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اتمامسال   ردیف مدرک رشته دانشگاه 

 1 دکتری مدیریت آموزشی خوارزمی 1384

دانشگاه عالمه  1372

 طباطبایی
یآموزش تیریمد  2 فوق لیسانس 

دانشگاه عالمه  1369

ییطباطبا  
یآموزش تیریمد  3 لیسانس 

 ردیف  عنوان دوره زمانی
1401تیر ماه  – 1397 موسسه غیر دولتی مدیریت مدیر عامل  

 آموزشی نو آیین
1 

1392-1397  2 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان 
1397-1399  3 سرپرست پژوهشکده مطالعات تربیت معلم  
1384-1389 معاونت پژوهشگاه مطالعات وزارت  

 آموزش و پرورش
4 

1379-1383 پژوهشکده  –مدیر گروه سازمان و مدیریت  
 تعلیم و تربیت

5 



 

 

 

 

 جوايز و افتخارات : (  3

 سال عنوان 

رتبه اول  وزارت آموزش و پرورش در  جشنواره پژوهشگر  1

 ستاد ملي مراسم هفته پژوهش و فناوري )وزارت  علوم(
1378 

وزارت آموزش و پرورش در  جشنواره رگزیده بپژوهشگر  2

(و فناوري )وزارت  علومستاد ملي مراسم هفته پژوهش   
1380 

وزارت آموزش و پرورشممتاز پژوهشگر 3  1382 

انتخاب رساله دوره دكتري بعنوان رساله برتر در گروه علوم  2

 انساني و اجتماعي
1386 

رتبه اول  وزارت آموزش و پرورش در  جشنواره پژوهشگر  3

   وزارت آموزش و پرورشپژوهشی 
1378 

آموزش و پرورش تهران رتبه اول پژوهشگر  4  1389 

ستاد مراسم پژوهش و  88در جشنواره  رتر بمولف  5

 فناوري تهران
1388 

تقدير نامه به مناسبنهاي گوناگون 45دريافت  8  1374-6139  

آزمون دوره هاي  كارشناسي ارشد و رتبه اول  رگزيده ب 9

 دكتري اعزام

1369 

1373 



 سوابق تدريس :(  4

 دوره تحصیلي عنوان درس  ردیف

سازمان و ها و روش ها در  ستمیس لیو تحل هيتجز 1

 تيريمد

 كارشناسي ارشد

 یدکتر شرفتهیپ یرفتار سازمان تیریمد 2
 كارشناسي ارشد رفتار سازماني 3
در سازمان یرفتارو روابط انسان 4  كارشناسي ارشد 
یدکتر مدیریت منابع انسانی پیشرفته 5  

 كارشناسي ارشد مدیریت منابع انساني 6
 ارشد كارشناسي روش تحقیق پیشرفته در مديريت 7

یبودجه بندي و امورمال 8  كارشناسي ارشد 
 كارشناسي سازمان و مديريت  9

 كارشناسي ارشد تحقیق در مديريت آموزشی هایروش 10

11 

 اصول مديريت آموزشی
 كارشناسي ارشد

12 

 اصول مديريت آموزشی 
 دکتری

شناسي عموميجامعه  13  كارشناسي 
یآموزش یابیارزش 14  كارشناسي ارشد 
یآموزش یزیبرنامه ر یاصول و روشها 15  كارشناسي ارشد 
و سنجش در تعلیم و تربیت یریاندازه گ 16  كارشناسي 

 

 

 

 

 

 



 بق تالیف  وترجمه( سوا 5

ف
دي

 ناشر   كتاباصلی عنوان  ر

 تالیف  /ترجمه زمان
اولويت اسامی همكاران بترتيب 

 )شامل نام متقاضی(

1 
 تيريو مد یرهبر یاصول و مبان

یآموزشگاه  

موسسه توسعه مديريت 

 آموزشی

 تالیف 1395
- 

 --- تالیف 1392 جهاد دانشگاهی درس پژوهی 2

 - تالیف 1396 انتشارات تعلیم و تربیت  روايت پژوهی 3

4 
مباحث اساسی پژوهش در آموزش و 

 پرورش،

پژوهشگاه آموزش و 

 پرورش

 ترجمه 1384
 رضاساکی و همكاران

5 

 

 يادگیری رهبری در مديريت آموزش عالی،

 

