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 کارآفرین ندای تالیف
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 رستمی
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 مساله
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 بسارده
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 قلم پارالق تالیف فر ستایش مریم -هاشمی احمد سید تربیت و تعلیم و ها رسانه 55
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 فر ستایش
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 بردانی باغ دهقان

 قلم پارالق تالیف

 پرورش و آموزش فلسفی مبانی 58

 ایران

– بردانی باغ شهنازدهقان -هاشمی احمد سید

 نوروزیr مهدی

 قلم پارالق تالیف

 و اجتماعی مبانی روانشناختی 59

 برنامه ریزی درسی

 – مصرمی زنورو صادق -هاشمی احمد سید

 زارعی فاطمه

 قلم پارالق تالیف
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 نهضت-صحرانشین ابراهیم-هاشمی احمد سید طالق اجتماعی های آسیب 61

 صفایی

 کارآفرین ندای تالیف
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 صحرانشین

 کارآفرین ندای تالیف
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 صحرانشین

 کارآفرین ندای تالیف

 تطبیقی فلسفه 69

 (اسالم،پراگماتیسم،فمنیسم)

 ابراهیم -صفایی نهضت -هاشمی احمد سید

 صحرانشین

 کارآفرین ندای تالیف

ازدیدگاه عالمه  معنوی تربیت 71

 یویدکارطباطبایی ود

 پارالق قلم تالیف مریم ستایش فر –سیداحمدهاشمی 

 اصول برنامه ریزی آموزشی 71

 ودرسی برای مدیران مدارس

 –حسین حسن زاده  –سیداحمدهاشمی 

 رضا غالمیان

 پارالق قلم تالیف

مهارتهای تصمیم گیری وحل  72

 مساله

 –یوسف رازقی پور  –سیداحمدهاشمی 

 زیبا بسارده

 تات تالیف

 پارالق قلم تالیف مریم ستایش فر –سیداحمدهاشمی  امتحان و اضطراب دانش آموزان 73

ارزشیابی توصیفی) اصول و  74

 کاربرد(

 پارالق قلم تالیف مریم ستایش فر –سیداحمدهاشمی 

 پارالق قلم تالیف مریم ستایش فر –سیداحمدهاشمی  روانشناسی بازی 75

 پارالق قلم تالیف ستایش فر مریم –سیداحمدهاشمی  شیخ اشراق 76

شهناز دهقان باغ -سیدد احمد هاشمی ژوهی ) راهنمای عمل (پاقدام  77

 زیبا بسارده-بردانی

 فرهوش تالیف

روابط انسانی در سازمانهای  78

 آموزشی

-یوسف رازقی پور-سید احمد هاشمی

 صادق نوروز مصرمی

 فرهوش تالیف

روش هاي تحقیق كیفي  و  79

 امیخته

محمد  -آتنا  مسن آبادی -حمد هاشمیسید ا

 طاهری

 گیوا تالیف

موزش و پرورش اسالم آتاريخ  80

 وايران

 گیوا تالیف آتنا  مسن آبادی -سید احمد هاشمی

ابراهیم  -سید احمد هاشمی جستاری در کالسهای سازنده گرا 81

 نهضت صفایی-صحرانشین

 ندای کارآفرین ترجمه

مریم ستایش  –سیداحمدهاشمی  رفرزند پروری و سبک های تفک 82

 فر

 پارالق قلم تالیف

مریم ستایش  –سیداحمدهاشمی  روانشناسی درمان با فیلم 83

 فر

 پارالق قلم تالیف

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcxJzzl-XVAhVEaFAKHePvDKoQFghUMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.fardabook.com%2F%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C.html&usg=AFQjCNHvQb7dbmP-NltD2ZRE5unrk5XHqQ
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 د علی حسینیسی
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 مقاله نام                      

 

 نویسندگان نام

 

