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 و اجرایي پژوهشي -آموزشي نهيشيپ

                   
 فردی مشخصات

 مرتبه علمي تولد تاریخ خانوادگي نام نام

 استادیار 0631 رحیمی حمید

  
 تلفن

email fax 
 همراه کار محل منزل

- 
55906271-

160 
- dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir - 

  تحصيلي سوابق

 کشور شهر دانشگاه نام حصيليت رشته تحصيلي مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک

 0636 ایران اصفهان دانشگاه اصفهان     مدیریت و برنامه ریزي    كارشناسی

 0633 ایران اصفهان دانشگاه اصفهان     مدیریت آموزشی       كارشناسی ارشد

 0691 ایران اصفهان دانشگاه اصفهان     مدیریت آموزشی       دكتري

هاي  بین كیفیت زندگی كاري و میزان كارآفرینی اعضاي هیات علمی دانشگاه  بررسی رابطه :ليسانس فوق نامه پایان عنوان 

 دولتی شهر اصفهان                

 تحلیل آسیب هاي سازمانی و تعیین ارتباط چندگانه آن با سالمت سازمانی و كیفیت محیط كار  :دکتری رساله عنوان
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  دکتری و ليسانس فوق دوره های پروژه و مشاور راهنما استاد

 نامه پایان عنوان  تحصيلي مقطع دانشجو نام ردیف

 كارشناسی ارشد زهره صمدیان 0
تحلیل مقایسه اي موانع تأثیرگذاري برنامه درسی معارف اسالمی از دیدگاه 

 دانشجویان دانشگاه هاي كاشان

 وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر قمبررسی  كارشناسی ارشد ساره غفاري 7

 زهرا تقوایی 6
تحلیل وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی كاشان و ارتباط  كارشناسی ارشد

 آن با میزان هوش هیجانی 

 كارشناسی ارشد مجتبی خادمی 4
ه از بررسی تأثیر كیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد مشتري با استفاد

 گري وفاداري و اعتماد در مؤسسات مالی میانجی

 كارشناسی ارشد ابراهیم رستمی 5
بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیري سازمانی در 

 (عسلویهمنطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سازمان 

 كارشناسی ارشد سمیه موسوي 3
هاي زندگی  وزش مهارتارزیابی ضرورت و خالء هاي موجود در آم

 دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

 كارشناسی ارشد پرموزهعبدالعلیم  2
بررسی اثر تفویض اختیار به كارمندان در افزایش بهره وري آنان )نمونه 

 مورد مطالعه: كارمندان شركت گاز شهر زاهدان(

 كارشناسی ارشد معصومه صالحی 3
ت پذیري دانش آموزان مقطع متوسطه تحلیل و ارزیابی میزان مسئولی

 عنوان حوزه اي از برنامه درسی شهراصفهان به 

 كارشناسی ارشد محسن برقی 9
تحلیل و ارزیابی مزایاي كد پستی ده رقمی از دیدگاه پرسنل پست استان 

 اصفهان

 كارشناسی ارشد هاجر حسن آقایی 01
 دارس عادي وم هوش معنوي و فرسودگی شغلی معلمانبین تحلیل رابطه 

 استثنایی

 كارشناسی ارشد الهام اسفندیاري 00
 و معلمان دیدگاه از ابتدایی ششم پایه اجرایی مشکالت و مسائل بررسی

 آموزان دانش

 كارشناسی ارشد مریم مومنیان 07
بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهروري نیروي انسانی شركت سایپا 

 كاشان

 دكارشناسی ارش سهراب قنبري 06
 بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 

 مطالعه موردي: بانک كشاورزي()

 كارشناسی ارشد آیدین فرجام 04
هاي  بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی در امور همکاري

 بین الملل شركت ملی نفت ایران

 كارشناسی ارشد مبینا غربا 05
تربیت اخالقی از منظر برنامه درسی پنهان )مورد پژوهش: آسیب شناسی 

 (دانشگاه كاشان
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 راحله حسن پور 03
تحلیل رابطه بین هوش چندگانه و تفکر خالق دانشجویان دانشگاه علوم  كارشناسی ارشد

 پزشکی اصفهان

 زینب قدوسی 02
س با دلبستگی و روش هاي مقابله با استر سبک هايبررسی رابطه  كارشناسی ارشد

 در پرستارانسالمت روان 

 زهرا غالمیان 03
بررسی سبک هاي مدیریت كالس درس اعضاي هیأت علمی دانشگاه  كارشناسی ارشد

 هاي كاشان

 مهدیه طاهرزاده 09
اثرات سیستم اطالعات منابع انسانی بر كیفیت زندگی كاري در ادارات  كارشناسی ارشد

