
1 

 

 

 باسمه تعالی   

 

 ی علمیشناسنامه

 نام و نام خانوادگی: سید احمد هاشمی

  شهرستان: المرد

 2/1/1131تاریخ تولد :

  www.Dr-Hashemi.comوب سایت:

 Hmd_hashemi@yahoo.comایمیل: 

 12122821120تلفن :

 ، دانشگاه آزاد اسالمی.آدرس: استان فارس، شهرستان المرد

 . 1188ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، (: برنامه Ph.Dتحصیالت: دکترای تخصصی )

 .برنامه ریری درسیی علمی: دانشیار رتبه

 تجارب شغلی:

 .1183تا سال  1122سال سابقه اداری و آموزشی  در سازمان های تابعه وزارت آموزش و پرورش از سال  11 -1

 .1183تا  1182و شورای حل اختالف شهر عالمرودشت از سال عض -2

 تاکنون. 1183از سال تحصیلی در گروه علوم انسانی و اجتماعی ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد پژوهشگر نمونه -1

 .تا کنون1183عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد از سال  -0

 .1188تا 1183زاد اسالمی واحد المرد از سال مدیر گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آ -3

 .تا کنون 1188معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرداز سال  -6

 .1188 سال در ی علمی همایش زن جنوبدبیر کمیته  -2

 .1188 سال در ی فارسی علمی همایش جنوب استان، محور رشد و توسعه  دبیر کمیته -8

 .تاکنون 1188 سال از المرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه وهشیپژ شورای در عضویت -2

 تاکنون. 82اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد از سال دبیر ستاد هم -11

 .1182 سال در 1010ی ی علمی همایش المرد در افق توسعه دبیر کمیته -11

 .1121نسانی و اجتماعی در سال ی یک دانشگاه آزاد اسالمی در گروه علوم اپژوهشگر برتر منطقه -12

 .1121 سال در ی علمی همایش ملی آموزش و امنیتدبیر کمیته  -11

 . 1121 سال در اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی ارزیابی و نظارت کل ی اداره گذاری سیاست و مشورتی شورای عضو -10

 .1121 سال در های استان فارستأکید بر ویژگی  ی علمی اولین همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش عالی بادبیر کمیته -13

 تاکنون. 1121کمیته تخصصی گسترش استان فارس از سال دبیر -16

 .1121 سال در های استان فارسی علمی دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی با تأکید بر ویژگی دبیر کمیته -12

 تا کنون. 1121از سال  عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد -18

 .1122در سال  یکشورسطح مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در  -12

 .1121و  1122استان فارس در سال های سطح مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در  -21

 .تا کنون 1121مدیر گروه دکتری برنامه ریزی درسی از سال  -21

 تا کنون. 1121استان فارس از سال عضو کارگروه آموزشی و تحصیالت تکمیلی ستاد هماهنگی  -22

 .تا کنون 1121سرپرست مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی شهرستان المرد از سال  -21

 .21در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال ی یک دانشگاه آزاد اسالمی منطقه پژوهشگر برتر  -20

 .تا کنون 1121ازسال  ن فارسزاد اسالمی استادانشگاه آکمیته نظارت بر مصوبات هیات امناء عضو  -23

 تا کنون. 1121عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد از سال  -26

 المللی آموزش.ی بین مجله Advisory Boardعضو   -22

International Journal of Instruction. ISSN: 1694-609X,   

 Punjab Education Assessment System(PEAS) آموزش پنجاب.ی بین المللی سیستم ارزیابی ی مجلهعضو هیأت تحریریه -28

  Journal of Studies in Education.ISSN:2162-6952                         مجله بین المللی مطالعات در آموزش پرورش Editorial Teamعضو  -22

 (. I.C.S.A) ایران درسی ی برنامه مطالعات انجمن عضو -11

 .موسسات اداری و آموزشیدر  علوم تربیتیروان شناسی و  ،های مدیریت در زمینه های آموزشی مدرس دوره -11

 

 

 کتاب ها:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد. انتشارات تعلیم و تربیت اسالمی، -1

 المرد.  دانشگاه آزاد اسالمی واحدانتشارات ی تعلیم و تربیت(،  های تحقیق در فلسفه )با تأکید بر فلسفهای بر روش مقدمه  -2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد.انتشارات والدین و آموزش و پرورش )مشارکت والدین در مدارس(،  -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد.  انتشاراتانگیزش )مفاهیم و نظریه های انگیزش، و کاربردهای آن در آموزش و پرورش(، -0