انتشارات موسسه 

ريزی پژوهش و برنامه

 آموزش عالی،

 ترجمه 1380

نوه ابراهیم ، رضا ساکی و 

 ديگران

6 

 

 درس پژوهی

 

 انتشارات حكمت علوی

  ترجمه 1390

 رضا ساکی

 داريوش مدنی

7 

در مدرسهاصول و مبانی رهبری   

 

 

پژوهشگاه آموزش و 

 پرورش

  ترجمه 1390

رضا ساکی   

 بیژن عبداللهی



ف
دي

 ناشر   كتاباصلی عنوان  ر

 تالیف  /ترجمه زمان
اولويت اسامی همكاران بترتيب 

 )شامل نام متقاضی(

 اثربخشی و بهسازی مدرسه 8
پژوهشگاه آموزش و 

 پرورش
1390 

منیره رضايی ، رضا ساکی و  ترجمه

 ديگران

9 

اقدام پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و 

 تدريس،

 

پژوهشگاه آموزش و 

 پرورش
1384 

 تالیف

ديگران رضا ساکی و  

10 

 

معلم پژوهشیسواد   

 

 1388 انتشارات دانش آفرين

 تالیف

 رضا ساکی

11 

 

 رهبری در مدرسه يادگیری محور

 

انتشارات آموزش و 

 پرورش تهران 
1390 

 تالیف

 رضا ساکی

12 
مبانی ، چالشها و الزامات مديريت مبتنی بر 

 مدرسه در آموزش و پرورش ايران

پژوهشگاه آموزش و 

 پرورش
1380 

منیره رضايی ، رضا ساکی و  تالیف

 ديگران

13 
ويراستاری کتاب نظارت آموزشی و 

بی معلمعملكرد ارزشیا بیارزشیا  
 1387 معاصر

 ترجمه
 ويراستار علمی رضا ساکی

14 
سند منشور اصالح نظام آموزش و پرورش )بخش 

 (مديريت ، ساختار و تشكیالت
 1382 پژوهشكده تعلیم و تربیت

کريمی ، رضا ساکی و فرهاد  تالیف

 ديگران



ف
دي

 ناشر   كتاباصلی عنوان  ر

 تالیف  /ترجمه زمان
اولويت اسامی همكاران بترتيب 

 )شامل نام متقاضی(

هرنگی ، ساکی و ديگرانب ترجمه 1379   نتشارات کمالا سیستمهای مديريت اطالعات 15  

16 
چكیده مقاالت همايش تغییر و نوآوری در 

 سازمان و مديريت آموزش و پرورش
 1376 ژوهشكده تعلیم و تربیتپ

 گردآوری و تدوين
 رضا ساکی

17 
سمینار ارايه يافته چكیده تحقیقات چهارمین 

 های پژوهشی در حوزه علوم تربیتی،گردآوری
بیرخانه شورای تحقیقات د

 وزارت آموزش و پرورش
1374 

 گردآوری و تدوين
 رضا ساکی

18 
چكیده تحقیقات دومین سمینار ارايه يافته های 

 پژوهشی در حوزه علوم تربیتی
بیرخانه شورای تحقیقات د

 وزارت آموزش و پرورش
1372 

 گردآوری و تدوين
 رضا ساکی

19 

گزارش نهايی اولین گردهمايی سراسری اعضا 

هیات علمی دانشكده های علوم تربیتی و روان 

شناسی با مسوولین ستادی و اجرايی وزارت 

 آموزش و پرورش

بیرخانه شورای تحقیقات د

 وزارت آموزش و پرورش
1370 

 گردآوری و تدوين

 رضا ساکی

 

 

 

 

 

 

 



 ( چاپ مقاالت علمی = پژوهشی 6

 اريخ انتشارن درجه نام نشريه عنوان مقاله رديف

در آموزش وپرورش  یمنابع انسان یعوامل موثر بر تعال يیشناسا 1 آموزش و  یجامعه شناس 

 پرورش

 - 332 15شماره  1400بهار و تابستان  پژوهشی -علمی 

341 

و  وستهیپ ینومعلمان دانش آموخته کارشناس یلیتحص یمند تيرضا سهيو مقا یبررس 2

انیدانشگاه فرهنگ یآموزش تیفی( از ک28مهارت آموز ماده)  

