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 اخذ تاریخ

 مدرک

 0781 فرانسه پاریس 8پاریس  علوم تربیتی کارشناسی

 0781 فرانسه پاریس 8پاریس  علوم تربیتی کاشناسی ارشد

 0381 ایران اصفهان دانشگاه اصفهان مدیریت آموزشی دکترا

 در اجتماع فرانسهخارجی  صیلی دانشجویان حبررسی وضعیت زندگی و ت: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 رابط نوع فرهنگ سازمانی با مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های دولتی کشور: دکتری رساله عنوان

 : اجرایی پستهای

 کار محل شهر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 هخاتم شروع

 دانشگاه کاشان 0370 0381 کاشان مدیر گروه علوم تربیتی

 دانشکاه کاشان هنوز ادامه دارد 0385 کاشان عضو کار گروه علوم تربیتی

 دانشگاه کاشان هنوز ادامه دارد 0381از سال  کاشان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

 دانشگاه کاشان ادامه دارد هنوز 0370از سال  کاشان عضو کمیته منتخب علوم انسانی

 دانشگاه کاشان به مدت سه ماه 0373سال  کاشان سرپرست دانشکده علوم انسانی

 دانشگاه کاشان هنوز ادامه دارد 0381از سال  کاشان عضو شورای آموزشی دانشگاه

 دانشگاه کاشان هنوز ادامه دارد 0373از سال  کاشان عضور شورای فرهنگی دانشکده

 هنوز ادامه دارد 0387از سال  اصفهان امنای دانشگاه سپهرعضو هیات 
 دانشگاه سپهر اصفهان

 

 : دکتری و لیسانس فوق دوره های پروژه برای راهنما استاد

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف

 بررسی موجود مولفه های هوش هیجانی ارشد محبوبه خدمتکار 0

 ارشد ساره غفاری ایرانی 1
بررسی و ضعیت موجود فرهنگ مهدویت در بین 

 دانش آموزان.....

 بررسی آموزش کارآفرینی در ...... ارشد علی اصغر خدادی هرندی 3

 آسیب شناسی مولفه های هویت در میان دانش  ارشد لیال نصیری 3

 



 

 ارشد الهام پیرصنعان 1
موزان بررسی ارزشیابی عملکرد تحصلی دانش آ

 مقطع متوسطه در....

 ارشد سازه غفاری ایرانی 5
بررسی وضعیت موجود فرهنگ مهدویت در بین 

 دانش آموزان استان..

 ارشد زهرا میرمسیب 8
بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و هیجان تحصلی 

 در دانشجویان....

 ارشد فاطمه پورفرجاد 7

بر تحلیل مبانی دانش رایانه ای دبیران با تاکید 

icdl یادگیری کالس درس  -در فرایند یاددهی

 مقطع ..........

 ارشد بدرالملوک شفایی زاده ریزی 01
برنامه درسی اجراشده آسیب شناسی وضعیت 

 ریاضیات دوره راهنمایی از نظر توجه به.......

 ارشد لیال گوهری 00
بررسی مسائل تحصلی دانش آموزان دو زبانه از 

 د زباندیدگاه دانشجویان کر

 ارشد جواد رودی 01

ارزیابی برنامه های درسی آموزش عالی از نظر 

میزان توجه به مولفه های آموزش شهروندی از 
 دیدگاه....

 ارشد مریم مهدی زاده 03
تبیین جایگاه برنامه درسی مبتنی بر مغز در نظام 

 آموزش و پرورش

 ارشد نرجس محمد حست زاده 01
شده علوم تجربی پایه بررسی برنامه درسی تجربه 

 پنجم ابتدایی از نظر توجه به شاخص کاوشکری

 ارشد مرضیه علیزاده 03
بررسی عوامل آسیب پذیری تربیت دینی از دیدگاه 

 دبیران و دانش آموزان

 ارشد مهرداد دباغ کرمانی 01
تعیین میزان تحقق اهداف دوره متوسطه ایران از 

 ............دیدگاه مدیران و دانش آموزان سال سوم

 ارشد خیرالنسارشنو 05
ارتباط ویژگی های شخصیتی ،سالمت روان، و 

 سبکهای مقابله با عملکرد تحصلی دانشجویان.........

