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   انتشارات جنگل * * مدیریت دانش در سازمان هاي آموزشی

 انتشارات آموخته * * مدیریت و رهبري در سازمانهاي آموزشی  

 انتشارات دانشگاه اصفهان *  نظارت آموزشی

 

  دکتری و ارشد دوره های پروژه و مشاور راهنما استاد

 موضوع نام دانشجو



نشجویان دانشگاه تحلیل مقایسه اي موانع تأثیرگذاري برنامه درسی معارف اسالمی از دیدگاه دا زهره صمدیان.5

 هاي كاشان

 تحلیل وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی كاشان و ارتباط آن با میزان هوش هیجانی زهرا تقوایی.7

گري وفاداري و بررسی تأثیر كیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد مشتري با استفاده از میانجی .مجتبی خادمی0

 اعتماد در مؤسسات مالی

 ررسی وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر قمب فاريساره غ.4

بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیري سازمانی در سازمان منطقه ویژه  ابراهیم رستمی.1

 اقتصادي انرژي پارس )عسلویه(

ي زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه ها ارزیابی ضرورت و خالء هاي موجود در آموزش مهارت سمیه موسوي.1

 شهر اصفهان

بررسی اثر تفویض اختیار به كارمندان در افزایش بهره وري آنان )نمونه مورد مطالعه: كارمندان  عبدالعلیم پرموزه .2

 شركت گاز شهر زاهدان(

هان به عنوان حوزه تحلیل و ارزیابی میزان مسئولیت پذیري دانش آموزان مقطع متوسطه شهراصف معصومه صالحی .3

 اي از برنامه درسی

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

 استثنایی مدارس عادي و هوش معنوي و فرسودگی شغلی معلمانبین تحلیل رابطه  هاجر حسن آقایی .53

 آموزان دانش و معلمان دیدگاه از ابتدایی ششم پایه راییاج مشکالت و مسائل بررسی . الهام اسفندیاري55

 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهروري نیروي انسانی شركت سایپا كاشان . مریم مومنیان57

 بانک كشاورزي دربررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران  سهراب قنبري .50

ثیر مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی در امور همکاري هاي بین الملل شركت ملی بررسی تا آیدین فرجام .54

 نفت 

 (آسیب شناسی تربیت اخالقی از منظر برنامه درسی پنهان )مورد پژوهش: دانشگاه كاشان مبینا غربا .51

 پزشکی اصفهانتحلیل رابطه بین هوش چندگانه و تفکر خالق دانشجویان دانشگاه علوم  راحله حسن پور .61

 در پرستاراندلبستگی و روش هاي مقابله با استرس با سالمت روان  سبک هايبررسی رابطه  زینب قدوسی .52

 بررسی سبک هاي مدیریت كالس درس اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي كاشان زهرا غالمیان .53

 گی كاري در ادارات دولتی شهرستان كاشاناثرات سیستم اطالعات منابع انسانی بر كیفیت زند مهدیه طاهرزاده .59

 اصفهان بانک ملی شعب كاركنان كارآفرینی روحیه بر سازمانی تأثیرساختار بررسی  مسعودي حسین .73

 ارزیابی میزان خألهاي موجود تربیت جنسی در برنامه درسی دانشگاهی زهرا رسولی .75

 بی دانشجویان و تبیین كاركردهاي برنامه درسی آموزش عالیبررسی و مقایسه وضعیت نگرش مذه . خدیجه ابراهیمی77

 بررسی رابطه فرایند تبدیل دانش و توانمندسازي شغلی هنرآموزان شهر كاشان لعیا احمدیان .70

 بررسی رابطه سبک رهبري اخالقی و توانمندسازي شغلی پرسنل شركت آبفا كاشان اكبر احمدیان .74

 شهرداري بطه بین هوش عاطفی مدیران و كارایی كاركنان سازمانمطالعه را زهرا یوسفیان .71

 يپذیر مسئولیت با جتماعیا سرمایۀو  خالقیا شهو بین بطۀرا بررسی . آسیه محمدیان71



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

ارتباطات )فاوا( بر میزان كارآفرینی، خودكارآمدي و عملکرد  تاثیر مهارت هاي فناوري اطالعات و فاطمه حسینیان .73

 تحصیلی دانشجویان

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

 رابطه رفتار شهروندي سازمانی با اثربخشی سازمانی در شهرداري كاشان زهرا محسنی .03

 ین مهارت هاي اقدام پژوهشی و اخالق حرفه اي اعضاي هیات علمی دانشگاهرابطه ب سپیده یعقوبی .05

