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51  
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52  
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Management and 
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(2014) , isc 
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55  
Empowering higher education human resources strategy to achieve 

efficiency 

Academy of word business 

,marketing & management 
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proceedings , vol 6 (1), 2014 

56  
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 A Journal of Economics and 

Management 

 Vol. 3 ( 10) , 201, isc 4 

51  
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Management 
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53  
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2013-2014 
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 (2014) , isc  

61  
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Middle School Students Lamerd City 
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isi listed  
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(9), 2014  

62  

 

 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 

 

 International Journal of 
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Research. Vol. 3 (SP), 2014  

 

68  

 

 Assessment the Achievement of the Functions of the Education System 

from the Perspective of Janah Secondary Teachers in the School Year 

2013-2014 
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Basic Sciences & Applied 

Research. Vol. 3 (SP), 2014  

 

64  

 

 A Study of Gardner's Theory of Multiple Intelligences in the Field of 

Elementary Mathematics Instruction 
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Management Studies Vol. 

3(2) , 2014, isc 

 

65  

 

 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 

 

 International Journal of 

Basic Sciences & Applied 

Research. Vol. 3 (SP), 2014  

 

66  

 

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 

 

 

 Journal of Social Issues & 

Humanities, Volume 2, Issue 

6, June,  2014, isc  

61  

 

 Evaluation of Performance of the Effectiveness Education Departments in 

Education Process from the Perspective of Secondary School Teachers of 

Secondary School 
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Basic Sciences & Applied 

Research. Vol. 3 ( SP), 2014 

 

63  

 

 Examining the Relationship between Kohlberg's Theory of Moral 

Development and Language Learning among Iranian Elementary Students 

 

 International Journal of 

Management Studiesم 

 Vol. 3(2),2014 
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61  

A Study on Functionality of Collaborative Learning in Teaching Primary 

Mathematics 

Martinia,  
 

 VOL.5( 2), 2014 

11  

 

 Examining Functions of Brainstorming in Learning Arabic in Iran 

 

 International Journal of 

Management Studiesم 

 Vol. 3(2),2014 

11  
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Students from the Perspective of Physical Education Teachers 
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 کشور با رویکرد مش،ری مياریی  موهش عادی و علمی دانشگا   هاد اسالمی و توسعه   12
 همایش ربع قرن دانشگا   هاد اسالمی

  1836واحي یزد.

 1836همایش ميیریت نوینم  ICTهای مجاهی در موهش و پرورش با تأکیي بر ميیریت ساهمان   18

 ( در  موهش و پرورشICTنگرش سیس،می نسبت به فناوری اطالعاا و ارتباطاا ر  14
 زار هیای مجیاهی در هیهمایش محیط 

 1836ی سوتم 

 1836همایش ميیریت نوینم  تغییر و نو وری در دانشگا  با رویکرد مش،ری مياری  15

 دانشگا   هاد اسالمی و توسعه ی  موهش عادی و علمی کشور با بهر  وری نیروی انسانی  16
همایش ربع قرن دانشگا   هاد اسالمی 

 1836م

 1836همایش ميیریت نوینم  دود،یهای  ميیریت بهساهی منابع انسانی در ساهمان  11

 1836همایش ارتقاء بهيارت روانی م راهکارهایی برای  موهش و ارتقاء بهيارت روانی دانشجویان  13

 نقش دانشگا   هاد اسالمی در توسعه نیروی انسانی کشور با محوریت واحي المرد  11
همییایش منییوب اسیی،انم محییور ررییي و 

 1833ی فارسم توسعه 

 ی كیفش  موهش و پرورش رهرس،ان المرد موهرش در توسعهنقش راهنماي    31
همییایش منییوب اسیی،انم محییور ررییي و 

 1833ی فارسم توسعه 

 توسعه ی منابع انسانی و نقش  موهش ومن خيمت در  ن  31
همیییییییایش نییییییییروی انسیییییییانی منطقیییییییه 

 1833یکم

 مردی علمی در رهرس،ان الهای رهرونيی پش،وانه ی توسعه  باورهای فرهنگی و ارهش  32
همییایش منییوب اسیی،انم محییور ررییي و 

 1833ی فارسم توسعه 

 1833همایش هن منوبم  های هنان در المرد(ی پایيار مامعه ربا تأکیي بر ویژگی هنم محور توسعه   38

 های رهرس،ان المرد ورورا ومود ميیریت خالق در ساهمان  34
همییایش منییوب اسیی،انم محییور ررییي و 

