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کتاب ها:

ردیف

نام کتاب

نوع اثر

نام نویسندگان

نام انتشارات

1

برنامه ریزی درسی
(اصول و کاربرد)

سیداحمدهاشمی

تالیف

دانشگاه
آزاداسالمی
واحدالمرد

2

تدریس موثر(شواهدواقدامات)

سیداحمدهاشمی -منیره مهرابی

ترجمه

دانشگاه
اسالمی
المرد.

3

والدین و آموزش و پرورش
(مشارکت والدین در مدارس)

سیداحمدهاشمی-
بهمنی

مصطفی

تالیف

آزاد
دانشگاه
اسالمی واحد المرد

4

انگیزش
(مفاهیم و نظریههای انگیزش ،و
کاربردهای آن در آموزش و پرورش)

سیداحمدهاشمی -سیدعلی حسینی المدنی-
سیدرضابالغت

تالیف

دانشگاه
اسالمی
المرد.

آزاد
واحد

5

تعلیم وتربیت اسالمی

سیدرضابالغت -سیداحمدهاشمی

تالیف

آزاد
دانشگاه
اسالمی واحد المرد

6

مقدمه ای برروشهای تحقیق در
فلسفه
(باتاکیدبرفلسفه تعلیم وتربیت)

سیدرضابالغت -سیداحمدهاشمی

تالیف

آزاد
دانشگاه
اسالمی واحد المرد

2

سیدرضابالغت-

آزاد
واحد

7

پژوهش در علوم تربیتي وروان
شناسي(بررسي انواع پژوهش به
همراه راهنماي عملي نگارش پايان
نامه ،رساله ومقاله)

سیداحمدهاشمی -سیدرضابالغت

تالیف

خسرو وشیرين

8

آموزش عالی
(مفاهیم و رویکردها)

سیداحمدهاشمی

تالیف

آزاد
دانشگاه
اسالمی واحد المرد

9

فرهنگ و تعلیم وتربیت

سیداحمدهاشمی -سیدرضابالغت

تالیف

آزاد
دانشگاه
اسالمي واحد المرد

11

فنآوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش عالی

سیداحمدهاشمی

تالیف

آزاد
دانشگاه
اسالمي واحد المرد

11

تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم
و تربیت

سیداحمدهاشمی

تالیف

آزاد
دانشگاه
اسالمي واحد المرد

12

هنر و تربیت دینی

سیاحمدهاشمی-ابراهیم نجفی نژاد

تالیف

تایماز

13

مدارس هوشمند

سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی

تالیف

تایماز

14

آمار و کاربرد آن در علوم تربیتی و
روانشناسی

سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی

تالیف

تایماز

15

مبانی مدیریت آموزشی

سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی

تالیف

تایماز

16

مبانی سازمان و مدیریت

سیداحمدهاشمی -کبری خواجه پورفیروزآبادی

تالیف

تایماز

17

مطالعه غیر درسی
(جایگاه و کاربرد)

سیداحمدهاشمی -دنیاگندمکار

تالیف

تایماز

18

آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی

سیداحمدهاشمی -رقیه رفعتی

تالیف

تایماز

19

هویت حرفهای معلمان
(اصول و راهکارها)

سیداحمدهاشمی -جمشیدامیدی -پروین اکبریه

تالیف

تایماز

21

نگرش سیستمی در برنامهریزی
آموزشی و درسی

سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی

تالیف

تایماز

21

اصول سرپرستی

سیداحمدهاشمی -کبری خواجه پورفیروزآبادی

تالیف

تایماز

22

فلسفه آموزش و پرورش

سیداحمدهاشمی -جمشیدامیدی -پروین اکبریه

تالیف

تایماز

23

روشهای تحقیق در علوم انسانی

سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی

تالیف

تایماز

24

اندازهگیری و سنجش در علوم
تربیتی

سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی

تالیف

تایماز

25

تکنولوژی آموزشی

سیداحمدهاشمی -دنیاگندمکار

تالیف

تایماز

26

روشهای تدریس پیشرفته

سیداحمدهاشمی -کبری خواجه پورفیروزآبادی

تالیف

تایماز

27

آموزش هنر در دوره ابتدایی

سیداحمدهاشمی -رقیه رفعتی

تالیف

تایماز

28

آموزش و پرورش تطبیقی

سیداحمدهاشمی -جمشیدامیدی -پروین اکبریه

تالیف

تایماز

29

مبانی طراحی آموزشی

سیداحمدهاشمی -عباس حضرتی

تالیف

تایماز

31

روانشناسی یادگیری

سیداحمدهاشمی -دنیاگندمکار

تالیف

تایماز

31

مدیریت آموزشگاهی

سیداحمدهاشمی -کبری خواجه پورفیروزآبادی

تالیف

تایماز

32

آشنایی با فعالیتهای تربیتی -
اجتماعی

سیداحمدهاشمی -رقیه رفعتی

تالیف

تایماز

33

نظریههای برنامه درسی

سیداحمدهاشمی -سعیده طیبی طاهری

تالیف

شیوا رسا

34

فراتر از یادگیری با ارزشیابی
توصیفی

سیداحمدهاشمی -خلیل فروتن

تالیف

تایماز

9

35

چشم
یادگیری(مغز،ذهن،تربیت)