 دولتی شهرستان كاشان

71 
 مسعودي حسین

 لويع

بانک  شعب كاركنان كارآفرینی روحیه بر سازمانی تأثیرساختار بررسی كارشناسی ارشد

 اصفهان ملی

 ارزیابی میزان خألهاي موجود تربیت جنسی در برنامه درسی دانشگاهی كارشناسی ارشد زهرا رسولی 70

 خدیجه ابراهیمی 77
و تبیین كاركردهاي  بررسی و مقایسه وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان كارشناسی ارشد

 برنامه درسی آموزش عالی

 لعیا احمدیان 76
بررسی رابطه فرایند تبدیل دانش و توانمندسازي شغلی هنرآموزان شهر  كارشناسی ارشد

 كاشان

 علی اكبر احمدیان 74
بررسی رابطه سبک رهبري اخالقی و توانمندسازي شغلی پرسنل شركت  كارشناسی ارشد

 آبفا كاشان

 شهرداري مطالعه رابطه بین هوش عاطفی مدیران و كارایی كاركنان سازمان كارشناسی ارشد یوسفیانزهرا  75

    يپذیر مسئولیت با جتماعیا سرمایۀو  خالقیا شهو بین بطۀرا سیرر كارشناسی ارشد آسیه محمدیان 73

 و عادي ارزیابی میزان سواد اطالعاتی دبیران مدارس هوشمند كارشناسی ارشد زهرا فیضی 72

 بنت الهدي حسینیان 73
تاثیر مهارت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( بر میزان كارآفرینی،  كارشناسی ارشد

 خودكارآمدي و عملکرد تحصیلی دانشجویان

 بررسی جایگاه عناصر برنامه درسی كارآفرینانه در آموزش عالی كارشناسی ارشد فریبا جهانبانی 79

 رابطه رفتار شهروندي سازمانی با اثربخشی سازمانی در شهرداري كاشان ارشناسی ارشدك زهرا محسنی 61

 سپیده یعقوبی 60
رابطه بین مهارت هاي اقدام پژوهشی و اخالق حرفه اي اعضاي هیات  كارشناسی ارشد

 علمی دانشگاه

 حسن آباديراضیه  67
ا ادراكات دانش آموزان از بررسی ویژگی هاي معلمان ریاضی و رابطه آن ب كارشناسی ارشد

 تدریس در مقطع متوسطه

 بررسی رابطه بین مهارت هاي تفکر و سواد اطالعاتی با كارافرینی سازمانی كارشناسی ارشد حسن مزروعی 66

 فرزانه ادب جو 64
بررسی رابطه بین مهارت هاي تفکر با مهارت هاي حل مساله و قابلیت  كارشناسی ارشد

 ویانهاي كارافرینی دانشج

 بررسی وضعیت هویت ملی و دینی در برنامه درسی آموزشی كارشناسی ارشد حمید نعمت الهی 65

 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار اخالقی كاركنان كارشناسی ارشد محبوبه عربی 63
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 ندا افالكیان 62

فرایندهاي  تحلیل روابط ساده و چندگانه بین مولفه هاي سرمایه فکري و كارشناسی ارشد

مدیریت دانش با پیاده سازي مولفه هاي سازمان كوانتومی در دانشگاه 

 كاشان

 مرجان منتظر 63
بر رشد خالقیت در دانش آموزان دبیرستان هاي  بررسی عوامل موثر كارشناسی ارشد

 دخترانه متوسطه كاشان

 نسرین موسوي 69
با آرزوهاي شغلی و وجدان بررسی رابطه بین جامعه پذیري سازمانی  كارشناسی ارشد

 كاري اعضاي هیأت علمی

 مراديسارا  41
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و برنامه درسی پنهان از دیدگاه اعضاي  كارشناسی ارشد

 هاي دولتی و علوم پزشکی اراکهیأت علمی و دانشجویان دانشگاه

 حمید خدابخشی 40
صر برنامه درسی در دانشگاه ها و مراكز ارزیابی مقایسه اي كیفیت عنا كارشناسی ارشد

 آموزش عالی كشور 

 راحله توكلی 47
تحلیل رابطه بین سبک رهبري خدمتگزار با اعتماد سازمانی در كار تیمی  كارشناسی ارشد

 پرسنل دانشگاه هاي پیام نور استان اصفهان

 هما افتخار 46
اجتماعی و سازگاري اجتماعی تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه  كارشناسی ارشد

 دانشجویان

 تحلیل رابطه بین درس پژوهی و توسعه حرفه اي دبیران كارشناسی ارشد هانیه گودالی 44

 تحلیل رابطه بین سبک رهبري تحول گرا و اخالق حرفه اي دبیران كارشناسی ارشد علی غالمی 45

 تلفیقی در تدریس درس فیزیک در عراق مقایسه آموزش الکترونیکی و كارشناسی ارشد خالده حنون 43