 .اول،چاپ گاه آزاد اسالمی واحد المرددانشانتشارات برنامه ریزی درسی )اصول و کاربرد(،  -3

 .اول،چاپ دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد انتشاراتتدریس موثر )شواهد و اقدامات ( ، -6

 .اول،چاپ  .انتشارات خسرو شیرین،رساله ومقاله(،پژوهش در علوم تربیتی وروان شناسی)بررسی انواع پژوهش به همراه راهنمای عملی نگارش پایان نامه -2

 

 ش عالی )مفاهیم و رویکردها(، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد.آموز -8

mailto:Hmd_hashemi@yahoo.com


2 

 

 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، تعلیم وتربیت و فرهنگ -2

 ،چاپ دوم. اد اسالمی واحد المرددانشگاه آزانتشارات ، پژوهش در علوم تربیتی وروان شناسی)بررسی انواع پژوهش به همراه راهنمای عملی نگارش پایان نامه،رساله ومقاله( -11

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد. ، زش عالیومآوری اطالعات وارتباطات در آفن  -11

 تفکر انتقادی ؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد. -12

 .زیماتا اتانتشار:تهران  ،دینیهنر و تربیت  -11

 .زیماتا اتانتشار:ن تهرا مدارس هوشمند، -10

 .زتایما اتانتشار:تهران  آمار و کاربرد آن در علوم تربیتی و روانشناسی، -13

 .زیماتا اتانتشار:تهران  مبانی مدیریت آموزشی، -16

 .زیماتا اتانتشار:،تهران مبانی سازمان و مدیریت -12

 .زیماتا اتانتشار:تهران  ،جایگاه و کاربرد()غیر درسی عه یمطال -18

 .دوم ویرایش،ز یماتاانتشارات :تهران )اصول و کاربرد(،  برنامه ریزی درسی -12

 .زیماتا اتانتشار:تهران  آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، -21

 .زیماتا اتانتشار:تهران  هویت حرفه ای معلمان )اصول و راهکارها( ، -21

 .زیماتا اتانتشار:تهران  ،درسیو نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی  -22

 .،چاپ دوماهد و اقدامات ( ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد المردتدریس موثر )شو -21

 : انتشارات تایمازتهراناصول سرپرستی ،  -20

 یمازتا اتانتشار: تهرانموزش وپرورش ،آفلسفه - -23

 یمازتا اتانتشار: تهرانتفکرانتقادی در علوم تجربی دوره ابتدایی،  -26

  یمازتا تاانتشار: تهران، روش های تحقیق در علوم انسانی  -22

  یمازتا اتانتشار: تهران، اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی  -28

 

 
 

 

 

 

 مقاالت چاپ شده:

 

 محل چاپ یا ارائه نام مقاله ردیف

 ی بکارگیری راهبردهای یادگیری توسط دانشجویان موفق و ناموفقمقایسه   .1
ی  های تازه در علووم تربیتوی، شوماره   پژوهشی اندیشه  -ی علمیفصل نامه 

 ISC،1182دوم، 

های درسی بر مبنای اصول و ها با تدوین کتاب ی علمی در دانشگاه  توسعه  .2

 معیارهای مناسب
 ISC،1182ی هشتم، پژوهشی تولید علم، شماره -ی علمی فصل نامه 

هوای  بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتووای کتواب     .1

 هنمایی از دیدگاه دبیرانی راتعلیمات اجتماعی دوره 

پژوهشوی رهبوری و مودیریت آموزشوی، سوال چهوارم،        -ی علمیفصل نامه 
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ی علووم تربیتوی، شوماره     های تازه در پژوهشی اندیشه -ی علمیفصل نامه 

 ISC،1182چهارم، 
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یران مودارس  بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر با خالقیوت و نووآوری مود     .2
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-ی سی  پژوهشی پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره-ی علمی فصل نامه
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های تورویج و   ها: بررسی راهخردورزی ضرورتی برای تولید علم در دانشگاه   .11

 ها به منظور تولید علم ی خردورزی در دانشگاهتوسعه 
 ISC،1121ی شانزدهم، م، شمارهپژوهشی تولید عل -ی علمیفصل نامه 

توسعه  کیفی دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر سطح آگاهی اعضوای هیتوت     .11