 1833ی فارسم توسعه 

35  
 ی منابع انسانی انشگا   هاد اسالمی واحي المرد در توسعهنقش د

 

ی  همیییییایش المیییییرد در افیییییق توسیییییعه

 1831م 1414
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 ی علمی در رهرس،ان المرداس،فاد  اه تکنودوژی اطالعاا و  ارتباطاا در مهت توسعه   36
ی  همیییییایش المیییییرد در افیییییق توسیییییعه 

 1831م 1414

 1831همایش بهر  وری م  بر توسعه وری منابع انسانی و تأثیر  نبررسی بهر    31

 ی دانشجویی و فرهنگی دانشگا   هاد اسالمی واحي المرد انياه حوه چشم   33
ی همیییییایش المیییییرد در افیییییق توسیییییعه 

 1831م 1414

  وری اطالعاا در  موهش و پرورشکاربرد فن   31
همایش کامپیوتر و فناوری اطالعیاام 

1831 

11  
 میوهان م،وسیطه ریهر ی فرهنگیی دانیش تلویزییون بیر توسیعه های ممعی با تأکیي بر نقش رسانه 

 المرد

ی همیییییایش المیییییرد در افیییییق توسیییییعه 

 1831م 1414

11  
The Evaluation of New Trends and Equipments in Teaching, Learning and 

Educational Management 

International Conference  on 

Information and Multimedia 

Technology(ICIMT 2011) 

indexed   by Thompson ISI 

,Dubai, UAE, 2011 

 ورورا تحول و نو وری در ميیریت  موهش عادی  12

همییییایش ملییییی تحییییول و نییییو وری در 

عیییادی بیییا تأکییییي بیییر  میییيیریت  میییوهش

 1811های اس،ان فارسمویژگی 

18  
ن اداراا ی امنیییت رییغلی کارکنییا ی نیییروی انسییانی وییرورتی مهییت توسییعه مییوهش و توسییعه 

 رهرس،ان المرد
 1811همایش ملی  موهش و امنیتم 

 ی علمی اس،ان فارس و  بررسی عوامل و موانععادی در توسعه نقش  موهش   14

همییییایش ملییییی تحییییول و نییییو وری در 

عیییادی بیییا تأکییییي بیییر میییيیریت  میییوهش 

 1811های اس،ان فارسمویژگی 

 د گا   در ادبیاا کودکهای نا خونقي روان رناسیک ادبیاا کودک ب باهتاب   15

ادمللییی روان رناسیی کییودک همیایش بیین 

م توسییط   ISIو نومییوان  نمایییه رییي  در 

,Elsevier 1811 

 1811همایش ملی  موهش و امنیتم  محور در ميارس ورورتی مهت ایجاد امنیت در مامعهی درسی صلح برنامه   16

 را  کارها( بررسی ارتباطاا بین فرهنگی در  موهش هبان رچادش ها و  11
همییایش ملییی مایگییا  علییوت انسییانی در 

 1811ایرانم 

13  Post colonialism, Children, and Their Literature 

International online 

conference (IOLC 2011) , 

indexed by EBSCO,  ISI,2011 

 1811لی  موهش و امنیتم همایش م ایجاد ميارس امن در رهرس،ان المرد ورورتی در مهت ایجاد امنیت پایيار  11

111  Analysis of Picture Books and Decoding Images in Children Literature 

International online 

conference (IOLC 2011), 

indexed by EBSCO ISI 

 2011م

 عادی اس،ان فارسگیری دانشگا  کار فرین در  موهش  های رکل موانع و چادش  111

نییییو وری در همییییایش ملییییی تحییییول و 

عیییادی بیییا تأکییییي بیییر میییيیریت  میییوهش 

 1811های اس،ان فارسم  ویژگی

 1811همایش ملی  موهش و امنیتم  نقش  موهش مهارا های هنيگی در ارتقای امنیت مامعه  112

118  
ی یییادگیری و دانشییگا  مجییاهی وییرورتی در مهییت تحییول و نییو وری در  مییوهش عییادی توسییعه 

 اس،ان فارس

 وری در همییییایش ملییییی تحییییول و نییییو

عیییادی بیییا تأکییییي بیییر  میییيیریت  میییوهش

 1811های اس،ان فارسم ویژگی 

 بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان  114
همییایش ملییی مایگییا  علییوت انسییانی در 

 1811ایرانم 
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115  
Quality Creation in Educational Systems Based on  the Information 

Communication Technology (ICT) 

