(1), 2010 

 

29 Students’ Participation in Education as a 

Democracy Indicator: the Study of  

Sunbeam Composition Method in 

Guidance Schools of Iran , Hormozgan 

Seyed ahmad hashemi-sayed 

reza blaghat 

"Journal of Educational Studies" 

ISSN: 2162-6952,VOL.4(1), 2011 

31 A Survey of the Application of  

Information Communication Technology 

in Education 

Seyed ahmad hashemi- dariuosh 

hayati 

"International Journal of Information 

and Education Technology", Issn: 

2010-3689, VOL.2(1), 2012 

31  

Trans media Storytelling, advantages and 

disadvantages 

Seyed ahmad hashemi- dariuosh 

hayati 

"International Journal of Information 

and EducationTechnology " ,Issn : 

2010-3689, VOL.3(2),  2012 

32 Investigation of Iranian free zone success 

criteria 
Seyed ahmad hashemi Kuwait chapter of AJBMR,vol 1(12) , 

2012 

 

33 Investigation of the relations between 

emotional intelligence and organizational 

sociability with productivity of faculty 

members of lslamic azad universities of 

fars province 

Seyed ahmad hashemi International journal of current life 

sciences, Issn: 1805-3602, VOL.2(3), 

2013ISI 

34 Investigation of the Development Obstacles 

of the Informational Literacy of Faculty 

Members in Region 1 Universities, Iran 

Seyed ahmad hashemi European Online Journal Of Natural 

And Social Sciences,VOL.2(3),2013-

ISI-Listed 

35 investigating the relationship between 

organizational climate and organizational 

commitment and organizational 

effectiveness among school managers: a 

case study in fars province in iran 

                                    Seyed ahmad 

hashemi 
European online journal of natural 

and social sciences,vol.2(3) ,2013, ISI-

Listed 
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36 Effects of utilization of the components of 

the learning organization in higher 

education 

Seyed ahmad hashemi European online journal of natural 

and social sciences, Issn: 1805-3602, 

VOL.2(3), 2013, ISI-Listed 

37 Development of Human Sources 

Competence is the Necessity of 

Organizational Processes Development 

Seyed ahmad hashemi-

mohammad sadegh hoseini-

abilfazl abbasi 

Shiraz journal of system management, 

special Issue(0),2013,ISC 

38 Supervision and evaluation role in higher 

education effectiveness 

 Shiraz journal of system 

management,vol.1(3) ,2013, ISC 

39 The relationship between decision-making 

styles of four- dimensional model of 

Robbins with managers, creativity and 

innovation: a field study of lamerd city in 

iran 

Seyed ahmad hashemi International journal of current life 

sciences,acceptance,2014, ISI 

41 The investigation of relationship between 

emotional intelligence, social capital and 

the organizational commitment of the high 

schools teachers in lamerd, iran 

Seyed ahmad hashemi International journal of current life 

sciences, acceptance,2014, ISI 

41 Study case: examining the rate of using 

learner organization components in lamerd 

city primary schools in teachers' view 

seyed ahmad hashemi International Journal of current life 

science,vol.4(5),2014, ISI 

42 Investigate the relationship between 

organizational climate and organizational 

health and job performance of 

administrators of school: a field study of 

lamerd city in iran 

Seyed ahmad hashemi-

ghodratollah mohammadi-

abolfazl abbasi 

International Journal of current life 

science,vol.4(5),2014, ISI 

43 Intrinsic Appraisal Of Quality In Region1 

Islamic Azad Universities , Iran  

Seyed ahmad hashemi Indian Journal of Scientific 

Research,vol.2.(1),2014, ISI-Listed 

44 Analysis of external quality proficiency of 

Islamic azad universities of area 1 from 

graduates and employers viewpoints 

seyed ahmad hashemi c Indian Journal of Scientific 

Research,vol.1 (1),2014, ISI-Listed 

45 the relationship between emotional 

intelligence and self-efficacy and academic 

performance of students 

Seyed ahmad hashemi-hasan 

khezri-abolfazl abbasi-aboozar 

hemmati-zainab hashemi 

International journal of scientific 

management and 

development,acceptance,2014,isc 

46 Examining the Relation between Principals 

Decision-Making Styles and Productivity 

in high schools of Lamerd City 

Seyed ahmad hashemi Advances in Natural and Applied 

Sciences,vol.8(7),2014, ISC 

47 Structural Model for Occupational 

Prestige in Female Faculty in Azad 

University of Iranshahr 

Seyed ahmad hashemi "International journal of management 

and social sciences research 

(IJMSSR)",vol.3(3),2014 

48 Analyzing the relation between spiritual 

intelligence and communication skills, and 

effectiveness among  fars  province 

principals 

Seyed ahmad hashemi International journal of scientific 

management and development, 

acceptance,2014, 

49 Investigation of Effective Factors on 

Achievement Motivation of students of the 

Islamic azad university, lamerd branch in 

2011-2012 

Seyed ahmad hashemi-abofazl 

abbasi-shbnam almasiyan 

International SAMANM Journal of 

Marketing and 

Management,vol.2(2),2014 

51  

 Feasibility Study of the Use of Information 

and Communication Technology in 

Secondary Schools: A Case Study of Iran; 

City Lamerd 

 

Seyed ahmad hashemi-ali 

alimoradpour 

International Journal of Scientific 

Research 

 (IJSCR) Vol. 8(2), 2014,isi 

 

51  

 Investigating the quality of the teaching 

process, teachers in elementary schools of 

Lamerd from the Perspective of managers 

 