 ریزیهای برنامه علمی در مورد شاخص 

پژوهشی رهیافتی نو  در مدیریت آموزشوی ،سوال سووم     -ی علمی فصل نامه

 ISC،1121،شماره ی دوم ،
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بررسی وضعیت سواد اطالعاتی اعضای هیتت علموی دانشوگاه آزاد اسوالمی      .11

 واحدهای منطقه یک
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ی از دیدگاه نتعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمارابطه بین عدالت سازمانی با   .13

 روه های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمیمدیران گ

رهیوافتی نوو در مودیریت آموزشوی شوماره        پژوهشی –فصل نامه ی علمی 

 ISC،1122چهارم،

16.  
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 ISC،1121چهارم،

12.  
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پژوهشوی رهبوری و مودیریت آموزشوی، سوال چهوارم،        -ی علمیفصل نامه 

 ISC،1121، سومی  شماره
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 (IJSCR) Vol. 8(2), 2014,isi 

 

02.  

 

 Investigating the quality of the teaching process, teachers in 

elementary schools of Lamerd from the Perspective of 

managers 

 

 Egyptian Journal of Pure and Applied Sciences  

 Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1 (2014), isc 

08.  

 

 Investigating of the application of information and 

communication technology barriers in lamerd County 

secondary school from the perspective of secondary cross 

section teachers 

 

 Egyptian Journal of Pure and Applied Sciences  

 Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1 (2014) 

02.  
 

 Creative Education in Curriculum, The Basis for Knowledge 

Production in Education Systems 

 

 A Journal of Multidisciplinary Research  

 Vol. 3 ( 10) 2014,isc 

31.  
DELIBERATION ON THE IMPORTANCE AND 

NECESSITY OF BEING LEARNER FARS HIGHER 

EDUCATION (OBSTACLES AND METHODS) 

International Journal of Current Life Sciences  Vol.4 , (9),  

2014,isi 

31.  

THE STUDY OF FAMILIARITY OF PRIMARY SCHOOL 

ADMINISTRATORS AND TEACHERS 

WITH THE FUNCTIONS OF MANAGEMENT IN THE 

EDUCATION OF BEIRAM DISTRICT IN 

2013-2014 

International Journal of Current Life Sciences  Vol. 4( 9), 2014 

32.  
Performance Evaluation of Education Using the Organization 

Excellence 

Model (The Enablers): A Case Study of Iran 

International Journal of Economy, Management and Social 

Sciences Vol 3 (10), October, 2014, isc 

31.  
Investigating the Relationship Between 

knowledge Management and 

Organizational Culture 

Shiraz Journal of System Management 

Special Issue 2014, isc 

30.  

COMPARISON OF THE RATE OF USAGE OF 

CHARACTERISTICS OF LEARNING 

ORGANIZATIONS IN ISLAMIC AZAD AND STATE 

UNIVERSITIES OF FARS PROVINCE IN 

International Journal of Current Life Sciences Vol.4 ( 7),  2014, 

isi 
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ACADEMIC YEAR 2013-2014 

33.  

 

 The Relationship between Self-Efficacy Component and 

Research Spirit among Teachers of Schools in the Academic 

Year 2012-2014 in the Lamerd City 

 

 Egyptian Journal of Pure and Applied Sciences ,  

 1 (2014), isc  

36.  

ASSESS THE ACHIEVEMENT OF THE PERSIAN 

COURSE 

OBJECTIVES FROM SIX ELEMENTARY TEACHERS' 

VIEWS, IN 

THE BASTAK IN THE SCHOOL YEAR 2014 -2013 

Dr. 

Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and 

Management Review Vol. 4(1) , 2014, isc 

32.  

WAYS TO ENHANCE THE EFFECTIVENESS OF THE 

MECHANISMS OF IN-SERVICE COURSES ON LAMERD 

JOB 

PERFORMANCE OF TEACHERS IN FUNDAMENTAL 

TRANSFORMATION PLAN 

Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and 

Management Review Vol. 4(1) , 2014, isc 

38.  
The Role of First High School Social Studies Textbooks in 

Creating and Fostering Citizen Professional Features from 

Teacher’s Views in the Mohr and Lamerd Cities 

Management and Administrative Sciences Review 

e-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X Vol. 1(2) , 2014, isc 

 

32.  
The Study of the Professional Qualifications of Elementary 

School Principals from the Teachers’ Perspective: A Study of 

Lamerd City Iran 

Management and Administrative Sciences Review 

e-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X Vol. 1(2) , 2014, isc 

 

61.  

 

 The Study of Effectiveness of Administrative Reform 

Program on Customer’s Satisfaction in the Education 

Departments of the Cities of Mohr and Lamerd 

 

 MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939) , vol 2 (7), 2014, 

isi listed 

61.  