 ارائه یا چاپ محل      

 بکارگیری ی مقایسه 1

 توسط یادگیری راهبردهای

 ناموفق و موفق دانشجویان

 -سیداحمدهاشمی

 ابوذرهمتی

 پژوهشی -علمی ی نامه صلف

 تربیتي، علوم در تازه هاي انديشه

 ISC،1831 دوم، ی شماره

 دانشگاه در علمی ی توسعه 2

 درسی های کتاب تدوین با ها

 معیارهای و اصول مبنای بر

 مناسب

 -سیداحمدهاشمی

 عزت-زهرازینالدینی

 علی -نادری الله

 مریم-شریعتمداری

 نراقی سیف

 پژوهشی- یعلم ی نامه فصل

 هشتم، ی شماره علم، تولید

1831،ISC 

 از استفاده میزان بررسي 8

 در شهروندي تربیت مفاهیم

 تعلیمات هاي کتاب محتواي

 راهنمايي ی دوره اجتماعي

 دبیران ديدگاه از

 -سیداحمدهاشمی

 ابوذرهمتی

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل

 سال آموزشی، مدیریت و رهبری

 ISC،1831 ل،او ی شماره چهارم،

 آوری فن به سیستمی نگرش 4

 نقش و ارتباطات  و اطالعات

 و محور تفکر آموزش در  آن

 علمی ی توسعه

-سیداحمدهاشمی

 علی -نادری الله عزت

 مریم-شریعتمداری

 نراقی سیف

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل

 ششم، ی شماره علم، تولید

1831،ISC 

 هاي مهارت محتواي تحلیل 5

 سال اقتصادي – اجتماعي

 دانش اي حرفه پیش اول

 از ذهني توان کم آموزان

 -سیداحمدهاشمی

 -ابوذرهمتی

 محمودرضاکاظمی

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل

 تربیتي، علوم در ازهت هاي انديشه

 ISC،1831 چهارم، ی شماره
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 از استفاده با خوانايي منظر

