لیست هماالت ارایِ ضذُ در
ّوایص هلی تحَل در ترًاهِ درسی:

 .1ترًاهِ درسی پٌْاى ٍ ترتیت ضْرًٍذی
احساى سپیذُ دم ،سجاد هریوی ،احساى آررپیکاى
 .2تفکر اًتمادی ٍ اّویت آى در فرایٌذ ترًاهِ ریسی درسی
احساى سپیذُ دم  ،سجاد هریوی
 .3تررسی تاثیر ترًاهِ ّای آهَزضی تر تْثَد كیفیت زًذگی سالوٌذاى در ضْرستاى هْر
احوذ ػسکری
 .4تررسی ػَاهل گرایص تِ تحصیالت داًطگاّی در تیي داًطجَیاى داًطگاُ آزاد اسالهی
ٍاحذ كٌگاى
احوذ ػسکری
 .5اثرات رٍاًطٌاسی یادگیری در آهَزش ٍ پرٍرش
سیذ احوذ ّاضوی،اضکاى رحواًی
 .6تررسی راتطِ تکارگیری رساًِ ّای آهَزضی ٍ یادگیری داًص آهَزاى اتتذایی
افساًِ حمیمیٌّ،گاهِ كریوی
 .7تررسی ًمص ارزضیاتی تَصیفی تر رضذ تَاًایی ػلوی داًص آهَزاى
ػلی اصغر هاضیٌچی اًسیِ ترزگر،لیس رٍزچک
 .8آهَزش ٍ پرٍرش تحَل گرا ٍ پَیا
زّرا ػارف ًژاد،پریَش جؼفری،تْرام فذاییاى،تْساد خَضٌَد
 .9ارزیاتی ضیَُّای ًَیي یاددّی -یادگیری
(هَرد :دتیرستاى ّیات اهٌایی دختراًِ پرٍیي اػتصاهی دٍرُ اٍل
در سال تحصیلی )1395-96

زّرا ػارف ًژاد،تْرام فذاییاى،تْساد خَضٌَد
.11راتطِ هحتَا ٍ فرایٌذ ّای خاًَادُ تا اهیذ تحصیلی ٍ پیطرفت تحصیلی داًص آهَزاى
همطغ هتَسطِ دٍم ضْر ًیطاتَر
حسیي جلیل ًٍذ ً ،رجس هالًَرٍزی
.11تررسی راتطِ تیي تاٍرّای َّضی ٍ هْارت ّای اجتواػی تا سازگاری اجتواػی ٍ
اّذاف پیطرفت در داًص آهَزاى
حویذُ صفری  ،سیذ احوذ ّاضوی
.12تررسی پیاهذّای ترتیتی اًساى ضٌاسی" غرٍر ٍ تکثر" از ًظر ًیچِ ٍ ًمذ آى تر پایِ
دیذگاُ ػالهِ طثاطثایی
حیذر اسواػیل پَر ،پرٍاًِ دٍدهاى  ،سیذحویذرضاػلَی
.13اًَاع رٍشّای یادگیری در داًصآهَزاى اتتذایی ضْر اّل
پرٍاًِ دٍدهاى،فاطوِ زارػی،احوذ صادلی فرد،یحیی رٍضي دل
.14جایگاُ هؼلن در ترًاهِ درسی
سیذاحوذّاضوی ،ركریا َّرى
.15هحتَا در ترًاهِ درسی
ػلی اصغر هاضیٌچی،ركریا َّرى
 .16تررسی تأثیر آهَزش تِ رٍش تحث گرٍّی تر تفکر اًتمادی داًص آهَزاى همطغ
هتَسطِ
راضیِ كطاٍرز،ػلی اصغر هاضیٌچی
.17تررسی هثاًی فلسفی ًظام ترًاهِ ی درسی در آهَزش ٍ پرٍرش
راضیِ ًَری،ػلی كیویائی
.18همایسِ دیي تاٍری ،افسردگی ،تٌظین ضٌاختی ّیجاى ٍ ػولکرد تحصیلی در داًص
آهَزاى دختر ٍ پسر استفادُ كٌٌذُ از ضثکِ ّای اجتواػی
رضیِ تَجیِ  ،سیذ احوذ ّاضوی