 

 The Relationship between Creativity of School Administrators 

and Their Performance in Attracting Funds in the Lamerd City 

in Academic Year 2013-2014 

 

 Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1 (2014) , isc 

62.  Empowering higher education human resources strategy to 

achieve efficiency 

Academy of word business ,marketing & management 

development conference proceedings , vol 6 (1), 2014 

61.  

 

 The Study of Identifying Factors affecting Academic 

Achievement of Student Shahed Scatter Plot of The Lamerd 

City in Year 2013-2014 

 

 A Journal of Economics and Management 
 Vol. 3 ( 10) , 201, isc 4 

60.  

 

 Assess the Training Needs of Teachers in Term of Elementary 

Teachers' Views of the Alamarvdasht Education in Academic 

Years 2013-2014 

 

 A Journal of Economics and Management 
 Vol. 3 ( 10 ) , 201, isc 4 

63.  

 

 The Effect on Quality of life of the People in the Pars Special 

Economic Energy Zone Asaluyeh 2014 

 

 Dr. Seyed Ahmad Hashemi 1 and Hossniyeh Taheri 2 

 

 MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939) Vol.2 (Special 

Issue) ,  2014, isi listed  

66.  

 

 The Relationship between Creativity of School Administrators 

and Their Performance in Attracting Funds in the Lamerd City 

in Academic Year 2013-2014 

 

 Egy. J. Pure & Appl. Sci. 1,  (2014) , isc  

62.  
 

 Study of Methods Effect Religious Attitudes on the Social 

Adjustment of Middle School Students Lamerd City 

 

 MAGNT Research Report  Vol.2 (Special Issue) ,  2014, isi 

listed  

68.  

 

 Effects of Some Developmental Theories on Improving 

Primary School Students’ Educational Drop  

 

 

 Academic Journal of Psychological Studies. Vol. 3 (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 Basic Sciences & Applied Research. 

Vol. 3 (SP), 2014  

 

21.   

 Assessment the Achievement of the Functions of the 

 

 International Journal of Basic Sciences & Applied Research. 



6 

 

Education System from the Perspective of Janah Secondary 

Teachers in the School Year 2013-2014 

Vol. 3 (SP), 2014  

 

21.  
 

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

Field of Elementary Mathematics Instruction 

 

 International Journal of Management Studies Vol. 3(2) , 2014, 

isc 

 

22.  

 

 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  

 

21.  

 

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  

20.  

 

 Evaluation of Performance of the Effectiveness Education 

Departments in Education Process from the Perspective of 

Secondary School Teachers of Secondary School 

 

 International Journal of Basic Sciences & Applied Research. 

Vol. 3 ( SP), 2014 

 

23.  

 

 Examining the Relationship between Kohlberg's Theory of 

Moral Development and Language Learning among Iranian 

Elementary Students 

 

 International Journal of Management Studies، 
 Vol. 3(2),2014, isc 

26.  
A Study on Functionality of Collaborative Learning in 

Teaching Primary Mathematics 

Martinia,  

 

 VOL.5( 2), 2014, isi listed 

22.  

 

 Examining Functions of Brainstorming in Learning Arabic in 

Iran 

 

 International Journal of Management Studies،, isc 

 Vol. 3(2),2014 

28.  

 

 The Effect of Tanavrz Plan on Cognitive Abilities - 

Movement Fourth Grade Students from the Perspective of 

Physical Education Teachers 

 

A Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 (11), 2014 

22.  Verify compliance sixth grade curriculum with the needs of 

students 

Journal of Scientific Research and Development 
.Vol.2 (1), 2015, isi listed 

81.  
 
 Some Underlying Factors of Behavioral Disorders in Primary 
Students and their Interaction with Primary Education 

Objectives 

Jamaican journal of science and technology, 2015, 

isi listed 

81.  

 

 Evaluation of Primary School Gift of Sky Book from 

the Religious Teachings Perspective According To the 

Document Element of Fundamental Change 

 
 Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3(6)، 2015، 

isc 

82.  

 

 A survey of the basic goals of social studies sixth 

grade of elementary teachers' views sixth city seal in 

the academic year 2013-14 

 Technical Journal of Engineering and Applied 

Sciences,2014 

81.  