 روش) خوانايي هاي تکنیک

 و تصاوير بررسي روش ، کلوز

 و( ها پرسش بررسي روش

 درس اين دبیران نظرات

 جو بین ی رابطه بررسي 6

 و سازماني تعهد با سازماني

 مدارس در معلمان ی روحیه

 شهر ی دخترانه راهنمايي

 مرودشت

 -سیداحمدهاشمی

 درویش سکینه

 ابوذرهمتی - پورفراغه

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل

 سال آموزشی، مدیریت و رهبری

 ISC،1831 چهارم، ی شماره چهارم،

 ی توسعه و شدن جهانی 1

 توجه با ها دانشگاه در علمی

 مداری مشتری رویکرد به

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل سیداحمدهاشمی

 جهت پذیرش ،1811 علم، تولید

 ISCچاپ،

 در انتقادي تفكر جايگاه 3

 علمی ی توسعه

 پژوهشی- علمی ی نامه فصل سیداحمدهاشمی

 جهت پذیرش ،1811 م،عل تولید

 ISCچاپ،

 انواع بین ارتباط بررسي 1

 و خالقیت با تفکر سبک

 مدارس مديران نوآوري

 المرد شهرستان

 -سیداحمدهاشمی

 -فرد احمدصادقی

 ابوذرهمتی

 پژوهشي-علمي ی نامه فصل

 درسی، ریزی برنامه در پژوهش

 ISC،1811ام، سی ی شماره

 تولید برای ضرورتی خردورزی 11

 بررسی: ها دانشگاه در علم

 ی توسعه و ترویج های راه

 به ها دانشگاه در خردورزی

 علم تولید منظور

-سیداحمدهاشمی

 سیدرضابالغت

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل

 ی شماره علم، تولید

 ISC،1811شانزدهم،

 آزاد دانشگاه کیفی  توسعه 11

 سطح بر تأکید با اسالمی

 علمی هیئت اعضای آگاهی

- برنامه های شاخص وردم در

  ریزی

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل سیداحمدهاشمی

 آموزشي مدیریت در  نو رهیافتی

 دوم ي ،شماره سوم ،سال

،1811،ISC 

 يابي اطالع رفتار ی مقايسه 12

 غیر و پژوهنده معلمان

 پژوهنده

-سیداحمدهاشمی

 -بخش فیاض حسین

 حبیب -ابوذرهمتی

 نکویی

 ژوهشيپ -علمي ی نامه فصل

 درسی، ریزی برنامه در پژوهش

 ISC،1811 یکم، و سی ی شماره

 سواد وضعیت بررسي 18

 هیئت اعضاي اطالعاتي

 اسالمي آزاد دانشگاه علمي

 یک منطقه واحدهای

 -سیداحمدهاشمی

 ابوالفضل -ابوذرهمتی

 عباسی

 پژوهشی-علمی ی فصلنامه

 در ارتباطات و اطالعات فناوری

 ISC،1811،دوم تربیتی،شماره علوم

 تعهد بین رابطه بررسی 14

 کنترلی خود با سازمانی

 زاهدان شهر ابتدایی معلمان

 -احمدهاشمی سید

 زری -سیدرضابالغت

 -خزاعی

 محمدمحمودوند

  پژوهشی – علمی ی نامه فصل

 سال آموزشی، مدیریت نوآوری

)  سوم شماره هشتم،

 ISC،1812 تابستان ،(81مسلسل

 با انیسازم عدالت بین رابطه 15

 رفتار و سازمانی اعتماد

 دیدگاه از سازمانی مدنی

 آموزشی های گروه مدیران

 دانشگاه یک منطقه واحدهای

 اسالمی آزاد

 -سیداحمدهاشمی

 -حدادنیا سیروس

 فانی اله حجت

  پژوهشی – علمی ی نامه فصل

 آموزشی مدیریت در نو رهیافتی

 ISC،1812چهارم، شماره

  پژوهشی – علمی ی نامه فصل سیداحمدهاشمی و شدان مدیریت بین یرابطه 16
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 واسطه نقش با وریبهره

 در سازمانی فرهنگ گری

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 المرد
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 خالقیت بین ی رابطه بررسی

 آنان عملکرد و مدارس مدیران

 در مالی منابع جذب در

  مردال شهرستان

 