معلم تیپژوهش در ترب 3991 یپژوهش - یعلم  69 - 86( 6 یاپیپ) 2شماره    

 هيبر پا یدانش آموزان سال سوم نظر یلیتحص شرفتیسهم معلمان در پ یبررس 3

یامتحانات کشور یهاداده  

، ، صفحه 1399، مهر  4، شماره 14دوره  یپژوهش - یعلم فناوری آموزش

980-971  

برنامه معلم پژوهنده به مثابه اقدام  یافق ها، تنگنا ها و راهكارها یریتفس ینمودشناس 4

معلمان یبر پژوهشگر یپژوه  

 54شماره  1398سال پانزدهم زمستان  یپژوهش - یعلم  یتیترب یروانشناس

91 - 117  

 یبرا يیبه منظور ارائه الگو انیدانشگاه فرهنگ رانيرفتار اثربخش مد یمؤلفه ها یبررس 5

دانشگاه نيآن با اقتضائات در ا یهمخوان زانیو م تيريارتقاء مد  

 یپژوهش در نظام ها

  یآموزش

 337نامه بهار  ژهيو 1397بهار  12دوره  یپژوهش - یعلم

- 359  

 یشهر قدس بر اساس الگو يیمدارس ابتدا یفكورانه با اثربخش یرهبر نیرابطه ب 6

 پارسونز

 تيرينو در مد یافتیره

  یآموزش
 - یعلم

یپژوهش  
 4شماره  1395سال هفتم زمستان 

(28 یاپیپ)  

شهر کرمان( یمدارس متوسطه استان کرمان )مطالعه مورد تيريمد یمدل بوم نییتب 7  یپژوهش در نظام ها 

یآموزش  
 - یعلم

یپژوهش  
62 - 27 30شماره  1394 زيیپا 9دوره   

یاز منظر کارگزاران آموزش يیابتدا ۀدر دور یپژوهموانع درس يیشناسا 8  یزيپژوهش در برنامه ر 

یدرس  
 - یعلم

یپژوهش  

   66شماره  - 1399 زيیپا« 

 یها طیدر مح یدرباره اخالق آموزش انیدانشجو ـ معلمان دانشگاه فرهنگ یهادگاهيد 9

یعلم  

یستياخالق ز  - یعلم 
یپژوهش  

صفحه  11)    27شماره  -1397بهار 

18تا  8از  -  ) 

کار در مدارس شهر تهران طیمح یشناختبر سالمت روان یعدالت سازمان ریتأث 10 بر آموزش  تيريمد 

   سازمان ها
 - یعلم

یپژوهش  

 -، سال پنجم 1395بهار و تابستان 

   1شماره 

رانيمد یو عملكرد شغل یاخالق سازمان نیرابطه ب 11  یخالق در علوم و فناورا 

 » 
 - یعلم

یپژوهش  

1شماره  - ازدهمي، سال 1395بهار   

 رانیدب یبا سكوت سازمان رانيمد تبادلی – یتحول یرهبر یرابطه سبک ها یررس 12

یشهرستان ر يیمقطع راهنما  

 تيريمد یپژوهش ها

یمنابع سازمان  
 - یعلم

یپژوهش  

1شماره  -، دوره پنجم 1394بهار     

زديمدارس متوسطه شهر  رانيو عملكرد مد یهوش سازمان نیرابطه ب 13  تيرينو در مد یافتیره 

  یآموزش
یپژوهش-یعلم رتبه  18شماره  - 1393تابستان      

14  

تاملی بر فرايند اولويت يابی پژوهشی و دشواريهای آن در آموزش و پرورش ، فصلنامه 

بهار1385 علمی ـ پژوهشی فصلنامه تعلیم و تربیت،  



 علمی

15  

 پژوهش های آموزشی و چالش های فراروی ،

 

تعلیم و تربیت، فصلنامه  بهار1385 علمی ـ پژوهشی   

16  

آموزی ارزيابی نحوه استقرار و تحقق سازو کارهای کارکردی ايفای نقش شوراهای دانش

 در مدارس راهنمايی

تعلیم و تربیت  فصلنامه  1384زمستان  علمی ـ پژوهشی   

تعلیم و تربیت  فصلنامه  عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان 17 89بهار  علمی ـ پژوهشی   