36

تفکرانتقادی درعلوم تجربی دوره ی
ابتدائی

سیداحمدهاشمی  -علی کیمیایی

37

توسعه تربیتی پایدار با نگاهی به
مدارس هوشمند

سیداحمدهاشمی -نهضت صفایی -یوسف رازقی

تالیف

38

تحلیل محتوای کتاب های درسی
پایه ششم ابتدایی با تاکید بر
خالقیت کودکان

سیداحمدهاشمی -عبدالمجید روشن  -مهدی
نوروزی

تالیف

پارالق قلم

39

تربیت در اسالم

سیداحمدهاشمی -مهدی نوروزی

تالیف

پارالق قلم

40

آموزش بزرگساالن

سیداحمدهاشمی -مهدی نوروزی

تالیف

پارالق قلم

41

برنامه ریزی نیروی انسانی

سیداحمدهاشمی -مهدی نوروزی

تالیف

پارالق قلم

42

مدیریت کالس

سیداحمدهاشمی -مریم ستایش فر

تالیف

راه بهروزی

43

مروری بر آراء تربیتی استاد مطهری
و نیچه

سیداحمدهاشمی -ابراهیم صحرانشین-نهضت
صفایی

تالیف

موعود

44

تربیت درنهج البالغه

سیداحمدهاشمی -پروانه دودمان -آرمان رستمی

تالیف

سبزیاران گستر

45

تعلیم و تربیت از نگاه خواجه
نصیرالدین طوسی و جان دیویی

سیداحمدهاشمی-پروانه
باغ بردانی

دودمان-شهنازدهقان

تالیف

سبزیاران گستر

46

مشارکت والدین در یادگیری

47

تاملی در نقش فرهنگی روحانیت
پس از انقالب اسالمی

سیداحمدهاشمی - -آتنامسن آبادی -آمنه مسن
آبادی
سید احمد هاشمی-ابراهیم صحرانشین-نهضت
صفایی

ترجمه

گیوا

تالیف

ندای گارآفرین

48

نگاهی بر روش تدریس فعال و
نقش آن بر شخصیت اجتماعی
دانش آموز

سیداحمدهاشمی-ابراهیم
صفایی
سیدعبدالواحد ساالر گزیری

تالیف

ندای کارآفرین

49

آرای تربیتی فارابی وپیاژه

سیداحمدهاشمی -پروانه دودمان -زیبا بسارده

تالیف

سبزیاران گستر

51

اندیشه های تربیتی ابن سینا
وجان دیویی

سیداحمدهاشمی -پروانه دودمان -فروغ هاشمی

تالیف

سبزیاران گستر

51

اخالق حرفه ای

سید احمد هاشمی-یوسف رازقی پور-آرمان
رستمی

تالیف

تات

پور-زیبا

تالیف

تات

تالیف

فرهوش
پارالق قلم

تصمیم

اندازهای

گیری

وحل

سیداحمدهاشمی -آتنامسن آبادی -آمنه مسن
آبادی

ترجمه

گیوا

تالیف

تایماز
سبط النبی

صحرانشین-نهضت

52

مهارتهای
مساله

53

کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات
درآموزش

سید احمد هاشمی-یوسف رازقی پور-لطیف
شریفات

54

تفکر انتقادی

سید احمد هاشمی -مریم ستایش فر

تالیف

55

رسانه ها و تعلیم و تربیت

سید احمد هاشمی -مریم ستایش فر

تالیف

پارالق قلم

56

نظریه پست مدرن(تاریخچه)

