
 

 

  و  اجرایی پژوھشي ،آموزشي پیشینه

 

  : فردی مشخصات

  ایمیل  مرتبه علمی ملیت خانوادگی نام نام

  Yazdkhasty@kashanu.ac.ir  دانشیار ایرانی یزدخواستی علی

  : تحصیلی سوابق 

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

 ١٩٨٢ رانسهف پاریس ٨ پاریس تربیتی علوم کارشناسی
 ١٩٨٦ فرانسه پاریس ٨ پاریس تربیتی علوم ارشد کاشناسی
 ١٣٨٦ ایران اصفھان اصفھان دانشگاه مدیریت آموزشی  دکترا

 : اجرایی ھای پست

 تاریخ کار محل شھر سازمانی پست
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع
 کاشان دانشگاه ١٣٩١ ١٣٨٦ کاشان تربیتی علوم گروه مدیر

 کاشان دانشگاه ادامه دارد ١٣٨٧ کاشان تربیتی علوم گروه کار عضو
علوم تربیتی و  گروه کار عضو

 کاشان دانشگاه ادامه دارد ١٣٨٩ کاشان روانشناسی
معاون آموزشی دانشکده ادبیات 

  کاشان دانشگاه  -  ١٣٩٠-١٣٨٠  کاشان  و علوم انسانی

عضو کمیته منتخب علوم 
 کاشان دانشگاه داردادامه  ١٣٩١ کاشان انسانی

سرپرست دانشکده علوم 
  کاشان دانشگاه  -  ١٣٩٣  کاشان  انسانی

عضو شورای فرھنگی دانشکده 
  کاشان دانشگاه  -  ١٣٩٣  کاشان  علوم انسانی

  کسب عنوان برتر  :

 یا موسسه نام تاریخ عنوان
 دانشگاه

 دانشگاه کاشان ١٣٨٩-١٣٨٧ استاد نمونه آموزشی 
  

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف
 ھوش ھای مولفه موجود بررسی ارشد  خدمتکار محبوبه ١

 ھیجانی

 ارشد  فرصت کریمی نیا ٢
بررسی رابطه بین جوسازمانی 

وبرنامه درسی پنھان درمدارس مقطع 
 دھلرانمتوسطه شھرستان  

 ارشد لیال نصیری ٣
آسیب شناسی مولفه ھای ھویت 

درمیان دانش آموزلن سال سوم مقطع 
 متوسطه شھراصفھان

بررسی نحوه ارزشیابی عملکرد  ارشد  الھام پیرصنعان ٤

Avatar 



 

 

تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه 
 درشھرستان کاشان

 ارشد ایرانی غفاری ساره  ٥
بررسی وضعیت موجود فرھنگ 

ربین دانش آموزان استان قم مھدویت د
  وشیوه ھای ارتقای ان

 ارشد  زھرا میر مسیب  ٦
بررسی رابطه بین اھداف پیشرفت و 

ھیجانات تحصیلی در دانشجویان 
  دانشگاه اصفھان

  ارشد  فاطمه پورفرجاد  ٧

تحلیل مبانی دانش رایانه ای  دبیران 
–درفرایند یاددھی icdlبا تاکید بر 

توسطه یادگیری کالس درس مقطع م
  شھرستان کاشان

  ارشد  بدرالملوک شفائی زاده ریزی  ٨

آسیب شناسی وضعیت برنامه 
درسی اجراشده ریاضیات دوره 

راھنمایی از نظرتوجه به 
استانداردھای آموزشی از دیدگاه 

  دبیران و متخصصان

  ارشد  لیالگوھری  ٩
بررسی مسائل تحصیلی دانش آموزان 

زبان دو زبانه از دیدگاه دانشجویان کرد 
  دانشگاه ایالم و راه کارھای کاھش آن

  ارشد  جواد رودی  ١٠

ارزیابی برنامه ھای درسی آموزش 
عالی از نظرمیزان توجه به مولفه ھای 

آموزش شھروندی ازدیدگاه اساتید 
  دانشجویان

تبیین جایگاه برنامه درسی مبتنی بر   ارشد  مقدم آرالی- مریم مھدی زاده  ١١
  نغردر نظام آموزش وپرورش