تعلیم و     فصلنامه  کندوکاوی در يک دهه انتشار مقاالت در فصلنامه تعلیم و تربیت 18

 تربیت

1389زمستان  علمی ـ پژوهشی  

وضعیت بسترهای حمايتیبررسی  19  

 مدرسه محوری در آموزش و پرورش

 

تعلیم و    فصلنامه 

 تربیت

 1390 علمی ـ پژوهشی

تعلیم و     فصلنامه  عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان 20

 تربیت

89بهار  علمی ـ پژوهشی  

پژوهش در  فصلنامه  در جستجوی الگويی مطلوب برای مديريت پژوهش در آموزش و پرورش 21

 مسايل تعلیم و تربیت

1386تابستان  12شماره  علمی ـ پژوهشی  

آموزان و ارتباط آن با ررسي نگرش معلمان در مورد علل شكست و موفقيت تحصيلي دانشب 22

 موفقيت آنها در تدريس .ميزان 
تعلیم و     فصلنامه 

 تربیت

40و 39شماره علمي ـ ترويجي  

ارزش يابي عملكرد كاركنان آموزشي و شيوه هاي رويارويي با آنها،دشواريهاي اجراي برنامه  23 تعلیم و     فصلنامه  

 تربیت

45شماره  علمي ـ ترويجي  

يزان اثربخشي دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت بر دانش و عملكرد مديران آموزش م 24

 ابتدايي
تعلیم و     فصلنامه 

 تربیت

55شماره  علمي ـ ترويجي  

 25 

 

 

مجموعه مقاالت مدرسه  مدرسه محوري از شعار تا عمل، ،

محوري،پژوهشكده تعليم و 

 تربيت

----- 1383 

1380، زمستان 26شماره  ترويجی رهیافت سازمان ومديريت آموزشیتغییر و نوآوری در جايگاه  26  

بر دانش و عملكرد مديران ی دوره های کوتاه مدت آموزش اجرای اثربخشی 27

ابتدايی،آموزش   

فصلنامه تعلیم و 

 تربیت

1377)پايیز و زمستان  ترويجی  

)بهار 77، شماره مسلسل 1شماره  ترويجیفصلنامه تعلیم و   28  



های آموزشی در ايران،تجربه تاسیس مجتمع  

 

 1383 تربیت

بررسی رابطه تعهدسازمانی معلمان با عملكرد تحصیلی دانش آموزان در  29

دخترانه تهرانمدارس راهنمايی   

فصلنامه رهبری و 

 مديريت آموزشی

1389پايیز  ترويجی  

باره پژوهش و نياز آنها به آموزشهاي پژوهشيدانش معلمان در  30 علمی ـ  دانشور رفتار 

 پژوهشی

 1389  

علمی ـ  راهبرد آموزش پژوهش  معلم محور پاراديمي نو در  پژوهشهاي آموزشي 31

 پژوهشی

91پايیز   

عضو و رضايت شغلي معلمان مدارس مقطع متوسطه -رابطه بين  تبادل رهبربررسي  32

 شهر يزد
نو در  رهیافتی

 مديريت آموزشی

علمی ـ 

 پژوهشی

- 

بررسي انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايي در مدارس ابتدايي  33

 شهر تهران

 1389 ---- مدارس کارآمد

سازماني مديريت زمان و استرس شغلي مديران مدارس راهنمايي و بررسي رابطه مهارت  34

 متوسطه شهر دورود

 1388 --- مدارس کارآمد

35 

 

 

و مولفه هاي ان اخالق در پژوهش هاي آموزشي  

 

در علوم و  اخالق

 فناوری

علمی ـ 

 پژوهشی

سال ششم، تابستان  2 مارهش

1390  
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 راهنمايی و مشاوره پايان نامه های کارشناسی ارشد ( 7

 ردیف عنوان دانشجو دانشگاه  تاریخ دفاع
خوارزمی   دانشگاه 28/6/94 نیکو مقدس ناصر سید   و فردی کارآفرینی تأثیر بررسی 

 در کارکنان توانمندسازی بر سازمانی
 خودروسازی صنعت

1 

گرمسار ازاد دانشگاه 30/2/92 فرد جهانگیری سهراب   و سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی 
 سازمانی کارافرینی