سید احمد هاشمی -علی اصغرماشین چی -مریم
ستایش فر

ترجمه

پارالق قلم

57

نقش خانواده درتربیت فرزندان

سیداحمدهاشمی–
دهقان باغ بردانی

-شهناز

تالیف

پارالق قلم

58

مبانی فلسفی آموزش و پرورش
ایران

سید احمد هاشمی -شهنازدهقان باغ بردانی –
مهدی rنوروزی

تالیف

پارالق قلم

59

مبانی روانشناختی و اجتماعی
برنامه ریزی درسی

سید احمد هاشمی -صادق نوروز مصرمی –
فاطمه زارعی

تالیف

پارالق قلم

سید
بسارده

احمد

هاشمی-یوسف

0

مهدی

رازقی

نوروزی

61

مدیریت منابع انسانی

سید احمد هاشمی -صادق نوروز مصرمی –
رامین نوروز مصرمی

تالیف

پارالق قلم

61

آسیب های اجتماعی طالق

سید احمد هاشمی-ابراهیم صحرانشین-نهضت
صفایی

تالیف

ندای کارآفرین

62

جایگاه والدین در الگو دهی به
فرزندان

سید احمد هاشمی-نهضت صفایی -ابراهیم
صحرانشین

تالیف

ندای کارآفرین

63

مسولیت پذیری مدیران مدارس

سید احمد هاشمی-نهضت صفایی -ابراهیم
صحرانشین

تالیف

ندای کارآفرین

64

فرهنگ رسانه در خانواده و جامعه

سید احمد هاشمی-نهضت صفایی -ابراهیم
صحرانشین

تالیف

ندای کارآفرین

65

متون تخصصی زبان انگلیسی در
علوم تربیتی

سید احمد هاشمی -آمنه مسن آبادی -آتنا مسن
آبادی

تالیف

گیوا

66

یادگیری در بیرون از کالس درس

سید احمد هاشمی -آمنه مسن آبادی -صادق
نوروز مصرمی

ترجمه

گیوا

67

اختالالت رفتاری

سید احمد هاشمی-ابراهیم صحرانشین -نهضت
صفایی

تالیف
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برنامه ریزی درسی و ارائه ی الگویی پیشنهادی
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درسی تمرین معلمی دوره کاردانی
آموزش وپرورش ابتدایی
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طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه
درسی سواد تغذیه ای برای دوره
متوسطه دوم
طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه
درسی آموزش کار آفرینی برای دانش
آموزان دوره ی اول متوسطه
طراحی وتدوین چارچوب رهبری برنامه
درسی مبتنی بررویکردراهبردی ،مطالعه
موردی نظام برنامه درسی دوره ابتدایی
ایران
طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه
درسی مدیریت اقتصاد خانواده درمقطع
متوسطه دوم
طراحی واعتباریابی الگوی آموزشی
مبتنی برنظریه های ساختن اجتماعی
وتآثیر آن برپیشرفت
تحصیلی،تفکرانتقادی وانگیزش پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع
ابتداعی دردرس ریاضی پایه ششم
بررسی رابطه بین راهبرد های یادگیری و
راهبرد های انگیزشی با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
شهرستان المرد
بررسی میزان تحقق اهداف درس
مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از
دیدگاه معلمان ششم ابتدایی
شهرستان مهر
بررسی صالحیت های حرفه ای مدیران
مدارس ابتدایی شهرستان المرد از
دیدگاه معلمان
بررسی نقش کتاب درسی مطالعات
اجتماعی اول متوسطه در ایجاد و پرورش
ویژگی های شهروند حرفه ای از دیدگاه
دبیران شهرستان المرد و مهر
بررسی رابطه بین خالقیت مدیران و
عملکرد آنان در جذب منابع مالی در
شهرستان المرد
بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های
اساسی تدریس و بهبود عملکرد
تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه
شهرستان المرد
بررسی تأثیر استقرار منظقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی
مردم منطقه عسلویه
بررسی میزان آشنایی مدیران مقطع
ابتدایی با کارکردهای مدیریت در آموزش
پرورش بیرم
بررسی نقش فعالیت های هنری در
تربیت دینی دانش آموزان مقطع متوسطه
استان فارس از دیدگاه معاونین و مربیان
پرورشی
بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر
مهارت های دانش آموزان پایه اول شهر
گله دار
بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر
توانایی علمی دانش آموزان ابتدایی
منطقه عالمرودشت
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بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر
خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی از
دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان لنگه
بررسی تأثیر معلمان پرورشی بر کاهش
ناهنجاریهای اخالقی دانش آموزان از دید
معلمان آموزش و پرورش شهرستان مهر
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بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر
تدریس در بین اساتید دانشگاه آزاد
اسالمی واحد المرد
بررسی میزان تحقق اهداف درس علوم
اجنماعی متوسطه اول از دیدگاه دبیران
متوسطه شیبکو
بررسی میزان استفاده از مولفه های
فرهنگی در محتوای برنامه ی درسی
زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم از
دیدگاه معلمان استان فارس
بررسی نقش برنامه ی درسی کار و
فناوری در ایجاد و پرورش تفکر خالق از
دیدگاه معلمان شهرستان المرد و مهر
بررسی میزان توجه به مولفه های صلح
محور در برنامه ی درسی دوره ابتدایی از
دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1
شیراز
بررسی میزان استفاده از مولفه های
روش تدریس ساختن گرایی در مدارس
ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی اداره
آموزش و پرورش شهرستان لنگه
بررسی راه های پرورش خالقیت در درس
اجتماعی پایه سوم ابتدایی از دید
معلمان شهرستان المرد
بررسی میزان مشارکت والدین در مدارس
ابتدایی شیبکوه از دیدگاه مدیران و
معلمان ابتدایی در سال تحصیلی -44
8848
یررسی نیازهای آموزشی معلمان از
دیدگاه معلمان اداره آموزش و پرورش
عالمرودشت
بررسی عوامل اموزشگاهی –خانوادگی
و اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه
بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر
تعهد سازمانی
بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر
افزایش کارایی آموزشی معلمان
مقطع ابتدایی در شهر المرد
بررسی ارتباط بین مولفه های موثر بر
نظام نگهداشت منابع انسانی و آسیب
شناسی آن در سازمان آموزش و پرورش
استان هرمزگان