 عال حیدر كریم 42
دانش آموزان از دیدگاه خالءهاي موجود در تربیت هنري  بررسی میزان كارشناسی ارشد

 دبیران استان ذي قار عراق

 تاثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد مشتریان هتل هاي شهر اصفهان كارشناسی ارشد مهشید مهربانی 43

 

  :تدریسسوابق 

  تحصيلي مقطع تعداد واحد نام درس ردیف

 كارشناسی 7 اصول حسابداري 0

 كارشناسی 7 مدیریت امور مالی و بودجه 7

 كارشناسی 7 زبان تخصصی در مدیریت 6

 كارشناسی 6 روش تحقیق  4

 كارشناسی ارشد-كارشناسی 6 آمار استنباطی 5

 كارشناسی 6 اصول مدیریت آموزشی 3

 كارشناسی 6 رفتار سازمانی مدیریت 2

 كارشناسی 7 آمار توصیفی 3
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 كارشناسی 6 سنجش و اندازه گیري 9

 كارشناسی ارشد 6 تجزیه و تحلیل سیستم ها در برنامه ریزي 01

 كارشناسی 7 كلیات اقتصاد 00

 كارشناسی 7 مدیریت عمومی 07

 كارشناسی 6 مدیریت منابع انسانی 06

 شناسیكار 7 راهنماي شغلی 04

 كارشناسی 6 جامعه شناسی آموزش 05

 كارشناسی 7 اقتصاد آموزش 03

 كارشناسی 6 اصول برنامه ریزي آموزشی 02

 كارشناسی 6 پروژه تحقیقاتی 03

 كارشناسی 6 مبانی سازمان و مدیریت 09

 كارشناسی spss 6تحلیل آمار با استفاده از نرم افزار  71

 ارشد كارشناسی 7 مدیریتر تجزیه و تحلیل سیستم ها د 70

 

 شده منتشر کتب

 كتاب عنوان
 كار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 انتشارات جنگل   * * مدیریت دانش در سازمان هاي آموزشی

 انتشارات آموخته * * مدیریت و رهبري در سازمانهاي آموزشی  

 انتشارات دانشگاه اصفهان *  نظارت آموزشی

 

 مجالت و یاتنشر در شده چاپ مقاالت

 انتشار رتبه نشریه  نشریه نام عنوان

تحلیل رابطه مولفه هاي فرایند تبدیل دانش و عملکرد  -0

 آموزشی و پژوهشی

مدیریت  پژوهشیمجله 

 اجرایی دانشگاه مازندران

، 0632سال  علمی پژوهشی

 4شماره 

 ها تحلیل كیفیت زندگی كاري اعضاي هیات علمی دانشگاه -7

 

پژوهش در مجله پژوهشی 

 درسی برنامه ریزي

، 0635سال  علمی پژوهشی

 07شماره 

 كیفیت زندگی كاري و میزان كارآفرینی   بررسی رابطه-6

 

مجله پژوهشی علوم انسانی 

 دانشگاه  ارومیه

، 0633سال  علمی ترویجی

 7شماره 

 تحلیل وضعیت آموزش كارآفرینی در آموزش عالی ایران-4
مجله توسعه كارآفرینی 

 گاه تهران  دانش

، 0691سال  علمی پژوهشی

 00شماره 

، 0639سال  علمی پژوهشیفصلنامه پژوهش و برنامه هاي سازمانی و تعیین ارتباط چندگانه آن با  تحلیل عارضه -5
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 53شماره  ریزي در آموزش عالی سالمت سازمانی و كیفیت محیط كار

آسیب شناسی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و  -3

 رتباط آن با سالمت سازمانی   ا

مجله توسعه آموزش در علوم 

 پزشکی)زنجان(

، 0691سال  علمی پژوهشی

، شماره 4دوره 

3 

 0، 0، 0691 علمی پژوهشی مجله علوم تربیتی مشهد خالقیت و محور رفتار استراتژي هاي بین رابطه بررسی -2

هاي خود رهبري و ارتباط با خالقیت  تحلیل استراتژي -3

 عضاي هیات علمیا

پژوهشنامه مدیریت تحول 

 مشهد

، 0691سال  علمی پژوهشی

 5شماره 

تحلیل وضعیت مولفه هاي سالمت سازمانی و ارتباط آن با  -9

 هاي دولتی اصفهان كیفیت محیط كار دانشگاه

مجله رهیافتی نو در مدیریت 

 آموزشی

 علمی پژوهشی
0690 

 باط آن با توانمندهاي خود رهبري و ارت تحلیل استراتژي -01

سازي روانشناختی اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

مجله توسعه آموزش در علوم 

 پزشکی

، 0691سال  علمی پژوهشی

، شماره 4دوره 

2 

 تحلیل خودارزیابی دانشجویان دانشگاه اصفهان -00
مجله راهبردهاي آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی

، دوره 0690 علمی پژوهشی

 7شماره  5

 مجله نامه آموزش عالی رویکرد تركیبی: چالش ها و فرصت ها -07
، 0697سال  علمی ترویجی

 03شماره 

 تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی كاركنان -06
مجله جامعه شناسی كاربردي 

 دانشگاه اصفهان

، 56شماره  علمی پژوهشی

0696  

دروس معارف اسالمی در  تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی-04

 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

فصلنامه اندازه گیري تربیتی 

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 علمی پژوهشی
  06شماره 

تحلیل استراتژي هاي خود رهبري و ارتباط آن با  -05

 كارآفرینی اعضاي هیات علمی دانشگاه كاشان  

مجله پژوهش و برنامه ریزي 

 در آموزش عالی

، 21شماره  می پژوهشیعل

0696 

تحلیل رابطه بین كاربست سبک هاي مذاكره و راهبردهاي  -03

 مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی كاشان            

مجله توسعه آموزش در علوم 

 پزشکی)زنجان(

، 0690سال  علمی پژوهشی

، دوره 9شماره 

5 

ات علمی فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي اعضاي هی -02

 دانشگاه كاشان

مجله راهبردهاي آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی

، دوره 0697 علمی پژوهشی

 7، شماره 3

بررسی وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دوره  -03

 متوسطه قم
 مجله مشرق موعود

 0690سال  علمی پژوهشی

 76شماره 

واكاوي زمینه هاي ناكارآمدي دروس معارف اسالمی در  -09

 دانشگاه آزاد

مجله اسالم و پژوهش هاي 

 تربیتی

سال ، 0697 علمی ترویجی

  0 شماره، 5

تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسالمی  -71

 )مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشکی كاشان(

مجله توسعه آموزش در علوم 

 پزشکی)زنجان(

، 0697سال  علمی پژوهشی

، شماره 3دوره 

01 
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سی رابطه بین ویژگی هاي كارآفرینانه و مولفه هاي برر -70

 سازمان یادگیرنده در دانشگاه كاشان

مجله راهبردهاي آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی

، 6، ش2دوره  علمی پژوهشی

0696 

تحلیل كیفیت خدمات آموزش مجازي و حضوري در  -77

 دانشگاه امیر كبیر

مجله راهبردهاي آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی

، 7، ش 2دوره  می پژوهشیعل

0696 

بررسی برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی كاشان از  -76

 دیدگاه دانشجویان

مجله توسعه آموزش در علوم 

 پزشکی)زنجان(

، شماره 3دوره  علمی پژوهشی

07 ،0697 

تحلیل وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی و  -74

 با میزان هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه كاشان و ارتباط آن

 

مجله راهبردهاي آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی

 علمی پژوهشی
، شماره 3دوره 

4 ،0697 

 ارزیابی میزان مسئولیت پذیري دانشجویان دانشگاه كاشان -75

 

مجله فرهنگ در دانشگاه 

 اسالمی

، 2شماره  علمی پژوهشی

0697 

اجتماعی و  تحلیل رابطه بین مولفه هاي سرمایه -73

 بهبودكیفیت محیط كار دانشگاه كاشان 
 فصلنامه رفاه اجتماعی

 علمی پژوهشی
 55شماره 

بررسی ابعاد پنهان برنامه هاي درسی در رشته هاي  -72

 مهندسی

 

 فصلنامه آموزش مهندسی

 علمی پژوهشی
، شماره 0697

31 

تطبیقی آموزش كارآفرینی در كشورهاي منتخب  مطالعه -73

 وب شمال و جن
 مجله نامه آموزش عالی

، 75، 2 ترویجی-علمی

0696 
و مولفه هاي سازمان ی كارآفرین ابعادبررسی رابطه بین  -79

 یادگیرنده در دانشگاه كاشان
 مجله نامه آموزش عالی

 ترویجی-علمی
 74شماره 

تحلیل رابطه بین هوش چندگانه و تفکر خالق دانشجویان -61

 دانشگاه علوم پزشکی

هاي توسعه در مجله گام 

 آموزش پزشکی كرمان

، 6، ش 00 علمی پژوهشی

0696 

 بررسی رابطه بین هوش معنوي و فرسودگی شغلی معلمان-60
فصلنامه رهبري و مدیریت 

 آموزشی

، 4شماره  علمی پژوهشی

0697 

بررسی سبک هاي مدیریت كالس درس اعضاي هیأت  -67

 علمی دانشگاه علوم پزشکی كاشان

سعه در مجله گام هاي تو

 آموزش پزشکی كرمان

 07دوره  علمی پژوهشی

، 0شماره 

0694 

 مجله پرستاري ایران رابطه سبک دلبستگی و سالمت روان پرستاران بیمارستان ها-66
، 72دوره  علمی پژوهشی

