هب انم آنکه فرصت داد ما را
شرح فعالیتاهی علمی ،آموزشی و اجرایی
1395
 )1نام و نام
خانوادگی

نعمتاهلل موسیپور

 )2مرتبه علمی دانشیار
n_mosapour@yahoo.com

 )3نشانی
الکترونیکی
 )4تحصیالت

 )4-1ارشد

برنامهریزی درسی (دانشگاه تربیت معلم) 1370

 )4-2دكترا

برنامهریزی درسی با گرایش تربیت اسالمی (دانشگاه تربیت مدرس) 1376

 )5پایاننامهها
)5-1عنوان
رساله مقطع

طراحی الگویی برای ارزشیابی برنامه درسی و بکارگیری آن در ارزشیابی درس
روشها و فنون تدریس دورههای تربیت دبیر دانشگاهها

دكتری
 -برنامهریزی درسی (تاریخ ،طراحی ،تدوین ،ارزشیابی ،تغییر)

 )6عالیق
پژوهشی و

 -روششناسی پژوهش و فلسفه علم

حوزه

 -برنامه درسی آموزش عالی

تخصصی

 آموزش و تدریسدر مقطع كارشناسی (دانشگاههای شهیدباهنر ،شهیدبهشتی و فرهنگیان):

 )7سوابق
تدریس

 مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی ،مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی،اصول و روشهای ارزشیابی آموزشی
در مقطع كارشناسی ارشد (دانشگاههای شهیدباهنر ،شهیدبهشتی ،تربیت معلم ،جامعه
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المصطفی العالمیه و فرهنگیان):
 اصول برنامه ریزی آموزشی ،تجزیه و تحلیل سیستمها و كاربرد آن در مدیریتآموزشی ،اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ،اصول و روشهای ارزشیابی
آموزشی ،اصول و روشهای ارزشیابی برنامه درسی ،نظریههای یادگیری و
كاربرد آن در برنامهریزی درسی ،برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش
پیش دبستانی و دبستانی ،نظریه سیستمها و كاربرد آن در برنامه ریزی درسی،
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش متوسطه ،روش تحقیق در تعلیم و تربیت
( 1و )2
در مقطع دكتری (دانشگاههای تربیت معلم (خوارزمی) ،تربیت مدرس ،عالمه طباطبایی،
علوم پزشکی تهران ،آزاد اسالمی):
 برنامهریزی درسی  1و  ،2برنامهریزی درسی آموزش و پرورش متوسطه،روشهای تحقیق كیفی ،برنامهریزی درسی آموزش و پرورش ابتدایی،
روشهای تحقیق در برنامه درسی ،مبانی فلسفی تربیت اسالمی.
برگزاری كارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی (دانشگاههای شهید باهنر ،علوم
پزشکی كرمان ،فردوسی مشهد و آزاد اسالمی كرمان ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد،
آزاد اسالمی ،فرهنگیان و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و
پرورش):
 روشهای تدریس ،نگارش و ویرایش مقاالت پژوهشی ،آشنایی با قوانینآموزشی مرتبط با اعضای هیات علمی ،روشهای تحقیق ،برنامهریزی درسی و
تدوین كتاب درسی دانشگاهی ،اعتبارسنجی برنامه درسی ،روشهای تدریس
دانشگاهی ،روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،برنامه ریزی درسی در نظام
دانشگاهی ،ارزشیابی موسسات آموزشی.
 )8جوایز و
افتخارات

 آموزشگر برگزیده دانشگاه فرهنگیان1394 ، برنده جایزه كتاب سال استان كرمان 1382 -پژوهشگر نمونه استان كرمان 1378
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 برنده جایزه بهترین مقاله سال فصلنامه تعلیم و تربیت 1377 پژوهش فرهنگی نمونه استان1377 ، برنده جایزه دوم بهترین مقالههای سال فصلنامه تعلیم و تربیت 1370 رتبه اول اولین د.ره دانشآموختگان دوره دكترای تربیت مدرس 1376 رتبه اول دانشآموختگان دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم 1370 رتبه دوم دانشآموختگان برتر دوره كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی 1367 )9عضویتها

عضو هیأت تحریریه:
 فصلنامه تحقیقات فرهنگی (از )1391 فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی (از )1391-

فصلنامه مطالعات ایرانی دانشگاه شهیدباهنر (تا )1382
نشریه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهشگران فرهنگ اداره كل فرهنگ ارشاد اسالمی كرمان (تا )1386
فصلنامه مطالعات برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
فصلنامه گامهای توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی كرمان
فصلنامه پژوهشهای برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و
دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان
فصلنامه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی
فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل

 ـ فصلنامه تربیت و آموزش پلیس ،دانشگاه علوم انتظامیعضویت در انجمنهای علمی:
 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران انجمن روان شناسی ایران انجمن ایرانی تعلیم و تربیت انجمن مطالعات جهان اسالم )10سمتهای
علمی-
اجرایی

در نشریات علمی:
 سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (از )1388ادامه دارد
 -مدیر مسئول فصلنامه مطالعات ایرانی مركز تحقیقات فرهنگ و زبانهای ایران
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دانشگاه شهید باهنر (تا پایان )1382
در دانشگاه:
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان از تیرماه 1393 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان از آذرماه  1392تا خردادماه 1393 معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر 1376-79 مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید باهنر 1379-85 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر 1379-82 رئیس مركز توسعه منابع انسانی دانشگاه شهید باهنر 1382-85عضویت در شوراها:
 شورای دانشگاه فرهنگیان از آذر ماه 1392 شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان از آذر ماه 1392 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان از تیر ماه 1393 شورای آموزشی دانشگاه فرهنگیان از آذر 1392 شورای علمی همایشهای سوم تا دوازدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایرانتا 1392
 شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  1390تا 1392 شورای علمی دانشنامه ایرانی برنامه درسی  1388تا كنون شورای علمی جشنواره بینالمللی فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمیاز  1387تا 1392
 شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1385-87 كمیته تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش كرمان 1376-85 شورای دانشگاه دانشگاه شهید باهنر 1379-84 شورای دانشجویی دانشگاه شهید باهنر1376-79 ، شورای برنامهریزی مركز مشاوره دانشگاه شهید باهنر1376-78 ، شورای برنامهریزی درسی دانشگاه شهید باهنر1381-85 ، كمیته تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه جنوب شرق 1379-85ش ر ح ف ع ا ل ی ت ه ا ی آ م و ز ش ی  ،پ ژ و ه ش ی و ا ج ر ا ی ی ن ع م ت هللا م و س ی پ و ر | 4

 گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی پژوهشگاه علومانسانی 1377-80
 كمیسیون پیگیری اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ،كمیسیونارزشیابی فعالیتهای فرهنگی و كمیسیون پژوهشی شورای فرهنگ عمومی
استان كرمان 1374-85
 شورای فرهنگ عمومی استان كرمان 1382-85عضو هیأت مؤسس یا هیأت مدیره:
-

انجمن مطالعات جهان اسالم

 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مركز تحقیقات فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه شهید باهنر كرمان پیشنهاددهنده و مؤسس مركز توسعه منابع انسانی دانشگاه شهیدباهنر كرمانسایر:
 همکاری با دفتر تالیف كتابهای درسی سازمان پژوهش و برنامهریزیآموزشی وزارت آموزش و پرورش ،از 1391
 دبیر علمی چهارمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران :تمركز و عدمتمركز در برنامهریزی درسی 1384-85
 مدیر گروه پژوهش در برنامههای درسی موسسه پژوهشی برنامهریزی درسی ونوآوریهای آموزشی 1385-87
 مشاور دبیر شورای فرهنگ عمومی استان كرمان 1379-85 )11سمت در

دبیر شورای علمی جشنواره بینالمللی فارابی از  1387تا 1392

پژوهشکده

مدیر بخش علمی جشنواره بینالمللی فارابی 1387-92

مطالعات

سرپرست گروه مطالعات آیندهنگر از 1391-1390

فرهنگی و

سرپرست گروه مطالعات فرهنگی 1392-1391

اجتماعی
وزارت
علوم
 )12آثار
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)12-1
كتاب
)12-1-1
تألیف

 (به همراه محمود مهرمحمدی و همکاران) ،آموزش علوم انسانی دردانشگاههای ایران :طرح یک الگو ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی ()1394
 تدریس دانشگاهی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق( 1392 ،چاپ دوم)1393
 (به همراه كوروش فتحی و غالمرضا یادگارزاده) ،برنامهریزی درسی آموزشعالی ،تهران :انتشارات كتاب مهربان1392 ،

 دبیرخانه جشنواره فارابی (مشاركت در تألیف) ،فارابی  :5گزارش پنجمینجشنواره بینالمللی فارابی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
تهران1390 ،

 دبیرخانه جشنواره فارابی (مشاركت در تألیف) ،فارابی  :4گزارش چهارمینجشنواره بینالمللی فارابی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
تهران1389 ،

 دبیرخانه جشنواره فارابی (مشاركت در تألیف) ،فارابی  :3گزارش سومینجشنواره بینالمللی فارابی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
تهران1388 ،

 دبیرخانه جشنواره فارابی (مشاركت در تألیف) ،فارابی  :2گزارش دومینجشنواره بینالمللی فارابی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
تهران1387 ،

 دبیرخانه جشنواره فارابی (مشاركت در تألیف) ،فارابی  :1گزارش اولینجشنواره بینالمللی فارابی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
تهران1387 ،

 (به همراه سیدحمیدرضا علوی) ،نگارش علمی :راهنمای تدوین و نگارشپایان نامه و ،.. .كرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر ،چاپ نخست 1385
 (به همراه فاطمه حری) ،چشم تیزبین ،كرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر،ش ر ح ف ع ا ل ی ت ه ا ی آ م و ز ش ی  ،پ ژ و ه ش ی و ا ج ر ا ی ی ن ع م ت هللا م و س ی پ و ر | 6