 ارشد )دانشجوی عراقی( وجدان ناجح القره غولی 08
رابطه بین هوش منطقی ریاضی و هوش درون 

 فردی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان..........

 ارشد)دانشجوی عراقی( عد رسن منخیس 07
تاثیر استفاده روش بارش مغزی برای آموزش 

 مهارت های بیانی در ارتقاء تفکر خالق ..........

 ..اثر بخشی مشارکتی در درس تربیت هنری مدارس ارشد )دانشجوی عراقی( فرید عبیس جبر خیکانی 11

 ی(ارشد )دانشجوی عراق عوده دغمیش عبد محمد السالم 10
رابطه ی راهبردی یادگیری خود تنظیمی با عالقه 

 ی یادگیری دانش آموزان مقطع دبیرستان

 ارشد مهناز رحیمی 11
طراحی مدل فعالیت مراکز شتاب دهنده ی کسب و 

 کارهای نوپا در ایران

 ارشد راضیه سادات آمیری فینی 13
بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و مهارت 

 انشجویان دانشگاه. کاشانهای حل مساله در د

 ارشد محسن اصغری 11
بررسی رابطه بین سبک های رهبری و مهارت های 

 سازمانی مدیریت زمان بین مدیران مدارس آمل

 ارشد حمزه بابکی 13
تحلیل روابط بین سبک های تفکر وهوش اجتماعی 

 با مهارت توانمند سازی مدیران مدارس آمل

  :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد نام درس ردیف

 ادامه دارد ارشد 1 برنامه درسی دوره پیش دبستانی 0

 ادامه دارد ارشد 1 برنامه ریزی درسی دوره دبستان 1

 ادامه دارد ارشد 1 نظریه های انگیزشی در آموزش و پرورش 3



 

 ادامه دارد ارشد 1 مکاتب فلسفی و آرای تربیتی 1

3 
یق پیشرفته و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات روش تحق

 تربیتی
1 

 ادامه دارد ارشد

 ادامه دارد ارشد 3 اصول مدیریت آموزشی 1

 ادامه دارد ارشد 1 روابط و رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 5

 ادامه دارد ارشد 3 نظریه های سازمان و مدیریت 8

 ادامه دارد کارشناسی 1 فلسفه آموزش و پرورش 7

 ادامه دارد کارشناسی 3 روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 01

 ادامه دارد کارشناسی 1 آموزش و پرورش تطبیقی 00

 ادامه دارد کارشناسی 1 مدیریت عمومی  01

 ادامه دارد کارشناسی 3 آموزش و پرورش سه گانه 03

 ادامه دارد کارشناسی 1 کارعملی در سازمانها 01

 ادامه دارد کارشناسی 3 اتیپروژه تحقیق 03

 ادامه دارد کارشناسی ارشد 3 اصول مدیریت آموزشی 01

 

 : شده منتشر کتب

 
 کتاب عنوان

 کار نوع
 ناشر

 ترجمه تالیف 

 دانشگاه کاشان  تالیف یادگیری مغز محور در مدارس و سازمان های آموزشی 1

 اصفهان -کنکاش  تالیف فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت فرگیر در آموزش عالی 2

 کاشان-سخنوران  تالیف سالمت سازمانی با تاکید بر سالمت مدارس 3

 تهران -دعوت  تالیف ارزیابی فرهنگ و جو سازمانی مدارس 4

5 Powerful learning  کاشان-سخنوران ترجمه 

 

 : ومجالت نشریات در شده چاپ مقاالت

 سال انتشار دوره و رتبه نشریه  نشریه نام عنوان ردیف

بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی در ایران و نگرش معاونین  1