 33شماره 

ارزیابی مهارت هاي فراشناختی دانشجویان در دروس  -64

 م آموزش عالیمعارف اسالمی: بازاندیشی در كاركردهاي نظا

مجله پژوهش در مسائل تعلیم 

 و تربیت

، 70شماره  علمی پژوهشی

0697 
تحلیل و ارزیابی هویت ملّی و دینی دانشجویان دانشگاه  -65

 كاشان و علوم پزشکی كاشان

مجله فرهنگ در دانشگاه 

 اسالمی

شماره  4دوره  علمی پژوهشی

07 ،0696 
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رنامه درسی پنهان آسیب شناسی تربیت اخالقی از منظر ب -63

 ()مورد پژوهش: دانشگاه كاشان

مطالعات برنامه درسی مجله 

 در آموزش عالی

 پژوهشیعلمی 
5 ،9 ،0696 

 ه بین هوش معنوي و خالقیت دانشجویان علومرابط -62

 پزشکی 
 مجله آموزش و اخالق

، 7شماره  علمی پژوهشی

0694 
 با جتماعیا سرمایۀو  خالقیا شهو بین بطۀرا سیربر -63

    يپذیر مسئولیت
 مجله فرهنگ دانشگاه اسالمی

 علمی پژوهشی
 04شماره 

ارزیابی هوش اخالقی دانشجویان دانشکده مهندسی -69

 دانشگاه كاشان
 فصلنامه آموزش مهندسی

 علمی پژوهشی
 33شماره 

بررسی و تحلیل مشکالت اجرایی پایه ششم ابتدایی از  -41

 منظر جایگاه عناصر برنامه درسی 

جله پژوهش هاي برنامه م

 درسی 

 علمی پژوهشی
4 ،7 ،0696 

ارزیابی میزان سواد اطالعاتی دبیران مدارس هوشمند و  -40

 عادي

مجله نظام ها و خدمات 

 اطالعاتی

 علمی ترویجی
6 ،0 ،0697 

تحلیل رابطه بین مهارت زندگی و مسئولیت پذیري  -47

 دانشجویان دانشگاه كاشان
 سالمیمجله فرهنگ دانشگاه ا

،  05شماره  علمی پژوهشی

0694 
رابطه بین نگرش دینی و  سالمت معنوي با رضایت از - 46

 زندگی در دانشجویان پرستاري و مامایی

مجله فرهنگ و اخالق در 

 پرستاري

 علمی پژوهشی
0696 

تاثیر مهارت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( بر  -44

 عملکرد تحصیلی دانشجویانمیزان كارآفرینی، خودكارآمدي و 

 

مجله فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 علمی پژوهشی
، 7، شماره 3

0694 

 كاشان پرستاران بیمارستان هايهوش اخالقی بررسی  -45
و اخالق در فصلنامه آموزش 

 پرستاري

 علمی پژوهشی
4 ،0 ،0694 

تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه كاشان و ارتباط آن  -43

  زان اعتیاد اینترنتیبا می

مجله مطالعات برنامه درسی 

 در آموزش عالی

 علمی پژوهشی
3،00،0694 

تحلیل رابطه بین سبک رهبري تحول آفرین مدیران و  -42

 قابلیت هاي كارآفرینی كاركنان

مجله نوآوري هاي مدیریت 

 آموزشی

، 6، 01 علمی پژوهشی

0694 
 هکددانش شجویاني دانریادگو شیوه هاي ی ها سبک یبررس -43

 كاشانمهندسی دانشگاه 
 مجله آموزش مهندسی

، 39، 03 علمی پژوهشی

0695 
هاي  پژوهی استادان رشته هاي اقدام  بررسی وضعیت مهارت -49

  مهندسی: گامی ضرروي در جهت بهبود كیفیت تدریس
 مجله آموزش مهندسی

، 39، 03 علمی پژوهشی

0695 
مراكز آموزش پزشکی:  بررسی فرهنگ سازمانی حاكم بر -51

 گامی در مسیر بهسازي محیط هاي آموزش پزشکی
 مجله توسعه آموزش زنجان

 علمی پژوهشی
9 ،77 ،94 

مورد  -بررسی ابعاد ساختاري سازمان هاي دانش محور  -50

 مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی كاشان

مجله دانش و پژوهش در 

 علوم پزشکی

 علمی پژوهشی
3 ،7 ،95 
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خألهاي موجود تربیت جنسی در برنامه درسی  ارزیابی-57

 دانشگاهی

مجله علمی دانشکده پرستاري 

 گرگانو مامایی 

، 0، 06 علمی پژوهشی

0695 
آزاد ارزیابی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه  بررسی و -56

 خرم آباد
 مجله اخالق

 ترویجی علمی
76 ،0695 

مان و فرایندهاي مدیریت دانش در ساز فکريسرمایه -54

 كوانتومی: بررسی موردي دانشگاه كاشان

مجله پژوهش و برنامه ریزي 

 در آموزش عالی،

، 4، 70 علمی پژوهشی

0694. 