2 

فارابی عالی آموزش موسسه 90/ 17/6 سیانی محمدی زهرا   برای سازمان آمادگی میزان سنجش 
 موردی مطالعه دانش مدیریت استقرار

 تهران شهر ملت بانک شعب

3 

شمال تهران د ازا دانشگاه 20/12/94 ابادی خان مریم  – کار تعارض رابطه بررسی 
 شغلی خانوادهوفرسودگی

4 

فارابی عالی آموزش موسسه 11/9/90 زمردی میثم   و سازمانی فرهنگ رابطه سنجش 
 موردی مطالعه: دانش مدیریت استقرار
 غربی آذربایجان گمرگ

5 

شمال تهران ازاد دانشگاه 19/6/92 پنجاه میرزایی فرزاد   و  اجتماعی سرمایه رابطه بررسی 
 فکری سرمایه

6 

گرمسار اسالمي آزاد دانشگاه 5/6/88 زاده زارع میترا   با مدیران مذاكره مهارت  رابطه بررسی 
 مراكز كاركنان میان در تعارض میزان

 كرج اي حرفه و فني آموزش

7 

گرمسار اسالمي آزاد دانشگاه 31/6/89 عامري حسین  بررسی رابطه بین سبك تصمیم گیري  
مدیران با جو دلبستگي شغلي كاركنان 
بخش بیمه اي سازمان تامین اجتماعي 

 استان سمنان

8 

فارابی عالی آموزش موسسه 19/9/89 پور علی اله لطف   پیاده برای سازمان آمادگی میزان سنجش 
 نفتی های پایانه:  دانش مدیریت سازی
 خارک

9 

ییرجا دیشه 7/11/87 یجهرم یمایاله کوه پ تیهدا  و بروز  رانیمد تیریرابطه مد یبررس 
جهرم یرستانهایدر دب تیخالق  

10 

ییرجا دیشه 15/10/87 یسلگ دهللایحم  متوسطه همدان  رانیعملکردمد یبررس 
 یبر اساس اصول حاکم بر سازمانها

رندهیادگی  

11 



ییرجا دیشه 1/11/87 یدوران گرد ناو سبحان  و استفاده از  ییآشنا زانیم یبررس 
 رانیمد نیدر ب کیاستراتژ تیریمد

آموزش و پرورش یحوزه ستاد  

12 

ییرجا دیشه 27/8/88 عبدالوند پروانه   تیریمد یرابطه مهارت سازمان یبررس 
مدارس  رانیمد یزمان و استرس شغل

و متوسطه دورود ییراهنما  

13 

ییرجا دیشه 30/4/89 انییلکزا میمر  در  یمنابع انسان یتعال تیوضع یبررس 
مدارس متوسطه شهر مشهد  رانیمد انیم

یبر اساس الگو  EFQM 

14 

ییرجا دیشه 30/3/89 یابوالفضل اکبر شاه  آن با  سهیانتظارات معلمان و مقا یبررس 
در   رانیمد ییعملکرد نظارت و راهنما

ییمدارس ابتدا  

15 

ییرجا دیشه 8/6/89 یعزت اریشهر  با  ییکمال گرا یارتباط ویژگ نییتع 
 رانیدر مد اریاخت ضیو نفو ییکارا

آموزش و پرورش زنجان یستاد  

16 

ییرجا دیشه 8/8/90 یصادق نور دهیفر   و  یشغل یرابطه ، مهارتها یبررس  
 شیگرا زانیمدارس با م رانیعملکرد مد

دوره متوسطه   رانیدب نیبه پژوهش  در ب
 شهرستان زاهدان

17 

ییرجا دیشه دانشگاه 13/4/90 حسن پور معصومه  با رفتار  یاجتماع هیرابطه سرما یبررس 
معلمان دوره  یسازمان یشهروند

  متوسطه شهر کرمانشاه

18 

ییرجا دیشه 23/7/90 یطاقانک یگودرز یعل  و  یدانش مشارکت نیرلبطه ب یبررس 
مشارکت  زانیبا م رانیمد تیریسبک مد

شهر  یدر مدارس متوسطه نظر اءیاول
 کرد

19 

ییرجا دیشه 2/5/90 زواره یصادق یمجتب   یمشارکت تیریموانع توسعه مد یبررس 
در مدارس متوسطه شهر اصفهان از 