Seyed ahmad hashemi- ameneh 

bostan 

Egyptian Journal of Pure and Applied 

Sciences  

 Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1 (2014), isc 

52  

 Investigating of the application of 

information and communication 

technology barriers in lamerd County 

secondary school from the perspective of 

secondary cross section teachers 

 

Seyed ahmad hashemi-hamzeh 

rahpeyma 

Egyptian Journal of Pure and Applied 

Sciences  

 Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1 (2014) 
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53  

 Creative Education in Curriculum, The 

Basis for Knowledge Production in 

Education Systems 

 

 Seyed ahmad hashemi-abolfazl 

abbasi-fateme firouz komishani 

 

A Journal of Multidisciplinary 

Research  

 Vol. 3 ( 10) 2014,isc 

54 DELIBERATION ON THE 

IMPORTANCE AND NECESSITY OF 

BEING LEARNER FARS HIGHER 

EDUCATION (OBSTACLES AND 

METHODS) 

Seyed ahmad hashemi-

ghodratollah moammadi-

abolfazl abbasi 

International Journal of Current Life 

Sciences  Vol.4 , (9),  2014,isi 

55 THE STUDY OF FAMILIARITY OF 

PRIMARY SCHOOL 

ADMINISTRATORS AND TEACHERS 

WITH THE FUNCTIONS OF 

MANAGEMENT IN THE EDUCATION 

OF BEIRAM DISTRICT IN 

2013-2014 

   Seyed ahmad hashemi-

mohammad   akbari  

International Journal of Current Life 

Sciences  Vol. 4( 9), 2014 

56 Performance Evaluation of Education 

Using the Organization Excellence 

Model (The Enablers): A Case Study of 

Iran 

Seyed ahmad hashemi International Journal of Economy, 

Management and Social Sciences Vol 3 

(10), October, 2014, isc 

57 Investigating the Relationship Between 

knowledge Management and 

Organizational Culture 

Seyed ahmad hashemi Shiraz Journal of System Management 

Special Issue 2014, isc 

58 COMPARISON OF THE RATE OF 

USAGE OF CHARACTERISTICS OF 

LEARNING 

ORGANIZATIONS IN ISLAMIC AZAD 

AND STATE UNIVERSITIES OF FARS 

PROVINCE IN 

ACADEMIC YEAR 2013-2014 

Seyed ahmad hashemi International Journal of Current Life 

Sciences Vol.4 ( 7),  2014, isi 

59  

 The Relationship between Self-Efficacy 

Component and Research Spirit among 

Teachers of Schools in the Academic Year 

2012-2014 in the Lamerd City 

 

Seyed ahmad hashemi-golam 

hossen namjoonasab  

Egyptian Journal of Pure and Applied 

Sciences ,  

 1 (2014), isc 

61 ASSESS THE ACHIEVEMENT OF THE 

PERSIAN COURSE 

OBJECTIVES FROM SIX 

ELEMENTARY TEACHERS' VIEWS, IN 

THE BASTAK IN THE SCHOOL YEAR 

2014 -2013 

Dr. 

Seyed ahmad hashemi-eisa 

amiri-mohammad taher 

mohammadpoor 

Kuwait Chapter of Arabian Journal of 

Business and Management Review Vol. 

4(1) , 2014, isc 

61 WAYS TO ENHANCE THE 

EFFECTIVENESS OF THE 

MECHANISMS OF IN-SERVICE 

COURSES ON LAMERD JOB 

PERFORMANCE OF TEACHERS IN 

FUNDAMENTAL 

TRANSFORMATION PLAN 

Seyed ahmad hashemi-eisa 

amiri-ali pakdel 

Kuwait Chapter of Arabian Journal of 

Business and Management Review Vol. 

4(1) , 2014, isc 

62 The Role of First High School Social 

Studies Textbooks in 

Creating and Fostering Citizen 

Professional Features from 

Teacher’s Views in the Mohr and Lamerd 

Cities 

Dr. seyed ahmad hashemi- 

sakinehsapideh dam 

Management and Administrative 

Sciences Review 

e-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X 

Vol. 3(7) , 2014, isc 

 

63 The Study of the Professional 

Qualifications of Elementary 

School Principals from the Teachers’ 

Perspective: A Study of 

Lamerd City Iran 

 

Seyed ahmad hashemi-ali 

haghighi 

Management and Administrative 

Sciences Review 

e-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X 

Vol. 3(7) , 2014, isc 
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64  

 The Study of Effectiveness of 

Administrative Reform Program on 

Customer’s Satisfaction in the Education 

Departments of the Cities of Mohr and 

Lamerd 

 

Dr. seyed ahmad hashemi- hasan 

karimi 

MAGNT Research Report (ISSN. 

1444-8939) , vol 2 (7), 2014, isi listed 

65  

 The Relationship between Creativity of 

School Administrators and Their 

Performance in Attracting Funds in the 

Lamerd City in Academic Year 2013-2014 

 

Dr.seyed ahmad hashemi-kobra 

ghasemi 

Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1 (2014) , isc 

66 Empowering higher education human 

resources strategy to achieve efficiency 

Seyed ahmad hashemi Academy of word business ,marketing 

& management development 

conference proceedings , vol 6 (1), 2014 

67  

 The Study of Identifying Factors affecting 

Academic Achievement of Student Shahed 

Scatter Plot of The Lamerd City in Year 

2013-2014 

 

Seyed ahmad hashemi-eisa 

amiri-abdollah heydaripoor 

A Journal of Economics and 

Management4 
 Vol. 3 ( 10) , 201, isc 

68  

 Assess the Training Needs of Teachers in 

Term of Elementary Teachers' Views of 

the Alamarvdasht Education in Academic 

Years 2013-2014 

 

 Seyed ahmad hashemi 

 

A Journal of Economics and 

Management4 
 Vol. 3 ( 10 ) , 201, isc 

69  

 The Effect on Quality of life of the People 

in the Pars Special Economic Energy Zone 

Asaluyeh 2014 

 

 Dr. Seyed Ahmad Hashemi 1 and 

Hossniyeh Taheri 2 

 

Dr.seyed ahmad hashemi-

hossniyeh taheri 

MAGNT Research Report (ISSN. 