  ارشد  نرجس محمدحست زاده  ١٢
بررسی برنامه درسی تجربه شده 
علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از 
  نظرتوجه به شاخص ھای کاوشگری

  ارشد  مرضیه علیزاده  ١٣

بررسی عوامل آسیب پذیری تربیت 
دینی ازدیدگاه دبیران و دانش آموزان 

سال سوم مقطع متوسطه شھرستان 
  کاشان

  ارشد  انیمھرداد دباغ کرم  ١٤

تعیین میزان تحقق اھداف  دوره 
متوسطه ایران از دیدگاه مدیدان و 

دانش آموزان سال سوم متوسطه و 
  پیش دانشگاھی شھرستان رشت

  ارشد  خیرالنسارشنو  ١٥
ارتباط ویژگیھای شخصیتی ، سالمت 

روان،وسبکھای مقابله با عملکرد 
  تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان

   :سوابق تدریس

 ترم آخر - ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس فردی
 دارد ادامه ارشد ٢ دبستانی پیش دوره درسی برنامه ١
 دارد ادامه ارشد ٢ دبستان دوره درسی ریزی برنامه ٢
 دارد ادامه ارشد ٢ در آموزش و پرورش یزشیانگ یھا هینظر ٣
 دارد ادامه ارشد ٢ تربیتی آرای و فلسفی مکاتب ٤
 دارد ادامه  کارشناسی  ٣  فلسفه اموزش وپرورش  ٥
 دارد ادامه  کارشناسی  ٣  روابط انسانی درسازمانھای اموزشی  ٦

٧  
روش تحقیق پیشرفته وکاربرد کامپیوتر 

  درتحقیقات تربیتی

٢ 
 دارد ادامه ارشد

 دارد ادامه کارشناسی  ٣  آموزش وپرورش تطبیقی  ٨

 دارد ادامه کارشناسی  ٢  مدیریت عمومی  ٩

 دارد ادامه  کارشناسی  ٣  آموزش وپرورش سه گانه  ١٠



 

 

 ١٣٩٠  کارشناسی ٣  زبان فرانسه  ١١

  دارد ادامه  کارشناسی  ٢  مدیریت عمومی  ١٢

  

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 کاشان دانشگاه  * موزشیھای آ سازمان و مدارس در محور مغز یادگیری
مدیریت کیفیت فراگیر درآموزش فرھنگ سازمانی و

 کنکاش  * عالی

 سخنوران  * سالمت سازمانی با تاکید برسالمت مدارس
 دعوت   *  ارزیابی فرھنگ و جو سازمانی مدارس

POWERFUL LEARNING    * سخنوران  

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

دوره و سال   رتبه نشریه  نشریه نام عنوان
 انتشار

ه ابعاد ذھنیت فلسفی درایران ونگرش معاونین شان بررسی رابط
-علمی  علوم تربیتی و روانشناسینسبت به عملکرد آنھا

  ١٣٨٥  ترویجی

 مطالعات روانشناسی تربیتیرابطه بین نوع فرھنگ سازمانی با رھبری
-علمی

  پژوھشی
 -٩شماره 
-٦سال

١٣٨٨  
رابطه بین جوسازمانی وبرنامه درسی پنھان درمدارس متوسطه 

دھلران
تازه ھای پژوھشی در برنامه 

  درسی
-علمی

  ١٣٨٩  ترویجی

بررسی مولفه ھای مدیریت دانش وھوش سازمانی دردانشکده ھای 
 مدیریت اطالعات سالمتدانشگاه علوم پزشکی اصفھان