1382
 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه ،كرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر وآستان قدس رضوی ،چاپ نخست ( 1382چاپ پنجم )1395
-

(به همراه مسعود شریفی فر) ،تالش بیپایان :تحوالت دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شهید باهنر ،كرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر1381 ،

 ناهید بذرافشان (همکاری در تألیف) ،عملکرد شورای فرهنگ عمومی استانكرمان در سال  ،1381اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی كرمان1381،
 (به همراه حسین عباسی) ،بررسی مسائل رفاهی و معیشتی در استان كرمان،استانداری كرمان1381،

 (به همراه امیدعلی احمدی) ،مطالعه چگونگی و تغییرات جرائم و مجروحیندر استان كرمان ،استانداری كرمان1381،

 (به همراه كاوه اكرم و حسین عباسی) ،بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دراستان كرمان ،استانداری كرمان1381،
 (به همراه منصور حسینی) ،تورم و فقر در استان كرمان ،استانداری كرمان،1381
)12-1-2

 برنامه ریزی متمركز و مدرسه محور ،كرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر( 1391به همراه آزاده شریفی مقدم)

ترجمه

 فرهنگ میانرشتهای در آموزش عالی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی ( 1389به همراه هدایتاهلل اعتمادیزاده)
 فلسفه تربیتی شما چیست؟ ،مشهد :آستان قدس رضوی( 1383 ،به همراهطاهره جاویدی ،لطفعلی عابدی ،بختیار شعبانی)
)12-1-3

 -بهزاد ستاری ،روان سنجی كاربردی ،آستان قدس رضوی1382 ،

ویرایش

 محمد عطاران ،روایت پژوهی ،دانشگاه فرهنگیان1395 ،-

 )12-2مقاله
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 (به مهراه آزيتا سالجقه و همدي لساين)« ،برانمهريزي نريوي انساين در دانشگاهها» پژوهش در نظامهايآموزيش ،در دست انتشار

)12-2-1
در نشریات

-

علمی-
پژوهشی

-

-

-

(به مهراه بین سیعی ،مید عیل عسگری و غالمرضا حایج حسنی نژاد) ،فرايند تربیت معمل ابتدایی در تراز
مجهوری اسالمی ايران :فرصتها و هتديدها ،فصلنامه تعلمی و تربیت ،پايزی .1395
(به مهراه حسن مظاهری ،فائزه انطقی و محمد س یفی) ،برریس س بک زندگی اسالمی در برانمه دریس دوره
ابتدایی از منظر اس ناد حتول بنیادين آموزش و پرورش ،نوآوری های آموزیش ،پايزی .1395
(به مهراه محمدتقی کرمی و س یدرسول عمل الهدی) ،تربیت اسالمی و ارتباط عفیفانه در دانشگاه اب توجه به درایفت
دانشجواین ،پژوهش در مسائل تعلمی و تربیت ،اتبس تان .1395
(به مهراه بنفشه دادایش و سعید صفایی موحد) ،نقش فرهنگ معلمی در مواهجه اب تغیريات برانمه دریس رایضیات
پايه هفمت ،نظريه و معل در برانمه دریس ،هبار و اتبس تان .1395
به مهراه اعظم زرقاین ،مقصود امنی خندیق و خبتیار شعباین وریک) ،ارتباط دانش نظری و معیل معلامن در پارادامی
های اجرای برانمه دریس ،پژوهش انمه مباین تعلمی و تربیت ،هبار و اتبس تان .1395
(به مهراه عيل رضايیان و يوسف محمدي فر) ،مزیان انطباق معلكرد درایفيت از رفتار اكركنان و انتظارات مراجعنی
از سازمان هاي دوليت ،فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساين ،هبار 1394
(به مهراه زهرا حايج آخوندي) ،اترخي حتوالت «آموزش رایضیات انتقادي» و عنارص اصيل برانمه دريس آن،
فصلنامه مطالعات برانمه دريس ،زمس تان 1394
(به مهراه فردين منصوری و عیل ثقفی) ،مدیل برای اكربست پذيری رساهل های دکرتی حسابداری (اب اتکید بر
حل معضل های مایل و پویل) ،مطالعات میان رش ته ای در علوم انساین ،زمس تان .1393
(به مهراه هبارك اعظمي ،دكرت خرسو ابقري و دكرت مید عيل عسگري) ،گونه ش نايس جتارب ديين دانش
آموختگان دبريس تاين و مزیان انطباق آن اب اهداف اعتقادي نظام آموزيش ايران ،فصلنامه مطالعات برانمه دریس،
اتبس تان 1393
(به مهراه سوملاز نورآابدي ،مید عيل عسگري و غالمرضا حايج حسنی نژاد) ،ارزایيب كیفیت برانمه هاي دريس
میان رش ته اي علوم انساين در نظام دانشگايه ايران ،دو فصلنامه نظريه و معل در برانمه دریس ،پايزی و
زمس تان .1393
تبینی فرهنگی انتقال جتربه مديريیت :حتلییل بر معل مديران آموزش عایل کشور ،فصلنامه حتقیقات فرهنگي ،هبار
1393
(به مهراه رمحت هللا خرسوی ،محمود همرمحمدي و کوروش فتحی واجارگاه) ،جس تاری پريامون «نظريه معیل»
شواب و داللتهای آن برای آزادسازی تصممی گريی درابره برانمه دریس ،فصلنامه مطالعات برانمه دریس ،هبار
1393

 (With Korosh fathi, Hassan Malaki, gholamreza yadegarzadeh): Toward a Model forCurriculum Change in Higher Education, International Journal of Multidisciplinary
2012Thoughts,
 (به مهراه فريدون رشيفیان ،س ید ابراهمی مريشاه جعفری ،س ید مصطفی رشيف) ،ديدگاه متخصصان برانمه دریسو دانشجججواین حتصججیالت تدججییل درابره گججونگی مشججارکت دانشجججواین ايججن دوره در برانمججه ريججزی دریس،
رويکردهای نوين آموزیش (اصفهان) ،هبار و اتبس تان 1392
 (به مهراه قرابن مهیت علمدارلو ،امحد به¬پژوه ،غالمعیل افروز ،ابقر غباری) ،طرایح راهامنی برانمه دریسش ر ح ف ع ا ل ی ت ه ا ی آ م و ز ش ی  ،پ ژ و ه ش ی و ا ج ر ا ی ی ن ع م ت هللا م و س ی پ و ر | 8

همارت¬های پیش حرفه¬ای برای دانش آموزان اب انتواین هویش در دوره ابتدایی ،پژوهش¬های برانمه دریس
(شرياز) ،پايزی و زمس تان 1391
 (به مهراه محمدعیل امريتقوی ،مید عیل عسگری و غالمرضا حاج حسنی نژاد) ،ارزش یایب سطوح سه گانه (قصدشده ،اجرا شده و کسب شده) برانمه دریس دوره اكرش نایس ارشد معلیات انتظامی ،فصلنامه پژوهشهای انتظام
اجامتعی ،هبار 1391
 تروجی فرهنگ «ايثار و شهادت» به مكك برانمه دريس در دوره ابتدايي ،فصلنامه حتقیقات فرهنگي ،پايزی 1391 (به مهراه مرضیه اژدری و مسعود صدرالارشایف) ،مزیان حتقق اهداف دانشی برانمه دریس فزیيک  3وآزمایشگاه آن در دوره متوسطه؛ دوفصلنامه نظريه و معل در برانمه دریس ،هبار و اتبس تان 1392
 (به مهراه س مینی پاشاخانلو ،علريضا کیامنش) ،ارزش یایب پااینانمههای اكرش نایس ارشد رش تههای علوم تربییت وروانش نایس دانشگاه تربیت معمل هتران :دوره زماین  ،1383 – 87فصلنامه مطالعات برانمه دريس آموزش
عايل ،اتبس تان 1391
 س بک زندگی آموزشگران علوم انساین در حمیطهای دانشگاهی ايران :از آرماهنای ديین ات واقعیت های سازماین،فصلنامه مطالعات میان رش ته ای ،پايزی 1392
 تدریس دانشگايه :كدام الگو؟ كدام روش؟ ،دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و ایدگريی ،پايزی و زمس تان 1392 (به مهراه فتانه ابقری) ،توان آزمون بندر-گش تالت در پیش بیين مشالکت ديکته نوییس كوداكن پیش دبس تاين،دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و ایدگريی ،پايزی و زمس تان 1392
 (به مهراه خدجیه مرادی) ،برریس راه های توسعه و تروجی فرهنگ اقامه مناز در بنی دانش آموزان دخرت دبريس تانهای شهر هتران؛ فصلنامه نوآوریهای آموزیش؛ شامره  ،47پايزی 1392
 (به مهراه س مینی پاشاخانلو و علريضا کیامنش)« ،ارزش یایب پااینانمههای اكرش نایس ارشد رش تههای علوم تربییتو روانش نایس دانشگاه تربیت معمل هتران :دوره زماین  ،»1383 – 87فصلنامه نوآوریهای آموزیش.
مطالعات برانمه دريس آموزش عايل ،سال دوم ،شامره  ،3اتبس تان  1391ت
 «رويکردهای حامک بر تغیري در نظام آموزش و برانمه دريس ايران :از رويکرد همندیس ات رويکرد فرهنگی»،فصلنامه علمي پژوهيش راهربد فرهنگ؛ سال پنجم ،شامره  17و 18؛ هبار و اتبس تان 1391
 (به مهراه مرضیه قاسي)« ،برانمه دريس ای هبره اس تداليل؟ برريس رفتار كوداكن در دفاع از مدعاهايهنديس» ،فصلنامه مطالعات برانمه دریس.فصلنامه مطالعات برانمه دریس ،سال ششم ،شامره  ،24هبار
1391فصلناهمف
 (به مهراه مجیهل عملالهدي ،عظمیه السادات خاکباز ،و اسامعیل اببلیان)« ،جتارب دانشجواین دكرتاي رایيض ازاتثري تربیيت اس تاد راهامن در توسعه دانش تدریس» ،فصلنامه پژوهش در برانمهريزي دريس ،سال هنم ،شامره ،32
هبار 1391
 (به مهراه خدجیه صفرنواده ،مید عیل عسگری و محمدرضا عناین)« ،مطالعه عوامل موثر بر آموزش زابنخاريج از ديدگاه معلامن» ،دو فصلنامه علميجپژوهيش نقد زابن و ادبیات خاريج ،دوره هارم ،شامره 7؛ پايزی و
زمس تان 1390
 (به مهراه محمود همرمحمدي ،مقصود فراس تخواه ،خرسو ابقري ،نعمتهللا فاضيل ،محمد عطاران ،جواد حامتي)،«راهربدهاي مطلوب براي آموزش علوم انساين در دانشگاههاي كشور» ،دوفصلنامه علمي پژوهيش آموزش عايل
ايران ،سال هارم ،شامره اول ،پايزی و زمس تان 1390
 (به مهراه هدايتهللا اعامتديزاده ،لیاقتدار ،و امحدرضا نرص)« ،تأميل بر پژوهش میانرش تهاي در آموزشعايل» ،فصلنامه مطالعات میانرش تهاي علوم انساين ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجامتعي ،سال سوم ،شامره -10
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 ،11هبار و اتبس تان 1390
 (به مهراه مرزابن اديبمنش و مید عيلعسكري)« ،اماكنس نجي اجراي برانمهريزي دريس مدرسهحمور دردبريس تانهاي شهر كرمانشاه» ،نرشيه پژوهشهاي برانمه دريس ،دانشگاه شرياز ،شامره  ،2سال اول ،پايزی و زمس تان
1390
 (به مهراه آزيتا سالجقه)« ،برريس مقایسهاي الگوي پوشش دانشجواین دانشگاههاي دوليت ،پیام نور و آزاد اساليم:مطالعه موردي شهر ابفت» ،فصلنامه حتقیقات فرهنگي ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجامتعي ،سال هارم ،شامره
 ،15پايزی 1390
 (به مهراه عظمیه السادات خاکباز ،مجیهل عملالهدي ،و اسامعیل اببلیان) ،اكلبدشاكیف دانش حمتوایی تربییت به عنواننوعی دانش میان رش ته ای برای تدریس دانشگاهی ،فصلنامه مطالعات میان رش ته ای در علوم انساین ،زمس تان
1390
 (به مهراه عيل حميب ،علريضا كیامنش و غالمرضا حايجحسنینژاد)« ،برريس عوامل موثر بر برانمه دريس هنفته درساندیشه اساليم دوره اكرش نايس و ارائه راهاكرهايي هجت هببود آن» ،فصلنامه روانش نايس تربیيت ،دانشگاه عالمه
طباطبايي ،سال دوم ،شامره  ،7پايزی 1390
 (به مهراه مسعود مرادي ،هامش فردانش ،و محمود همرمحمدي)« ،مباين و ويژگيهاي يك الگوي تدریس براي انواعدانش روش اكري» ،روانش نايس تربیيت ،سال هفمت ،شامره  ،20هبار و اتبس تان1390 ،
 (به مهراه يوسف محمديفر ،سهراب دلانگزیان و محمد امحدي)« ،برريس متغريهاي اتثريگذار بر رضايت اراببرجوعاز سازمانهاي دوليت» ،فصلنامه شمانداز مديريت دوليت ،دانشگاه شهید هبش يت  ،سال ششم ،شامره  ،19زمس تان
1389
 (به مهراه س یدحسنی صابري)« ،ارزش یایب اس تلزامات و اقتضائات اجراي دريس ميل مجهوري اساليم ايران» ،فصلنامهمطالعات برانمه دریس ،سال پنجم ،شامره  ،18پايزی 1389
 (به مهراه فريدون رشيفیان ،رشيف ،جعفري)« ،ش یوههای مشارکت اعضای هیات علمی در برانمه ريزی دریسدوره حتصیالت تدییل» ،فصلنامه پژوهش و برانمه ريزی در آموزش عایل ،شامره  ،57سال شانزدمه ،شامره سوم
1389
 (به مهراه حسنی زارع ،نس می سعید ،محمدرضا رسمدي ،و محمود هرمزي)« ،مطالعه ارتباط آمادگي ایدگريي خودراهرب دانشجواین آموزش مازي اب پیرشفت حتصیيل» ،مهل آموزش عایل ،سال سوم ،شامره ( 3پیاپيي ،)11
زمس تان 1389
 (به مهراه نس می سعید ،حسنی زارع ،محمدرضا رسمدي ،محمود هرمزي) « ،ارتباط راهربدهاي ش ناخيت ،فراش ناخيت وتعامالت دانشجواین در آموزش مازي اب پیرشفت حتصیيل» ،فصلنامه پژوهش و برانمه ريزی در آموزش عایل ،شامره
 ،58سال شانزدمه ،شامره هارم 1389
 «كندواكوي در مكیت و كیفیت مقاالت برانمهريزي دريس فصلنامه تعلمی و تربیت ،»1388-1378 :فصلنامه تعلمی وتربیت ،شامره  ،103زمس تان 1389
 (به مهراه خدجیه صفرنواده ،مید عيلعسكري)« ،حتلیل و آسیبش نایس حمتوای کتب دریس زابن انگلییسدوره متوسطه و ارزاییب آن اب معیار رويکرد آموزش ارتباطی زابن» ،نرشيه مطالعات برانمه دريس ،شامره ،17
سال پنجم ،اتبس تان 1389
 (به مهراه همش ید همراین و هبمن زندی)« ،برریس همارهتای نوش تاری در بنی دانشجواین نظام آموزش حضوریو از راه دور مورد مطالعه :دانشگاه پیام نور و دانشگاه شهید ابهرن» ،مهل آموزش عایل ،دوره دوم ،اتبس تان
.1388
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-

-

-

(به مهراه حمسن طالب زاده و فاطمه حامتی) «جايگاه پرورش تفكر انتقادي در برانمه دريس اجراشده دوره
متوسطه» ،فصلنامه مطالعات برانمه دریس ،پايزی و زمس تان  .1388فصلنامه مطالعات میانرش تهاي علوم
انساين ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجامتعي ،سال سوم ،شامره  ،9هبار .1388
(به مهراه عظمیه السادات خاکباز)« ،جتربه اجرای برانمه دریس میان رش تهای در ايران» ،فصلنامه مطالعات
میانرش تهاي علوم انساين ،پايزی .1388
(به مهراه حمسن طالبزاده و فاطمه حامتي)« ،مزیان توجه به تفكر انتقادي در برانمه دريس اجراشده دوره دبريس تان»،
نرشيه مطالعات برانمه دريس ،شامره  ،14-13سال هارم1388 ،مئ««برانمه ريزي دريس در ايران معارص»،
فصلنامه تعلمی و تربیت ،شامره  ،96زمس تان .1387فصلنامه تعلمی و تربیت ،سال  ،24شامره  ،96زمس تان 1387
(به مهراه عظمیه السادات خاکباز)« ،هبره گريي از رایضیات غريرسي براي طرايح فرصتهاي ایدگريي در
برانمه دريس رایيض» ،فصلنامه مطالعات برانمه دریس ،زمس تان .1387
(به مهراه فريبا دراتج)« ،ارزش یایب پوایمناییهای ديین تلويزيون مجهوری اسالمی ايران» ،فصلنامه حتقیقات
فرهنگی ايران  ،شامره  ،3پايزی 1387
(به مهراه به مهراه عظمیه السادات خاکباز و محمدرضا فدایی)« ،تأثري درسپژوهی بر توسعة حرفهای معلامن
راییض» ،فصلنامه تعلمی و تربیت ،شامره  ،94اتبس تان 1387
(به مهراه نس می سعید و هبمن زندی)« ،مفاهمی و موضوعات هبداش یت کتابهای دریس مقطع ابتدایی ايران»،
فصلنامه پژوهش در مسايل تعلمی و تربیت ،زمس تان 1386
(به مهراه محمودرضا دهقاین و مهاكران)« ،وضعیت شغیل دانشآموختگان رش ته پزشيك سالهای  1380ات
 1386دانشگاه علوم پزشيك كرمان» ،دوفصلنامه گامهاي توسعه در آموزش پزشيك ،شامره  ،2زمس تان
1386
(به مهراه زهرا حیدری و عباس حری)« ،نظام برانمه ريزی دریس متناسب اب توسعه سواد اطالعایت»،
فصلنامه مطالعات برانمه دریس ،شامره  ،4هبار 1386
(به مهراه س یدمحیدرضا علوی و محمد حسنی نکویی)،

”…Journal of Knowledge Management Practice, ،“Relationship Between Knowledge of Managers From