1444-8939) Vol.2 (Special Issue) ,  2014, 

isi listed 

71  

 The Relationship between Creativity of 

School Administrators and Their 

Performance in Attracting Funds in the 

Lamerd City in Academic Year 2013-2014 

 

 Seyed ahmad hashemi 
Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1,  (2014) , isc 

71  

 Study of Methods Effect Religious 

Attitudes on the Social Adjustment of 

Middle School Students Lamerd City 

 

 Seyed ahmad hashemi-mokhtar 

ranjbar- narjes amiri 

MAGNT Research Report  Vol.2 

(Special Issue) ,  2014, isi listed 

72  

 Effects of Some Developmental Theories 

on Improving Primary School Students’ 

Educational Drop  

 

Seyed ahmad hashemi-habib 

bagheri-khalil ahangaran 

 

Academic Journal of Psychological 

Studies. Vol. 3 (9), 2014 

73  

 Assessment the Achievement of the 

Objectives of Six Grade Elementary School 

from Bastak Six Grade Elementary School 

Teachers’ Views in the School Year 2013-

2014 

 

Seyed ahmad hashemi-masoud 

dast pak 

International Journal of Basic Sciences 

& Applied Research. Vol. 3 (SP), 2014  

 

74  

 Assessment the Achievement of the 

Functions of the Education System from 

the Perspective of Janah Secondary 

Teachers in the School Year 2013-2014 

 

Seyed ahmad hashemi- 

Muhammad parydar 

 

International Journal of Basic Sciences 

& Applied Research. Vol. 3 (SP), 2014 

 

75  

 A Study of Gardner's Theory of Multiple 

Intelligences in the Field of Elementary 

Mathematics Instruction 

 

 Seyed ahmad hashemi- sayed 

abdohadi samavi-khalil 

ahangaran 

International Journal of Management 

Studies Vol. 3(2) , 2014, isc 
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76  

 Assess the Achievement of the Objectives 

of Technology Work Course of Sixth-

Grade Elementary from the Perspective of 

the Sixth Elementary Teachers in Asalooye 

City in the Academic Year 2013-2014 

Sayed ahmad hashemi-ebrahim 

shabani 
International Journal of Basic Sciences 

& Applied Research. Vol. 3 (SP), 2014  

 

77  

The Study of Effect of Evaluation Plan 

Describing the Life Skills of Elementary 

School Students Lamerd City's 

Department of Education in the Academic 

Year 2013-2014 

 

 

Dr.seyed ahmad hashemi-

masoud asadian 

Journal of Social Issues & Humanities, 

Volume 2, Issue 6, June,  2014, isc 

78  

 Evaluation of Performance of the 

Effectiveness Education Departments in 

Education Process from the Perspective of 

Secondary School Teachers of Secondary 

School 

Seyed ahmad hashemi-hossein 

ghanbari 

International Journal of Basic Sciences 

& Applied Research. Vol. 3 ( SP), 2014 

 

79  

 Examining the Relationship between 

Kohlberg's Theory of Moral Development 

and Language Learning among Iranian 

Elementary Students 

Seyed ahmad hashemi- Zahra 

monfared- 

  

 

International Journal of Management 

Studies، 

 Vol. 3(2),2014, isc 

81 A Study on Functionality of Collaborative 

Learning in Teaching Primary 

Mathematics 

Seyed ahmad hashemi Martinia,  

 

 VOL.5( 2), 2014, isi listed 

81  

 Examining Functions of Brainstorming in 

Learning Arabic in Iran 

Seyed ahmad hashemi  

 International Journal of Management 

Studies،, isc 

 Vol. 3(2),2014 

82  

 The Effect of Tanavrz Plan on Cognitive 

Abilities - Movement Fourth Grade 

Students from the Perspective of Physical 

Education Teachers 

 

Seyed ahmad hashemi- majid 

safari 

A Journal of Multidisciplinary 

Research Vol. 3 (11), 2014 

83 Verify compliance sixth grade curriculum 

with the needs of students 

Seyed ahmad hashemi Journal of Scientific Research and 

Development .Vol.2 (1), 2015, isi listed 

84  

 Some Underlying Factors of Behavioral 

Disorders in Primary Students and their 

Interaction with Primary Education 

Objectives 

Seyed ahmad hashemi Jamaican journal of science and 

technology, 2015, isi listed 

85  

 Evaluation of Primary School Gift of Sky 

Book from the Religious Teachings 

Perspective According To the Document 

Element of Fundamental Change 

 