بررسی رابطه بین جامعه پذیري سازمانی با آرزوهاي شغلی  -55

  و وجدان كاري اعضاي هیأت علمی

مجله مدیریت و رهبري 

 آموزشی

، شماره 9دوره  علمی پژوهشی

690694 
بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  -53

 كاشان
 مجله آموزش پرستاري

 علمی پژوهشی
5 ،6 ،0695 

رابطه سبک مقابله با استرس و سالمت روان پرستاران  -52

 ابیمارستان ه

مجله فرهنگ و اخالق در 

 پرستاري

 علمی پژوهشی
0694 

انشجویان بررسی رابطه بین مهارت هاي تفکر با خالقیت د -53

 دانشگاه علوم پزشکی كاشان
 مجله آموزش پرستاري

 علمی پژوهشی
0695 

رابطه بین هوش معنوي و سرمایه روان شناختی با عملکرد  -59

 تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی كاشان
 مجله توسعه آموزش

، 01973 علمی پژوهشی

0693 
تحلیل روابط ساده و چندگانه بین مهارت هاي تفکر با  -31

 ابلیت هاي كارآفرینی و حل مسالهق

مجله نوآوري هاي مدیریت 

 آموزشی

 علمی پژوهشی
01 ،0694 

 تحلیل رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار اخالقی كاركنان  -30

 
 مجله اخالق

 علمی ترویجی
 پذیرش

بررسی مسائل و مشکالت مرتبط با تدوین و سازماندهی  -37

 محتواي كتب عربی دوره متوسطه

هاي زبانشناختی در ش پژوه

 زبانهاي خارجی

 

 وهشیعلمی پژ
3 ،0 ،0695 

بررسی هویت ملی و دینی دانشجویان )مورد مطالعه: -36

 مجله نامه آموزش عالی دانشگاه كاشان(

 علمی ترویجی

 پذیرش

تی با راهبردهاي حل تحلیل روابط بین مهارت هاي فراشناخ .34

 مجله نامه آموزش عالی نقش میانجی خودكارآمدي تحصیلی دانشجویان: مسئله آموزشی

 ترویجیعلمی 

 پذیرش

تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و  .35

 مجله روان شناسی اجتماعی سازگاري اجتماعی دانشجویان دانشگاه كاشان

 علمی پژوهشی

 پذیرش

66.The Place of Entrepreneurial Curriculum Components 

in Higher Education 

International Journal of 

Academic Research in 

Indexed in 

EBSCO-
5 ،9 ،7105 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjan9mtmp3VAhWGE5oKHV9gDMkQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fjflr.ut.ac.ir%2F&usg=AFQjCNH75xem6hsxWT_Bq-oBZ-LMbh5Gsg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjan9mtmp3VAhWGE5oKHV9gDMkQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fjflr.ut.ac.ir%2F&usg=AFQjCNH75xem6hsxWT_Bq-oBZ-LMbh5Gsg


 

 11 

 Business and Social 

Sciences 

 

Science 

Direct-
Proquest 

67.Relationship between Managers Power Sources and 

Organizational communication 

 

International Journal of 

Academic Research in 

Economics and 

Management Sciences 

 

Indexed in 

EBSCO-

Science 

Direct-

Proquest 

4-4-7105 

68.Relationship between Knowledge Management 

Process and Creativity among Faculty Members in the 

University 

Interdisciplinary Journal of 

Information, Knowledge, 

and Management 

Indexed in 

EBSCO-

Science 

Direct-

Proquest 

 3شماره  7100

69.The analysis of knowledge conversion processes in the 

university and its relationship with psychological 

empowerment among faculty members” 

Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research in 

Business 

 

Indexed in 

EBSCO-

Science 

Direct-

Proquest 

IJCRB 2012 

.4, No.1. 