 

 REVIEW THE STATUS OF DEVELOPMENT OF 

NATIONAL IDENTITY FROM THE PERSPECTIVE OF 

PRIMARY SCHOOL TEACHERS OF BEIRAM DISTRICT 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life 

Sciences Vol. 4 (S4),2014, isi listed 
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EDUCATION IN THE SCHOOL YEAR 2013-2014 

80.  

 

 Evaluation of Effectiveness of the Keramat Plan in 

Promoting Students’ Life Skills in Parsian City 

 
 Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3( 1), 2014  

83.  

The Relationship between Self-Efficacy Component 

and Research Spirit among Teachers of Schools in the 

Academic Year 2102-2102 in the Lamerd City 

Egyptian Journal of Pure and Applied Sciences, Volume 3( 6), 2015, isc 

86.  The Effect on Quality of life of the People in the Pars 

Special Economic Energy Zone Asaluyeh 
MAGNT Research Report, Volume 3(special issue), 2015,  isi listed 

82.  

 
 Assess the Training Needs of Teachers in Term of 

Elementary Teachers' Views of the Alamarvdasht 

Education in Academic Years 2013-2014 

 
 Arth Prabhand: A Journal of Economics and 

Management Vol. 3 ( 10) , 2015  

88.  Study the achievement of the objective of social studies lessen 

of the first secondary school from the shibkoh secondary 
school teachers perspective in the academic year 2014-2015 

Humanities and social sciences, 

 Vol 8 (5) , 2015,isi 
82.  The role of curriculum content and technology to create and 

develop creative thinking from the perspective of teachers 
lamerd and mohr city 

Humanities and social sciences, Vol 8 (5) , 2015,isi 

21.  
 
 Evaluation of the Implementation of Process-Oriented 

Management Components in Elementary Schools of the Jenah 

Education Department n Academic Year 2014-2014 . 

 
 Scholarly Research Exchange, Vol 4 (2) (2015), ISC 

21.  
The Effect of the Activities of the Center for Intellectual 

Development of Children and Adolescents in Improving 
School Quality Primary School Children in the Mohr City in 

the Academic Year 2014-2015 . 

Scholarly Research Exchange, Vol 4 (2) (2015), ISC 

22.  The Effect of Educational Teacher on Reducing Moral 
Disorder Students from Education Teachers Perspective in the 

School Year 2014-2015 in Mohr City . 
Scholarly Research Exchange, Vol 9 (2) (2014), ISC 

ی آموزش عوالی و علموی کشوور بوا رویکورد      دانشگاه آزاد اسالمی و توسعه   .21

 مشتری مداری

 همایش ربع قرن دانشگاه آزاد اسالمی

  1186واحد یزد.

 1186همایش مدیریت نوین،  ICTهای مجازی درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت سازمان   .20

( در آموزش و ICTاطالعات و ارتباطات )نگرش سیستمی نسبت به فناوری   .23

 پرورش
 1186ی سوم،  های مجازی در هزارههمایش محیط 

 1186همایش مدیریت نوین،  تغییر و نوآوری در دانشگاه با رویکرد مشتری مداری  .26

دانشگاه آزاد اسالمی و توسعه ی آموزش عالی و علمی کشوور بوا بهوره وری      .22

 نیروی انسانی
 1186نشگاه آزاد اسالمی ،همایش ربع قرن دا

 1186همایش مدیریت نوین،  های دولتی مدیریت بهسازی منابع انسانی در سازمان  .28

 1186همایش ارتقاء بهداشت روانی ، راهکارهایی برای آموزش و ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان  .22

نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه نیروی انسانی کشور با محوریوت واحود     .111

 مردال
 1188ی فارس، همایش جنوب استان، محور رشد و توسعه 

ی کیفوی آمووزش و پورورش شهرسوتان      نقش راهنمای آموزشی در توسعه  .111

 المرد
 1188ی فارس، همایش جنوب استان، محور رشد و توسعه 

 1188همایش نیروی انسانی منطقه یک، توسعه ی منابع انسانی و نقش آموزش ضمن خدمت در آن  .112

ی علموی در  های شوهروندی پشوتوانه ی توسوعه     رهای فرهنگی و ارزشباو  .111

 شهرستان المرد
 1188ی فارس، همایش جنوب استان، محور رشد و توسعه 

 1188همایش زن جنوب،  های زنان در المرد(ی پایدار جامعه )با تأکید بر ویژگی زن، محور توسعه   .110
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 1188ی فارس، همایش جنوب استان، محور رشد و توسعه  رستان المردهای شه ضرورت وجود مدیریت خالق در سازمان  .113

 ی منابع انسانی نقش دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد در توسعه  .116

 
 1182، 1010ی  همایش المرد در افق توسعه

ی علموی در  استفاده از تکنولوژی اطالعات و  ارتباطوات در جهوت توسوعه      .112

 شهرستان المرد
 1182، 1010ی  ر افق توسعه همایش المرد د

 1182همایش بهره وری ،  وری منابع انسانی و تأثیر آن بر توسعهبررسی بهره   .118

 1182، 1010ی همایش المرد در افق توسعه  ی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد انداز حوزهچشم   .112

 1182ش کامپیوتر و فناوری اطالعات، همای آوری اطالعات در آموزش و پرورشکاربرد فن   .111

-ی فرهنگی دانوش  های جمعی با تأکید بر تلویزیون بر توسعه نقش رسانه   .111

 آموزان متوسطه شهر المرد
 1182، 1010ی همایش المرد در افق توسعه 

112.  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 

 ضرورت تحول و نوآوری در مدیریت آموزش عالی  .111
-عالی با تأکید بور ویژگوی    همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش

 1121های استان فارس،

ی امنیوت شوغلی    ی نیروی انسانی ضرورتی جهت توسوعه آموزش و توسعه   .110

 کارکنان ادارات شهرستان المرد
 1121همایش ملی آموزش و امنیت، 

ی علموی اسوتان فوارس و  بررسوی عوامول و      عالی در توسعه نقش آموزش   .113

 موانع

-عالی با تأکید بور ویژگوی   همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش 

 1121ای استان فارس،ه

هوای نوا خودآگواه  در ادبیوات     نقد روان شناسیک ادبیات کوود  : بازتواب     .116

 کود 

، توسوط    ISIالمللی روان شناسی کود  و نوجوان  نمایه شده در همایش بین 

,Elsevier 1121 

محوور در مودارس ضورورتی جهوت ایجواد امنیوت در       ی درسی صلح برنامه   .112

 جامعه
 1121ش و امنیت، همایش ملی آموز

 1121همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران،  بررسی ارتباطات بین فرهنگی در آموزش زبان )چالش ها و راه کارها(  .118

112.  
Post colonialism, Children, and Their Literature 

International online 
conference (IOLC 2011) , indexed by EBSCO,  ISI,2011 

 1121همایش ملی آموزش و امنیت،  مدارس امن در شهرستان المرد ضرورتی در جهت ایجاد امنیت پایدار ایجاد  .121

121.  Analysis of Picture Books and Decoding Images in Children 

Literature 

International online conference (IOLC 2011), indexed by 

EBSCO ISI ،2011 

عوالی اسوتان   گیری دانشگاه کارآفرین در آموزش  های شکل موانع و چالش  .122

 فارس

 عالی بوا تأکیود بور ویژگوی    همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش 

 1121های استان فارس، 

 1121همایش ملی آموزش و امنیت،  نقش آموزش مهارت های زندگی در ارتقای امنیت جامعه  .121

و دانشگاه مجازی ضرورتی در جهت تحول و نووآوری در  ی یادگیری توسعه   .120

 آموزش عالی استان فارس

-عالی با تأکید بور ویژگوی    همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش

 1121های استان فارس، 

 1121همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران،  بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان  .123

126.  
Quality Creation in Educational Systems Based on  the 

Information 
Communication Technology (ICT) 

International Conference Management (ICM 2011), Penang, 

Malaysia, 2011 

 1121و تولید ملی،  همایش بین المللی مدیریت، نوآوری ارائه ی الگوی توانمندسازی نیروی انسانی  در جهت تولید ملی  .122

وری  ها رویکردی جوامع در بهوره   منابع انسانی دانشگاه آموزش و توسعه ی  .128

 فرآیندهای آموزش عالی
 1121همایش ملی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه، 

122.  
 های مدیران آموزشیی مهارت ی الگوی سیستمی آموزش و توسعه  ارائه

 1121ری، همایش ملی آموزش مدیریت و رهب
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111.  
 ی الگوی راهبردی توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهارائه 

 1121همایش ملی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه، 

 1121همایش بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی،  تبیین نقش دانشگاه در کارآفرینی در جهت تولید ملی  .111

وری رویکوردی جوامع در بهوره     هوای مودیران   مهوارت  یآموزش و توسعه   .112

 فرآیندهای سازمانی
 1121همایش ملی آموزش مدیریت و رهبری، 

هوا ضورورت اثربخشوی منوابع انسوانی در      خالقیت و نوآوری مدیران سازمان  .111

 جهت تولید ملی
 1121همایش بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، 

110.  