-علمی
  پژوھشی

– ٥شماره 
-٨سال

١٣٩٠   

 شھر متوسطه دوره آموزان دانش بین ھدویتم ھنگفر وضعیت بررسی
 قم

-علمی موعود مشرق
 ھشیپژو

 ٦ سال
-٢٢ شماره
١٣٩١ 

 دیدگاه از ھندسیم ھای رشته درسی برنامه کیفیت ارزیابی
 )کاشان دانشگاه موردی مطالعه( دانشجویان

 ندسیمھ آموزش فصلنامه
 ایران

-علمی
 ھشیپژو

 ٤ سال
 ٥٥ شماره -
-١٣٩١ 

 ھایدرکارکرد اندیشی باز و آموزان دانش ھویتی ضعیت و بررسی
 ھشپژو و خانواده فصلنامه پرورش و آموزش

-علمی
 ھشیپژو

 ٥ دوره
-٩ شماره -

١٣٩١ 

 ھای دردانشکده سازمانی ھوش و دانش مدیریت ھای مولفه ی رابط
 فھاناص پزشکی علوم دانشگاه

 اطالعات مدیریت مجله
 سالمت

-علمی
 ھشیپژو

 ٨ شماره
-٥ دوره -

١٣٩١ 

 مدیریت ھاید ھبررا و مذاکره ھای سبک کاربست بین ی رابط تحلیل
 آموزش توسعه فصلنامه کاشان پزشکی علوم دانشگاه مدیران تعارض

-علمی
 ھشیپژو

 ٥ دوره
- شماره -

١٣٩١ 
ارتباط وضعیت برنامه درسی پنھان ومیزان ھوش ھیجانی دانشجویان، 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان
راھبردھای آموزش درعلوم 

 پزشکی
-علمی

 ھشیپژو
-٤شماره 
١٣٩٢ 

کاشان از  یپنھان دانشگاه علوم پزشک یدرس یبرنامه  یبررس
انیدانشجو دگاهید

آموزش  یتوسعه  یمجله 
 یدرعلوم پزشک

-علمی
  پژوھشی

 ١٢شماره 
-٦سال 

١٣٩٢  
تحلیل میزان توجه به مفاھیم فرھنگ ایثاروشھادت درکتابھای درسی 

  دوره آموزشی عمومی
 

 تربیت اسالمی
-علمی

 ھشیپژو
-٩سال 

-١٨ره شما
١٣٩٣ 

مجله گام ھای توسعه در  تحلیلی رابطه بین ھوش ھای چندگانه با تفکرخالق دانشجویان
 آموزش پزشکی

-علمی
 ھشیپژو

 ١١سال
-٣شماره
١٣٩٣ 



 

 

مجله گام ھای توسعه در تحلیل رابطه بین ھوش ھای چندگانه با تفکرخالق دانشجویان
  آموزش پزشکی

-علمی
  پژوھشی

 – ٣شماره 
-١١سال 

١٣٩٣  

در  یبراساس ھوش معنو یتاب آور زانیم یریپذ ینیب شیپ
  یفرھنگ در دانشگاه اسالمپژوھان نیود انیدانشجو

-علمی
  پژوھشی

 -٣شماره 
-٤سال 

١٣٩٣  
The Relationship between achievement goals and educational 
…..  

International journal of 
psychology and behavioral  

-علمی
  ٢٠١٤  پژوھشی

Crises of maturity and sexual,behavioral and psychological 
problems related 

International journal of 
academic  

-علمی
  ٢٠١٤  پژوھشی

Investigating the Relationship between Spiritual Intelligence 
and Social……. 
 