)2006, Vol. 4, No. 2 (USA

 (به مهراه زهرا حسیین نژاد و س ید علمیحمد عرب زاده)« ،ارزایيب دروين معلكرد آموزش رش ته پزشيك دروروديهاي سالهاي  ،»73 -77دوفصلنامه گامهاي توسعه در آموزش پزشيك3 ،1385 ،
 (به مهراه زهرا فتايح و عيل اكرب حقدوست)« ،روند تغیريات كیفیت آموزيش اعضاي هیات علمي دانشگاهعلوم پزشيك كرمان» ،گامهاي توسعه در آموزش پزشيك1385 ،
 «ارائه يک روش عیین برای برآورد نريوی انساین مورد نیاز دانشگاهها» ،نرشيه دانشور علوم انساین ،سالسزیدمه ،شامره 1385 ،18
 (به مهراه فريربز دراتج)« ،ارزشیایب معلکرد حتصییل دانشجواین سهمیهای و آزاد رشتههای علوم انساین (مطالعهموردی پنج دانشگاه دولیت ايران)» ،فصلنامه پژوهش و برانمه ريزی در آموزش عایل ،شامره  37و ،38
1384
 (به مهراه فرزانه هبزادپور)« ،ارزش یایب برانمه دریس آزمایشهاي درس فزیيك دوره متوسطه شهر کرمان» ،نرشيهمطالعات تربیيت دانشگاه مشهد ،دوره ششم ،شامره دوم1384 ،
 (with Hamid Reza Alavi), “The change (Transformation) of religions curriculum inelementary education in Iran”, Muslim Education Quarterly, V021,N.3&4,2004
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 (به مهراه محمدحسنی متقي و محمد قزل اایغ)« ،علل ترس از موفقیت در زانن شاغل» ،فصلنامه مطالعاتزانن ،سال دوم ،شامره 1383 ،5

)12-2-2
در نشریات
علمی-
تخصصی

 (به مهراه زهرا حسیين نژاد)« ،ارزایيب بريخ شاخصهاي اكرايي دروين آموزش رش ته پزشيك دانشگاه علومپزشيك كرمان» ،مهل ايران آموزش در علوم پزشيك ،شامره 1383 ،11
 «مقایسه تطبیقي روند حتوالت ارزش یايب آموزيش در غرب و ايران» ،مهل علوم اجامتعي و انساين دانشگاهشرياز ،شامره  ،39پائزی 1381
 (به مهراه حييي طالبیان)« ،پیوندهاي پهنان جاندار پنداري كوداكنه و ختیل شاعرانه» ،نرشيه دانشكده ادبیات وعلوم انساين دانشگاه شهید ابهرن ،دوره جديد سال دوم ،شامره  8و  ،9زمس تان  79و هبار 1380
 «دبريان مدارس متوسطه گونه تدریس يم كنند؟» ،مهل علوم تربیيت و روان ش نايس دانشگاه مشهد ،شامره ،21378
 (به مهراه علريضا كیامنش)« ،ارزش یايب برانمه دريس روشها و فنون تدریس دورههاي تربیت دبريدانشگاهها» ،مهل مدرس علوم انساين دانشگاه تربیت مدرس ،شامره 1377 ،7
 «ارزش یايب از سیس مت آموزيش دوره راهامنيي حتصیيل در برآورد نیاز هدايت حتصیيل و شغيل فراگريان»،نرشيه دانشكده ادبیات و علوم انساين دانشگاه شهید ابهرن ،دوره جديد سال دوم ،شامره  ،3هبار 1377
 (به مهراه علريضا كیامنش)« ،راهامنيي و مشاوره در نظام جديد آموزش متوسطه از ديد مشاوران» ،نرشيهدانشكده ادبیات و علوم انساين دانشگاه شهید ابهرن ،دوره جديد ،سال اول شامره  ، 2زمس تان 1376
 (به مهراه علريضا كیامنش)« ،مزیان پاایيي نظر دبريان در مورد كتابهاي دريس نظام جديد آموزش متوسطه ورابطه بنی مزیان مطلوبیت اب افت حتصیيل» ،مهل علمي پژوهيش علوم انساين دانشگاه الزهرا1375 ،
 «نظريه پردازي در غربت علوم انساين» ،دو ماهنامه فارايب ،شامره 1389 ،19 (به مهراه س یدعیل فاطمی)« ،نقش جش نواره بنیاملليل فارايب در نگاه خماطبان» ،دو ماهنامه فارايب ،شامره ،181388
 «مزنلت علومانساين و چالشهاي آموزش آن در ايران» ،دو ماهنامه فارايب ،شامره 1388 ،14 (به مهراه زهرا زينادليین)« ،رسالت فرهنگی نظام آموزش عایل در دنیای متحول کنوین» ،فصلنامه پژوهشگرانفرهنگ ،شامره  17و  1385 ، 18و 1386
 (به مهراه مارای موسوی و س ید محید رضا علوی)« ،جايگاه تواانیی شهودی و خویشنت ش نایس در مديرانگروههای آموزیش دانشگاه» ،فصلنامه پژوهشگران فرهنگ ،شامر1385 ، 14
 (به مهراه زهرا جامیل پاقلعه)« ،اس تقرار مديريت کیفیت فراگري در خبش معومی» ،مديريت موفق ،سال پنجم ،شامره1384 ،36
 (به مهراهخر السادات حسیين نسب)« ،مس ئولیهتاي اجامتعي مديران» ،فصلنامه پژوهشگران فرهنگ ،شامره ،131384
 (به مهراه زهرا جامیل پاقلعه)« ،هببود سازماین و انواع آن» ،مهل روش ،شامره 1384 ،98 (به مهراه منوره منصوري)« ،عوامل مرتبط اب عزت نفس مديران مدارس كرمان» ،فصلنامه پژوهشگران فرهنگ،شامره 1383 ،7
 (به مهراه زهرا مويس پور)« ،عوامل اجیاد فشار عصيب در مديران مدارس» ،فصلنامه پژوهشگران فرهنگ ،شامره 5و  ،6زمس تان 1382و هبار 1383
 (به مهراه فرزانه هبزادپور)« ،مشاركت در فرهنگ :مفهوم و شلكهاي بروز» ،فصلنامه پژوهشگران فرهنگ ،شامره ،4پائزی 1382 ،
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 (به مهراه ارشف قوام آابدي)« ،ارزش یايب صالحیتهاي مديران سازماهناي فرهنگي اس تان كرمان» ،فصلنامهپژوهشگران فرهنگ ،شامره  ،3اتبس تان1382 ،
-

)12-2-3
در نشریات

-

علمی-
ترویجی

-

(به مهراه مرمی صفر نواده)« ،نوجواانن دانش آموز شهر كرمان وقت فراغت خود را رصف چه اكرهايي يم كنند؟»،
فصلنامه پژوهشگران فرهنگ ،شامره  ،2هبار 1382 ،
(به مهراه هاميون آذري)« ،الگوهاي ارزش یاي آموزيش» ،فصلنامه علمي – پژوهيش عمل و اندیشه ،دانشگاه
هرمزگان  ،جدل اول ،شامره  ،3هبار 1382
«نقش تربیيت امئه اطهار (ع)» ،آئینه خسن ،سال دوم1381،5،4 ،
(به مهراه شهال حاج محمدي)« ،ارزش یايب معلكرد شوراي نظارت بر چاپ و نرش اس تان كرمان» ،فصلنامه
پژوهشگران فرهنگ ،شامره 1381 ،1
(به مهراه س امي سام پور)« ،ارزش یايب مزیان درك دانش آموزان از مفاهمی عرفاين كتابهاي ادبیات فاريس سال
اول دبريس تان» ،فصلنامه فرهنگ و ادب ،شامره 1379 ،17
(به مهراه عباسعيل رس متي نسب)« ،برريس وضعیت شوراهاي فرهنگي در اس تان كرمان» ،فصلنامه فرهنگ و
ادب ،شامره  15و 1379 ،16
« گونه يم توان به اصالح فرهنگ معويم مكك كرد؟» ،فصلنامه فرهنگ و ادب ،شامره 1377،11،10
«فرهنگ معويم :روشهاي هبگشت» ،فصلنامه فرهنگ معويم  ،شامره 1377 ،9
(به مهراه فريربز دراتج و مرمی صفرنواده)« ،ارزش یايب داوزدمهنی جش نواره بنی املليل فیمل كودك» ،فصلنامه فرهنگ
كرمان ،سال  1شامره 1377 ،2
«علل و پیامدهاي ركود علمي در جوامع اساليم» ،فصلنامه فرهنگ و ادب ،شامره  8و 1376 ،9
(به مهراه عيل حميب و محمد رش یدي)« ،ويژگيهاي فرماندهان و مديران انتظايم از ديدگاه اسالم» ،فصلنامه توسعه مديريت
منابع انساين و پش تیباين ،شامره  13و 1388 ،14
(به مهراه فريربز دراتج و مرمی خنعی)« ،ثبات مديريت در مدارس» ،فصلنامه دانشکده علوم تربییت و روانش نایس
دانشگاه عالمه طباطبایی ،شامره 1385 ، 1
«برریس حمتوای بعیض از کتابهای دریس روشها و فنون تدریس» ،دو فصلنامه انمه علوم انساین ،شامره ،12
1384
«مفهوم تدریس و پرسشهاي اسايس آن» ،گاهماي توسعه در آموزش پزشيك ،شامره اول1383 ،
«آموزههای تربییت مینوی خرد» ،مهلی مطالعات ايراین ،سال  ،2شامره 1382 ،4
(به مهراه رسول رجنرباین و محمد قزل اایغ)« ،رابطه بنی عزت نفس و نیاز به كسب موفقیت اكركنان ادارات
دوليت» ،فصلنامه مطالعات مديريت دانشگاه عالمه طباطبايئ ،شامره1384 ،48
«مباين نظري الگوهاي ارزش یايب آموزيش» ،فصلنامه پژوهش و برانمه ريزي آموزش عايل ،شامره  23و ، 24
1381
«روند حتوالت عنرص زمان در برانمههاي دريس مقطع ابتدايي ايران» ،فصلنامه تعلمی و تربیت (ويژه انمه برانمه
ريزي دريس) شامره 1378 ،57
«حتول هدفها در برانمههاي آموزش ابتدايي ايران» ،فصلنامه تعلمی و تربیت ،شامره 1376 ، 49
«ارزش یايب ش یوه ارائه حمتواي كتابهاي تعلاميت ديين مقطع ابتدايي» ،فصلنامه تعلمی و تربیت ،شامره
1370،28،27