70.The analysis of organizational diagnosis on based six 

box model and its relationship with quality of work 

environment (QWE) in universities 

Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research in 

Business in Canada 

EBSCO-

Science 

Direct-

Proquest 

2012, 3, 12 

71.The analysis of organizational diagnosis on based six 

box model 

 

journal of higher education 

studies in Canada 

EBSCO-

Science 

Direct-

Proquest 

 

2011, 1, 1 

72.the evaluation of necessary life skills and socials skills 

among secondary level students 

journal of multi 

disciplinary researches 

Indexed in 

ISC -Proquest 

 

2013 

73.Predictability of Mental Health Based on Attachment 

Styles and Coping Styles of Nurses 

International Journal of 

Academic Research in 
Psychology 

Google 

scholar 1,2, 2014, 

 IJ-ARP 

74. Crises of maturity and sexual, behavioral and 

psychological problems related to it in girls with 

intellectual disability 

International Journal of 

Academic Research in 

Psychology 

Google 

scholar 1,2, 2014, 

 IJ-ARP 

75.The effects of human resources information systems 

on the quality of work life in public sector organization 

International Journal of 

Academic Research in 

Economics & Management 

Sciences 

 

Indexed in 

EBSCO-

Science 

Direct-

Proquest 
2015, 4, 4 

76. University teachers’ action research: An adventure 

into uncharted waters 

International Journal of 

Learning and Teaching, 

Indexed in 

EBSCO-

Science 

Direct-
Proquest 

2016, 8, 4. 
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 داخلي و خارجي  کنفرانسهای و سمينارها به شده ارائه مقاالت

 اریزمان برگز کنفرانس محل عنوان

مدیریت دانش و فناوري اطالعات با رویکردي به -0

 مدیریت كیفیت
 0633تیر ماه  كنفرانس بین المللی مدیران كیفیت

مولفه هاي سازمان یادگیرنده بركیفیت   بررسی رابطه بین-7

 زندگی كاري اعضاي هیات علمی

كنفرانس بین المللی مدیریت ) دانشگاه 

 صنعتی شریف(

چهارمین كنفرانس 

0635 

اهمیت آموزش ارزشیابی در اسالم و مقایسۀ آن با  -6

 فرهنگ غیر اسالمی.    

همایش بین المللی آ.پ كشورهاي 

 اسالمی دانشگاه اصفهان
 0635آذر ماه سال 

بررسی میزان كارآفرینی اعضاي هیات علمی دانشگاههاي -4

 دولتی

همایش ملی مدیریت كارآفرینی دانشگاه 

 تهران
 0635بهمن ماه سال 

 0634آذر ماه سال  هفته پژوهش دانشگاه اصفهان اهمیت كارآفرینی و تربیت كارآفرینی -5

 0635آذر ماه سال  هفته پژوهش دانشگاه اصفهان نحوه تدوین دروس در دانشگاههاي مجازي-3

نقش تکنولوژي آموزشی در بهبود فرایند یاددهی و -2

 یادگیري
 0635همن ماه سال ب مركز تربیت معلم كمالوند خرم آباد

بررسی رابطه بین ماهیت شغل و عملکرد كاركنان ذوب  -3

 آهن اصفهان

كنفرانس توانمند سازي منابع انسانی 

 تهران
 0632مهر ماه سال 

اسفند ماه 0690سال همایش ملی وقف دانشگاه كاشان جایگاه فرهنگ وقف در آموزه هاي دینی ما-9  

یریت دانش سازمانی و بررسی رابطه بین مولفه هاي مد -01

 خالقیت
 0633 كنفرانس ملی مدیریت دانش تهران

عارضه یابی ساختار سازمانی دانشگاههاي دولتی شهر  -00

 اصفهان   

كنفرانس ملی آموزش عالی دانشگاه 

 اصفهان
 0691سال 

بررسی رابطه بین مولفه هاي ماهیت شغل و میزان  -07

 عملکرد پلیس ناجا   
 0639آبان ماه  انمند سازي پلیستهران كنفرانس تو

 0696اردیبهشت  كاشان كنفرانس پدافند غیر عامل اعتیاد اینترنتی: عامل تخریب هویت دانشجویان-06

 هاي آسیب برابر در نرم جنگ اخالقی تربیت-04

 اجتماعی
 0696اردیبهشت  كاشان كنفرانس پدافند غیر عامل

 یپابررسی وضعیت هوش فرهنگی پرسنل شركت سا-05
گیالن: كنفرانس اقتصاد، مدیریت و علوم 

 اجتماعی
 0696خرداد 

زمینه ها و عوامل مؤثر بر بهبود كیفیت مدیریت شهري  -03

 براي افراد نابینا و كم بینا
 94مهرماه  همایش ملی جامعه بینا و شهروند نابینا
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ارزیابی كیفیت در آموزش عالی: مفهوم شناسی و  -02

 جهت گیري

مطالعات نوین در علوم همایش ملی 

 تربیتی و روانشناسی
 94آذر ماه 

 یادگیري مبتنی بر مغز-03
آسیب هاي  همایش علمیدومین 

 0694 اجتماعی و فرهنگی 

ر رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازمانی در كار تیمی تاثی -09

 ام نور استان اصفهاندر دانشگاه هاي پی

چهارمین كنفرانس بین المللی علوم 

 رفتاري و مطالعات اجتماعی
 پاییز 0695

20.The effect of servant leadership on organizational 

trust in teamwork PNU Isfahan 
4th International Conference on 

Behavioral Science & Social Studies  
14 September 2016. 