 رانیو دب رانیمد دگاهید

20 

31/3 /90  
ییرجا دیشه یخالد مراد   رانیمنابع قدرت مد نیر لبطه ب یبررس 

 یدوره ها یمدارس دولت یو جو سازمان
معلمان دگاهیشهرستان بانه از د یلیتحص  

21 

7/6/90  

ییرجا دیشه ییرضا ریام  رابطه  یمعادالت ساختار یابی مدل 
و   ی، هوش فرهنگ یفرهنگ سازمان

تراز  یبا رهبر یدرون یشغل تیرضا
 پنج

22 



ییرجا دیشه 91/4/25 یآباد یعل رضا  و  یتحول یرابطه سبک رهبر یبررس 
در  رندهیادگیسازمان  یمولفه ها

پسرانه مشهد یدولت یرستانهایدب  

23 

10/2/90 ییرجا دیشه  انیمهد غالمرضا  مهارت مذاکره  یرابطه تابع یبررس 
معلمان  انیتعارض در م زانیبا م رانیمد

  مدارس متوسطه شهر مشهد

24 

13/4/90  
ییرجا دیشه یاحمد الیسه  و رفتار  یرابطه تعهد سازمان یبررس 

در معلمان مقطع  یسازمان یشهروند
هیمتوسطه اروم  

25 

10/2/90 ییرجا دیشه  دسترس قاسم   رانیمد یجانیهوش ه نیرابطه ب یبررس 
مدارس شهر مشهد یبا سالمت سازمان  

26 

21/6/90 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک  شجاع قاسمی مدانی شهید رجایی 

های عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس 

 راهنمایی استان قزوین 

27 

12/6/90 بررسی رابطه بین سبک های مدیریت  مطهره رامین شهید رجایی 

تعارض و خالقیت دبیران  مدارس دوره 

 متوسطه شهر شیراز

28 

10/2/90 بررسی رابطه تابعی مهارت مذاکره مدیران  غالمرضا مهدیان شهید رجایی 

با میزان تعارض در میان معلمان مدارس 

 متوسطه شهر مشهد 

29 

21/7/92 ییکال ریام ینعمت دهیحم شهید رجایي  با  یو خود کارامد یتوانمند نیرابطه ب 
دخترانه تهران رانمدارسیدب  یعملکرد شغل  

30 

19/6/91 رهبر با  -رابطه کیفیت تبادل عضوبررسی  زینب محب زاده شهید رجایی 

رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه 

 شهر یزد

31 

3/7/91 بررسی رابطه بین مهارتهای مدیران با  عباس آمره یی شهید رجایي 

سالمت سازمانی در مدارس متوسطه 

 شهرستانهای استان تهران

32 

11/3/92 ییرجا دیشه  بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و  اسد رضایی 

رضایت شغلی از دیدگاه معاونان مدارس 

 متوسطه شهر اهواز 

33 



17/6/92  
ییرجا دیشه  

 مرضیه دستي
بررسي سبک  رهبري مديران با سکوت سازماني در 

 مدارس راهنمايي  شهر ري

34 

29/7/92  
ییرجا دیشه  

 ربابه سعادت دوست 
متوسطه كرج نیاز سنجي اموزشي معاونین مدارس 

 در مهارتهاي ادراكي ، انساني و فني

35 

24/7/92 بررسی موانع اجرای طرح هوشمند سازی  سودابه جهانی  شهید رجایی 

 مدارس تهران

36 

 

19/6/91  

 شهید رجایی
 مريم اسمعیل نیا

ارتباط ادراک مديريت پدرانه و با عملکرد شغلي 

 معلمان دخترانه متوسطه شهر تهران

37 

19/7/93 بررسی رابطه بین هوش سازمانی با  عباس موحدی زاده شهید رجایی 

 عملكرد مدیران مدارس شهر یزد

38 

1/4/93  39 امكان سنجی استقرار مدیریت دانش  حسن کاظمی  شهید رجایي 

19/7/73  
 شهید رجایی

 عزيز كرامت
بررسي رابطه بین رهبري فکورانه با اثربخشي 

 مدارس ابتدايي

40 

19/7/93 ییرجا دیشه   
 فاطمه سادات حسیني

بررسي رابطه تفکر استراتژيک با عملکرد مديران 

 مدارس

41 

93/7/7 
ییرجا دیشه ارزیابی کیفیت خدمات اموزشی بر اساس  الهام دهقان حقیقی  

 مدل سروکوال

42 

19/7/73  
ییرجا دیشه  

 روح اله شعباني
بررسي رابطه  سبک رهبري مديران با اخالق 

 سازماني

43 

19/7/93  شهید رجایی 
 فاطمه سادات حسیني

بررسي رابطه تفکر استراتژيک با عملکرد مديران 

 مدارس

44 

 