Seyed ahmad hashemi  

Journal of Social Issues & Humanities, 

Volume 3(6)، 2015، isc 

86  

 A survey of the basic goals of social studies 

sixth grade of elementary teachers' views 

sixth city seal in the academic year 2013-14 

 Seyed ahmad hashemi Technical Journal of Engineering and 

Applied Sciences,2014 

87  

 REVIEW THE STATUS OF 

DEVELOPMENT OF NATIONAL 

IDENTITY FROM THE PERSPECTIVE 

OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS OF 

BEIRAM DISTRICT EDUCATION IN 

THE SCHOOL YEAR 2013-2014 

Seyed ahmad hashemi Indian Journal of Fundamental and 

Applied Life Sciences Vol. 4 (S4),2014, 

isi listed 
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88  

 Evaluation of Effectiveness of the Keramat 

Plan in Promoting Students’ Life Skills in 

Parsian City 

 

 Seyed ahmad hashemi 

Journal of Social Issues & Humanities, 

Volume 3( 1), 2014 

89 The Relationship between Self-Efficacy 

Component and Research Spirit among 

Teachers of Schools in the Academic Year 

2112-2114 in the Lamerd City 

Seyed ahmad hashemi Egyptian Journal of Pure and Applied 

Sciences, Volume 3( 6), 2015, isc 

91 The Effect on Quality of life of the People 

in the Pars Special Economic Energy Zone 

Asaluyeh 

                                                                           

Seyed ahmad hashemi  

MAGNT Research Report, Volume 

3(special issue), 2015,  isi listed 

92  

 Assess the Training Needs of Teachers in 
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 1393وارتباطات ، 

  خمینی امام حضرت (ره)سیاسی اخلاق و اندیشه 171

 

همایش ملی شناخت اندیشه های امام  سیداحمدهاشمی

 1393خمینی)ره(،
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 های اندیشه در اجتماعی تربیتی نکات بررسی157 172

نظام  در (ره)خمینی دیدگه امام از اجتماعی و تربیتی

 اسلامی تربیت و تعلیم

                                                                        

همایش ملی شناخت اندیشه های امام  سیداحمدهاشمی

 1393خمینی)ره(،

بررسی میزان تحقق اهداف درس تفکر و سبک زندگی  173

متوسطه اول از دیدگاه معلمان متوسطه اشکنان و لامرد 

  1393 – 94در سال تحصیلی

توسعه و اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری  سیداحمدهاشمی -فاطمه غفاری

ترویج علوم تربیتی و روانشاسی، جامعه شناسی و 

 1393علوم فرهنگی اجتماعی ایران، 

174  

 The Relationship between Job Satisfaction 

and Participatory Management and the 

Quality of Working Life of First and 

Second Grade among Secondary School 

Teachers in School Year 2014-20105 

Seyed ahmad hashemi International Journal of Review in Life 

Sciences,vol 5(1), 2015,ISC 

175  

 The Study of Parents’ Participation in 

Shibkoh Elementary School from  

Principals and Teachers Perspective in the 

School Year 2014-2015 

Seyed ahmad hashemi International Journal of Review in Life 

Sciences,vol 5(3), 2015,ISC 

176  

 Evaluation the Use of the Components of 

the Constructivist Teaching Method in 

Elementary Schools from Teacher’s 

Perspective in the Department of 

Education of Bandar Lengeh City in 

Academic Year 2014-2015 

Seyed ahmad hashemi International Journal of Review in Life 

Sciences,vol 5(3), 2015,ISC 

177  

 Studying the Prevalence of Behavioral 

Disorders among Elementary School 

Students of Lamerd City in the Academic 

Year 2014-15 

Seyed ahmad hashemi 

 

Journal of changed teachers 

university-natural science edition,2015 

ارائه الگویی برای آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان  178

 بر اساس رویکرد فلسفه برای کودکان متیو لیپمن

وانشناسی و کنفرانس بین المللی علوم انسانی،ر روییت تن زکی پور-سیداحمدهاشمی

 1394علوم اجتماعی، 

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و  علی کیمیایی -سیداحمدهاشمی ی کارافرینی زنان در ایرانبررسی محورهای توسعه 179

 1394اقتصاد دانش بنیان، 

 -سیداحمدهاشمی-علی کیمیایی جامعه در امنیت ارتقای مهم عامل ، پرورش و آموزش 181

 احمدمیر

اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و 

 1394نوآوری، 

رشد و گسترش تفکر کارآفرینی در  نقش و اهمیت 182

 سازمان

 

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و  سیداحمدهاشمی

 1394اقتصاد دانش بنیان، 

 -یبیسیده طاهره ط -سیداحمدهاشمی پایدار توسعه در پرورش و آموزش نقص 183

 علی کیمیایی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و 

 1394راهکار ها، 

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و  علی کیمیایی -سیداحمدهاشمی لزوم توجه به آموزش کارآفرینی در دانشگاه 184

 1394اقتصاد دانش بنیان، 

 بررسی موانع توسعه کارآفرینی در ایران 185

 

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و  احمدهاشمیسید

 1394اقتصاد دانش بنیان، 

 در الکترونیکی یادگیری از ارزشیابی وضعیت بررسی 186

 شهر هوشمند مدارس

 - 92 تحصیلی سال در اصفهان

 -سیداحمدهاشمی-عباس حضرتی

 عباس قلتاش-مختاررنجبر

وم چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و عل

 1392رفتاری 

 و اطلاعات آوری فن از استفاده الزامات و دلایل بررسی 187

 هوشمند مدارس در یادگیری الکترونیکی در ارتباطات

 ایران

دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و  

 1394مطالعات اجتماعی ، 
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 به توجه منظر از ابتدایی مقطع آسمان هدیه ارزیابی 188