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل سیداحمدهاشمی

 سال آموزشی، مدیریت و رهبری

 ISC،1818 سوم، ی شماره چهارم،

 گری واسطه نقش بررسی 13

 بین رابطه در روانی سالمت

 عملکرد با مذهبی تعهد

 ازاد دانشگاه در شغلی

 المرد واحد اسالمی

 پژوهشی -علمی ی نامه فصل سیداحمدهاشمی

 روانشناختی های مدل و ها روش

 ISC، 13شماره5دوره ،1818 ،

 اجنماعی عوامل بررسی 11

 سیاسی مشارکت بر موثر

 13 زنان:  موردی مطالعه) زنان

 (المرد شهرستان سال 81 تا

 زن پژوهشی -علمی ی نامه فصل سیداحمدهاشمی

 ششم، سال ،1818 ، جامعه و

 ISC،1814 بهار اول، ی شماره

 های مهارت از استفاده رابطه 21

 بهبود و تدریس اساسی

 دانشجویان؛ تحصیلی عملکرد

 المرد پرستاری دانشکده

 راهبرد پژوهشی - علمی نشریه سیداحمدهاشمی

 پزشکی، علوم در آموزش های

 1814 ،1 شماره ، 3 دوره

 تدریس فرایند کیفیت یابی ارز 21

 شهر پرستاری دانشکده در

 14-18 تحصیلی سال در المرد

 -هاشمیسیداحمد

 عباسی ابوالفضل

 راهبرد پژوهشی-علمی نشریه

 پزشکی، علوم در آموزش های

 1814 ،3 شماره ، 3 دوره

 هوش بین رابطه بررسی 22

 اجتماعی سرمایه و هیجانی

 مدیران ماندگاری به میل با

 شهرستان ابتدایی مدارس

 المرد

-سیداحمدهاشمی

 عباسی ابوالفضل

 آموزشی، مدیریت های نوآوری

 مسلسل) چهار شماره هم،ن سال

86)، 1818 

 کیفیت درونی ارزیابی 28

 اسالمی آزاد های دانشگاه

 دیدگاه از یک ی منطقه

 دانشجویان و اساتید

- سیداحمدهاشمی

 عباسی ابوالفضل

 مدیریت و رهبری فصلنامه

 ، 5 شماره ، دهم ،سال آموزشی

 1815 زمستان

 شایستگی ارزیابی مدل ارایه 24

 نظام در علمی هیئت های

: مورد) اسالمی آزاد دانشگاه

 آزاد دانشگاه واحدهای

 (فارس استان اسالمی

 -سیداحمدهاشمی

 اصغرماشین علی

 کامران -چی

 محمدخانی

  پژوهشی – علمی ی نامه فصل

 مدیریت در نو رهیافتی

 ، 4 شماره ، هفتم آموزشی،سال

 15 زمستان

25 Model to evaluate faculty 

competence in higher 

education of educational city 

 شماره  شهری مدیریت فصلنامه سیداحمدهاشمی

 2116 زمستان45 ی

 آموزش وضعیت بررسی 26

 درسی یبرنامه در فلسفه

 ابتدایی یدوره اول ساله سه

 معلمان دیدگاه از

 

 -سیداحمدهاشمی

 عباسی ابوالفضل

 تربیتی،دوره پژوهشنامه فصلنامه

 1815 زپایی ،43 شماره ،11

 تحول تاثیررهبری بررسی 21

 سازمانی برچابکی آفرین

 – سیداحمدهاشمی

 نوروزی مهدی

  پژوهشی -علمی دوفصلنامه

 آموزشی نوین رویکردهای
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 کارکنان

 آزاد دانشگاه:موردمطالعه

 واحدبوشهر اسالمی

 پذیرش(1396-اصفهان دانشگاه

 (چاپ جهت

 تحول رهبری تاثیر بررسی 23

 زمانیسا چابکی بر آفرین

: مطالعه مورد کارکنان

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 بوشهر

 ، 1هاشمی احمد سید

     2نوروزی مهدی

 پژوهشی – علمی  دوفصلنامه

 آموزشی نوین رویکردهای

 13 دوره اصفهان دانشگاه

 96آذرماه -2وشماره

 

 ادراک سازمانی حمایت تاثیر 21

 و  کارکنان رضایتمندی بر شده

 سازمانی تعهد

 کارکنان مطالعه وردم )

 (تهران کوثر موسسه

 3هاشمی احمد سید

 علی نور مهیار

 بهمن -رازی پزشکی علوم مجله

 پذیرش جهت چاپ((96ماه

 توزیعی رهبری تاثیر بررسی 81

 معلمان توانمندسازی بر

 شهرستان متوسطه مدارس

 جم

 ، 4هاشمی احمد سید

 صادق ،2نوروزی مهدی

 مصرمی نوروز

 تعلیم مبانی نامه پژوهش نشریه

 -فردوسی دردانشگاه وتربیت

 پذیرش جهت چاپ()96 دیماه

 بین رابطه بررسی 81

 ناکارآمدي و فرهنگسازمانی

 کارکنان در اداري سالمت

 مرکز

 المرد درمان بهداشت

 -سیداحمدهاشمی

 کیا فاطمه

 24 دوره-رازی پزشکی علوم مجله

 96آذرما -162شماره

 انطباق میزان مقايسهی 82

 و اسالمي آزاد هایدانشگاه

 استان دولتي

 ويژگیهای با فارس

 از سوم هزاره دانشگاههای

 و متخصصان ديدگاه

 صاحبنظران

 1 هاشمی احمد سید

 2 عباسی ابوالفضل ، *

 هاشمی زینب و

 پژوهشي –علمي فصلنامه

 آموزشي، مديريت در نو رهیافتي

 زمستان ،4 شماره هشتم، سال

 8 پیاپي ، 96
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 اسالمی آزاد دانشگاه استراتژیک ی برنامه تدوین 2
 بهبود جهت الگویی ی ارائه منظور به المرد واحد