بررسی ویژگی هاي معلمان ریاضی و رابطه آن با ادراكات دانش آموزان از تدریس در مقطع  . راضیه حسن آبادي07

 متوسطه

 یبررسی رابطه بین مهارت هاي تفکر و سواد اطالعاتی با كارافرینی سازمان . حسن مزروعی00

 بررسی رابطه بین مهارت هاي تفکر با مهارت هاي حل مساله و قابلیت هاي كارافرینی دانشجویان . فرزانه ادب جو04

 بررسی وضعیت هویت ملی و دینی در برنامه درسی آموزشی . حمید نعمت الهی01

 

 پژوهش و تحقيق برای عالقه مورد موضوعات

 شیوه هاي آموزش كاركنان -کردارزیابی عملمدیریت  -مدیریت منابع انسانی

 توانمندسازي شغلی و روانشناختی-مدیریت تعارض-مدیریت رفتار سازمانی

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

 ارزیابی كیفیت در آموزش عالی-كیفیت محیط كار-سازمانی

 مدیریت فرانوگرا-سبک هاي مدیریت و رهبري در سازمان-یت آموزش عالیمدیر

 

 سوابق تدریس: 

  تحصيلي مقطع تعداد واحد نام درس ردیف

 كارشناسی 7 اصول حسابداري 5

 كارشناسی 7 مدیریت امور مالی و بودجه 7

 كارشناسی 7 زبان تخصصی در مدیریت 0

 كارشناسی 0 روش تحقیق  4

 كارشناسی ارشد-كارشناسی 0 اطیآمار استنب 1

 كارشناسی 0 اصول مدیریت آموزشی 1

 كارشناسی 0 مدیریت رفتار سازمانی 2

 كارشناسی 7 آمار توصیفی 3

 كارشناسی 0 سنجش و اندازه گیري 9

 كارشناسی ارشد 0 تجزیه و تحلیل سیستم ها در برنامه ریزي 53

 كارشناسی 7 كلیات اقتصاد 55

 كارشناسی 7 میمدیریت عمو 57



 كارشناسی 0 مدیریت منابع انسانی 50

 كارشناسی 7 راهنماي شغلی 54

 كارشناسی 0 جامعه شناسی آموزش 51

 كارشناسی 7 اقتصاد آموزش 51

 كارشناسی 0 اصول برنامه ریزي آموزشی 52

 كارشناسی 0 پروژه تحقیقاتی 53

 كارشناسی 0 مبانی سازمان و مدیریت 59

 كارشناسی spss 0ار با استفاده از نرم افزار تحلیل آم 73

 ارشد كارشناسی 7 مدیریتتجزیه و تحلیل سیستم ها در  75

 

 سایر فعاليت ها

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

 ن آریان رادمدیر آموزش شركت مهندسی پیشگاما -

 عضو هیات مدیره شركت نشاط آفرینان صنعت سپاهان اصفهان -

 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی امین فوالدشهر -

 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی راغب اصفهانی -

 مدرس دانشگاه اصفهان-

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی -

 در اصفهان   MBAمدرس دوره هاي  -

 ی تخصصی بهروان) دانشگاه اصفهان(داور مقاالت مجله علم -

 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-

  ازندرانمدیریت اجرایی دانشگاه مداور مقاالت مجله علمی پژوهشی  -

 زنجان داور مقاالت مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش در علوم پزشکی-

 ایالم علوم پزشکی مجلهداور مقاالت مجله علمی پژوهشی -

 روانشناسی تربیتی زاهدانداوري مقاالت مجله علمی پژوهشی -

 فناوري اطالعات و ارتباطات داور مقاالت مجله علمی پژوهشی -

 ته مدیریت و برنامه ریزي آموزشی)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم(بازنگري دروس رش-

 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 هاا و مراكاز آماوزش    -

 الی استان اصفهانع

 عضو كمیته داوري همایش ملی وقف-



 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

 وراي تحول در رشته هاي علوم انسانیعضو ش-

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

 عضو كارگروه علوم تربیتی دانشگاه كاشان

 علوم تربیتی دانشگاه كاشان مدیر گروه

 5094در سال  كاشان پژوهشگر نمونه دانشگاه

 آزاد نراق استاد راهنماي پایان نامه هاي كارشناسی ارشد دانشگاه

 

 مهارت

 Spssمهارت و آشنایی با نرم افزار 

 گرافیک Amosمهارت و آشنایی با نرم افزار 

 Smart Plsمهارت و آشنایی با نرم افزار 

 مهارت و آشنایی با نرم افزار فراتحلیل

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 