 

Iranian Journal of Social 
Sciences and Humanities 

Research  

-علمی
  ٢٠١٥  پژوھشی

Study of Factors affecting consumers trust in ecommerce 
area……

Indian journal of 
fundamental and applied 

life sciences 

-علمی
-٥شماره  پژوھشی

٢٠١٥  

The effect of transformation strategies on organizational 
effectives Pinnacle research journal  علمی-

  ٢٠١٥  پژوھشی

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 آموزشی مدیریت
 استراتژیک برنامه

 کلی بطور پرورش و آموزش زمینه در

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
فرینی ونوآوری در جامعه و آموزش کاربست ھم افزایی میان کارآ

  ١٣٨٧  تھران  عالی

برنامه درسی آموزش عالی : بررسی -ارزشیابی کیفیت فراگیر
  ١٣٨٨  تبریز  برخی دیدگاه ھا

بررسی مشکالت آموزشی و عاطفی دانش آموزان ابتدایی در 
  ١٣٨٨  تبریز  مناطق دوزبانه از دیدگاه دانشجویان کرد زبان

  ١٣٨٨  کاشان  کارآفرینی در دانشگاھھا پژوھشی در مفاھیم آموزش
  ١٣٨٨  تھران  کارکردھای اطالع رسانی دربروز حوادث غیرمترقبه

  ١٣٨٨  کاشان  چالشھای سیاست گذاری فرھنگی در مناطق مرکزی ایران
  ١٣٨٩  کاشان  نقش وکارکرد آموزش عالی درتوسعه اجتماعی

  ١٣٨٩  دانشگاه تربیت مدرس  رانرویکرد انتقادی به رھیافتھای تربیتی پست مدرنیسم در ای
  ١٣٨٩  اصفھان  رویکرد" چالش محور" جھانی شدن آموزش عالی ایران

  ١٣٨٩  تربیت دبیر رجایی  دستیابی به الگویی تازه از تربیت مدرس درمراکز تربیت معلم
  ١٣٩٠  کاشان  تبیین نقش علوم انسانی برضرورت سایر علوم

پیشرفت تحصیلی بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر
و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شھر آران و 

  بیدگل
  ١٣٩٠  مشھد

کارایی بیرونی شاخه فنی حرفه ای برمبنای شاخص اشتغال 
  ١٣٩١  کاشان  فارغ التحصیالن دانشکده فنی شھید رجایی کاشان

 ١٣٩١ کاشان دینی ھای آموزه در وقف فرھنگ جایگاه
 ١٣٩١ کاشان یدر آموزش عال نیریشارکت خگسترش م ھایراه 

 بر وپیشگیری علل در علمی تحقیقات پایگاه و جایگاه
 ١٣٩١ کاشان آموزان دانش بین در مخدر مواد

 شاخص مبنای بر ای حرفه شاخه بیرونی کارایی
 ١٣٩١ تھران اشتغال



 

 

  ١٣٩١  کاشان  راه ھای گسترش مشارکت خیرین درآموزش عالی
Human rights education in Iranian secondary 

education:gapsin in the curriculum  ٢٠١٠  آنتالیا  

  ١٣٩٣  تھران رابطه بین عدالت سازمانی ورضایت شغلی
  ١٣٩٣  تھران  رابطه بین عدالت سازمانی ورضایت شغلی

نقش مشارکت زنان در توانمندسازی انان در مسایل سیاسی 
  ١٣٩٣  کاشان  جامعه

  ١٣٩٣  کاشان  ھواره ای بر انزوای اجتماعی نوجواناننقش شبکه ھای ما
تحلیل مفھوم ھوش فرھنگی وارزیابی جایگاه آن در برنامه ھای 

  ١٣٩٣  مرودشت  درسی نظام آموزشی

آن در برنامه  گاهیجا یابیوارزسرمایه اجتماعی   مفھوم  لیتحل
  ١٣٩٣  مرودشت  شی عالینظام آموز یدرس یھا

رضایت مشتریان بانک ھا با  تاثیرعوامل کیفیت خدمات بر
  ٢٠١٤  لھستان  استفاده از مدل سروکوال مدل بی اس کیو

تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری  بر بانکداری شرکتی در بانک 
  ١٣٩٣  تھران  صنعت ومعدن

  
  

  ١٣٩۴آذر  ١۶: cvتاریخ دریافت 
  

  :cvتاریخ ارسال 
  

 علوم انسانی  مربوط به دانشکده:


