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فارس در سال .1390
 -15دبیر کمیته تخصصی گسترش استان فارس از سال 1391تا.1394
 -16دبیر کمیتهی علمی دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی با تأکید بر ویژگی های استان فارس در
سال .1391
 -17عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد از سال  1391تا کنون.
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 -24عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امناء دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس ازسال  1393تا کنون .
 -25رییس دانشگاه ازاد اسالمی واحد المرد از اذر 1394تا کنون .
 -26عضو شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس از سال 13 94تاکنون .
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 -28نماینده ی تام االختیار دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس در تهیه بسته ی گفتمان سازی و اجرایی سازی نقشه ی
جامع علمی کشور از سال  1395تا کنون .
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 -29عضو  Advisory Boardمجلهی بین المللی آموزش.
ISSN: 1694-609X, International Journal of Instruction.
 -30عضو هیأت تحریریهی مجلهی بین المللی سیستم ارزیابی آموزش پنجابPunjab Education Assessment .
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 -31عضو  Editorial Teamمجله بین المللی مطالعات در آموزش پرورش Journal of Studies in
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 -32عضو انجمن مطالعات برنامهی درسی ایران (.)I.C.S.A
 -33عضو هیات اجرای جذب دانشگاه ازاد اسالمی استان فارس از سال 95تا کنون.
 -34عضوکمیته تخصصی علوم تربیتی کشورازسال95تاکنون.
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 -42عضوکمیته تخصصی شورای گسترش دانشگاه آزاداسالمی استان فارس ازسال 1397تا کنون
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کتاب ها:
نام کتاب

 1برنامه ریزی درسی

نام نویسندگان/مترجمان

سال انتشار

سیداحمدهاشمی

1394

نوع اثر

تالیف

(اصول و کاربرد)
 2فنآوری اطالعات و ارتباطات در

سیداحمدهاشمی

1393

تالیف

سیداحمدهاشمی

1393

تالیف

5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

سیداحمدهاشمی

1392

تالیف

(مفاهیم و رویکردها)
فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

تربیت
 4آموزش عالی

دانشگاه آزاداسالمی
واحدالمرد

آموزش عالی
 3تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و

نام انتشارات

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

سید احمد هاشمی

1398

تالیف

خانه ریاضیات

ایران
 6تدریس موثر(شواهدواقدامات)

سیداحمدهاشمی-

1394

ترجمه

منیره مهرابی
 7والدین و آموزش و پرورش
(مشارکت والدین در مدارس)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

سیداحمدهاشمی-

1391

تالیف

سیدرضابالغت-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

مصطفی بهمنی

 8مقدمه ای برروشهای تحقیق در
فلسفه

سیدرضابالغت –

1390

تالیف

سیداحمدهاشمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

(باتاکیدبرفلسفه تعلیم وتربیت)
 9تعلیم وتربیت اسالمی

سیداحمدهاشمی -

1392

تالیف

1392سیدرضابالغت
 10پژوهش در علوم تربیتی وروان
شناسی(بررسی انواع پژوهش به

سیداحمدهاشمی-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

1391

تالیف

خسرو وشیرین

سیدرضابالغت

همراه راهنمای عملی نگارش پایان
نامه ،رساله ومقاله)
 11فرهنگ و تعلیم وتربیت

سیداحمدهاشمی-

1392

تالیف

سیدرضابالغت
 12هنر و تربیت دینی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد

سیاحمدهاشمی-

1393

تالیف

تایماز

ابراهیم نجفی نژاد
 13مدارس هوشمند

سیداحمدهاشمی-
عباس حضرتی
4

1393

تالیف

تایماز

 14مبانی مدیریت آموزشی

سیداحمدهاشمی-

1394

تالیف

تایماز

عباس حضرتی
 15مطالعه غیر درسی

16

سیداحمدهاشمی-

(جایگاه و کاربرد)

دنیاگندمکار

آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی

سیداحمدهاشمی -رقیه

1394

1394

تالیف

تالیف

تایماز

تایماز

رفعتی
 17هویت حرفهای معلمان
(اصول و راهکارها)

سیداحمدهاشمی-

1393

تالیف

تایماز

جمشیدامیدی -پروین
اکبریه

 18نگرش سیستمی در برنامهریزی
آموزشی و درسی
 19آسیب های اجتماعی طالق

سیداحمدهاشمی-

1394

تالیف

تایماز

عباس حضرتی
سید احمد هاشمی-

1396

تالیف

ندای کارآفرین

ابراهیم صحرانشین-
نهضت صفایی
20

فلسفه آموزش و پرورش

سیداحمدهاشمی-

1394

تالیف

تایماز

جمشیدامیدی -پروین
اکبریه
 21روشهای تحقیق در علوم انسانی

سیداحمدهاشمی-

1394

تالیف

تایماز

عباس حضرتی
 22اندازهگیری و سنجش در علوم
تربیتی
 23تکنولوژی آموزشی

سیداحمدهاشمی-

1394

تالیف

تایماز

عباس حضرتی
سیداحمدهاشمی-

1395

تالیف

تایماز

دنیاگندمکار
 24روشهای تدریس پیشرفته

سیداحمدهاشمی-

1397

تالیف

تایماز

کبری خواجه
پورفیروزآبادی
25

آموزش هنر در دوره ابتدایی

سیداحمدهاشمی -رقیه

1394

تالیف

تایماز

رفعتی
 26آموزش و پرورش تطبیقی

سیداحمدهاشمی-

1395

تالیف

تایماز

جمشیدامیدی -پروین
اکبریه
 27مبانی طراحی آموزشی

سیداحمدهاشمی-

1395

تالیف

تایماز

عباس حضرتی
 28روانشناسی یادگیری

سیداحمدهاشمی-
دنیاگندمکار

5

1395

تالیف

تایماز

 29مدیریت آموزشگاهی

سیداحمدهاشمی-

1395

تالیف

تایماز

کبری خواجه
پورفیروزآبادی
 30آشنایی با فعالیتهای تربیتی –
اجتماعی
 31نظریههای برنامه درسی

سیداحمدهاشمی -رقیه

1395

تالیف

تایماز

رفعتی
سیداحمدهاشمی-

1396

تالیف

شیوا رسا

سعیده طیبی طاهری
32

فراتر از یادگیری با ارزشیابی

سیداحمدهاشمی-

توصیفی

خلیل فروتن

 3تفکرانتقادی درعلوم تجربی دوره ی
 3ابتدائی
 34توسعه تربیتی پایدار با نگاهی به
مدارس هوشمند

سیداحمدهاشمی -

1396

1396

تالیف

تالیف

تایماز

تایماز

علی کیمیایی
سیداحمدهاشمی-

1395

تالیف

سبط النبی

نهضت صفایی -یوسف
رازقی

 35تربیت درنهج البالغه

سیداحمدهاشمی-

1396

تالیف

سبزیاران گستر

پروانه دودمان -آرمان
رستمی
 36جستاری در کالسهای سازنده گرا

سید احمد هاشمی-

1397

ترجمه

ندای کارآفرین

ابراهیم صحرانشین-
نهضت صفایی
 37مشارکت والدین در یادگیری

ترجمه

سیداحمدهاشمی- -

گیوا

آتنامسن آبادی -آمنه
مسن آبادی
 3اخالق حرفه ای
8

سید احمد هاشمی-

1396

تالیف

تات

یوسف رازقی پور-
آرمان رستمی

 39مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله

سید احمد هاشمی-

1396

تالیف

تات

یوسف رازقی پور-زیبا
بسارده
 40مبانی روانشناختی و اجتماعی برنامه
ریزی درسی

سید احمد هاشمی-

1397

تالیف

پارالق قلم

صادق نوروز مصرمی –
فاطمه زارعی

 41مدیریت منابع انسانی

سید احمد هاشمی-
صادق نوروز مصرمی –
رامین نوروز مصرمی

6

1397

تالیف

پارالق قلم

 42اقدام پژوهی ( راهنمای عمل )

سید احمد هاشمی-

1397

تالیف

فرهوش

شهناز دهقان باغ
بردانی-زیبا بسارده
 43روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

سید احمد هاشمی-

1397

تالیف

فرهوش

یوسف رازقی پور-
صادق نوروز مصرمی
44

روش های تحقیق کیفی و آمیخته

سید احمد هاشمی-

1397

تالیف

گیوا

آتنا مسن آبادی-
محمد طاهری
 45رسانه و برنامه درسی

سیداحمدهاشمی –

1397

تالیف

پارالق قلم

یعقوب علیپور – سید
علی حسینی
 46آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

سید احمد هاشمی –

1398

تالیف

خانه ریاضیات

معصومه احمدی پور
 47تعلیم وتربیت در کالس های چند
پایه

1398

سید احمد

تالیف

ندای کارآفرین

هاشمی،یوسف رازقی
پور،معصومه پارسا

 48اصول برنامه ریزی درسی

سید احمد هاشمی،

1398

محبوبه جعفرپور
 49اثربخشی برنامه درسی

سیداحمدهاشمی-اعظم

گردآوری
1398

صابرفرد
 50اصول مدیریت آموزشی

تدوین و

ندای کارآفرین

گردآوری

سید احمد هاشمی،

1398

میترا تقی پور
 51مدیریت ورهبری درآموزش وپرورش

تدوین و

نوروزی

تدوین و

پایتخت فرهنگی

گردآوری

سیداحمدهاشمی-
زهره ریاضی-

1398

تدوین و
گردآوری

عبدالوحیدمنطق

7

پایتخت فرهنگی

مقاالت چاپ شده درمجالت

نوع نمایه علمی نشریه
ردیف
1

نام مقاله
رابطهی بین مدیریت دانش و بهرهوری با نقش

نام نویسندگان
وزارتین

سیداحمدهاشمی

محل چاپ
فصلنامه ی علمی –

واسطه گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد

پژوهشی رهیافتی نو

اسالمی واحد المرد

در مدیریت آموزشی،
چهارم،سال

شماره
1393
2

توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر

وزارتین

سیداحمدهاشمی

فصلنامه ی علمی-

سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد

پژوهشی رهیافتی نو

شاخص های برنامه ریزی

در مدیریت آموزشی
،سال سوم ،شماره ی
دوم ،سال 1391

3

Supervision and evaluation role in
higher education effectiveness

وزارتین

Seyed ahmad hashemi

Shiraz journal of
system
management,vol
.1(3) ,2013

4

The Relationship between
Teachers' Attitude toward the
Use of Electronic Content and
Educational Technology with
Job Satisfaction in Primary
Secondary Schools
بررسی نقش واسطه گری سالمت روانی در

وزارتین

Seyed ahmad hashemi

New
Approach to
Educational
Management
98 No. 4

وزارتین

سیداحمدهاشمی

5

رابطه بین تعهد مذهبی با عملکرد شغلی در

فصلنامه ی علمی-
پژوهشی روش ها و

دانشگاه ازاد اسالمی واحد المرد

های

مدل
روانشناختی

،سال

،1393
دوره5شماره18
6

بررسی عوامل اجنماعی موثر بر مشارکت

وزارتین

سیداحمدهاشمی

فصلنامه ی علمی-

سیاسی زنان (مطالعه موردی  :زنان  18تا 39

پژوهشی زن و جامعه

سال شهرستان المرد)

،
سال

،1393

سال

ششم ،شماره ی اول،
بهار 1394

8

7

رابطه استفاده از مهارت های اساسی تدریس

وزارتین

سیداحمدهاشمی

و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان؛

نشریه

-

علمی

پژوهشی راهبرد های
آموزش

دانشکده پرستاری المرد

در

علوم

پزشکی ،دوره ، 8
شماره ،1سال 1394
8

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جامعه

وزارتین

سید احمد هاشمی

مجله علوم پزشکی

پذیری سازمانی با بهره وری کارکنان مراکز

رازی

درمانی شهرستان المرد

شماره ، 25
شهریور1397

9

اثربخشی آموزش گروهی شفقت خود بر

وزارتین

سید احمد هاشمی

فصلنامه علمی
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تحصیلی دانشجویان

حیاتی

1390

بررسی معضل تقلب در حوزه آموزش

سیداحمدهاشمی – کامران

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق

ابتدائی

کاردان

درعلوم تربیتی،مدیریت وروانشناسی
اردیبهشت ماه-1398تهران

37

52

53

ابوالفضل

همایش بین المللی مدیریت ،نوآوری و تولید

ارائه ی الگوی توانمندسازی نیروی

سیداحمدهاشمی-

انسانی در جهت تولید ملی

عباسی

ملی1391 ،

آموزش و توسعه ی منابع انسانی

سیداحمدهاشمی-ابوالفضل

همایش ملی آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانشگاه ها رویکردی جامع در بهره

عباسی

دانشگاه1391 ،

وری فرآیندهای آموزش عالی
54

55

بررسی روشهای تربیت فرزندان از

سیداحمدهاشمی -علی

همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم

دیدگاه امام موسی کاظم (ع)

کیمیایی

(ع)1392 ،

بررسی رابطه مولفه های سازمان

سیداحمدهاشمی-

یادگیرنده و میزان به کارگیری فن آوری

عباسی -صدیقه عابدی

ابوالفضل

دومین همایش ملی مجازی ره آوران آموزش با
محوریت آموزش در عصر دیجیتال1392 ،

اطالعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد المرد بر اساس مدل
سنگه
56

معصومه

بررسی اثرات بین المللی شدن آموزش

سیداحمدهاشمی-

عالی و کیفیت برنامه درسی در عصر

اسدیان پور -علی کیمیایی

اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه
درسی آموزش عالی 1393 ،

جهانی شدن
57

مبانی هستی شناختی وارزش شناسی

سیداحمدهاشمی -نسرین

دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش

فلسفه تربیتی درآموزش وپرورش

شنبهی -صالح روستا

ملی پژوهش ومطالعات درحوزه علوم انسانی

بررسی میزان تحقق اهداف درس تفکر

فاطمه غفاری-

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه

و سبک زندگی متوسطه اول از دیدگاه

سیداحمدهاشمی

و ترویج علوم تربیتی و روانشاسی ،جامعه

اسالمی
اردیبهشت ماه -1398شیراز
58

59

معلمان متوسطه اشکنان و المرد در

شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران،

سال تحصیلی1393 – 94

1393

مطالعه تاثیر فناوری اطالعات و

سید احمد هاشمی  ،محبوبه

چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای

ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانش

جعفرپور

نوین پژوهشی درعلوم اجتماعی،علوم تربیتی
وروانشناسی

آموزان

خردادماه(1398پذیرش)
60

آموزش و پرورش  ،عامل مهم ارتقای

علی کیمیایی-

اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی،

امنیت در جامعه

سیداحمدهاشمی -احمدمیر

خالقیت و نوآوری1394 ،

61

نقص آموزش و پرورش در توسعه پایدار

سیداحمدهاشمی -سیده

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش

طاهره طیبی -علی کیمیایی

ها و راهکار ها1394 ،

62

لزوم توجه به آموزش کارآفرینی در

سیداحمدهاشمی -علی

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و

دانشگاه

کیمیایی

اقتصاد دانش بنیان1394 ،

بررسی جایگاه و نقش حجاب و تحکیم

سیداحمدهاشمی -علی

اولیه همایش ملی تربیت دینی راهی به سوی

بنیان خانواده و ارائه ی راهکارهایی

کیمیایی

تعالی 1394 ،

63

برای گسترش آن در جامعه

38

64

علی

ارزیابی هدیه آسمان مقطع ابتدایی از

سیداحمدهاشمی-

منظر توجه به آموزه های دینی با توجه

کیمیایی -خلیل فروتن -بتول

به مؤلفه های

قائدی

اولیه همایش ملی تربیت دینی راهی به سوی
تعالی 1394 ،

سند تحول بنیادیه
65

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت

سیداحمدهاشمی-

دومین کنفرانس بین الملی کار آفرینی

دانش با نوآوری در مدارس شهرستان

احمدحسین زاده

خالقیت و نوآوری 1395،

مهر
66

International conference on
BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCIAL
STUDIE,2016