ش ر ح ف ع ا ل ی ت ه ا ی آ م و ز ش ی  ،پ ژ و ه ش ی و ا ج ر ا ی ی ن ع م ت هللا م و س ی پ و ر | 13

 «ابيدها و نبايدها در نظام برانمه ريزي دريس ايران» ،نرشيه دانشكده ادبیات و علوم انساين دانشگاه شهید ابهرن )12-3طرح

-

پژوهشی

-

شامره1371 ،1
(به مهراه محمود همرمحمدي) ،ظرفیتهاي بنیرش تگي رش تههاي علوم انساین ،معاونت علمي و فناوري رایست
مجهوري ()1391
اعتبارس نجي {نظري} برانمه دريس ميل مجهوري اساليم ايران ،سازمان پژوهش و برانمه ريزي آموزيش وزارت
آموزش و پرورش ()1390
(به مهراه محمود همرمحمدي) ،ظرفیتهاي رش ته برانمه ريزی دریس در ايران ،معاونت علمي و فناوري رایست
مجهوري ()1389
(به مهراه حييي طالبیان) ،طرايح و اعتبارخبيش برانمه دريس دوره دكرتاي پیوس ته زابن و ادبیات فاريس،
موسسه پژوهش و برانمه ريزي آموزش عايل ()1388
(اب مهاكری خدجیه مرادی) ،برريس روشهاي ترغیب دانش آموزان دخرت به اقامه مناز ،سازمان آموزش و پرورش
اس تان هتران ()1388
برريس وضعیت و اترخيچه نظام برانمه ريزي دريس در ايران ،سازمان پژوهش و برانمه ريزي وزارت آموزش و
پرورش ()1387
(به مهراه مهاكران ديگر) ،ارزاییب دروین ده گروه آموزیش دانشگاه شهید ابهرن ،سازمان س نجش آموزش کشور و
دانشگاه شهید ابهرن1386 ،
تدوين س ند راهربدي توسعه آموزش و پرورش اس تان كرمان ،آموزش و پرورش و دانشگاه شهید ابهرن 1386
فرهنگ معويم اس تان كرمان در نگاه مردم ،شوراي فرهنگ معويم اس تان كرمان1385 ،
حتلیل وضعیت فرهنگ معويم اس تان در سال  ،1381شوراي فرهنگ معويم اس تان كرمان و دانشگاه شهید
ابهرن1384 ،
(اب مهاكري پریسا زارع) ،برريس مزیان رغبت فرزندان شاهد به آموزشهاي فين ج حرفه اي و اكربردي و عوامل
موثر بر آن ،بنیاد شهید انقالب اساليم و دانشگاه شهید ابهرن1385 ،
(اب مهاكري همدي لساين و آزيتا سالجقه) ،برانمه ريزي نريوي انساين دانشگاه شهید ابهرن كرمان ،وزارت علوم،
حتقیقات و فناوري1385 ،
عوامل مرتبط اب گرایش معلامن اس تان کرمان به روشهای تدریس فعال ،پژوهشکده تعلمی و تربیت کرمان 1384
(به مهراه کورش فتحی واجارگاه ،طلعت ديبا و شیدا هجاین) ،پروژه آموزش شهروندی در اس تان کرمان ،پژوهشکده
تعلمی و تربیت کرمان 1384
ارزش یايب اولنی جش نواره بنی املليل كتاب كودك و نوجوان كرمان ،دانشگاه شهید ابهرن و اداره لك فرهنگ و ارشاد
اساليم1383 ،
(اب مهاكري مرمی صفرنواده ،منوره منصوری و مژده ابراهمیي) ،ارزایيب آموزشهاي فين – حرفه اي ،نیازس نجي و
تعینی روند آينده آن در اس تان كرمان ،سازمان مديريت و برانمه ريزي اس تان كرمان1383 ،
(به مهراه لطفعيل عابدي) ،روشهاي تدریس فعال و حتول در فرايند ایدديهایدگريي ،پژوهشكده تعلمی و تربیت
وزارت آموزش و پرورش 1382
(اب مهاكري يدهللا جوادي ،س ید محیدرضا علوي ،و هاميون آذري) ،ارزایيب دروين گروه آموزيش علوم تربیيت،
دانشگاه شهید ابهرن سازمان س نجش آموزش كشور1382،
حنوه گذراندن وقت فراغت توسط دانشجواین دانشگاه شهید ابهرن ،دانشگاه شهید ابهرن1382 ،
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-

-

(اب مهاكري مژده ابراهمیي و مرمی پورشكیب) ،حیات اجامتعي جوان از نگاه جواانن كرمان ،اس تانداري
كرمان1382،
(اب مهاكری فريربز دراتج ،س یدعيل اكرب حسیين و علريضا كیامنش) ،برريس مقایسه اي وضعیت حتصیيل
دانشجواین رزمنده و غري رزمنده رش تههاي علوم انساين وزارت علوم ،حتقیقات و فناوري ،طرح ميل سازمان
پژوهشهاي علمي وزارت علوم1381 ،
(به مهراه مسعود ابقري) ،برريس عوامل موثر بر افت حتصیيل دانشجواین رایيض ،دانشگاه شهید ابهرن 1379
(به مهراه رامنی رئیس زاده) ،برانمه جامع توسعه آموزيش دانشگاه شهید ابهرن ،دانشگاه شهید ابهرن 1379
برريس نگرش مردم شهر كرمان نسبت به قوه قضائیه ،دانشگاه شهید ابهرن دادگسرتي كرمان1379 ،
برريس نگرش مردم كرمان نسبت به وضعیت سازماهنا و ادارات دوليت اس تان كرمان ،اس تانداري كرمان1378 ،
(به مهراه مرمی صفر نواده و فريربز دراتج) ،برريس حنوه گذراندن اوقات فراغت نوجواانن دانش آموزش شهر
كرمان ،اداره لك فرهنگ و ارشاد اساليم كرمان1377 ،
(به مهراه بیت اللهيي و سالجقه) ،فرهنگ و هرن در اس تان كرمان ،اداره لك فرهنگ و ارشاد اساليم 1376
تالشگر رش ید :زندگي انمه رسدار شهید رش ید فريخ ،كنگره رسداران شهید ،دانشگاه شهید ابهرن كرمان1376 ،
(به مهراه مرمی صفر نواده و فريربز دراتج) ،ارزش یايب دوازدمهنی جش نواره بنی املليل فیملهاي كوداكن و نوجواانن،
اداره لك فرهنگ و ارشاد اساليم 1375
(به مهراه علريضا كیامنش و غالمعيل امحدي) ،هارمنی ارزش یايب جامع نظام جديد آموزش متوسطه ،امور اجرايي
نظام جديد1374 ،
(به مهراه علريضا كیامنش) ،سومنی ارزش یايب جامع نظام جديد آموزش متوسطه ،امور اجرايي نظام جديد1373 ،
(به مهراه علريضا كیامنش) ،دومنی ارزش یايب جامع نظام جديد آموزش متوسطه ،امور اجرايي نظام جديد1372 ،

)12-4
شركت در
همایشهای
علمی
)12-4-1

-

انتشار متن
كامل مقاله
در گزارش
همایش

-

-

(به مهراه عاطفه موقرزاده)« ،برریس وضعیت کیفیت زندگی اكری اكرکنان در سازماهنای دولیت شهر کرمان»،
مجموعه مقاالت هامیش مديريت و آسیب ش نایس آن در سازمانهای دولیت.؛ دانشگاه آزاد اسالمی رفس نجان،
1386
(به مهراه فرحناز اكظمی پور و س نجر سالجقه)« ،قدرت ،س یاست و رفتارهای س یایس در سازمان» ،مجموعه
مقاالت هامیش مديريت و آسیب ش نایس آن در سازمانهای دولیت.؛ دانشگاه آزاد اسالمی رفس نجان1386 ،
(به مهراه شريين ابقری و فرزانه امحدی)« ،برریس وضعیت مديريت دانش در سازمانهای دولیت(تولیدی و زير
بنایی) شهر رفس نجان» ،مجموعه مقاالت هامیش مديريت و آسیب ش نایس آن در سازمانهای دولیت.؛ دانشگاه آزاد
اسالمی رفس نجان1386 ،
(به مهراه فرزانه امحدی)« ،موانع انتقال جتربه در نظام مديريت دولیت ايران» ،مجموعه مقاالت هامیش مديريت و
آسیب ش نایس آن در سازمانهای دولیت.؛ دانشگاه آزاد اسالمی رفس نجان1386 ،
(به مهراه عظمیه خاکباز)« ،هبره گريی از رایضیات قومی در برانمه دریس راییض» ،مجموعه مقاالت هنمنی کنفرانس
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)12-4-2