19/6/91  

ارزیابی کیفیت خدمات اموزشی بر اساس  الهام دهقان حقیقی  شهید رجایی

 مدل سروکوال

45 



93/7/7 

 شهید رجایی
 روح اله شعباني

بررسي رابطه  سبک رهبري مديران با اخالق 

 سازماني

46 

1/7/9  
 شهید رجایي

 عباس جامعي
بررسي رابطه عدالت سازماني  و تعهد سازماني با 

 عملکرد

47 

صدوقمریم سادات  شهید رجایی 93/7/7 بررسی رابطه اخالق سازمانی و عملكرد  

 شغلی در بین مدیران

48 

19/7/93 ییرجا دیشه   49 بررسي عملکرد پژوهشسراهاي دانش اموزي زينب طافي 

25/8/93 ییرجا دیشه   50 بررسي رابطه سازماني با عملکرد شغلي رويا صیفي 

19/7/93  
ییرجا دیشه  

 محبوبه عابدي
بررسي رابطه سبک  رهبري مديران مدارس ابتدايي 

... 

51 

20/12/93  
 شهید رجایی

 علي اكبر درخشان 
بررسي تاثیر حلقه هاي درس پژوهي بر پیشرفت 

 تحصیلي دانش اموزان

52 

20/12/93 مقایسه کیفیت خدمات اموزشی در مدارس  احمد افراسیابی نژاد  شهید رجایی 

 دولتی و غیر دولتی

53 

19/7/94  
 شهید رجایی

 مهديه ابراهیمي
بررسي رابطه بین كیفیت فعالیتهاي شوراي معلمان 

 با اثر بخشي

54 

26/7/94 سند تحول بررسی موانع اجرایی پیش روی  سكینه امراللهی شهید رجایي 

 بنیادین

55 

30/6/91  
 شهید رجایی

 رضا روزبان
بررسي رابطه فرسودگي شغلي با انگیزش و تعهد 

 سازماني

56 

30/2/91 ییرجا دیشه  اتیعباس ب   نیتحول آفر یرهبر نیرابطه ب یبررس 
 یو رفتار شهروند ی،احساس توانمند

در مدارس پسرانه مقطع  یسازمان
 متوسطه شهر تهران

57 



5/7/94  
ییرجا دیشه  

 ابراهیم اذر شب
بررسي رابطه بین عدالت سازماني ادراک شده و 

 عملکرد شغلي مديران 

58 

27/6/90 

ییرجا دیشه  

 نبي ولي زاده

بررسییي رابطه كیفیت زندگي كاري و تعهد 

سییازماني معلمان س سییه دوره تحصیییلي    

 شهرستان ديواندره

59 

10/12/94 ییپور عبا ینجمه حاج دانشگاه شهید بهشتی  مدارس متوسطه تیریمد یمدل بوم نییتب   60 

5/5/89  دانشگاه آزاد اسالمی 

 ارسنجان

بررسی میزان انطباق برنامه درسی قصد شده و  خدیجه گرجی پشته

درحال اجرا در دوره ی پیش از دبستان غر ب استان 

 مازندران

61 

21/6/88 مقایسه میزان یادگیری دانش آموزان دختر  بررسی و سمیه جعفریان دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار 

سال اول بیرستان در مدارس عادی و دانش آموزان 

 در مراکز آموزش از راه دور تهران

62 

9213 بررسي و مقايسه وضعیت موجود و مطلوب نظارت   سمیرا رفیعیان دانشگاه ازاد گرمسار 

 و راهنمايي تعلیماتي
63 

12/6/90 یموسو دیحم دیس دانشگاه ازاد گرمسار  موجود  یروشها سهیو مقا یبررس 
 یبا استانداردها یسیزبان انگل سیتدر