International Conference 

Management (ICM 2011), 

Penang, Malaysia, 2011 

 ارائه ی ادگوی توانمنيساهی نیروی انسانی  در مهت تودیي ملی  116
همییایش بییین ادمللییی مییيیریتم نییو وری 

 1811و تودیي ملیم 

111  
وری فر ینیيهای  میوهش  هیا رویکیردی میامع در بهیر  منابع انسانی دانشیگا   موهش و توسعه ی

 عادی

همایش ملی  میوهش و بهسیاهی منیابع 

 1811انسانی دانشگا م 

113  
 های ميیران  موهریی مهارا ی ادگوي سیس،می  موهش و توسعه  ارائه

همیییییایش ملیییییی  میییییوهش میییییيیریت و 

 1811رهبریم 

 دگوي راهبردی توانمنيساهی نیروی انسانی دانشگا ی اارائه   111
همایش ملی  میوهش و بهسیاهی منیابع 

 1811انسانی دانشگا م 

 تبیین نقش دانشگا  در کار فرینی در مهت تودیي ملی  111
همییایش بییین ادمللییی مییيیریتم نییو وری 

 1811و تودیي ملیم 

 وری فر ینيهای ساهمانی های ميیران رویکردی مامع در بهر  مهارا ی موهش و توسعه   111
همیییییایش ملیییییی  میییییوهش میییییيیریت و 

 1811رهبریم 

 ها ورورا اثربخشی منابع انسانی در مهت تودیي ملیخالقیت و نو وری ميیران ساهمان  112
همییایش بییین ادمللییی مییيیریتم نییو وری 

 1811و تودیي ملیم 

118  
- موهرییی و روانیییی مسییایل مسییمانیم نیاهسیینجیآ  موهرییی مییيیران مییيارس اب،ییيایی در همینییه 

 11-11 موهان پسر رهرس،ان الرس،ان در سال تحصیلشعاطفی دانش 

همیییییایش ملیییییی  میییییوهش میییییيیریت و 

 1811رهبریم 

 راهبردهای  موهش و توسعه ی منابع انسانی در مهت تودیي ملی  114
همییایش بییین ادمللییی مییيیریتم نییو وری 

 1811و تودیي ملیم 

115  
در موامهیه بیا مهیانی ریين ارتباطیاا در هیزار  ی  سیب رناسیی فرهنگیی و ملیی میيارس اییران 

 سوت

همایش بین ادمللی نقیش مییراف فرهنگیی 

 1811در رکل گیری هویت ملیم 

 نقش  موهش ومن خيمت منابع انسانی در بهبود تودیي ملی  116
همییایش بییین ادمللییی مییيیریتم نییو وری 

 1811و تودیي ملیم 

 رورتی در مهت تودیي علم در دانشگا  موهش و بهساهی منابع انسانی تحقیق و توسعه و  111
همایش ملی  میوهش و بهسیاهی منیابع 

 1811انسانی دانشگا م 

 وری فر یني تودیينقش  موهش ساهمانی و توسعه ی نیروی انسانی در بهر    113

همایش ملی نقش  موهش ساهمانی در 

تودیي ملی و حماییت اه کیار و سیرمایه 

 1811ایرانیم 

 ا  موهش ميیران خالق و نو ور در ميیریت نوین مهانیتأملی بر اهمیت و ورور  111
همییایش ملییی  میییوهش علییوت میییيیریت 

 1811نوینم 

 نقش معماری در هویت ملی  121

همیییییایش بیییییین ادمللیییییی نقیییییش مییییییراف 

فرهنگی در ریکل گییری هوییت ملییم 

1811 

 ميیریت مشارک،ی ورورا توسعه ی ساهمان های هزار  ی سوت  121
همییایش ملییی  میییوهش علییوت میییيیریت 

 1811نوینم 
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 ادگوی راهبردی توسعه ی مهارا های ميیران  موهری ارائه  122
همییایش ملییی  میییوهش علییوت میییيیریت 

 1811نوینم 

 هویت ملی و امنیت  128

همیییییایش بیییییین ادمللیییییی نقیییییش مییییییراف 

فرهنگی در ریکل گییری هوییت ملییم 

1811 

 تعهي ساهمانی ورورا اساسی همگرایی در مهت تحول و نو وری در  موهش عادی  124
ومییین همییایش ملییی تحییول ونییو وری د

 1811در  موهس عادی.

 توانمني ساهی نیروی انسانی  موهش عادی ورورا اساسی تحول ونو وری  125
دومییین همییایش ملییی تحییول ونییو وری 

 1811در  موهس عادی.