86

آسیب شناسی نظام بهسازی منابع
انسانی در آموزش و پرورش استان
هرمزگان
بررسی مشکالت و چالشهای فراوری
مدیران مجتمع های آموزش و پرورش
شهرستان های بستک و پارسیان
بررسی عملکرد آموزش فنی حرفه ای
شهرستان های بستک و پارسیان و تاثیر
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آن بر اقتصاد جامعه روستایی
ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش
شهرستان المرد با استفاده از مدل تعالی
سازمان  EFQMدر سال تحصیلی 48-41
بررسی تاثیر طرح ارزشیابی توصیفی بر
مهارت های زندگی دانش آموزان از
دیدگاه معلمان ابتدایی اداره آموزش
پرورش شهرستان المرد در سال
تحصیلی 8841-48
بررسی میزان تاثیر دوره تحکیم سواد در
تثبیت آموخته های سواد آموزان تحت
پوشش در از دیدگاه آموزشیاران نهضت
سواد آموزی شهرستان المرد
بررسی تأثیر فعالیت های کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای کیفیت
تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
شهرستان مهر
بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی
زنان سرپرست خانواده
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
ارتقای سطح کیفی زندگی کاری معلمان
مدارس متوسطه اول شهرستان بستک
بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی
زنان سرپرست خانواده
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
ارتقای سطح کیفی زندگی کاری معلمان
مدارس متوسطه اول شهرستان بستک
بررسی وضعیت رضایت شغلی معلمان
متوسطه آموزش و پرورش المرد در سال
تحصیلی 41-48
بررسی رابطه بین کیفیت وب سایت و
رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در
استان فارس
بررسی سنجش رضایتمندی مشتریان
بانک کشاورزی در شهرستان سیرجان
بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با
رهبری تحول آفرین در بین مدیران بانک
سپه استان فارس

51

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
بازاریابی( قابل کنترل) بر تصمیم دریاغت
کنندگان خدمات مناطق ازاد با رویکرد
MADM
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
انتخاب خدمات بیمه شهرستانهای المرد
و مهر با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله
مراتبی AHP

58

بررسی عوامل موثر بر گسترش بیمه
های تکمیلی درمان در شهر شیراز
بررسی تاثیر ابعاد ویژگی های شغلی بر
تعهد سازمانی در سازمان تامین
اجتماعی بررسی موردی شعب استان
فارس
بررسی تاثیر ایجاد مزیت رقابتی بر اثر
بخشی نظام بازاریابی در بانک انصار
شهرستان المرد و مهر
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برگزاری دوره های آموزشی:
برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس ،آموزش بهینه سازی روابطط اسطتاد و دانشطجو ،ارزشطیابی پیشطرفت
تحصیلی،الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس،فلسفه ی تعلیم و تربیت،روشهای برقراری ارتباط موفق ،الگوهطای
یاددهی -یادگیری ،آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشطجویی ،اصطول و فنطون مطذاکره،روان شناسطی تربیتی،اقطدام
پژوهی ،انگیزش و یاددهی اثربخش،آشنایی با آئین نامه های آموزشی و پژوهشی،کاربردهای فنطاوری اطالعطات در
تعلططیم و تربیططت ،روان شناسططی تحططول ،روشططهای نظططم دهططی بططه محططیط کططار ،تبیططین خططدمات دانشططگاه آزاد ،و  ...در
دانشگاهها و مؤسسات مختلف.
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