-

انتشار

-

خالصه
مقاله در
گزارش
همایش

-

آموزش راییض ايران 17 ،ایل  19شهريور  1386دانشگاه سیس تان و بلو س تان
(به مهراه فرزانه امحدی)« ،آاثر و پیامدهاي اقتصادي ،اجامتعي و فرهنگي دانشگاه آزاد اساليم واحد رفس نجان»،
مجموعه مقاالت هامیش منطقه اي دانشگاه آزاد اساليم ،كرمان 1385
(به مهراه زهرا حیدری مهتآابدی)« ،سواد اطالعايت پیشنیاز آموزش الكرتونیك» ،مجموعه مقاالت هامیش بنی
املليل كتاب دريس دانشگايه ،هتران :ست1385 ،
(به مهراه منصوره اكیفزاده)« ،ويژگيهاي كتاب دريس دانشگايه» ،مجموعه مقاالت هامیش بنی املليل كتاب دريس
دانشگايه ،هتران :ست1385 ،
(به مهراه فرهاد امريرسداری)« ،مباین برانمه دریس» ،مجموعه علوم تربییت ،ست1384 ،
(به مهراه زهرا زين ادليین و خاطره خردمند)« ،سنتها و مشالکت تصممی گريی در نظام برانمه ريزی دریس
ايران» ،قلمرو برانمه دریس در ايران ،اجنمن برانمه ريزی دریس ايران1384 ،
«رضورتهاي اسايس در اصالح فرهنگ معويم» ،مجموعه مقاالت جامعه و فرهنگ  ،جدل اول ،هتران ،آرون
1380
(به مهراه خبتیار شعباين روديك)« ،ارزش یايب برانمه دريس مقطع دكرتي رش تههاي علوم تربیيت در ايران» ،مجموعه
مقاالت خنس تنی سینار آموزش عايل در ايران ،جدل دوم ،دانشگاه عالمه طباطبايئ ،هتران1376 ،
(به مهراه علريضا کیامنش)« ،جايگاه آموزش عايل در فعالیتهاي آموزيش نظام جديدآموزش متوسطه» ،مجموعه
مقاالت خنس تنی سینار آموزش عايل در ايران ،جدل دوم ،دانشگاه عالمه طباطبايئ ،هتران1376 ،
(اب مهاكران)« ،تعامل مسكن و فرهنگ» ،مجموعه مقاالت دومنی هامیش شوراهاي فرهنگ معويم كشور ،هتران،
1376
(به مهراه علريضا کیامنش)« ،ارزش یايب طرح راهامنيي و مشاوره در نظام جديد آموزش متوسطه» ،مجموعه مقاالت
دومنی سینار راهامنيي و مشاوره ،هتران ،دانشگاه عالمه طباطبايئ1374 ،
«روند حتول برانمههاي دريس آموزش ابتدايي ايران» ،سپوزيوم نقش آموزش ابتدايي و جايگاه مطلوب آن در
جامعه ،اصفهان1374 ،
«ابيدها و نبايدها در نظام برانمه ريزي دريس ايران» ،مجموعه مقاالت اولنی سینار مديريت آموزيش ،دانشگاه
عالمه طباطبايئ ،هتران1371 ،
«ارزش یايب ش یوه ارائه حمتواي كتابهاي تعلامييت ديين مقطع ابتدايي» ،مجموعه مقاالت دومنی سپوزيوم جايگاه
تربیت ،هتران1372 ،
«كیفیت آاثر پژوهيش علوم انساين ايران :پیام پهنان نتاجی جش نواره بنیاملليل فارايب چیست؟» ،كیده مقاالات
نشستهاي ختصيص هفته پژوهش پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجامتعي وزارت علوم 27 ،آذر ماه 1391
«عدالت آموزيش در نظام آموزش عايل ايران :از آرمانهاي ديين ات آرزوهاي اجامتعي» ،كیده مقاالات هامیش بنی
امللیل عدالت در اسالم ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجامتعي وزارت علوم ،حتقیقات و فناوري ،هتران 25 :آذر ماه
1391
(به مهراه مرضیه اژدري و امحدي)« ،حتوالت حمتوای برانمه دریس فزیيک آموزش متوسطه در ايران» ،كیده
مقاالت هامیش بنی امللیل آموزش علوم و فناوری اب اتکید بر هجان اسالم ،کیش 19 :ایل  21تريماه 1390
(به مهراه مرزابن اديبمنش)« ،مطالعه تطبیقی برانمه دریس آموزش فناوری ايران اب کشورهای ژاپن و مالزی»،
كیده مقاالت هامیش بنی امللیل آموزش علوم و فناوری اب اتکید بر هجان اسالم ،کیش 19 :ایل  21تريماه 1390
(به مهراه خدجیه صف نرواده ،مید عيلعسكري)« ،برریس و حتلیل جايگاه معمل در برانمه دریس تربیت معمل در
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حوزه آموزش زابن خاریج» ،كیده مقاالت دمهنی هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران؛ هتران 10 :و  11اسفندماه
1389
(به مهراه ژاهل حیدري)« ،برریس فرهنگ معلامن  :گامی اسایس در پر کردن شاكف بنی نظر و معل تربییت»،
كیده مقاالت دمهنی هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران؛ هتران 10 :و  11اسفندماه 1389
(به مهراه معصومه ابطحي)« ،ديدگاه فلسفي پايهگذار آموزش و پرورش فراگري» ،اولنی هامیش ميل فلسفه تعلمی و تربیت،
اجنمن علمي فلسفه تعلمی و تربیت1389 ،
(به مهراه معصومه ابطحي)« ،هجاين شدن آموزش انبینااین :دس تاورد ديدگاه فلسفی مدرنیسم ای پستمدرنیسم؟» ،اولنی
هامیش ميل فلسفه تعلمی و تربیت ،اجنمن علمي فلسفه تعلمی و تربیت1389 ،
(به مهراه هباره اعظمي) « ،گونه يمتوان از حتلیل فلسفي بهعنوان يك روش پژوهش در برانمه دريس اس تفاده كرد؟»،
اولنی هامیش ميل فلسفه تعلمی و تربیت ،اجنمن علمي فلسفه تعلمی و تربیت1389 ،
(به مهراه هباره اعظمي)« ،پژوهش تركیيب در عرصه مطالعات برانمه دريس گونه معنا يمایبد؟» ،اولنی هامیش ميل فلسفه
تعلمی و تربیت ،اجنمن علمي فلسفه تعلمی و تربیت1389 ،
(به مهراه و زهرا كتابدار) « ،را معلامن رایيض در برابر تغیريات كتابهاي دريس مقاومت يم كنند؟» ،ایزدمهنی كنفرانس
رایيض آموزش ،دانشگاه مازندران؛ 1389
(به مهراه فرزانه امحدی)« ،چالشهای اسایس آموزشهای فین ج حرفه ای ج کشاورزی» ،هفمتنی هامیش اجنمن
مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه مرمی صفرنواده و اعظم مثره موسوی) « ،جايگاه حتصیالت فین ج حرفه ای در ابزار اش تغال» ،هفمتنی
هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه عظمیه سادات خاکباز)« ،تبینی نقش درس پژوهی در اكهش فاصهل بنی سطوح برانمه دریس» ،هفمتنی
هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه فاطمه جنفی)« ،نقش برانمههای دریس گوانگون در انطباق اب هدفهای آموزش متوسطه» ،هفمتنی هامیش
اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه پریسا زارع و فاطمه رمضاین)« ،بومی سازی فرهنگ هر اس تان در کتابهای ادبیات دوره راهامنیی»،
هفمتنی هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه عظمیه سادات خاکباز)« ،جايگاه رایضیات غري رسی در برانمه دریس راییض دوره راهامنیی» ،هفمتنی
هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه پریسا زارع)« ،برریس مفاهمی اخالیق در کتابهای ديین و قرآن دوره راهامنیی» ،هفمتنی هامیش اجنمن
مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه فرزانه امحدی) « ،انطباق آموزشهای هماریت اب نیازهای شغیل منطقه ای در اس تان کرمان» ،هفمتنی
هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه مرمی صفرنوزاده و آزيتا سالجقه)« ،ارزاییب هرنجواین از آموزشهای فین ج حرفه ای» ،هفمتنی هامیش
اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،هتران ،فروردين 1387
(به مهراه همناز حیدری)« ،تدوين براي تدفنی» ،ششمنی هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،شرياز،
اسفند 1385
(به مهراه زهرا حیدری)« ،آموزش سواد اطالعايت :گايم اتزه در برانمه دريس دوره ابتدايي» ،ششمنی هامیش
اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران ،شرياز ،اسفند 1385
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(به مهراه مشمی آذينفر)« ،اكربرد رااینه در آموزش ابتدايي» ،ششمنی هامیش اجنمن مطالعات برانمه دريس ايران،
شرياز ،اسفند 1385
(به مهراه انیس کرامیت)« ،موانع اكربست نوآوري در روشهاي تدریس :روش تدریس مشاركيت» ،هامیش ميل
نوآوريهاي آموزيش ،هتران ،دي ماه1385 ،
(به مهراه پریسا زارع)« ،نقش فناوري اطالعات در ارتقاي فرهنگ شهرنشیين» ،هامیش ميل مناسب سازي حمیط
شهري ،هتران :آابن1385 ،
(به مهراه زهرا حیدری مهتآابدی)« ،تقدير مترکز گرایی در نظام برانمه ريزی دریس ايران» ،هامیش مترکز و عدم