 های مؤلفه به توجه اب دینی های آموزه

 بنیادیه تحول سند

خلیل  -علی کیمیایی -سیداحمدهاشمی

 بتول قائدی -فروتن

 سوی به راهی دینی تربیت ملی همایش اولیه

 1394تعالی ، 

اولین کنفرانس بین المللی کار آفرینی، خلاقیت و   جامعه در امنیت ارتقای مهم عامل ، پرورش و آموزش 189

 1394نوآوری، 

بررسی جایگاه و نقش حجاب و تحکیم بنیان خانواده و  191

 ارائه ی راهکارهایی برای گسترش آن در جامعه

 سوی به راهی دینی تربیت ملی همایش اولیه علی کیمیایی -سیداحمدهاشمی

 1394تعالی ، 

191 Investigating the Relationship between 

Social Capital and Job Satisfaction of 

Employees of Education Department in 

Parsiyan City 

Seyed ahmad hashemi International Journal of Advanced 

Biotechnology and Research (IJBR , 

2016, ISI 

192  Studying the effect of religious teachings 

on mental health of students 
 

Seyed ahmad hashemi 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 

HUMANITIES AND CULTURAL 

STUDIES , 2016 , ISI 

193 Studying the acquaintance of elementary 

teachers in learning theories in the lamerd 

city 

 

Seyed ahmad hashemi 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 

HUMANITIES AND CULTURAL 

STUDIES , 2016 , ISI 

فیت و ارزیابی درونی عناصر آموزشی در کنترل کی 194

 آموزش عالی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در  

حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات 

 1395اجتماعی ، 

اهمیت ارزیابی آموزشی و نقش آن د متعادل ساختن  195

 نظارت آموزشی

علی  -راضیه نوری -سیداحمدهاشمی

 سعیده طاهری -بتول قائدی-کیمیایی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در 

حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات 

 1395اجتماعی ، 

بررسی رابطه بین روابط انسانی مدیران مدارس و  196

 عملکرد معلمان آموزش پرورش شهرستان لامرد

 

 سیداحمدهاشمی

و دومین کنفرانس بین الملی کار افرینی خلاقیت 

 1395نوآوری  ، 

    

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری  197

 در مدارس شهرستان مهر

دومین کنفرانس بین الملی کار آفرینی خلاقیت و  احمدحسین زاده -سیداحمدهاشمی

 1395نوآوری ،

    

ارائه الگوی تعالی تفکر انتقادی در مدارس براساس مدل  198

 (P4Cمتیو لیپمن )

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و  سیداحمدهاشمی

 1395تکنولوژی، 

199     

بررسی الزامات و بایسته های تحقق اهداف مهارتی 

آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی آموزش و پرورش 

 ایران

 -سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی 

 یونس کرمی

. International conference on th5

BEHAVIORAL SCIENCE AND 

SOCIAL STUDIE,2016 

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی و خود پنداره  211

تحصیلی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر 

 93-92در مدارس هوشمند شهر کاشان در سال 

 -سیداحمدهاشمی-عباس حضرتی  

 یونس کرمی

. International conference on th5

BEHAVIORAL SCIENCE AND 

SOCIAL STUDIE,2016 

فروغ  -پروانه دودمان -سیداحمدهاشمی تحلیل مبانی فلسفی ساختار آموزش در آموزش عالی 211

 رویابویری -هاشمی

 1395کنفرانس ملی حقوق و علوم اسلامی ، 

 Germany, berlin 8 decmber2016 سیداحمدهاشمی طراحی الگویی برای بهسازی و توسعه حرفه ای معلمان 212

213 THE EFFECT OF SOUTH PARS 

ACTIVITIES ON THE NEIGHBORING 

TOWNS IN THE FIELD OF URBAN 

DEVELOPMENT,  

Seyed ahmad hashemi Journal, 2016  THE IIoA3 



17 

 

214 -2 INVESTIGATING THE 

RELATIONSHIP BETWEEN 

TRANSFORMATIONAL 

MANAGEMENT STYLE AND 

TEACHERS KNOWLEDGE SHARING 

IN SCHOOLS OF MOHR CITY IN THE 

ACADEMIC YEAR 2016, 

Seyed ahmad hashemi Journal, 2016  THE IIoA3 

بررسی رابطه ی بین شایستگی مدیران مدارس  215

 یادگیرنده دراداره ی آموزش و پرورش منطقه ی جناح

ت وحسابداری هفتمین کنفرانس بین المللی مدیری فرامرزفرهمند -سیداحمدهاشمی

وچهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و 

 نوآوری های باز

216 A Model for Competency Assessment of 

the Faculty in Islamic Azad University , 

2017 

Seyed ahmad hashemi International Education Studies; Vol. 

10, No. 3; 2017 

 یل جوانان با مهارت هاوبهبود مشاغ یهمسان ساز 217

 یاساس

 -صادق نوروز مصرمی-سیداحمدهاشمی

 عباس منصوری

نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران 

 1395بهمن ماه -نوآور سازمان های سرآمدبوشهر

 یپژوهشگر یهآن بر پرورش روح یرآموزش فلسفه و تاث 218

 کودکان

هش های نوین در علوم و هفتمین همایش پژو طیبه ستایش فر -سیداحمدهاشمی

 1395فناوری پاییز 

معلمان و  یحرفه ا یرابطه ابعاد مهارت ها یبررس 219

 دانش آموزان یزشانگ

 شهر بوشهر دبیرستانی

نخستین همایش بین المللی  مدیران و رهبران  سیداحمدهاشمی

 1395بهمن ماه -نوآور سازمان سرآمد بوشهر

در  یاخلاق یتترب یتوجه به مولفه ها یزانم یبررس 211

 سوم دوره متوسطه ی سالکتب علوم انسان

 -سیدعلی حسینی -سیداحمدهاشمی

 یعقوب علیپور

و رهبران  یرانمد  یالملل ینب یشهما یننخست

 1395بهمن ماه -بوشهرنوآور سازمان سرآمد 

بین المللی  مطالعات اجتماعی  دومین کنفرانس مجتبی حیدری -سیداحمدهاشمی بهبود شرایط برگزاری نمازجماعت درمدرسه 211

 1396تیر11-فرهنگی وپژوهش دینی رشت

212               

 یمنظام تعل یداردرمدارس هوشمند وضرورت توسعه پا  

 یتو ترب

هفتمین کنفرانس بین المللی  روانشناسی وعلوم  یوسف رازقی پور -سیداحمدهاشمی

 اجتماعی

ه بهمن ما28-المللی رازی مرکز همایشهای بین

1395 

نقش و وظایف آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری  213

 فرهنگی

 

 -زیبا بسارده -سیداحمدهاشمی

 شهنازدهقان باغ یزدانی

المللی رهبران ومدیران  نخستین همایش بین

 1395نوآور سازمان  های سرآمدبوشهر بهمن ماه 

 : یدر فرهنگ اسلام ها¬یخوراک یتیترب یرتأث 214

 کٌندر عسل،

وعلوم  یروانشناس  یالملل ینکنفرانس ب ینهفتم نهضت صفایی -یداحمدهاشمیس

 یاجتماع

بهمن ماه 28-یراز ین المللیب یشهایهما مرکز

1395 

بر افزایش  یهای زندگتأثیرآموزش مهارت یبررس 215

دخترمقطع  یآموزان نمونه دولتاعتماد به نفس دانش

 متوسطه اول)هفتم،هشتم ونهم(شهرستان بوشهر

نخستین همایش بین المللی رهبران ومدیران ÷÷  سیداحمدهاشمی -آرمان رستمی تنگکی

 1395نوآور سازمان  های سرآمدبوشهر بهمن ماه 

بررسی اندیشه های تربیتی درفلسفه تطبیقی ازدیدگاه  216

 فارابی ومطهری

دوره  -فصلنامه مطالعات روانشناسی وعلوم تربیتی رضادرخشنده -سیداحمدهاشمی

 1396بهار-1شماره،3

ISSN:2476-500 

بررسی عوامل موثربربهینه سازی آموزش ریاضی  217

 درمقطع متوسطه اول شهرستان عسلویه

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین  عبداله جاسمی -سیداحمدهاشمی

درحوزه عوم تربیتی وروانشناسی ومطالعات 

 1395تیرماه17اجتماعی ایران

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین  فرزانه پاکدامن -سیداحمدهاشمی بی برنامه درسی ومهم تریت الگوهای آنضرورت ارزشیا 218

تیرماه 8و7درمدیریت،حقوق،اقتصادوعلوم انسانی

 کازرون-1396
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عملکردتحصیلی دانش آموزان:تبیین روابط چندگانه  219

 بامهارتهای فراشناخت وخودنظم بخشی

دومین همایش ملی روانشناسی وعلوم  یسیداحمدهاشم -زهراوحیدی

 شیراز1395بهمن21تربیتی،

ارایه الگوی مطلوب بین بهره وری ومدیریت دانش  221

بانقش واسطه گری فرهنگ سازمانی دربانک مرکزی 

 جمهوری اسلامی ایران

کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت  سیداحمدهاشمی -ابراهیم نژادعبداله

یشهای بین المللی درعصرپیشرفت ،مرکزهما

 1396خرداد-تهران

-فصلنامه آموزشی وپژوهشی اورمزد،هرمزگان ابراهیم صحرانشین -سیداحمدهاشمی شناخت آرای تربیتی نیچه واستادمطهری 221

 (95)زمستان 31شماره ی ض

تبیین رفتاربراساس آموزه های دینی بارویکرد کنترل  222

 خشم

 -محبوبه جانبزرگی -سیداحمدهاشمی

 ل آهنگرانخلی

سومین همایش ملی مطالعات وتحقیقات نوین 

 درحوزه علوم تربیتی وروانشناسی ایران

تحلیل محتوای کتب فارسی پایه ششم براساس فرمول  223

های خوانایی فلش،مک 

 لافلین،فرای،کلوز،گانینگ،وویلیام رومی

سومین همایش ملی مطالعات وتحقیقات نوین  محمدآتش روز -سیداحمدهاشمی

 حوزه علوم تربیتی وروانشناسی ایراندر

فاطمه خدابخشی  -سیداحمدهاشمی برنامه درسی پنهان ونقش آن درمدارس 224

 صادق آبادی

 مجله پیشرفت های نوین درعلوم رفتاری

    

 

 

 

 

 :طرح های پژوهشی   

 همکاران عنوان طرح های تحقیقاتی ردیف

ر بین دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه ی راهبردهای یادگیری د بررسی میزان استفاده 1

 1186آزاد اسلامی واحد لامرد،

 زینب هاشمی -ابوذرهمتی-سیداحمدهاشمی

ی الگویی ی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد به منظور ارائه  تدوین برنامه 2

 1182جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ، 

 ابوذرهمتی -مختاررنجبر -سیداحمدهاشمی

بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از مؤلفه های  3

ی الگویی پیشنهادی جهت تدوین برنامه ی درسی، ریزی درسی و ارائه  اساسی برنامه

1182 

 -زینب هاشمی -ابوذرهمتی -سیداحمدهاشمی

نشگاه آزاد اسلامی واحد بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دا 4