 نسبت به عملکرد آنها

علوم تربتی و 

 رواشناسی

 ترویجی -علمی
1335 

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه  2

 دانشجویان  )مطالعه موردی دانشگاه کاشان(

فصلنامه آموزش 

 مهندسی ایران

-55شماره -4سال  پژوهشی-علمی

1331 

بررسی و ضعیت هویتی دانش آموزان و باز اندیشی در  3

 کارکردهای آموزش و پرورش

فصلنامه خانواده و 

 پژوهش

-3شماره -5دوره  پژویجی-علمی

1331 

رابط ی مولفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده  4

 های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجله مدیریت 

 اطالعات سالمت

-5دوره-3شماره  پژوهشی-علمی

1331 

تحلیل رابط ی بین کاربست سبک های مذاکره و راهبر دهای  5

 مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فصلنامه توسعه 

 آموزش

- 3شماره -5دوره پژوهشی-علمی

1331 

بررسی وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دوره  6

 قم متوسطه شهر
 مشرق موعود

- 22شماره -6سال  پژوهشی-علمی

1331 

7 
 رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری

مطالعات رواشناسی 

 تربیتی

 پژوهشی-علمی
 1333سال  3شماره 



 

رابطه بین جو سازمانی و برنامه درسی پنهان در مدارس  3

 متوسطه

تازه های پژوهشی در 

 برنامه درسی

 ترویجی -علمی
1333 

باط وضعیت برنامه درسی پنهان و میزان هوش هیجانی ارت 3

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشگی و دانشگاه کاشان

راهبرد های آموزش 

 در علوم پزشگی

 پژوهشی-علمی
 1332-4شماره 

تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در  11

 کتابهای درسی دوره آموزش عمومی
 تربیت اسالمی

 پژوهشی-علمی
 1333-13شماره 

11 
بررسی برنامه ی درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 

 دیدگاه دانشجویان

مجله ی توسعه ی 

آموزش در علوم 

 پزشکی

 پژوهشی-علمی

 1332- 12شماره 

12 
 تحلیل رابطه بین هوش های چندگانه با تفکر خالق دانشجویان

مجله گام های توسعه 

 در آموزش پزشکی

 پژوهشی-علمی
 1333-3شماره 

پیش بینی میزان تاب آوری بر اساس هوش معنوی در  13

 دانشجویان و دین پژوهان

مجله فرهنگ در 

 دانشگاه اسالمی

 پژوهشی-علمی
 1333-3شماره 

14 
 ارزیابی میزان سواد اطالعاتی دبران مدارس هوشمند و عادی

مجله نظام ها و 

 خدمات اطالعاتی

 پژوهشی-علمی
 1332-1شماره 

15 
تعیین نقش تجارب تحصلی ،جنسیت و وضعیت سکونت بر 

 سالمت روان دانشجویان علوم انسانی

دو فصلنامه پژوهش 

های علوم شناختی و 

 رفتاری

 پژوهشی-علمی

1334 

رابطه بین ویژگی های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر  16

عملکرد کارکنان بر اساس مدل گاتو در آموزش و موفق با 

 پرورش کاشان

مجله نوآوری های 

 مدیریت آموزشی

 پژوهشی-علمی

 1335-4شماره

 kABکسب و کار )  نقش الگوی آموزشی های کارآفرینی گذار 17

( بر مهارت های کارآفرینی کار آموزان مراکز آموزش فنی و 

 حرفه ای...

دو فصلنامه نظریه و 

 برنامه درسیعمل در 

 پژوهشی-علمی

 1335-7شماره

بررسی رابطه سبک های یادگیری و مهارت های حل مساله در  13

 دانشجویان دانشگاه کاشان

فصلنامه رهبری و 

 مدیریت آموزشی

 پژوهشی-علمی
 1336 -2شماره 

13 
بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معامان 

 مدارس عادی و استثنایی.......

نامه رهبری و فصل

مدیریت آموزشی 

 ایران

 پژوهشی-علمی

1332 

21 
The relationship between achievement 

goals and 
educational…………………………. 

International 
journal of 

psychology 
and 

behavioral 

 پژوهشی-علمی

2114 

21 Crises of maturity and sexual behavioral 
and psychological and social 

…………………………………………….. 

International 
journal of 
academic 

 پژوهشی-میعل
2114 

21 

Investigating the relationship between 
spiritual intelligence and 
social…………………….. 

Iranian 
journal of 

social  
sciences and 
humanities 

research 

 پژوهشی-علمی

2114 

22 
Study of factors affecting consumers 

trust in ecommerce 
area………………………….. 

