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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 واحد ارشد  *

 درس اهداف تحقق میزان بررسی 11
 از ابتدایی ششم پایه اجتماعی مطالعات

 ابتدایی ششم معلمان هدیدگا
 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 بیراند

 المرد واحد ارشد  *

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

 المرد شهرستان

 المرد واحد ارشد  *

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

 مردال 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 کارکردهای 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
 شهر اول پایه آموزان دانش های مهارت

 دار گله

 المرد واحد ارشد  *

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

 المرد واحد ارشد  *
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 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 مانمعل

 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 تحقق میزان بررسی 24
 دبیران دیدگاه از اول متوسطه اجنماعی
 شیبکو متوسطه

 مردال 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

 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان دیدگاه

 شیراز

 المرد واحد ارشد  *

 های مولفه از استفاده میزان بررسی 23
 مدارس در گرایی ساختن تدریس روش

 ارهاد 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
-44 حصیلیت سال در ابتدایی معلمان

8848 

 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

 بوشهر واحد ارشد  *
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 روستایی جامعه اقتصاد بر آن

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

 48-41 تحصیلی سال در EFQM سازمان

 المرد واحد ارشد  *

 بر توصیفی ارزشیابی طرح تاثیر بررسی 41
 از آموزان دانش زندگی های تمهار

 آموزش اداره ابتدایی معلمان دیدگاه
 سال در المرد شهرستان پرورش

 8841-48 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 خانوادگی وضعیت بررسی 48
 خانواده سرپرست زنان

 المرد واحد ارشد * 

 بر موثر لعوام 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 * 

 بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی 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
 41-48 تحصیلی

 المرد واحد ارشد * 

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

 فارس استان

 قشم واحد ارشد * 

 شتریانم 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 زادا 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 بازاریابی نظام بخشی

 مهر و المرد شهرستان

 قشم واحد ارشد * 

16-.... 
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 :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 تربیت،روشهای 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