 1121لامرد، 

 زینب هاشمی -ابوذرهمتی -حسن خضری -سیداحمدهاشمی

ی یک به منظور ارائه ی ارزیابی بیرونی و درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه  5

 1121ها، الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاه

 زینب هاشمی-مختاررنجبر-ابوذرهمتی -سیداحمدهاشمی

ی یک دانشگاه آزاد اسلامی بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی در منطقه  6

 1121ی راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود این مهارت، منظور ارائه به 

 زینب هاشمی -ابوذرهمتی -سیداحمدهاشمی

به ی میزان یادگیرنده بودن دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی استان فارس مقایسه 7

 1122ی راهکارهای پیشنهادی ،منظور ارائه

 

 زینب هاشمی -ابوذرهمتی -ابوالفضل عباسی -سیداحمدهاشمی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه  8

 1122آزاد اسلامی واحد لامرد، 

 

 ابوذرهمتی -ابوالفضل عباسی-حسن خضری-سیداحمدهاشمی

های های آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگیی میزان انطباق دانشگاهایسهمق 9

 1120های هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران ، دانشگاه
 زینب هاشمی -ابوالفضل عباسی -سیداحمدهاشمی

درسازمان منطقه ویژ ه طراحی و تبیین مدل استراتژیک بهره وری منابع انسانی  11

 1123، دی انرژی پارس اقتصا

 

 احمد عسکری_ابوذر همتی_ابوالفضل عباسی_مختار رنجبر-سیداحمدهاشمی 

های طراحی الگوی سنجش رضایت شهروندان و مراجعین مدیریت خدمات شهری و کانال 11

 1123ارتباط با شهروند ، 
زینب _عبدالجواد خلیلی_مریم افتخاری_ابوالفضل عباسی-سیداحمدهاشمی 

 هاشمی
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 استاد راهنما و مشاور رساله و پایان نامه:

 دانشگاه مقطع مشاور راهنما عنوان پایان نامه ردیف

ارائه مدل ارزیابی شایستگی های هیات علمی در نظام دانشگاه آزاد  1

 اسلامی)مطالعه موردی:واحدهای دانشگاه آزاد استان فارس(

 علوم و تحقیقات تهران دکتری  *

بخشی برنامه درسی پژوهش کاربردی در آموزش طراحی و اعتبار  2

 ابتدایی

 واحد لامرد دکتری  *

الگو برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه  بخشیطراحی و اعتبار 3

 دوم

 واحد لامرد دکتری * 

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه درسی تمرین معلمی دوره کاردانی  4

 آموزش وپرورش ابتدایی

 امردواحد ل دکتری  *

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه درسی سواد تغذیه ای برای دوره  5

 متوسطه دوم 

 واحد لامرد دکتری  *

الگوی برنامه درسی آموزش کار آفرینی برای  واعتباربخشی  طراحی 6

 دانش آموزان دوره ی اول متوسطه

 واحد لامرد دکتری  *

رد های انگیزشی با بررسی رابطه بین راهبرد های یادگیری و راهب 7

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان لامرد

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان تحقق اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه ششم  8

 ابتدایی از دیدگاه معلمان ششم ابتدایی شهرستان مهر

 واحد لامرد ارشد  *

دایی شهرستان بررسی صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس ابت 9

 لامرد از دیدگاه معلمان

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی نقش کتاب درسی مطالعات اجتماعی اول متوسطه در ایجاد و  11

پرورش ویژگی های شهروند حرفه ای از دیدگاه دبیران شهرستان 

 لامرد و مهر

 واحد لامرد ارشد  *

ذب منابع مالی بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران و عملکرد آنان در ج 11

 در شهرستان لامرد

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود  12

 عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی تأثیر استقرار منظقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت  13

 منطقه عسلویهزندگی مردم 

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان آشنایی مدیران مقطع ابتدایی با کارکردهای مدیریت در  14

 آموزش پرورش بیرم

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی نقش فعالیت های هنری در تربیت دینی دانش آموزان مقطع  15

 متوسطه استان فارس از دیدگاه معاونین و مربیان پرورشی

 احد لامردو ارشد  *

بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارت های دانش آموزان پایه  16

 اول شهر گله دار

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر توانایی علمی دانش آموزان ابتدایی  17

 منطقه علامرودشت

 واحد لامرد ارشد  *

نش آموزان مقطع ابتدایی بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر خلاقیت دا 18

 از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان لنگه

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی تأثیر معلمان پرورشی بر کاهش ناهنجاریهای اخلاقی دانش  19

 آموزان از دید معلمان آموزش و پرورش شهرستان مهر

 واحد لامرد ارشد  *

ین اساتید دانشگاه بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر تدریس در ب 21

 آزاد اسلامی واحد لامرد

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان تحقق اهداف درس علوم اجنماعی متوسطه اول از  21

 دیدگاه دبیران متوسطه شیبکو

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان استفاده از مولفه های فرهنگی در محتوای برنامه ی  22

دوم از دیدگاه معلمان استان  درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه

 فارس

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی نقش برنامه ی درسی کار و فناوری در ایجاد و پرورش تفکر  23

 خلاق از دیدگاه معلمان شهرستان لامرد و مهر

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان توجه به مولفه های صلح محور در برنامه ی درسی دوره  24