آموزش زبان در مدارس متوسطه 
 شهرستان پاکدشت

64 

25/11/92 یعبدالله ددمحمدیس دانشگاه ازاد تهران مرکز  تحول اموزش و پرورش  ریس یبررس 
 رانیا یدبستان شیپ

65 

90/10/15 گرمسار یآزاد اسالم  یصالح آباد یمهدمحمد   و  یفرهنگ سازمان نیرابطه ب یبررس 
دوره متوسطه  رانیدب یتعهد سازمان

 نیشهرستان ورام

66 

1392زمستان   کوه روزیدانشگاه ازاد ف  یمحمود روسیس  ضمن خدمت آموزش   های¬دوره یاثربخش یابیارز 

 یشهر تهران  با استفاده از الگو 12پرورش منطقه 

کیکرک پاتر  

67 

6/6/92 یفرشته قهرمان دانشگاه ازاد گرمسار   یبا مهارتها یدرس یکتابها یمطابقت محتوا یبررس 

یشهروند  

68 

91/21/6 واحد گرمسار یدانشگاه آزاد  اسالم  یرینص میمر   یشوراها ییکارا شیعوامل موثر بر افز یبررس 

 آموزش و پرورش استان سمنان
69 



20/4/90  رقیه رضایی دانشگاه عالمه طباطبایی 

ارزشیابی اثربخشی اجرای دوره های آموزش اقدام 

پژوهی معلمان دوره ابتدایی شهر قم با استفاده از 

 الگوی کرک پاتریک

70 

 محمد شفیع زاده دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار 90/28/6
ارایه سند راهبردی آموزش فناوری نانو در آموزش و 

 پرورش
71 

31/6/89 بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملكرد  زهره قلی پور دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار 

 تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی

72 

3/5/1390   محبوبه حسینی عالمه طباطبایی 

 مطالعه تطبیقی  پژوهش آموزشی در ایران و آلمان

 

73 

10/11/89 منابع مالی بخش مطالعه ی تطبیقی شیوه های تامین  امیدعلی یوسفی عالمه طباطبایی 

 آموزش عالی در کشورهای ژاپن ، ایران و آلمان

 

74 

5/9/89 یفاراب یموسسه آموزش عال  یالشك یندا عبداله  از دانش و  یبرخوردار انیرابطه م یبررس 

 شرفتیاطالعات با پ یکاربرد  فناور

دانش آموزان دوره متوسطه و  یلیتحص

استان مازندران   یدانشگاه شیپ  

75 

31/6/89 رابطه بین سبک های مدیریت و  یبررس علی عرب شهراب دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار 

میزان  استفاده از مشارکت  اولیاء در 

نیمدارس متوسطه شهرستان ورام  

76 

5/9/92  راحله صفی خانی دانشگاه ازاد گرمسار 

بررسی رابطه بین اخالق و 

تعهد سازمانی مدیران با 

 کیفیت خدمات اموزشی 

77 

20/9/92  
بررسی رابطه هوش معنوی و  ازاده حسن ابادی دانشگاه ازاد گرمسار

 رفتار شهروندی سازمانی

78 

18/4/88   دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار 
 رامینن نصیري

بررسی میزان تحقق اهداف آموزشهای ضمن خدمت 

 از دیدگاه  دبیران متوسطه سمنان

79 

2/8/88 بررسی انطباق عملكرد جاری مدیران بر وظایف  افروز یزدانی نژاد دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار 

 مدیران آموزشی دوره ابتدایی  شهرستان پاکدشت 

80 



 

 

 

بررسی رابطه امنیت شغلی و تعهد سازمانی در  مریم کرمی دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار  25/6/89

 معلمان دوره ابتدایی شهر سمنان

81 

5/6/88 گرمساردانشگاه آزاد اسالمی   بررسی رابطه  مهارت مذاکره مدیران با میزان  میترا زارع زاده 

تعارض در میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه 

 ای کرج 

82 

2/8/88 بررسی انطباق عملكرد جاری مدیران بر وظایف  افروز یزدانی نژاد دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار 

 مدیران آموزشی دوره ابتدایی  شهرستان پاکدشت 

83 

بررسی رابطه امنیت شغلی و تعهد سازمانی در  مریم کرمی دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار  25/6/89

 معلمان دوره ابتدایی شهر سمنان

84 