Indian journal 

of 
fundamental  
and applied 
life sciences 

 پژوهشی-علمی

2115 



 

23 
The effect of transformation strategies 

on organizational effectives………………… 

Pinnacle 
research 
journal 

 یپژوهش-علمی
2115 

24 The identification and ranking factors 
affecting the level of risk appetite 

among…….. 

Science road 
journal 

ISC 
2115 

25 
The relationship between parenting style 

and shyness in pre- scholars 

Intrnational 
journal of 
biology –

pharmacy …. 

ISc 

2116 

 

 : پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 مدیریت آموزشی

 برنامه استراتژیک

 آموزش سازمانی-آموزش عالی–در زمینه آموزش و پرورش 

 :داخلی و خارجی  کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان ردیف

کاربست هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری در جامعه و   1

 آموزش عالی
 0385 تهران

ارزشیابی کیفیت فراکیر برنامه درسی آموزش عالی :بررسی  2

 برخی دیدگاه ها
 0388 تبریز

 0388 کاشان پژوهشی در مفاهیم آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها 3

الششهای سیاست گذاری فرهنگی در مناطق مرکزی چ 4

 ایران
 0388 کاشان

 0370 کاشان جایگاه فرهنگ وقف در آموزه های دینی 5

 0370 کاشان راه های گسترش مشارکت خیرین در آموزش عالی 6

جایگاه و پایگاه تحقیقات علمی در علل وپیشگیری بر مواد  7

 مخدر در بین دانش آموزان
 0370 کاشان

 0370 تهران .....کارایی بیرونی شاخه حرفه ای بر مبنای شاخص اشتغال 3

بررسی مشکالت آموزشی و عاطفی دانش آموزان ابتدایی  3

 در مناطق دو زبانه از دیدگاه دانشجویان کرد زبان
 0388 تبریز

 0387 کاشان نقش و کارکرد آموزش عالی در توسعه اجتماعی 11

فتهای تربیتی پست مدرنیسم در رویکرد انتقادی به رهیا 11

 ایران
 0387 دانشگاه تربت مدرس

 0387 دانشگاه اصفهان رویکرد چالش محور جهانی شدن آموزش عالی ایران 12

دستیابی به الگویی تازه از تربیت مدرس در مراکز تربیت  13

 معلم
 0387 تربیت دبیر رجایی

 0371 گاه کاشاندانش تبین نقش علوم انسانی بر ضرورت سایر علوم 14

بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت  15

 تحصلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم ابتدایی..
 0371 مشهد

 0370 کاشاندانشگاه  راه های کسترش مشارکت خیرین در آموزش عالی 16

 0373 تهران رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی 16

 0373 دانشگاه کاشان  ......ت زنان در توانمند سازی آنان در مسایل نقش مشارک 17



 

 0373 دانشگاه کاشان وای اجتماعی نوجواناننقش شبکه های ماهوارای بر انز 13

تحلیل مفهوم هوش فرهنگی و ارزیابی جایگاه آن در برنامه  13

 های درسی نظام آموزشی
 0373 دانشگاه مرودشت

 0373 تهران ط با مشتری بر بانکداری شرکتی بانک ...تاثیر مدیریت ارتبا 21

رویکرد های آموزش پژوهش محور و ضرورت آن در برنامه  21

 درسی
 0373 تهران-بین الملی 

 0373 دانشگاه کاشان نقش تشکل های مدنی و کیفیت زندگی نابینایان  22

رابطه بین فرهنگ سازمانی و پاسخگویی سازمانی در اداره  23

 و پرورش چادگان آموزش
 0371 تهران

 1103 گیالن -بین الملی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی 24

 1103 گیالن -بین الملی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خالقیت 25

خود پنداره و عزت نفس در کودکان با اختالل های  بررسی 26

 یادگیری ویژه

 

 1103 شیراز -بین الملی

بررسی وضعیت اردهای برای تقویت روحیه پژوهش در  27

 دانش آموزان پایه ششم ابتدایی
 1103 شیراز -بین الملی

آسیب شناسی دروغگویی کودکان و راههای درمان و  23

 پشگیری
 1101 تهران-بین الملی

بررسی کیفیت زندگی نابینا و پیشرفت تحصلی نابینایان و  23

 کم بینایان
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