 1182 ، دانشگاه این کیفیت

 ابوذرهمتی -مختاررنجبر -سیداحمدهاشمی

 دانشگاه علمی هیأت اعضای آگاهی میزان بررسی 8
 اساسی های مؤلفه از المرد واحد اسالمی آزاد

 پیشنهادی الگویی ی ارائه و سیدر ریزی برنامه
 1182 درسی، ی برنامه تدوین جهت

 -هاشمی زینب -ابوذرهمتی -سیداحمدهاشمی

 تحصیلی پیشرفت انگیزش بر مؤثر عوامل بررسی 4
 1121 المرد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 -ابوذرهمتی -خضری حسن -سیداحمدهاشمی

 هاشمی زینب

 آزاد های دانشگاه کیفیت ونیدر و بیرونی ارزیابی 5
 الگویی ی ارائه منظور به یک ی منطقه اسالمی

 1121ها، دانشگاه این کیفیت بهبود جهت

-مختاررنجبر-ابوذرهمتی -سیداحمدهاشمی

 هاشمی زینب

 هیأت اعضای اطالعاتی سواد وضعیت بررسی 6
- به اسالمی آزاد دانشگاه یک ی منطقه در علمی
 این بهبود جهت پیشنهادی ارهایراهک ی ارائه منظور

 1121 مهارت،

 هاشمی زینب -ابوذرهمتی -سیداحمدهاشمی

 آزاد های دانشگاه بودن یادگیرنده میزان یمقایسه 1
 یارائه منظور به فارس استان دولتی و اسالمی

 1122، پیشنهادی راهکارهای
 

 -عباسی ابوالفضل -سیداحمدهاشمی

 هاشمی زینب -ابوذرهمتی

 با خودکارآمدی و هیجانی هوش بین رابطه بررسی 3
 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد

 1122 المرد، واحد
 

 ابوالفضل-خضری حسن-سیداحمدهاشمی

 ابوذرهمتی -عباسی

 زینب -عباسی ابوالفضل -سیداحمدهاشمی اسالمی آزاد هایدانشگاه انطباق میزان یمقایسه 1
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 هایدانشگاه هایویژگی با فارس استان دولتی و
 1120 ، صاحبنظران و متخصصان دگاهدی از سوم هزاره

 هاشمی

 منابع وری بهره استراتژیک مدل تبیین و طراحی 11
 اقتصادی ه ویژ منطقه درسازمان انسانی
 1123،  پارس انرژی

 

 ابوالفضل_رنجبر مختار- سیداحمدهاشمی

 عسکری احمد_همتی ابوذر_عباسی

 مراجعین و شهروندان رضایت جشسن الگوی طراحی 11
 شهروند با ارتباط هایکانال و شهری خدمات مدیریت

، 1123 

 مریم_عباسی ابوالفضل- سیداحمدهاشمی

 هاشمی زینب_خلیلی عبدالجواد_افتخاری

توانمندسازی  –نیازسنجی وارزشیابی مهدکودکها  12
 بابرگزاری دوره ها وارزشیابی مستمر

 –باسی ابوالفضل ع -سیداحمدهاشمی
 -مرجان جنابی  –دکترعباس قلتاش 

 مهشیدداوودی

شناسایی واولویت بندی انگیزاننده های شغلی  13
کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

 وتاثیر آن برعملکرد شغلی کارکنان

علی –ابوالفضل عباسی  –سیداحمدهاشمی 
 –ابوذرهمتی  –زینب هاشمی  -اصغرماشین چی

 حسن خضری

  

 