ی مسوایل جسومانی،   ینه نیازسنجیِ آموزشی مدیران مدارس ابتدایی در زم

آمووزان پسور شهرسوتان الرسوتان در سوال      عاطفی دانش -آموزشی و روانی

 21-21تحصیلی

 1121همایش ملی آموزش مدیریت و رهبری، 

 1121همایش بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی،  راهبردهای آموزش و توسعه ی منابع انسانی در جهت تولید ملی  .113

گی و ملی مدارس ایوران در مواجهوه بوا جهوانی شودن      آسیب شناسی فرهن  .116

 ارتباطات در هزاره ی سوم
 1121همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی، 

 1121همایش بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی،  نقش آموزش ضمن خدمت منابع انسانی در بهبود تولید ملی  .112

نسانی تحقیق و توسعه ضورورتی در جهوت تولیود    آموزش و بهسازی منابع ا  .118

 علم در دانشگاه
 1121همایش ملی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه، 

 وری فرآیند تولیدنقش آموزش سازمانی و توسعه ی نیروی انسانی در بهره   .112
همایش ملی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کوار و سورمایه   

 1121ایرانی، 

تأملی بر اهمیت و ضرورت آموزش مدیران خالق و نوآور در مودیریت نووین     .101

 جهانی
 1121همایش ملی آموزش علوم مدیریت نوین، 

 1121همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی،  نقش معماری در هویت ملی  .101

 1121لی آموزش علوم مدیریت نوین، همایش م مدیریت مشارکتی ضرورت توسعه ی سازمان های هزاره ی سوم  .102

 1121همایش ملی آموزش علوم مدیریت نوین،  الگوی راهبردی توسعه ی مهارت های مدیران آموزشی ارائه  .101

 1121همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی،  هویت ملی و امنیت  .100

وآوری در تعهد سوازمانی ضورورت اساسوی همگرایوی در جهوت تحوول و نو         .103

 آموزش عالی
 1121دومین همایش ملی تحول ونوآوری در آموزس عالی.

 1121دومین همایش ملی تحول ونوآوری در آموزس عالی. توانمند سازی نیروی انسانی آموزش عالی ضرورت اساسی تحول ونوآوری  .106

 1121اجتماعی، همایش ملی رسانه های  های اجتماعی در آموزش و یادگیری تأملی بر کارکرد رسانه  .102

 1121همایش نماز و نهضت مسجد سازی ، مسجد در اندیشه امام خمینی )قدس سره(  .108

 1121همایش بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی،  دین و میراث فرهنگی  .102

تحول ونوآوری درنظام آمووزش عوالی بوا همگرایوی میوان مودیریت دانوش          .131

 وفرهنگ سازمانی
 1121ملی تحول ونوآوری در آموزش عالی.دومین همایش 

آموزش ضمن خدمت راهبردی مؤثر در توسعه ی منوابع انسوانی در جهوت      .131

 تولید ملی

همایش ملی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کوار و سورمایه   

 1121ایرانی، 

 1121همایش ملی تحول ونوآوری در آموزس عالی.دومین  مدیریت دانش الزام توانمند سازی افراد سازمانی در نظام آمزش عالی  .132

 1122همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم )ع(،  نگاهی به جایگاه علمی واجتماعی امام موسی کاظم)ع(  .131

130.  
Investigation of Iranian free zone success criteria 

Kuwait chapter of AJBMR,vol 1(12) 

2012 

بک زنودگی و نقوش الگووی بزرگوان دینوی در      راهکارهای نهادینه سازی س  .133

 تربیت معنوی جوانان
 1122همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم )ع(، 
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 1122همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم )ع(،  نقش امام موسی کاظم )ع(در گسترش فرهنگ وتمدن اسالمی  .136

132.  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 
 1122همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم )ع(،  بررسی روشهای تربیت فرزندان از دیدگاه امام موسی کاظم )ع(  .138

132.  

مولفه های سازمان یادگیرنده و میزان به کوارگیری فون آوری   بررسی رابطه 

اطالعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسالمی واحود المورد بور اسواس مودل      

 سنگه

دومین همایش ملی مجازی ره آوران آموزش بوا محوریوت آمووزش در عصور     

 1122دیجیتال، 

اطوات در  بررسی تحلیل چالش های فراروی توسعه فن آوری اطالعات و ارتب  .161

 نظام های آموزشی

دومین همایش ملی مجازی ره آوران آموزش بوا محوریوت آمووزش در عصور     

 1122دیجیتال، 

 1122همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم )ع(،  تربیت فرزندان از دیدگاه امام موسی کاظم)ع(  .161

162.  