عباس حضرتی-
بررسی الزامات و بایسته های تحقق

سیداحمدهاشمی -یونس

اهداف مهارتی آموزش علوم تجربی در

کرمی

دوره ابتدایی آموزش و پرورش ایران
67

مقایسه پارادایم های رشد ازدیدگاه

سیداحمدهاشمی-اعظم

ششمین همایش ملی مطالعات وتحقیقات

پیاژه و وایگوتسکی

صابرفرد-فرهادغالمی

نوین درحوزه علوم انسانی،مدیریت

تحلیل مبانی فلسفی ساختار آموزش در

سیداحمدهاشمی-پروانه

وکارآفرینی ایران
بهمن ماه-1397تهران
68

آموزش عالی

فروغ

دودمان-

کنفرانس ملی حقوق و علوم اسالمی 1395 ،

هاشمی-

رویابویری
69

مطالعه مبانی اثرگذار بر مفهوم تربیت از

سیداحمد هاشمی  ،مریم پیرو

چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای

دیدگاه فلسفه اسالمی و داللت های

نوین پژوهشی درعلوم اجتماعی،علوم تربیتی

تربیتی آن

وروانشناسی
خردادماه1398

70

همسان سازی وبهبود مشاغل جوانان با

سیداحمدهاشمی-صادق نوروز

نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران

مهارت های اساسی

مصرمی -عباس منصوری

نوآور سازمان های سرآمدبوشهر-بهمن ماه

آموزش فلسفه و تاثیر آن بر پرورش

سیداحمدهاشمی-

روحیه پژوهشگری کودکان

ستایش فر

فناوری پاییز 1395

عملکردتحصیلی دانش آموزان:تبیین

زهراوحیدی-

دومین همایش ملی روانشناسی وعلوم

روابط چندگانه بامهارتهای فراشناخت

سیداحمدهاشمی

تربیتی21،بهمن1395شیراز

1395
71

72

وخودنظم بخشی

39

طیبه

هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و

73

تحلیل و بررسی تربیت اخالقی در کتب

سید احمد هاشمی* ،1رضا

علوم انسانی با رویکرد اهداف حیطه

3

غالمیان ،2سید علی حسینی

شناختی و حیطه عاطفی

74

اولین همایش نگرشهای جدید وکاربردی
دربرنامه ریزی درسی
4آبان 96

بررسی میزان توجه به منابع طبیعی

اعظم کریمی-

پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه

درمطالعات اجنماعی دوره ابتدایی

دکترسیداحمدهاشمی

وترویج علوم تربیتی روانشناسی ،مشاوره

واکاوی نقش مشارکت والدین در

دکتر سید احمد هاشمی ،دکتر

اولین همایش ملی نگرشهای جدید وکاربردی

یادگیری دانش آموزان در استرالیا

علی اصغر ماشینچی آتنا مسن

دربرنامه ریزی درسی-استرالیا -اکتبر2017

وآموزش درایران
شهریور96
75

آبادی
مریم

سیداحمدهاشمی-

76

واکاوی فلسفه آموزش وپرورش

77

کاربردروشهای تحقیق کیفی درمطالعات

سیداحمدهاشمی-

حوزه تعلیم وتربیت

رازقی پور

"بررسی موانع اجرایی آموزش در

سید احمد هاشمی  ،غالمرضا

اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات

مدارس چند پایه"

بدیعی  ،عبداله سدهی ،

علوم انسانی و اسالمی -آذرماه  -96شیراز

ستایش فر

کنگره بین المللی علوم انسانی ومطالعات
فرهنگی
تیرماه-96شیراز

یوسف

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی
وعلوم اجتماعی
تیرماه -96دانشگاه تهران

78

علیرضا عشقی  ،راضیه
کشاورز
79

عباس

تلفیق درس علوم تجربی و ورزش برای

سیداحمدهاشمی-

افزایش رغبت و ایجاد انگیزه در دانش

منصوری -حسین حسن زاده

آموزان
80

اولین همایش رویکردهای نوین آموزشی
وپژوهشی درتعلیم وتربیت -بندرعباس –
دیماه96

احمدهاشمی-

سیما

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش

واکاوی رابطه مدیریت استعداد و بهره

سید

وری شرکت های خدماتی)تهران(

شریعت

تأثیر شبکههای ارتباطی محیط کاری

سید احمد هاشمی  2،اعظم

سومین کنفرانس علوم انسانی اسالمی-

برخط و برونخط بر عملکرد شغلی

خسروی

تهران28-اردیبهشت97

ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی-
آذرماه -96تهران

81

کارکنان
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82

بررسی نگاه فلسفی به مدارس

83

سید احمدهاشمی  ،صالح

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای

روستا

نوین درحوزه علوم تربیتی وروانشناسی
ومطالعات اجتماعی ایران-خردادماه-1398
تهران

بررسی ابعاد مبانی فلسفی موثر

سیداحمدهاشمی -صالح

دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش

درآموزش وپرورش ایران

روستا -نسرین شنبهی

ملی پژوهش ومطالعات درحوزه علوم انسانی

رابطه جو سازمانی و سالمت روحی با

سید احمد هاشمی  ،محبوبه

چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای

کارایی سازمانی معلمان و مدیران

جعفرپور

نوین پژوهشی درعلوم اجتماعی،علوم تربیتی

اسالمی
اردیبهشت ماه -1398شیراز
84

وروانشناسی

مدارس ابتدایی

خردادماه(1398پذیرش)
85

تعلیم و تربیت در عصر فضای مجازی

86

یادگیری معکوس

87

اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردرعلوم
دکتر سید احمد هاشمی-

انسانی ومطالعات فرهنگی ایران-تهران-

یوسف رازقی بور

تیرماه97

سیداحمد هاشمی ،میترا تقی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق

پور

درعلوم تربیتی،مدیریت وروانشناسی
اردیبهشت ماه-1398تهران

بررسی ارتباط بین روش های نوین

سید احمد هاشمی * ،سید

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین

تدریس با رویکرد فعال بر پرورش

علی حسینی

پژوهشی درعلوم اجتماعی،علوم تربیتی و

تفکر در یادگیری

88

روانشناسی-کرج-خردادماه97

بررسی تاثیرپذیری بهرهوری کارکنان بر

سید احمد هاشمی  3،شهره

سومین کنفرانس مدیریت،حسابداری

مبنای دستیابی به رفتارشهروندی

احمدپور

ومهندسی صنایع

سازمانی از رهبری معنوی
89

تکثر مسئولیتها در نقش معلمی

آذرماه1397
زین العابدین دمیری ،سید

پنجمین همایش ملی پژوهشهای نوین

احمد هاشمی

دربرنامه ریزی درسی ایران
تهران -شهریورماه1398

..........90
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طرح های پژوهشی:
همکاران

ردیف

عنوان طرح های تحقیقاتی

1

بررسی میزان استفاده ی راهبردهای یادگیری در بین

سیداحمدهاشمی-ابوذرهمتی -زینب هاشمی

دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد1386،
2

تدوین برنامه ی استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

سیداحمدهاشمی -مختاررنجبر -ابوذرهمتی

به منظور ارائه ی الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ،
1389
3

بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

سیداحمدهاشمی -ابوذرهمتی -زینب هاشمی-

واحد المرد از مؤلفه های اساسی برنامه ریزی درسی و ارائه ی
الگویی پیشنهادی جهت تدوین برنامه ی درسی1389 ،
4
5

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

سیداحمدهاشمی -حسن خضری -ابوذرهمتی -زینب

دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد1390 ،

هاشمی

ارزیابی بیرونی و درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسالمی

سیداحمدهاشمی -ابوذرهمتی-مختاررنجبر-زینب هاشمی

منطقه ی یک به منظور ارائه ی الگویی جهت بهبود کیفیت این
دانشگاه ها1390،
6

بررسی وضعیت سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی در منطقه -

سیداحمدهاشمی -ابوذرهمتی -زینب هاشمی

ی یک دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارائه ی راهکارهای
پیشنهادی جهت بهبود این مهارت1391 ،
7

مقایسهی میزان یادگیرنده بودن دانشگاه های آزاد اسالمی و

سیداحمدهاشمی -ابوالفضل عباسی -ابوذرهمتی -زینب

دولتی استان فارس به منظور ارائهی راهکارهای پیشنهادی

هاشمی

1392،

8

9

عباسی-

خضری-ابوالفضل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد

سیداحمدهاشمی-حسن

تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد1392 ،

ابوذرهمتی

مقایسهی میزان انطباق دانشگاههای آزاد اسالمی و دولتی

سیداحمدهاشمی -ابوالفضل عباسی -زینب هاشمی

استان فارس با ویژگیهای دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه
متخصصان و صاحبنظران 1394 ،
10

11
12
13

طراحی و تبیین مدل استراتژیک بهره وری منابع انسانی

سیداحمدهاشمی -مختار رنجبر_ابوالفضل عباسی_ابوذر

درسازمان منطقه ویژ ه اقتصادی انرژی پارس 1395،

همتی_احمد عسکری

طراحی الگوی سنجش رضایت شهروندان و مراجعین مدیریت

سیداحمدهاشمی

خدمات شهری و کانالهای ارتباط با شهروند 1395 ،

افتخاری_عبدالجواد خلیلی_زینب هاشمی

نیازسنجی وارزشیابی مهدکودکها – توانمندسازی بابرگزاری

سیداحمدهاشمی -ابوالفضل عباسی – دکترعباس قلتاش –

دوره ها وارزشیابی مستمر

مرجان جنابی  -مهشیدداوودی

شناسایی واولویت بندی انگیزاننده های شغلی کارکنان سازمان

سیداحمدهاشمی – ابوالفضل عباسی –علی اصغرماشین

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس وتاثیر آن برعملکرد شغلی

چی -زینب هاشمی – ابوذرهمتی – حسن خضری

کارکنان
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-ابوالفضل

عباسی_مریم

استاد راهنما و مشاور رساله و پایان نامه:

ردیف

عنوان پایان نامه

راهنما

1

ارائه مدل ارزیابی شایستگی های هیات علمی در

*

مشاور

مقطع

دانشگاه

دکتری

علوم و تحقیقات تهران

نظام دانشگاه آزاد اسالمی(مطالعه
موردی:واحدهای دانشگاه آزاد استان فارس)
2

طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی پژوهش

دکتری

*

واحد المرد

کاربردی در آموزش ابتدایی
3

طراحی و اعتباربخشی الگوی شایستگی مدیران

دکتری

*

واحد کیش

و رابطه آن با روحیه کارآفرینی و اعتماد سازمانی
4

ارائه الگوی شکل گیری اعتماد اجتماعی دانش

دکتری

*

واحد کیش

آموزان دوره دوم متوسطه
5

*

طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی

دکتری

واحد المرد

تربیت اخالقی دوره متوسطه دوم
6

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه درسی تمرین

دکتری

*

واحد المرد

معلمی دوره کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی
7

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه درسی سواد

دکتری

*

واحد المرد

تغذیه ای برای دوره متوسطه دوم
8

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی

دکتری

*

واحد المرد

تلفیقی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی
9

*

طراحی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری

دکتری

واحد علوم و تحقیقات تهران

برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی
براساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر و
ارزشیابی آن از منظر متخصصان ذیربط
10

بررسی مفهوم شناسی  ,معرفت شناسی و ارزش

*

دکتری

واحد المرد

شناسی فلسفه فناوری اطالعات و فضای مجازی
در تعلیم تربیت و ارائه الگو
11

ارایه مدلی جهت مدیریت استعداد مدیران

*

دکتری

واحد کیش

مدارس دولتی شهر تهران
ارائه الگوی شایستگی حرفه ای مدیران براساس

*

دکتری

واحد کیش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
12

طراحی و تدوین کتاب «مالیه شخصی» برای پایه

*

ششم ابتدائی مبتنی بر اصول برنامه درسی و
اسناد باال دستی آموزش و پرورش ایران

43

دکتری

واحد علوم و تحقیقات تهران

13

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه درسی

دکتری

*

واحد المرد

آموزش کار آفرینی برای دانش آموزان دوره ی
اول متوسطه
14

طراحی وتدوین چارچوب رهبری برنامه درسی

دکتری

+

واحد المرد

مبتنی بررویکردراهبردی ،مطالعه موردی نظام
برنامه درسی دوره ابتدایی ایران
15

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه درسی

دکتری

+

واحد المرد

مدیریت اقتصاد خانواده درمقطع متوسطه دوم
16

ارائه مدلی برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

دکتری

*

واحد کیش

براساس سند تحول بنیادین در مدارس متوسط
سما کشور
17

طراحی چارچوب برنامه درسی«درس علوم

دکتری

*

واحد علوم و تحقیقات تهران

تجربی» در پایه پنجم ابتدایی ,مبتنی بر مؤلفه
های روش تدریس کاوشگری و ارزشیابی آن از
منظر متخصصان و معلمان ذیربط
18

*

ارائه الگوی معنویت گرایی در نظام آموزش و

دکتری

واحد المرد

پرورش ایران براساس نظریه داده بنیاد و بررسی
میزان انطباق سازمان آموزش و پرورش شهر
شیراز
19

+

طراحی واعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی

دکتری

واحد المرد

برنظریه های ساختن اجتماعی وتآثیر آن
برپیشرفت تحصیلی،تفکرانتقادی وانگیزش
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع
ابتداعی دردرس ریاضی پایه ششم
20

*

طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه

دکتری

واحد المرد

ریزی درسی با تأکید بر مهارت حل مسأله در
مقطع ابتدایی
21

تبیین مبانی زیبا شناسانه اندیشه های خواجه

دکتری

*

واحد المرد

نصیر و رسو به منظور تدوین الگوی تربیت هنری
برای کودکان
22

تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی در

دکتری

*

واحد المرد

اندیشه های جان دیوی و مطهری به منظور
تدوین مدیریت شهروندی
23

طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی سواد رسانه

دکتری

*

واحد المرد

ای
24

طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه

دکتری

*

واحد المرد

درسی وارونه در دانشگاه فرهنگیان
25

*

الگوی ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در

دکتری

واحد المرد

نظام آموزش رسمی کشور
26

*

ایده تحقق آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان

دکتری

واحد المرد

از منظر فیلسوفان تعلیم وتربیت معاصر
27

مقایسه و تحلیل تطبیقی روش های تربیت ذهن

*

با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی

44

دکتری

واحد المرد

28

*

تبیین الگوی مثلث عناصر مدرسه,خانه و رسانه

دکتری

واحد المرد

برپایه داللت های فلسفه تحلیلی تربیتی
29

تحلیل مبانی فلسفی تربیتاخالقی از منظر امام

دکتری

*

واحد المرد

علی(ع) در نهج البالغه و ارائه الگوی نظری
جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل اخالقی
30