 شیراز 2اه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه ابتدایی از دیدگ

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان استفاده از مولفه های روش تدریس ساختن گرایی در  25

مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش 

 واحد لامرد ارشد  *
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 شهرستان لنگه

ایه سوم ابتدایی بررسی راه های پرورش خلاقیت در درس اجتماعی پ 26

 از دید معلمان شهرستان لامرد

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان مشارکت والدین در مدارس ابتدایی شیبکوه از دیدگاه  27

 1121-20مدیران و معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 

 واحد لامرد ارشد  *

یررسی نیازهای آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان اداره آموزش و  28

 رورش علامرودشتپ

 واحد لامرد ارشد  *

خانوادگی و اجتماعی موثر بر رفتار –بررسی عوامل اموزشگاهی  29

 بزهکارانه

 واحد جهرم ارشد  *

 واحد جهرم ارشد  * بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعهد سازمانی 31

 معلمان یآموزش ییکارا شیراهنما بر افزا نینقش معلم ریتأث یبررس 31

 در شهر لامرد ییابتدا قطعم

 تهران مرکز واحد ارشد  *

و  یموثر بر نظام نگهداشت منابع انسان یمولفه ها نیارتباط ب یبررس 32

 آن در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان یشناس بیآس

 بوشهر واحد ارشد  *

در آموزش و پرورش استان  یمنابع انسان ینظام بهساز یشناس بیآس 33

 نهرمزگا

 بوشهر واحد ارشد  *

آموزش و  یمجتمع ها رانیمد یفراور یمشکلات و چالشها یبررس 34

 انیبستک و پارس یشهرستان ها  پرورش

 بوشهر واحد ارشد  *

بستک  و  یشهرستان ها یحرفه ا یعملکرد آموزش فن یبررس 35

 ییاقتصاد جامعه روستا برآن  ریو تاث انیپارس

 بوشهر واحد ارشد  *

زیابی عملکرد آموزش و پرورش شهرستان لامرد با استفاده از مدل ار 36

 21-22در سال تحصیلی  EFQMتعالی سازمان 

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی تاثیر طرح ارزشیابی توصیفی بر مهارت های زندگی دانش  37

آموزان از دیدگاه معلمان ابتدایی اداره آموزش پرورش شهرستان لامرد 

 1122-21در سال تحصیلی 

 واحد لامرد ارشد  *

بررسی میزان تاثیر دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته های سواد  38

آموزان تحت پوشش در از دیدگاه آموزشیاران نهضت سواد آموزی 

 شهرستان لامرد

 واحد لامرد ارشد * 

بررسی تأثیر فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در  39

 حصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان مهرارتقای کیفیت ت

 واحد لامرد ارشد * 

 واحد لامرد ارشد *  بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده 41

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای سطح کیفی زندگی کاری  41

 معلمان مدارس متوسطه اول شهرستان بستک

 واحد لامرد ارشد * 

 واحد لامرد ارشد *  بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده 42

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای سطح کیفی زندگی کاری  43

 معلمان مدارس متوسطه اول شهرستان بستک

 واحد لامرد ارشد * 

بررسی وضعیت رضایت شغلی معلمان متوسطه آموزش و پرورش لامرد  44

 22-21ال تحصیلی در س

 واحد لامرد ارشد * 

بررسی رابطه بین کیفیت وب سایت و رضایتمندی مشتریان بانک  45

 کشاورزی در استان فارس

 واحد قشم ارشد * 

بررسی سنجش رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در شهرستان  46

 سیرجان

 واحد قشم ارشد * 

حول آفرین در بین بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با رهبری ت 47

 مدیران بانک سپه استان فارس

 واحد قشم ارشد * 

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی) قابل کنترل( بر تصمیم  48

 MADMدریاغت کنندگان خدمات مناطق ازاد با رویکرد 

 واحد قشم ارشد * 

 مهیعوامل موثر بر انتخاب خدمات ب یو رتبه بند ییشناسا 49

 یسلسله مراتب لیتحل کیلامرد و مهر با استفاده از تکن یانهاشهرست
AHP 

 واحد قشم ارشد * 

بررسی عوامل موثر بر گسترش بیمه های تکمیلی درمان در شهر  51

 شیراز

 واحد قشم ارشد * 

در سازمان  یبر تعهد سازمان یشغل یها یژگیابعاد و ریتاث یبررس 51

 ان فارسشعب است یمورد یبررس یاجتماع نیتام

 واحد قشم ارشد * 

در بانک  یابینظام بازار یبر اثر بخش یرقابت تیمز جادیا ریتاث یبررس 52

 انصار شهرستان لامرد و مهر

 واحد قشم ارشد * 

31-.... 
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 برگزاری دوره های آموزشی:

شایابی پیشارفت تحصایلی،الگوهای برناماه ریازی و تادوین طارح برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس، آموزش بهینه ساازی رواباا اساتاد و دانشاجو، ارز

های دانشجویی، اصول و فنون مذاکره،روان شناسای یادگیری، آشنایی با مهمترین بحران -درس،فلسفه ی تعلیم و تربیت،روشهای برقراری ارتباط موفق، الگوهای یاددهی

نامه های آموزشای و پژوهشای،کاربردهای فنااوری اطلاعاات در تعلایم و تربیات، روان شناسای تحاول،  تربیتی،اقدام پژوهی، انگیزش و یاددهی اثربخش،آشنایی با آئین

 .روشهای نظم دهی به محیا کار، تبیین خدمات دانشگاه آزاد، و ... در دانشگاهها و مؤسسات مختلف