 های ام،ماعی در  موهش و یادگیری تأملی بر کارکرد رسانه  126
همیییایش ملیییی رسیییانه هیییای ام،میییاعیم 

1811 

 در انيیشه امات خمینش رقيس سر (مسجي   121
همییایش نمییاه و نهضییت مسییجي سییاهي 

 1811م

 دین و میراف فرهنگی  123

همیییییایش بیییییین ادمللیییییی نقیییییش مییییییراف 

فرهنگی در ریکل گییری هوییت ملییم 

1811 

 تحول ونو وری درنظات  موهش عادی با همگرایی میان ميیریت دانش وفرهنگ ساهمانی  121
دومییین همییایش ملییی تحییول ونییو وری 

 1811موهش عادی.در  

  موهش ومن خيمت راهبردی مؤثر در توسعه ی منابع انسانی در مهت تودیي ملی  181

همایش ملی نقش  موهش ساهمانی در 

تودیي ملی و حماییت اه کیار و سیرمایه 

 1811ایرانیم 

 ميیریت دانش ادزات توانمني ساهی افراد ساهمانی در نظات  مزش عادی  181
ی دومییین همییایش ملییی تحییول ونییو ور

 1811در  موهس عادی.

 نگاهی به مایگا  علمی وام،ماعی امات موسی کاظمرع(  182
همایش ملی سبک هنیيگی امیات موسیی 

 1812کاظم رع(م 

188  Investigation of Iranian free zone success criteria 

Kuwait chapter of 

AJBMR,vol 1(12) 

2012 

 بزرگان دینی در تربیت معنوی موانانراهکارهای نهادینه ساهی سبک هنيگی و نقش ادگوی   184
همایش ملی سبک هنیيگی امیات موسیی 

 1812کاظم رع(م 

 نقش امات موسی کاظم رع(در گس،رش فرهنگ وتمين اسالمی  185
همایش ملی سبک هنیيگی امیات موسیی 

 1812کاظم رع(م 
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186  
Utilizing human resource strategy and resources to achieve efficiency in 

higher education in Iran"" 

Academy of World Business 

Marketing and Management 

Development 

(AWBMAMD) Conference, 

dubai,2014 

 بررسی رورهای تربیت فرهنيان اه دیيگا  امات موسی کاظم رع(  181
همایش ملی سبک هنیيگی امیات موسیی 

 1812کاظم رع(م 

183  
یرنیییي  و مییییزان بیییه کیییارگیری فییین  وری اطالعیییاا و بررسیییی رابطیییه مودفیییه هیییای سیییاهمان یادگ

 ارتباطاا در دانشگا   هاد اسالمی واحي المرد بر اساس ميل سنگه

دومین همیایش ملیی مجیاهی ر   وران 

 میییییوهش بیییییا محورییییییت  میییییوهش در 

 1812عصر دیجی،الم 

 ریبررسی تحلیل چادش های فراروی توسعه فن  وری اطالعاا و ارتباطاا در نظات های  موه  181

دومین همیایش ملیی مجیاهی ر   وران 

 میییییوهش بیییییا محورییییییت  میییییوهش در 

 1812عصر دیجی،الم 

 تربیت فرهنيان اه دیيگا  امات موسی کاظمرع(  141
همایش ملی سبک هنیيگی امیات موسیی 

 1812کاظم رع(م 

141  

اثراا بین ادمللی رين  موهش عادی و کیفیت برنامه درسی در عصر بررسی 

 مهانی رين

 

س بییین ادمللییی کیفیییت در اودییین کنفییران

 1818برنامه درسی  موهش عادی م 
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( در گس،رش و افزایش بهر  وری م EPRنقش برنامه ریزی منابع ساهمانی ر

سییومین کنفییرانس و نمایشییگا  فنییاوری  دانش فنی کارکنان ررکت ملی پخش فر ورد  های نف،ی منطقه فارس

 1818اطالعاا وارتباطاا م 

 

 

 ام داده: طرح  های پژوهشی انج

 

 تحقیقاتی های عنوان طرح ردیف

 1128های جبرانی  مدارس راهنمائی از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهرستان المرد، بررسی  اثر بخشی کالس  1

 1186ی راهبردهای یادگیری در بین دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، بررسی میزان استفاده 2

1 
ی الگوئی پیشنهادی  بررسی میزان استفاده ی تفکر انتقادی در  کتاب های درسی علوم اجتماعی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران استان فارس و ارائه

 1188برای تنظیم و تدوین کتاب های درسی، 

 1182ی الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ، ی استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد به منظور ارائه  تدوین برنامه 0