مطالعه امکان ها و موانع توسعه رویکرد شناختی

دکتری

*

واحد المرد

در نظام آموزش ابتدایی کشور تا سال 1420
31

ارائه الگوی فضاهای آموزشی تمام هوشمند کاربر

دکتری

*

واحد المرد

محور در ساختار تعلیم و تربیت مجازی نسل نو
32

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی

دکتری

*

واحد المرد

مدیریت اقتصاد خانواده در مقطع متوسطه دوم
33

*

طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش مبتنی بر

دکتری

واحد المرد

نظریه ی ساختن گرایی اجتماعی و تأثیر آن بر
پیشرفت تحصیلی  ,تفکر اقتصادی و انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع
ابتدایی در درس ریاضی پایه ششم
34

طراحی و تدوین چارچوب رهبری برنامه درسی

دکتری

*

واحد المرد

مبتنی بر رویکرد راهبردی«مطالعه موردی نظام
برنامه درسی دوره ابتدایی ایران»
35

طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی

دکتری

*

واحد المرد

تمرین معلمی دوره کاردانی آموزش و پرورش
ابتدایی
36

طراحی و اعتبار سنجی برنامه درسی پژوهش

دکتری

*

واحد المرد

کاربردی در مدارس ابتدائی ایران
37

طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی سواد

دکتری

*

واحد المرد

تغذیه ای برای دوره متوسطه دوم
38

*

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی

دکتری

واحد المرد

تربیت اخالقی دوره متوسطه دوم
39

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی

دکتری

*

واحد المرد

آموزش کارآفرینی برای دانش آموزان دوره اول
متوسطه
40

بررسی تطبیقی مؤلف های نظام آموزش ایران با

دکتری

*

واحد المرد

مکاتب فلسفی ایدا آلیسم پراگسماتیسم
41

*

بررسی تاثیر ایجاد مزیت رقابتی بر اثر بخشی

ارشد

واحد قشم

نظام بازاریابی در بانک انصار شهرستان المرد و
مهر
42

بررسی رابطه بین راهبرد های یادگیری و راهبرد

*

ارشد

واحد المرد

های انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دوره متوسطه شهرستان المرد
43

بررسی میزان تحقق اهداف درس مطالعات

*

اجتماعی پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان
ششم ابتدایی شهرستان مهر

45

ارشد

واحد المرد

44

بررسی صالحیت های حرفه ای مدیران مدارس

*

ارشد

واحد المرد

ابتدایی شهرستان المرد از دیدگاه معلمان
45

بررسی نقش کتاب درسی مطالعات اجتماعی اول

*

ارشد

واحد المرد

متوسطه در ایجاد و پرورش ویژگی های شهروند
حرفه ای از دیدگاه دبیران شهرستان المرد و مهر
46

بررسی رابطه بین خالقیت مدیران و عملکرد

*

ارشد

واحد المرد

آنان در جذب منابع مالی در شهرستان المرد
47

بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی

*

ارشد

واحد المرد

تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان
مقطع متوسطه شهرستان المرد
48

بررسی تأثیر استقرار منظقه ویژه اقتصادی انرژی

*

ارشد

واحد المرد

پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه
49

بررسی میزان آشنایی مدیران مقطع ابتدایی با

*

ارشد

واحد المرد

کارکردهای مدیریت در آموزش پرورش بیرم
50

بررسی نقش فعالیت های هنری در تربیت دینی

*

ارشد

واحد المرد

دانش آموزان مقطع متوسطه استان فارس از
دیدگاه معاونین و مربیان پرورشی
51

بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارت

*

ارشد

واحد المرد

های دانش آموزان پایه اول شهر گله دار

52

بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر توانایی علمی

*

ارشد

واحد المرد

دانش آموزان ابتدایی منطقه عالمرودشت
53

بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر خالقیت دانش

*

ارشد

واحد المرد

آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی
شهرستان لنگه
54

بررسی تأثیر معلمان پرورشی بر کاهش

*

ارشد

واحد المرد

ناهنجاریهای اخالقی دانش آموزان از دید معلمان
آموزش و پرورش شهرستان مهر
55

بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر تدریس در

*

ارشد

واحد المرد

بین اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
56

بررسی میزان تحقق اهداف درس علوم اجنماعی

*

ارشد

واحد المرد

متوسطه اول از دیدگاه دبیران متوسطه شیبکو
57

بررسی میزان استفاده از مولفه های فرهنگی در

*

ارشد

واحد المرد

محتوای برنامه ی درسی زبان انگلیسی دوره
متوسطه دوم از دیدگاه معلمان استان فارس
58

بررسی نقش برنامه ی درسی کار و فناوری در

*

ارشد

واحد المرد

ایجاد و پرورش تفکر خالق از دیدگاه معلمان
شهرستان المرد و مهر
59

بررسی میزان توجه به مولفه های صلح محور در

*

ارشد

واحد المرد

برنامه ی درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان
مقطع ابتدایی ناحیه  2شیراز
60