اثرات بین المللی شدن آموزش عالی و کیفیت برنامه بررسی 

 انی شدندرسی در عصر جه

 

 1121اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی ، 

161.  

( در گسترش و افزایش EPRنقش برنامه ریزی منابع سازمانی )

بهره وری ، دانش فنی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های 

 نفتی منطقه فارس
 1121سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطالعات وارتباطات ، 

160.  
  خمینی امام حضرت (ره)سیاسی اخالق و اندیشه

 

 3131،همایش ملی شناخت اندیشه های امام خمینی)ره(

163.  

 اجتماعی و تربیتی های اندیشه در اجتماعی تربیتی نکات بررسی

 نظام در (ره)خمینی امام دیدگاه از

 اسالمی تربیت و تعلیم

 3131،همایش ملی شناخت اندیشه های امام خمینی)ره(

 

 

 

 رح  های پژوهشی انجام داده: ط

 

 تحقیقاتی های عنوان طرح ردیف

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

 1186اسالمی واحد المرد،ی راهبردهای یادگیری در بین دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد  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 ، د به منظور ارائه ی استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد المر 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، 

 1121شرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پی 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 منظور ارائه آزاد اسالمی به ی یک دانشگاه 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
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11 
 1122، دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد المردبررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی 

 

  

 

 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

 علوم و تحقیقات تهران  دکتری  *

بررسی رابطه بین راهبرد های یادگیری و راهبرد های انگیزشی با پیشرفت  2

 تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان المرد

 واحد المرد ارشد  *

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

 ی شهرستان مهرمعلمان ششم ابتدای

 واحد المرد ارشد  *

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

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

 واحد المرد 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  *

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

 منطقه عسلویه

 واحد المرد ارشد  *

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

 پرورش بیرم

 واحد المرد ارشد  *

موزان مقطع متوسطه بررسی نقش فعالیت های هنری در تربیت دینی دانش آ 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

 المرودشتع

 واحد المرد 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

 مهر معلمان آموزش و پرورش شهرستان

 واحد المرد 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  *

اده از مولفه های فرهنگی در محتوای برنامه ی درسی زبان بررسی میزان استف 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  *

ی میزان توجه به مولفه های صلح محور در برنامه ی درسی دوره ابتدایی از بررس 12

 شیراز 2دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 

 واحد المرد ارشد  *

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

 لنگه ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان

 واحد المرد 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 

 د المردواح ارشد  *

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

 عالمرودشت

 واحد المرد ارشد  *

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

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

 معلمان یآموزش ییکارا شیراهنما بر افزا نینقش معلم ریتأث یبررس 26

 در شهر المرد ییابتدا مقطع

 ارشد  *
 تهران مرکز واحد

 هربوش واحد ارشد  * بیو آس یموثر بر نظام نگهداشت منابع انسان یمولفه ها نیارتباط ب یبررس 22
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 آن در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان یشناس

 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 انیو پارس  بستک 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 

ز بررسی تاثیر طرح ارزشیابی توصیفی بر مهارت های زندگی دانش آموزان ا

دیدگاه معلمان ابتدایی اداره آموزش پرورش شهرستان المرد در سال تحصیلی 

21-1122 

 ارشد  *

 واحد المرد

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 
سی تأثیر فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای برر

 کیفیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان مهر

 واحد المرد ارشد * 

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

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

 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

 المرد واحد ارشد * 

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

 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 ارشد *  رستان سیرجانبررسی سنجش رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی در شه 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 

 دارش * 
 واحد قشم

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

 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 یبر تعهد سازمان 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:

فلسوفه ی تعلویم و تربیت،روشوهای برقوراری ارتبواط      ی و الگوهای تدوین طرح درس، آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،الگوهای برنامه ریزی و تدوین طورح درس، برنامه ریزی درس

،روان شناسوی تربیتی،اقودام پژوهوی، انگیوزش و یواددهی اثربخش،آشونایی بوا آئوین ناموه هوای آموزشوی و            هوای دانشوجویی، اصوول و فنوون موذاکره     یادگیری، آشنایی بوا مهمتورین بحوران    -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 ..