 :نامه پایان و رساله مشاور و راهنما استاد

 دانشگاه مقطع مشاور راهنما نامه پایان عنوان ردیف

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

 واحدهای:موردی مطالعه)اسالمی

 (فارس استان آزاد دانشگاه

 تهران تحقیقات و علوم دکتری  *

 درسی برنامه بخشی اعتبار و طراحی 2
 ابتدایی آموزش در کاربردی پژوهش

 المرد واحد دکتری  *

 برنامه یالگو بخشیاعتبار و طراحی 8
 دوم متوسطه دوره اخالقی تربیت درسی

 المرد واحد دکتری * 

 برنامه الگوی واعتباربخشی طراحی 4
 کاردانی دوره معلمی تمرین درسی
 ابتدایی وپرورش آموزش

 المرد واحد دکتری  *

 برنامه الگوی واعتباربخشی طراحی 5
 دوره برای ای تغذیه سواد درسی

  دوم متوسطه

 المرد واحد دکتری  *

 برنامه الگوی  واعتباربخشی طراحی 6
 دانش برای آفرینی کار آموزش درسی
 متوسطه اول ی دوره آموزان

 المرد واحد دکتری  *

طراحی وتدوین چارچوب رهبری برنامه  1

بتنی بررویکردراهبردی ،مطالعه درسی م
موردی نظام برنامه درسی دوره ابتدایی 

 ایران

 المرد واحد دکتری  +

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه  3
درسی مدیریت اقتصاد خانواده درمقطع 

 متوسطه دوم

 المرد واحد دکتری  +

طراحی واعتباریابی الگوی آموزشی  1
مبتنی برنظریه های ساختن اجتماعی 

وتآثیر آن برپیشرفت 
تحصیلی،تفکرانتقادی وانگیزش پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع 

 ابتداعی دردرس ریاضی پایه ششم

 المرد واحد دکتری + 

 و یادگیری های راهبرد بین رابطه بررسی 11
 پیشرفت با انگیزشی های راهبرد

 متوسطه دوره آموزان دانش تحصیلی
 المرد شهرستان

 المرد دواح ارشد  *
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 درس اهداف تحقق میزان بررسی 11
 از ابتدایی ششم پایه اجتماعی مطالعات

 ابتدایی ششم معلمان دیدگاه
 مهر شهرستان

 المرد واحد ارشد  *

 مدیران ای حرفه های صالحیت بررسی 12
 از المرد شهرستان ابتدایی مدارس
 معلمان دیدگاه

 المرد واحد ارشد  *

 مطالعات درسی کتاب نقش بررسی 18
 پرورش و ایجاد در متوسطه اول اجتماعی

 دیدگاه از ای حرفه شهروند های ویژگی
 مهر و المرد شهرستان دبیران

 المرد واحد ارشد  *

 و مدیران خالقیت بین رابطه بررسی 14
 در مالی منابع جذب در آنان عملکرد

 المرد شهرستان

 المرد واحد ارشد  *

 های مهارت زا استفاده بین رابطه بررسی 15
 عملکرد بهبود و تدریس اساسی
 متوسطه مقطع آموزان دانش تحصیلی

 المرد شهرستان

 المرد واحد ارشد  *

 ویژه منظقه استقرار تأثیر بررسی 16
 زندگی کیفیت بر پارس انرژی اقتصادی

 عسلویه منطقه مردم

 المرد واحد ارشد  *

 مقطع مدیران آشنایی میزان بررسی 11
 آموزش در مدیریت ارکردهایک با ابتدایی
 بیرم پرورش

 المرد واحد ارشد  *

 در هنری های فعالیت نقش بررسی 13
 متوسطه مقطع آموزان دانش دینی تربیت
 مربیان و معاونین دیدگاه از فارس استان

 پرورشی

 المرد واحد ارشد  *

 بر دبستانی پیش آموزش تأثیر بررسی 11
 هرش اول پایه آموزان دانش های مهارت

 دار گله

 المرد واحد ارشد  *

 بر توصیفی ارزشیابی تأثیر بررسی 21
 ابتدایی آموزان دانش علمی توانایی
 عالمرودشت منطقه

 المرد واحد ارشد  *

 بر توصیفی ارزشیابی تأثیر بررسی 21
 از ابتدایی مقطع آموزان دانش خالقیت
 لنگه شهرستان ابتدایی معلمان دیدگاه