3 
ی الگویی پیشنهادی جهت ریزی درسی و ارائه  بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد از مؤلفه های اساسی برنامه

 1182تدوین برنامه ی درسی، 

 1121یان دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجو 6

 1121ها، ی یک به منظور ارائه ی الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاهارزیابی بیرونی و درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسالمی منطقه  2

8 
ی راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود این ظور ارائه منی یک دانشگاه آزاد اسالمی به بررسی وضعیت سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی در منطقه 

 1121مهارت، 

2 
 1122ی راهکارهای پیشنهادی ،ی میزان یادگیرنده بودن دانشگاه های آزاد اسالمی و دولتی استان فارس به منظور ارائهمقایسه

 

11 
 1122، آزاد اسالمی واحد المردبررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

 

  

 

 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

 اسالمی)مطالعه موردی:واحدهای دانشگاه آزاد استان فارس(

 تحقیقات تهران علوم و  دکتری  *

 واحد المرد ارشد  *بررسی رابطه بین راهبرد های یادگیری و راهبرد های انگیزشی با پیشرفت  2
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 تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان المرد

بررسی میزان تحقق اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از دیدگاه  1

 معلمان ششم ابتدایی شهرستان مهر

 واحد المرد رشدا  *

بررسی صالحیت های حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی شهرستان المرد از دیدگاه  0

 معلمان

 واحد المرد ارشد  *

بررسی نقش کتاب درسی مطالعات اجتماعی اول متوسطه در ایجاد و پرورش  3

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

 المردواحد  ارشد  *

بررسی رابطه بین خالقیت مدیران و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در  6

 شهرستان المرد

 واحد المرد ارشد  *

بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد  2

 تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان المرد

 واحد المرد ارشد  *

قرار منظقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم بررسی تأثیر است 8

 منطقه عسلویه

 واحد المرد ارشد  *

بررسی میزان آشنایی مدیران مقطع ابتدایی با کارکردهای مدیریت در آموزش  2

 پرورش بیرم

 واحد المرد ارشد  *

بررسی نقش فعالیت های هنری در تربیت دینی دانش آموزان مقطع متوسطه  11

 استان فارس از دیدگاه معاونین و مربیان پرورشی

 واحد المرد ارشد  *

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

 گله دار

 واحد المرد ارشد  *

بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر توانایی علمی دانش آموزان ابتدایی منطقه  12

 عالمرودشت

 احد المردو ارشد  *

بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه  11

 معلمان ابتدایی شهرستان لنگه

 واحد المرد ارشد  *

بررسی تأثیر معلمان پرورشی بر کاهش ناهنجاریهای اخالقی دانش آموزان از دید  10

 معلمان آموزش و پرورش شهرستان مهر

 المردواحد  ارشد  *

بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر تدریس در بین اساتید دانشگاه آزاد اسالمی  13

 واحد المرد

 واحد المرد ارشد  *

بررسی میزان تحقق اهداف درس علوم اجنماعی متوسطه اول از دیدگاه دبیران  16

 متوسطه شیبکو

 واحد المرد ارشد  *

رهنگی در محتوای برنامه ی درسی زبان بررسی میزان استفاده از مولفه های ف 12

 انگلیسی دوره متوسطه دوم از دیدگاه معلمان استان فارس

 واحد المرد ارشد  *

بررسی نقش برنامه ی درسی کار و فناوری در ایجاد و پرورش تفکر خالق از  18

 دیدگاه معلمان شهرستان المرد و مهر

 واحد المرد ارشد  *

لفه های صلح محور در برنامه ی درسی دوره ابتدایی از بررسی میزان توجه به مو 12

 شیراز 2دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 

 واحد المرد ارشد  *

بررسی میزان استفاده از مولفه های روش تدریس ساختن گرایی در مدارس  21

 ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگه

 المرد واحد ارشد  *

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

 معلمان شهرستان المرد

 واحد المرد ارشد  *

بررسی میزان مشارکت والدین در مدارس ابتدایی شیبکوه از دیدگاه مدیران و  22

 1121-20معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 

 واحد المرد ارشد  *

نیازهای آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان اداره آموزش و پرورش یررسی  21

 عالمرودشت

 واحد المرد ارشد  *

 واحد جهرم ارشد  * خانوادگی و اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه–بررسی عوامل اموزشگاهی  20

 واحد جهرم ارشد  * بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعهد سازمانی 23