.19تررسی ًمص تازی ّای رایاًِ ای تر افسردگی در داًص آهَزاى همطغ اتتذایی ضْر
كرهاًطاُ
زّرُ كریوی
.21تررسی تأثیر طرح گلستاى خَاًی تر تحمك اّذاف هحتَای درس فارسی دٍرُ ی دٍم
اتتذایی
زیٌة دیَدل
.21تررسی راتطِ ی تکارگیری رٍضْای تذریس فراگیرهحَر ٍ تحمك اّذاف درس ّذیِ ی
آسواى همطغ اتتذایی
سویِ جام
.22خاللیت ٍ ًَآٍری در ترًاهِ درسی ٍ ضرٍرت تغییر در راستای تَسؼِ آى
سَلواز خادهی
.23تاثیر تکالیف درسی الکترًٍیک تر یادگیری درس ػلَم « هطالؼِ هَردی داًص آهَزاى
همطغ اتتذایی الهرد»
سیذ هحوذرضا تیژًی
.24جایگاُ هؼلواى در ترًاهِ ریسی درسی
صفیِ رضایی
.25تررسی تأثیر آهَزش لرآى تر َّش هؼٌَی ٍ سازگاری اجتواػی داًص آهَزاى همطغ
اتتذایی
طاّرُ ّوتی
 .26یادگیری تا استفادُ از تلفیك هَاد درسی
ػثاس للتاش ،ػثاس هٌصَری ،ػلی هٌصَری
.27ترًاهِ ریسی درسی هؼٌَی
سیذاحوذّاضوی ،ػثاس هٌصَری،حسیي حسي زادُ
ً.28مص آهَزش ٍپرٍرش در پیص گیری از آسیة ّای اجتواػی
ػثذاللطیف ضجاػی،هرجاى جٌاتی

ً.29مص آهَزش ٍپرٍرش در تَسؼِ فرٌّگی ٍ اجتواػی جاهؼِ
ػثذاللطیف ضجاػی
.31تررسی راتطِ ی تیي سَاد فٌآٍری ٍ سثکْای تذریس هؼلواى ادارُ ی آهَزش ٍ پرٍرش
ػثذاهلل سذّی
.31ضرٍرت ًگاُ فرٌّگی تِ آهَزش ػالی
ػلی هحوذ حمیمی،ػثذالرضا لاسن پَر،ػذالت حمیمی
.32تررسی هحتَای كتة درسی در گسترش فرٌّگ جْاد ٍ ضْادت از دیذگاُ دتیراى ضْر
تَضْر
هرضیِ زهاًی،هرین آلثَغثیص
.33تررسی ًمص آهَزش ٍ پرٍرش در تَسؼِ ی فرٌّگ ضْرًٍذی ایراًی  -اسالهی
ػلیرضا ػطمی
.34تررسی راتطِ ی تیي تحمك هْارتْای زتاى فارسی ٍ هَفمیت تحصیلی داًص آهَزاى
همطغ اتتذایی
فاطوِ احوذی
.35تررسی راتطِ ی تیي تکارگیری رٍش حل هسألِ ٍ تحمك اّذاف درس ػلَم تجرتی
همطغ اتتذایی
فاطوِ صاتری
 .36الگَی راّثردی ترًاهِ ریسی استراتژیک در ًظام آهَزش ٍ پرٍرش
فردیي یسدی ،هرتضی رٍهیایی،فاطوِ سجادی ًیا
.37تررسی راتطِ تیي سثکّای تصوینگیری هذیراى ٍ تؼْذ تِ تغییرات آهَزضی در
هؼلواى دٍرُ ی اتتذایی
سیذاحوذ ّاضوی ،فرزاًِ پریذار
.38تررسی راتطِ ی تیي آهَزش پیص دتستاًی ٍ هْارتْای زتاى آهَزی داًص آهَزاى پایِ
اٍل اتتذایی
فرضتِ حیذری،فریثا حیذری