مترکز در فرايند برانمه ريزی دریس ،کرمان ،اسفند 1384
(به مهراه زهرا زين ادليین و يدهللا جوادی)« ،آمادگی اعضای هیات علمی برای پذيرش برانمه ريزی دریس
غريممترکز در آموزش عایل ايران» ،هامیش مترکز و عدم مترکز در فرايند برانمه ريزی دریس ،کرمان ،اسفند 1384
(به مهراه زهرا حیدری مهتآابدی و عباس حری)« ،نظام برانمه ريزی دریس متناسب اب توسعه سواد
اطالعایت» ،هامیش مترکز و عدم مترکز در فرايند برانمه ريزی دریس ،کرمان ،اسفند 1384
(به مهراه خاطره خردمند)« ،سنتها و مشالکت تصممی گريي در نظام برانمه ريزي دريس ايران» ،هامیش سالیانه
اجنمن برانمه ريزي دريس ايران ،هتران ،اسفند 1383
(به مهراه فرامرز هبزادپور)« ،ارزش یايب اجراي درس تربیت بدين در مدارس متوسطه انحیه دو كرمان» ،هارمنی
هامیش علمي تربیت بدين و تندرس يت مدارس ،هتران 1382
(به مهراه فرامرز هبزادپور)« ،ارزش یايب اجراي آزمایشهاي درس فزیيك در دوره متوسطه» ،هنمنی كنفرانس
آموزيش فزیيك ،اصفهان1382 ،
(به مهراه محمدرضا رصیف)« ،پرنده در اسطوره و عرفان» ،خنس تنی هامیش ميل ايران ش نايس ،بنیاد ايران ش نايس ،
هتران 1381 ،
«مشالکت و تنگناهاي موجود در حتقیقات آموزش و پرورش» ،هارمنی هامیش جايگاه حتقیق در آموزش و
پرورش اس تان كرمان ،كرمان 1378 ،
«مشاوران نظام جديد چه يم كنند؟» ،دومنی سینار جايگاه حتقیق در آموزش و پرورش اس تان كرمان ،كرمان،
1376
«روشهاي اصالح فرهنگ معويم» ،هامیش ش ناخت فرهنگ معويم اس تان كرمان ،دبريخانه شوراي فرهنگ
معويم اس تان كرمان ،زمس تان 1376
«موانع خالقیت و نقش خانواده در پرورش خالقیت» ،سینار كودك و خانواده ،تربيز ،خرداد 1374
«حتول هدفها در برانمههاي آموزش ابتدايي ايران» ،هامیش علمي – اكربردي هببود كیفیت آموزش معويم،
وزارت آموزش و پرورش هتران ،آذرماه1374 ،
(به مهراه مرمی صفرزاده)« ،آموزش مجعیت:نقطه آغاز كجاست؟» ،اولنی سینار ميل اصول و روشهاي آموزش و
پرورش در زمینه مجعیت ،هتران ،آذرماه1374 ،
(قرابن مهیت علمدارلو) الگوي برانمه دريس همارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآموزان آهس ته گام در دوره
ابتدايي :هتران1388 :
(عیل حمیب) تبینی برانمه دریس جتربه شده درس اندیشه اسالمی دوره های اكرش نایس دانشگاه ها و ارائه الگویی
هجت هببود آن؛ تربیت معمل.1388 :
(فريدون رشيفیان) تبینی الگوي برانمهريزي دريس مشارکيت براي حتصیالت تدیيل دانشگاههاي اصفهان و صنعيت
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اصفهان؛ اصفهان.1389 :
(مسعود مرادی) برريس و حتلیل حمتواي برانمه دريس دوره تربیت معمل از حلاظ دانش اكري ،پیش نهاد الگوي
مطلوب تدریس و مقایسه آن اب وضعیمتوجود تدریس در مراكز تربیت معمل؛ تربیت مدرس.1389 :
(محمدعيل امريتقوي) ارزش یايب سطوح سهگانه برانمه دريس دوره اكرش نايس ارشد معلیات انتظايم دانشگاه علوم
انتظايم؛ تربیت معمل.1390 :
(خدجیه صفرنواده) ارائه الگوي برانمه دريس زابن انگلییس دوره متوسطه بر اساس اصول و ويژگيهاي رويكرد
آموزش ارتباطي زابن؛ تربیت معمل.1390 :
(نس می سعید) مطالعه الگوهای ایدگريی دانشجواین در آموزش مازی و ارتباط آهنا اب پیرشفت حتصییل و
رضايمتندی آهنا؛ پیام نور.1390 :
(هدايتهللا اعامتدی زاده) تبینی رويکرد پژوهش میانرش تهاي در نظام آموزشعايل ايران؛ اصفهان.1390 :
(محمدظاهر فهمیي) برریس وضعیت برانمه ريزی دریس و ارائه الگوي طرایح و تدوين برانمه دريس برای دوره
ابتدايي در کشور افغانس تان؛ تربیت مدرس.1391 :
(عظمیه سادات خاکباز) تبینی دانش حمتوايي -تربییت در برانمه دریس آموزش عایل و هبره گريی از آن برای مطالعه
ی برانمه دریس تربیت مدرس دانشگاه؛ شهید هبش یت.1391 :
(هبارک اعظمی) ،تبینی جتربیات ديین دانش آموزان متوسطه شهر هتران ،تربیت معمل.1393 :
(سوملاز نورآابدی) ،تبینی وضعیت میان رش ته ای ها در آموزش عایل ،تربیت معمل.1394 :
بیت م
(بین سیعی) ،طرایح الگو برای «تر ِ
معمل ِتَر ِاز مجهوری اسالمی ايران» در دوره ی ابتدایی وتبینی داللت
های اجرای آن در دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه خوارزمی.1394 :
(زهرا آخوندی) ،برریس بسرت و رشايط اجرای برانمه دریس مبتین بر نظريه تربیین انتقادی در نظام آموزیش ايران
(مطالعه موردی :آموزش رایضیات انتقادی ،دانشگاه خوارزمی.1395 :
(نگار الهامیان) ،طرایح الگوی اجرای برانمه دریس تربیت معمل مبتین بر اس ناد حتویل آموزش و پرورش
مجهوری اسالمی ايران ،خوارزمی.1395 :
(ارشف کرمیی) ،مطالعه تطبیقی برانمه دریس هجت اییب و حترک برای دانش آموزان اب آسیب بینایی در آموزش
ويژه ايران و آمرياك و ارائه الگوی برانمه دریس مطلوب ،دانشگاه خوارزمی.1395 :
(س ید عبدالرسول عمل الهدی) ،س یاس تگذاری تربییت ارتباط عفیفانه در دانشگاهه اب توجه به درایفت دانشجواین،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجامتعی وزارت علوم ،حتقیقات و فناوری.1395 :
(س یاوش وداد) برريس حنوه ارزش یايب دبريان و مشالکت آن در آموزشگاههاي شهر مشهد؛ شهید ابهرن کرمان:
.1378
(س امي سام پور) ارزش یايب مزیان درك دانش آموزان از مفاهمی عرفاين كتاهباي فاريس دوره دبريس تان؛ شهید ابهرن
کرمان.1378 :
(نرگس نعمیي) برريس فرصت هاي آموزيش در مدارس متوسطه شهر كرمان در سال حتصیيل 1376-77؛ شهید
ابهرن کرمان.1378 :
(همناز نورخبش) ارزش یايب معلكرد شوراهاي آموزيش و پژوهيش دانشگاه شهید ابهرن كرمان؛ شهید ابهرن کرمان:
.1378
(حامت علمیرادي) برريس فرهنگ سازماين و عوامل مرتبط اب آن در مدارس متوسطه شهرس تان ابفت؛ شهید ابهرن
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کرمان.1379 :
 (خدارحمی عبايس) برريس حنوه ارزش یايب مديران ارشد آموزش و پرورش از معلكرد مديران فرودست؛ شهیدابهرن کرمان.1379 :
 (زهرا برف زاده) طرايح الگويي هجت ارزایيب كیفیت فعالیت هاي اعضاي هیات علمي دانشكده ادبیات و علومانساين؛ شهید ابهرن کرمان.1380 :
 (هبجت هللا هبرام نژاد) برريس گونگي ارتباط میان معلامن و مديران آموزشگاههاي شهر كرمان؛ شهید ابهرنکرمان.1381 :
 (عباس منصف) برريس عوامل مرتبط اب آسایش رواين اعضاي هیات علمي دانشگاه شهید ابهرن كرمان؛ شهیدابهرن کرمان.1381 :
 (همرانگزی عيل نژاد) برريس تطبیقي نظام آموزيش دانشگاههاي شهید ابهرن كرمان و شو نكوي اوكراين؛ شهیدابهرن کرمان.1382 :
 (فرخنده رفیع زاده) ارزایيب دروين خبش علوم تربیيت دانشكده ادبیات و علوم انساين دانشگاه شهید ابهرن؛ شهیدابهرن کرمان.1382 :
 (مرمی رضايي) اتثري اجراي سیس مت مديريت كیفیت جامع بر رضايت شغيل ،تعهد سازماين و انگزیه پیرشفتاكركنان؛ شهید ابهرن کرمان.1383 :
 (حکمیه جامیل زاده) ش ناسایی و طبقه بندی آموزه¬ها و مفاهمی اخالیق در کتاب¬های دوره ابتدایی؛ شهید ابهرنکرمان.1384 :
 (فرهاد امريرسداری) مباین روان ش ناخیت برانمه دریس مقطع ابتدایی؛ شهید ابهرن کرمان.1384 : (طاهره کرمی دادی) س اميی شهروند مورد نظر در آموزش ابتدایی ايران؛ شهید ابهرن کرمان.1384 : (زهرا زين ادليین ممیند) نقش اعضای هیات علمی دانشگاه شجهید ابهجرن در تولیجد برانمجه دریس؛ شجهید ابهجرنکرمان.1384 :
 (آزيتا سالجقه) طرایح الگویی برای برانمه ريزی نريوی انساین دانشگاهها؛ شهید ابهرن کرمان.1385 : (زهرا حیدری) ش ناسایی مزیان توجه به سواد اطالعایت در درس نامه¬هجای علجوم جتجریب دوره ابتجدایی؛ شجهیدابهرن کرمان.1385 :
 (مانداان ملکی) اماكن س نجی اجرای برانمه ريجزی دریس مدرسجه حمجور در آمجوزش و پجرورش کرمجان؛ شجهیدابهرن کرمان.1385 :