Frankfurt 
21-Relationship among organizational justice and 

organizational empowerment 

2nd Paris international conference 

on education, economy & society 24th July 2010 

22- relationship between information & 

communication technology and quality of work life 

7th European congress of mental 

health(Amsterdam 
17, 8, 2009 

 

 پژوهشي های طرح

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان

بررسی تطبیقی آموزش كارآفرینی در كشورهاي منتخب شمال و -0

 جنوب و ارائه یک مدل كاربردي براي آموزش عالی   

 همکار
 معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان

 شركت شیرگاز آذران اصفهان همکار عارضه یابی شركت شیرگاز آذران اصفهان   -7

بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیري  -6

 سازمانی در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )عسلویه(

سازمان منطقه ویژه اقتصادي  مجري

 انرژي پارس )عسلویه(

 

 پژوهش و تحقيق برای هعالق مورد موضوعات

 شیوه هاي آموزش كاركنان -ارزیابی عملکرد -مدیریت منابع انسانی

 توانمندسازي شغلی و روانشناختی-مدیریت تعارض-مدیریت رفتار سازمانی

 یادگیري سازمانی -مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده -تغییر و توسعه سازمانی -ساختارهاي سازمانی -آسیب شناسی سازمان

 مدیریت فرانوگرا-سبک هاي مدیریت و رهبري در سازمان-مدیریت آموزش عالی

 

 سایر فعاليت ها

 مدرس كارگاه آموزشی در زمینه پروپوزال نویسی، مقاله نویسی و پایان نامه نویسی در مركز كارآفرینی دانشگاه اصفهان -

 مدیر آموزش شركت مهندسی پیشگامان آریان راد -

 ه شركت نشاط آفرینان صنعت سپاهان اصفهانعضو هیات مدیر -

 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی امین فوالدشهر -

 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی راغب اصفهانی -

 مدرس دانشگاه اصفهان-

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی -

http://www.civilica.com/Papers-PSCONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-PSCONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 در اصفهان   MBAمدرس دوره هاي  -

 ان(داور مقاالت مجله علمی تخصصی بهروان) دانشگاه اصفه -

 داور مقاالت مجله مطالعات علوم اسالمی-

 داور مقاالت مجله علمی پژوهشی راهبردهاي آموزشی) دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(-

 داوري مقاالت مجله علمی پژوهشی رویکرد نوین آموزشی-

  مدیریت اجرایی دانشگاه مازندرانداور مقاالت مجله علمی پژوهشی  -

 زنجان علمی پژوهشی توسعه آموزش در علوم پزشکیداور مقاالت مجله -

 ایالم علوم پزشکی مجلهداور مقاالت مجله علمی پژوهشی -

 روانشناسی تربیتی زاهدانداوري مقاالت مجله علمی پژوهشی -

 فناوري اطالعات و ارتباطات داور مقاالت مجله علمی پژوهشی -

 شی)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم(بازنگري دروس رشته مدیریت و برنامه ریزي آموز-

 برگزاري همایش نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسالمی-

داوري آثار گروه علوم انسانی)دانشجویان مبتکر، ممتاز و نوآور بسیجی( مربوط به مركز بسیج دانشگاه ها و مراكزز آمزوزش   -

 عالی استان اصفهان

 داوري همایش ملی وقف عضو كمیته-

 سرمایه اجتماعی و پدافند غیر عامل )دانشگاه كاشان( همایش ملی  علمیعضو كمیته 

 آسیب شتاسی آموزش سازمانی با رویکرد كاربردي همایشسومین  علمیعضو كمیته 

 عضو كمیته علمی همایش ملی جامعه بینا و شهروند نابینا

 نسانیعضو شوراي تحول در رشته هاي علوم ا-

 فضا( كاشان -مدرس دوره هاي آموزشی پرسنل فرودگاه )هوا-

 عضو كارگروه علوم تربیتی دانشگاه كاشان

 علوم تربیتی دانشگاه كاشان مدیر گروه

 0694پژوهشگر نمونه دانشگاه كاشان در سال 

 93-95و  97-90استاد نمونه آموزشی در سال هاي تحصیلی 

 اي كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد استاد راهنماي پایان نامه ه

 

 مهارت

 spssمهارت و آشنایی با نرم افزار 

 گرافیک Amosمهارت و آشنایی با نرم افزار 

 smart plsمهارت و آشنایی با نرم افزار 

  cma مهارت و آشنایی با نرم افزار فراتحلیل

  مهارت و آشنایی با نرم افزار لیزرل
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