.39تررسی اثرات رضذ تاٍرّای اًگیسضی ٍ راّثردّای خَدتٌظیوی در پیطرفت تحصیلی
فراگیراى
سیذ احوذ ّاضوی،لیس رٍزچک،اًسیِ ترزگر
.41تذٍیي راّثردّای تَسؼِ هٌاتغ اًساًی تا رٍیکرد تَسؼِ داًص كاركٌاى (هطالؼِ
هَردی :ادارات دٍلتی استاى تْراى)
سیذ احوذ ّاضوی،لیال سادات لاسوی رام
.41خَدپٌذارُ ٍ ًمص آى در پیطرفت تحصیلی داًص آهَزاى
هحوذرضا احوذی
.42ایجاد اًگیسش در داًص آهَزاى ٍ تاثیر آى در یادگیری
هحوذ رضا احوذی،اضکاى رحواًی
.43هطالؼِ تاثیر ّوسهاى آزهایطگاُ ٍالؼی ٍ هجازی(ًرم افساری) تر یادگیری
داًطجَیاى ترق
هحوذرضا هٌصَری
.44راتطِ هْارتْای اجتواػی ٍ خَدكارآهذی تا ػست ًفس داًص آهَزاى
هحوَد صادلی
.45تررسی تطثیمی دٍ هکتة ایذُ آلیسن ٍ رئالیسن ٍ ًمذی تر ایذُ آلیسن
هرجاى جٌاتی ،پرٍاًِ دٍدهاى
 .46تررسی فرٌّگً ،مص ترًاهِ درسی تر فرٌّگ در جاهؼِ
هرجاى جٌاتیً،ذا رًگی
ً.47گاّی تر اتؼاد هغفَل ترًاهِ ّای درسی ترتیت تذًی دٍرُ اٍل اتتذایی ایراى
هرین ضفیؼی سرٍستاًی،هرضیِ هسگرپَر
.48تررسی رٍحیِ پژٍّطگری داًص آهَزاى دٍرُ دٍم هتَسطِ ضْر ضیراز
هرین ضفیؼی سرٍستاًی،سیذ رٍح اهلل هَسَی پَر

.49تررسی تاثیر ًگرش دیٌی تر رضذ تفکر اًتمادی داًص آهَزاى پایِ ضطن اتتذایی
هٌطمِ  5تْراى
هٌصَرُ تٌثذ
.51تررسی هیساى اثرتخطی دٍرُ ّای آهَزضی ػوَهی ٍ تخصصی تر سطح ػولکرد
كاركٌاى ضْرداری دیر
هْذی ًَرٍزی،ػثذالوجیذ رٍضي،هحوذ حسي رفؼت
.51تررسی تأثیر ػَاهل اجتواػی ٍ فرٌّگی در تحَل ًظام تؼلین ٍ ترتیت ایراى تؼذ از
اًمالب اسالهی
هْذی ًَرٍزی،هحوذ حسي رفؼت
 .25بررسي آسیبهای واضي از عًامل آمًزضگاهي در فرايىد ياددهي ـ يادگیری
داوصآمًزان مقطع متًسطه ضهرجم
سید احمد هاضمي،مهدی وًريزی،محمد حسه رفعت ،عبدالمجید ريضه
 .25مطالعه تأثیر هًش فرهىگي ي هیجاوي بر يادگیری يپیطرفت داوص آمًزان مقطع
متًسطه
وادر ضهامت،عاطفه کطت يرز کىداز
 .25تررسی راتطِ ی تیي تکارگیری رٍش ّای فؼال تذریس ٍ هَفمیت تحصیلی داًص
آهَزاى اتتذایی
ًاّیذ تراكوِ
.55الگَّای ترًاهِ درسی
ٍحیذ فالح،فریثا رٍالفماری
 .56تاثیر آهَزش هْارتّای هماتلِای تر تَاًوٌذ سازی رٍاًی ٍ تْثَد كیفیت زًذگی زًاى
سرپرست خاًَادُ در ضْرستاى الهرد
پرٍاًِ دٍدهاى،هختاررًجثر،فاطوِ زارػی
.57تررسی هیساى آضٌایی هؼلواى همطغ اتتذایی تا كاركردّای هذیریت در آهَزش ٍ
پرٍرش هٌطمِ ػالهرٍدضت در سال تحصیلی 95-96

هیثن ضاكری،الِْ ػثاسی
.58تررسی هثاًی فلسفی هَلفِ ی تفاٍت فردی در طرح ضْاب آهَزش ٍ پرٍرش
در فلسفِ اسالهی
سیذ احوذ ّاضوی  ،ػلی اصغر هاضیٌچی  ،آتٌا هسي آتادی
ً.59مص هؼلن در ترًاهِ ریسی درسی پٌْاى
ػثذالجَاد خلیلی،سیذ هحوذ هَسَی