 المرد واحد ارشد  *

 کاهش بر پرورشی معلمان تأثیر بررسی 22
 دید از آموزان دانش اخالقی ناهنجاریهای

 مهر شهرستان پرورش و آموزش معلمان

 المرد واحد ارشد  *

 بر موثر عوامل به توجه میزان بررسی 28
 آزاد دانشگاه اساتید بین در تدریس

 المرد واحد اسالمی

 المرد واحد ارشد  *

 علوم درس اهداف قتحق میزان بررسی 24
 دبیران دیدگاه از اول متوسطه اجنماعی
 شیبکو متوسطه

 المرد واحد ارشد  *

 های مولفه از استفاده میزان بررسی 25
 درسی ی برنامه محتوای در فرهنگی

 از دوم متوسطه دوره انگلیسی زبان
 فارس استان معلمان دیدگاه

 المرد واحد ارشد  *

 و کار درسی ی برنامه نقش بررسی 26
 از خالق تفکر پرورش و ایجاد در فناوری
 مهر و المرد شهرستان معلمان دیدگاه

 المرد واحد ارشد  *

 صلح های مولفه به توجه میزان بررسی 21
 از ابتدایی دوره درسی ی برنامه در محور

 2 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان دیدگاه

 شیراز

 المرد واحد ارشد  *
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 های مولفه از استفاده میزان بررسی 23
 مدارس در گرایی ساختن تدریس روش

 اداره ابتدایی معلمان دیدگاه از ابتدایی
 لنگه شهرستان پرورش و آموزش

 المرد واحد ارشد  *

 درس در خالقیت پرورش های راه بررسی 21
 دید از ابتدایی سوم پایه اجتماعی

 المرد شهرستان معلمان

 المرد واحد ارشد  *

 مدارس در والدین مشارکت میزان بررسی 81
 و مدیران دیدگاه از شیبکوه ابتدایی
-20 تحصیلی سال در ابتدایی معلمان

1121 

 المرد واحد ارشد  *

 از معلمان آموزشی نیازهای یررسی 81
 پرورش و آموزش اداره معلمان دیدگاه

 عالمرودشت

 المرد واحد ارشد  *

 خانوادگی– اموزشگاهی عوامل بررسی 82

 بزهکارانه رفتار بر موثر اجتماعی و

 جهرم واحد ارشد  *

 بر موثر عوامل شناختی جامعه بررسی 88
 سازمانی تعهد

 جهرم واحد ارشد  *

 بر راهنما معلمین نقش تأثیر بررسی 84
 معلمان آموزشی کارایی افزایش
 المرد شهر در ابتدایی مقطع

 مرکز تهران واحد ارشد  *

 بر موثر های مولفه بین ارتباط بررسی 85
 آسیب و انسانی منابع نگهداشت نظام

 پرورش و آموزش سازمان در آن شناسی
 هرمزگان استان

 بوشهر واحد ارشد  *

 منابع بهسازی نظام شناسی آسیب 86
 استان پرورش و آموزش در انسانی

 هرمزگان

 بوشهر واحد ارشد  *

 فراوری چالشهای و مشکالت بررسی 81
  پرورش و آموزش های مجتمع مدیران

 پارسیان و بستک های شهرستان

 بوشهر واحد ارشد  *

 ای حرفه فنی آموزش عملکرد بررسی 83
 تاثیر و پارسیان و  بستک های شهرستان

 روستایی جامعه اقتصاد بر آن

 بوشهر واحد ارشد  *

 پرورش و آموزش عملکرد ارزیابی 81
 تعالی مدل از استفاده با المرد شهرستان

 21-22 تحصیلی سال در EFQM سازمان

 المرد واحد ارشد  *

 بر توصیفی ارزشیابی طرح تاثیر بررسی 41
 از آموزان دانش زندگی های مهارت
 آموزش اداره ابتدایی معلمان دیدگاه
 سال در المرد شهرستان پرورش