 (زهره ارشف گنجويي) ارزایيب اكرايي دروين نظام آموزيش دانشگاه شجهید ابهجرن كرمجان ؛ شجهید ابهجرن کرمجان:.1385
 (زهرا فتايح) ارزایيب كیفیت آموزيش مدرسان دانشگاه علوم پزشيك كرمان و عوامل مرتبط اب آن؛ شهید ابهرنکرمان.1385 :
 (عيل اكرب گودرزي) برريس تطبیقي اكركردهاي مديريت از ديدگاه اسالم و ساير ماكتب؛ شهید ابهجرن کرمجان:.1378
 (امحد انحص) برريس مزیان توفیق طرح ارزش یايب معلكرد ايران از ديدگاه معلمنی مجدارس شجهر مشجهد؛ شجهیدابهرن کرمان.1378 :
 (مسعود خاشعي) برريس تطبیقي ديدگاه اس تادان و دانشجواین درابره عوامل افزایش كیفیت آموزيش دانشگاهشهید ابهرن؛ شهید ابهرن کرمان.1378 :
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(صادق قاسي يوزانب) برريس تطبيي فرهنگ سازماين مجدارس متوسجطه شهرسج تان شجهرایر از ديجدگاه اكدر
آموزيش؛ شهید ابهرن کرمان.1379 :
(میجد خبيشجج) بججرريس مجزیان توفیججق متركججز زدايي در آمججوزش و پججرورش اسج تان گججیالن؛ شججهید ابهججرن کرمججان:
.1379
(معصومه خرسوبيك) برريس و مقایسه سازمانديه انواع آموزشجگاههاي متوسجطه شهرسج تان سجريجان؛ شجهید
ابهرن کرمان.1380 :
(عصمت عظمیي يزدي) برريس وضعیت و عوامل مرتبط اب نگرش مذهيب دانش آموزان دبريس تاهناي دخرتانه؛
شهید ابهرن کرمان.1381 :
(عصمت رس متي گوهري) برريس رفتار ديين و عوامل مرتبط اب آن در دانش آموزان دبريس تاهناي دخرتانه شهر
كرمان؛ شهید ابهرن کرمان.1381 :
(عیل پورعلريضا) ارزش یایب ش یوه آموزش درس شجهید ابهجرن کرمجان .1378 :انشجا در دوره ابتجدایی مجدارس
شهرس تان شفت؛ شهید ابهرن کرمان.1384 :
(سارا سادات حسیین) ارزش یایب همارهتای شجغیل معلجامن آمجوزش ديجده در اسج تفاده از فنجاوری اطالعجات و
ارتباطات در شهرس تان رفس نجان؛ شهید ابهرن کرمان.1385 :
(پجروين رضججایی) بججرریس علججل همججاجرت متخصصججان ايجراین بجه خججارج از کشججور از ديججد اعضججای هیججات علمججی
دانشگاههای کرمان و خارج از کشور؛ شهید ابهرن کرمان.1385 :
(مارای موسوی) برریس تواانیی شهودی و خویشنت ش نایس و رابطه آهنجا اب ابعجاد موفقیجت ومجديران گروههجای
آموزیش دانشگاه شهید ابهرن؛ شهید ابهرن کرمان.1385 :
(ارشف پور مالجامل) مقایسه اكرکرد مديران انتخایب اب مديران انتصایب مدارس راهامنیی و متوسطه شهر کرمان؛
شهید ابهرن کرمان.1385 :
(مرمی اسامعییل) رابطه همارهتای ارتباطی مديران گروههای آموزیش اب ش نود موثر اساتید دانشگاه شهید ابهجرن
کرمان؛ شهید ابهرن کرمان.1385 :
(مرمی بس تان) اتثري انبرابرهیای آموزیش بر معلکرد حتصییل دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کرمجان در سجال
83-84؛ شهید ابهرن کرمان.1385 :
(زهرا همرخبش) رابطه همارت های مذاکره در مديران گروههای آموزیش اب تضاد شغل در اعضای هیات علمجی
دانشگاه شهید ابهرن کرمان؛ شهید ابهرن کرمان.1385 :
(عظمیه سادات خاکباز) اتثري درس پژوهی بر آموزش مضن خدمت معلامن دوره متوسطه؛ شهید ابهرن کرمان:
.1386
(فاطمه حامتی) برریس مزیان توجه برانمه دریس اجرا شده دوره متوسطه به پرورش تفکر انتقجادی از ديجدگاه
دبريان ...؛ شهید هبش یت.1386 :
(عججیل جنججات کیججاین) بججرریس جايگججاه توریسججم در حمتجوای کتججاب هججای دریس دوره ابتججدایی در سججال حتصججییل
1385-1386؛ شهید هبش یت.1387 :
(فاطمه جنفی) ارزشج یایب برانمجه دریس دوره آمجوزش مضجن خجدمت اكرکنجان دانشجگاه شجهید هبشج یت؛ شجهید
هبش یت.1387 :
(زهرا مريزا امحدی) ارزش یایب برانمه دریس اجراشجده درس فزیيجک در دبريسج تاهنای مفیجد؛ شجهید هبشج یت:
.1387
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(مسعود شفاعی جبس تاین) برریس اثرخبشی و وضعیت اجرای فعالیت های فوق برانمه مجدارس دوره راهجامنیی
شهر جبس تان از ديدگاه ذی ربطان؛ شهید هبش یت.1387 :
(اسامعیل مدبر نژاد) ارزش یایب معلامن از برانمه دریس فایس پايه پنجم ابتدایی در شهرایسوج در سال حتصییل
1385-1386؛ شهید هبش یت.1387 :
(معصججومه صججادر) طجرايح و اعتبارخبيشج الگججوي ارزشج یايب ایدگججريي مشججاركيت دانشآمججوزان؛ دانشججگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و حتقیقات.1388 :
(هباره دانشورزاده) معلكرد دورههاي آموزش رایيض در ايران؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علجوم و حتقیقجات:
.1388
(سادات جسادی) برریس مزیان انطباق آزمون های س نجش پااین نمیسال حتصییل دانشجکده راییض ..؛ شجهید
ابهرن کرمان.1388 :
(راضیه علیجاين) مقایسه همارتهاي زندگي دانشجواین اكرش نايس دانشگاه تربیت معمل؛ تربیت معمل.1388 :
(دلري شاهمحمدي) برريس موانع باكرگريي روشهاي نوين تدریس اب اس تفاده از فناوري اطالعات؛ تربیت معجمل:
.1388
(مرزابن اديبمنش) اماكنس نجي اجراي برانمه دريس مدرسهحمور در دبريس تانهاي شهر كرمانشجاه؛ تربیجت
معمل.1389 :
(س مینی پاشاخانلو) ارزش یايب پااینانمههاي اكرش نايس ارشد رش تههاي موجود در دانشكده علومتربیيت دانشگاه
تربیت معمل؛ تربیت معمل.1389 :
(زهرا حس نخاين) برريس مزیان انطبجاق حمتجواي برانمجه دريس تعلجاميت اجامتعجي پايجه هجارم اب اصجول انتخجاب
حمتوا؛ تربیت معمل.1389 :
(مرضججیه اژدری) ارزش ج یايب برانمججه كسججب شججده درس فزیيججك  3و آزمایشججگاه دوره متوسججطه؛ تربیججت معججمل:
.1389
(معصومه خرسوي) مطالعه اثرخبيش برانمه گروههاي مطالعايت اب رويكرد آموزش از دور؛ پیام نور.1389 :
(مطهره جعفری نژاد) برریس مقایسه ای نگرش دانش آموزان دخرت رش ته راییض فزیيک و رش ته ادبیجات ..؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.1389 :
(فاطمه فريوزآابدي) تبینی اصول اسايس برانمه دريس میانرش تهاي آموزش عايل؛ پیام نور.1389 :
(غالحمسججنی پرهزیگججاري) اتثججري اجنججام تاكلیججف دريس اكر در س درس رایيض بججر م جزیان ایدگججريي دانججش
آموزان؛ دانشگاه آزاد اسالمی هتران مرکزی.1389 :
(س یده جنمه محمودي :برريس وضعیت ارزش یايب پیرشفت حتصیيل دانشجواین دوره اكرشج نايس؛ تربیجت معجمل:
.1389
(محیده خفرآابدي) جتزيه و حتلیل فعالیتهای سازگارسازی برانمه دریس اب رشايط آموزیش شهر بردسجري توسجط
دبريان مدارس متوسطه؛ پیام نور.1390 :
(معصومه فريج) ارزش یایب دوره آموزش مضن خدمت تولید حمتوای الکرتونیکی و ابزارهای آن بر اساس مدل
کرک پاتريک؛ تربیت معمل.1390 :
(سارا يعقويب) برريس جايگاه درس در برانمه دريس مدارس راهامنيي شهر هتران؛ دانشگاه آزاد اسالمی هتجران
مرکزی.1390 :
(رقیه متحريپس ند) اتثري پیامدهاي ایدگريي بر عنارص برانمه دريس آموزشهاي فين و حرفهاي؛ دانشجگاه آزاد
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اسالمی هتران مرکزی.1390 :
(محمدرضا توحیدی) برريس زمینههاي درسپژويه دبريان دوره متوسطه نظري هتران؛ تربیت معمل.1390 :
(فريدون آخش) برريس مزیان اس تفاده اسجاتید دانشجگاه خجوارزيم از روشهجاي فعجال تجدریس؛ تربیجت معجمل:
.1391
(خجاطره سج بحاين) بججرريس ابزخجورد معلجامن بججه معلكجرد دانشآمجوزان در اججراي ارزشج یايب توصجیفي مججدارس
ابتدايي؛ تربیت معمل.1391 :
(زهره نورزاده يزدی) ارزش یایب حمتوای کتب دریس تعلاميت ديین دورهی راهامنیی از حیث بهاكرگجريی عجالمی
نشانهگذاری؛ پیام نور.1391 :

عذرخواهی:
آنچه ارائه شده بخشی از فعالیتها و آثار را شامل است .در مواردی دسترسی برای معرفی دقیق آثار ممکن نشد.
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