 معلمان یآموزش ییکارا شیراهنما بر افزا نینقش معلم ریثتأ یبررس 26

 در شهر المرد ییابتدا مقطع

 ارشد  *
 تهران مرکز واحد

 بیو آس یموثر بر نظام نگهداشت منابع انسان یمولفه ها نیارتباط ب یبررس 22

 آن در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان یشناس

 ارشد  *
 بوشهر واحد

 بوشهر واحد ارشد  * در آموزش و پرورش استان هرمزگان یمنابع انسان ینظام بهساز یشناس بیآس 28

22 
  آموزش و پرورش یمجتمع ها رانیمد یفراور یمشکالت و چالشها یبررس

 انیبستک و پارس یشهرستان ها

 ارشد  *
 بوشهر واحد

11 
 ریو تاث انیبستک  و پارس یشهرستان ها یحرفه ا یعملکرد آموزش فن یبررس

 ییاقتصاد جامعه روستا برآن 

 ارشد  *
 بوشهر واحد

11 
ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش شهرستان المرد با استفاده از مدل تعالی 

 21-22در سال تحصیلی  EFQMسازمان 

 ارشد  *
 واحد المرد

12 
بررسی تاثیر طرح ارزشیابی توصیفی بر مهارت های زندگی دانش آموزان از 

تدایی اداره آموزش پرورش شهرستان المرد در سال تحصیلی دیدگاه معلمان اب

 ارشد  *
 واحد المرد



11 

 

21-1122 

11 
بررسی میزان تاثیر دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته های سواد آموزان تحت 

 پوشش در از دیدگاه آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان المرد

 واحد المرد ارشد * 

10 
ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای بررسی تأثیر فعالیت ها

 کیفیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان مهر

 واحد المرد ارشد * 

 واحد المرد ارشد *  بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده 13

16 
 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای سطح کیفی زندگی کاری معلمان

 مدارس متوسطه اول شهرستان بستک

 واحد المرد ارشد * 

 واحد المرد ارشد *  بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده 12

18 
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای سطح کیفی زندگی کاری معلمان 

 مدارس متوسطه اول شهرستان بستک

 واحد المرد ارشد * 

12 
ضعیت رضایت شغلی معلمان متوسطه آموزش و پرورش المرد در سال بررسی و

 22-21تحصیلی 

 واحد المرد ارشد * 

01 
بررسی رابطه بین کیفیت وب سایت و رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در 

 استان فارس

 ارشد * 
 واحد قشم

 واحد قشم شدار *  بررسی سنجش رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در شهرستان سیرجان 01

02 
بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با رهبری تحول آفرین در بین مدیران بانک 

 سپه استان فارس

 ارشد * 
 واحد قشم

01 
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی) قابل کنترل( بر تصمیم دریاغت 

 MADMکنندگان خدمات مناطق ازاد با رویکرد 

 ارشد * 
 واحد قشم

00 
المرد و  یشهرستانها مهیعوامل موثر بر انتخاب خدمات ب یو رتبه بند ییساشنا

 AHP یسلسله مراتب لیتحل کیمهر با استفاده از تکن

 ارشد * 
 واحد قشم

 واحد قشم ارشد *  بررسی عوامل موثر بر گسترش بیمه های تکمیلی درمان در شهر شیراز 03

06 
 یاجتماع نیدر سازمان تام یهد سازمانبر تع یشغل یها یژگیابعاد و ریتاث یبررس

 شعب استان فارس یمورد یبررس

 واحد قشم ارشد * 

02 
در بانک انصار  یابینظام بازار یبر اثر بخش یرقابت تیمز جادیا ریتاث یبررس

 شهرستان المرد و مهر

 واحد قشم ارشد * 

08... 

 برگزاری دوره های آموزشی:

بیت،روشرهای برقرراری ارتبراط طرح درس، آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،الگوهای برنامه ریزی و تدوین طررح درس،فلسرفه ی تعلریم و تربرنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین 

،اقردام پژوهری، انگیرزش و یراددهی اثربخش،آشرنایی برا آئرین نامره هرای آموزشری و هرای دانشرجویی، اصرول و فنرون مرذاکره،روان شناسری تربیتییادگیری، آشنایی برا مهمتررین بحرران -موفق، الگوهای یاددهی

 . در دانشگاهها و مؤسسات مختلف.پژوهشی،کاربردهای فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت، روان شناسی تحول، روشهای نظم دهی به محیط کار، تبیین خدمات دانشگاه آزاد، و ..