 1122-21 تحصیلی

 المرد واحد ارشد  *

 در سواد تحکیم دوره تاثیر میزان بررسی 41
 تحت آموزان سواد های آموخته تثبیت

 نهضت آموزشیاران دیدگاه از در پوشش
 المرد شهرستان آموزی سواد

 المرد واحد ارشد * 

 پرورش کانون های فعالیت تأثیر بررسی 42
 کیفیت ارتقای در نوجوانان و کودکان فکری

 ابتدایی آموزان دانش تحصیلی
 مهر شهرستان

 المرد واحد ارشد * 

 اجتماعی و گیخانواد وضعیت بررسی 48
 خانواده سرپرست زنان

 المرد واحد ارشد * 

 بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی 44
 معلمان کاری زندگی کیفی سطح ارتقای

 بستک شهرستان اول متوسطه مدارس

 المرد واحد ارشد * 

 اجتماعی و خانوادگی وضعیت بررسی 45
 خانواده سرپرست زنان

 المرد واحد ارشد * 
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 بر موثر عوامل بندی رتبه و ییشناسا 46
 معلمان کاری زندگی کیفی سطح ارتقای

 بستک شهرستان اول متوسطه مدارس

 المرد واحد ارشد * 

 معلمان شغلی رضایت وضعیت بررسی 41
 سال در المرد پرورش و آموزش متوسطه
 22-21 تحصیلی

 المرد واحد ارشد * 

 و سایت وب کیفیت بین رابطه بررسی 43
 در کشاورزی بانک مشتریان یرضایتمند

 فارس استان

 قشم واحد ارشد * 

 مشتریان رضایتمندی سنجش بررسی 41
 سیرجان شهرستان در کشاورزی بانک

 قشم واحد ارشد * 

 با آن رابطه و هیجانی هوش بررسی 51
 بانک مدیران بین در آفرین تحول رهبری

 فارس استان سپه

 قشم واحد ارشد * 

 بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی 51
 دریاغت تصمیم بر( کنترل قابل) بازاریابی

 رویکرد با ازاد مناطق خدمات کنندگان
MADM 

 قشم واحد ارشد * 

 بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی 52
 المرد شهرستانهای بیمه خدمات انتخاب

 سلسله تحلیل تکنیک از استفاده با مهر و
 AHP مراتبی

 قشم واحد ارشد * 

 بیمه گسترش بر موثر عوامل بررسی 58
 شیراز شهر در درمان تکمیلی های

 قشم واحد ارشد * 

 بر شغلی های ویژگی ابعاد تاثیر بررسی 54
 تامین سازمان در سازمانی تعهد

 استان شعب موردی بررسی اجتماعی
 فارس

 قشم واحد ارشد * 

 اثر بر رقابتی مزیت ایجاد تاثیر بررسی 55
 انصار بانک در اریابیباز نظام بخشی

 مهر و المرد شهرستان

 قشم واحد ارشد * 

36-.... 

 

 :آموزشی های دوره برگزاری

 پیشطرفت ارزشطیابی دانشطجو، و اسطتاد روابطط سازی بهینه آموزش درس، طرح تدوین الگوهای و درسی ریزی برنامه

 الگوهطای موفق، ارتباط برقراری وشهایتربیت،ر و تعلیم ی درس،فلسفه طرح تدوین و ریزی برنامه تحصیلی،الگوهای

 تربیتی،اقطدام شناسطی مطذاکره،روان فنطون و اصطول دانشطجویی، هایبحران مهمترین با آشنایی یادگیری، -یاددهی

 در اطالعطات فنطاوری پژوهشی،کاربردهای و آموزشی های نامه آئین با اثربخش،آشنایی یاددهی و انگیزش پژوهی،

 در...  و آزاد، دانشططگاه خططدمات تبیططین کططار، محططیط بططه دهططی نظططم روشططهای تحططول، شناسططی روان تربیططت، و تعلططیم

 .مختلف مؤسسات و دانشگاهها