بررسی میزان استفاده از مولفه های روش

*

تدریس ساختن گرایی در مدارس ابتدایی از

46

ارشد

واحد المرد

دیدگاه معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش
شهرستان لنگه
61

بررسی راه های پرورش خالقیت در درس

ارشد

*

واحد المرد

اجتماعی پایه سوم ابتدایی از دید معلمان
شهرستان المرد
62

بررسی میزان مشارکت والدین در مدارس

ارشد

*

واحد المرد

ابتدایی شیبکوه از دیدگاه مدیران و معلمان
ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94
63

یررسی نیازهای آموزشی معلمان از دیدگاه

ارشد

*

واحد المرد

معلمان اداره آموزش و پرورش عالمرودشت
64

بررسی عوامل اموزشگاهی –خانوادگی و

ارشد

*

واحد جهرم

اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه
65

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعهد

ارشد

*

واحد جهرم

سازمانی
66

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش

ارشد

*

واحد تهران مرکز

کارایی آموزشی معلمان
مقطع ابتدایی در شهر المرد
67

بررسی ارتباط بین مولفه های موثر بر نظام

ارشد

*

واحد بوشهر

نگهداشت منابع انسانی و آسیب شناسی آن در
سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان
68

آسیب شناسی نظام بهسازی منابع انسانی در

ارشد

*

واحد بوشهر

آموزش و پرورش استان هرمزگان
69

بررسی مشکالت و چالشهای فراوری مدیران

ارشد

*

واحد بوشهر

مجتمع های آموزش و پرورش شهرستان های
بستک و پارسیان
70

بررسی عملکرد آموزش فنی حرفه ای شهرستان

ارشد

*

واحد بوشهر

های بستک و پارسیان و تاثیر آن بر اقتصاد
جامعه روستایی
71

ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش شهرستان

ارشد

*

واحد المرد

المرد با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM
در سال تحصیلی 93-92
72

بررسی تاثیر طرح ارزشیابی توصیفی بر مهارت

ارشد

*

واحد المرد

های زندگی دانش آموزان از دیدگاه معلمان
ابتدایی اداره آموزش پرورش شهرستان المرد در
سال تحصیلی 1392-93
73

*

بررسی میزان تاثیر دوره تحکیم سواد در تثبیت

ارشد

واحد المرد

آموخته های سواد آموزان تحت پوشش در از
دیدگاه آموزشیاران نهضت سواد آموزی
شهرستان المرد
74

*

بررسی تأثیر فعالیت های کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان در ارتقای کیفیت تحصیلی
دانش آموزان ابتدایی شهرستان مهر

47

ارشد

واحد المرد

75

*

بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان

ارشد

واحد المرد

سرپرست خانواده
76

*

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای

ارشد

واحد المرد

سطح کیفی زندگی کاری معلمان مدارس
متوسطه اول شهرستان بستک
77

*

بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان

ارشد

واحد المرد

سرپرست خانواده
78

*

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای

ارشد

واحد المرد

سطح کیفی زندگی کاری معلمان مدارس
متوسطه اول شهرستان بستک
79

*

بررسی وضعیت رضایت شغلی معلمان متوسطه

ارشد

واحد المرد

آموزش و پرورش المرد در سال تحصیلی 92-93
80

*

بررسی رابطه بین کیفیت وب سایت و

ارشد

واحد قشم

رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در استان
فارس
81

*

بررسی سنجش رضایتمندی مشتریان بانک

ارشد

واحد قشم

کشاورزی در شهرستان سیرجان
82

*

بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با رهبری تحول

ارشد

واحد قشم

آفرین در بین مدیران بانک سپه استان فارس
83

*

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی(

ارشد

واحد قشم

قابل کنترل) بر تصمیم دریاغت کنندگان خدمات
مناطق ازاد با رویکرد MADM
84

*

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب

ارشد

واحد قشم

خدمات بیمه شهرستانهای المرد و مهر با
استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP
85

*

بررسی عوامل موثر بر گسترش بیمه های

ارشد

واحد قشم

تکمیلی درمان در شهر شیراز
86

*

بررسی تاثیر ابعاد ویژگی های شغلی بر تعهد
سازمانی در سازمان تامین اجتماعی بررسی
موردی شعب استان فارس

....-87

48

ارشد

واحد قشم

برگزاری دوره های آموزشی:
برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس ،آموزش بهینه سازی روابط استتاد و
دانشتتجو ،ارزشتتیابی پیشتترفت تحصتتیلی،الگوهای برنامتته ریتتزی و تتتدوین طتترح
درس،فلسفه ی تعلیم و تربیت،روشهای برقراری ارتباط موفتق ،الگوهتای یتاددهی-
یادگیری ،آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشتجویی ،اصتول و فنتون متذاکره،روان
شناسی تربیتی،اقدام پژوهی ،انگیزش و یاددهی اثربخش،آشنایی با آئین نامته هتای
آموزشی و پژوهشی،کاربردهای فناوری اطالعات در تعلتیم و تربیتت ،روان شناستی
تحول ،روشهای نظم دهی بته محتیط کتار ،تبیتین ختدمات دانشتگاه آزاد ،و  ...در
دانشگاهها و مؤسسات مختلف.
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