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 55/13 معدل كل:      1831بهمن  سال فراغت از تحصيل: 

 

      1833سال فراغت از تحصيل: اسفند   1831مهر  سال شروع تحصيل:اصفهان     دانشگاه:رشته: مديريت آموزشي       كارشناسي ارشد:
 ارشدرتبه اول كارشناسي  -دانشجوي دوره روزانه    58/13 معدل كل:

 بين استراتژي هاي خودرهبري و ميزان خلاقيت اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران  بررسي رابطه عنوان پايان نامه:

 

   رتبه اول ورودي دكتري   11/11معدل كل:   1831رشته: مديريت آموزشي دانشگاه: اصفهان سال شروع تحصيل:  دكتري:
 يفارغ التحصيل رتبه اول دكتر

تحليل روابط چندگانه بين راهبردهاي رهبري مثبت گرا و  راهبردهاي خود رهبري با استقرار مولفه هاي سازمان كوانتومي  وان رساله:عن
 )رويكرد تركيبي(          در دانشگاه اصفهان و تهران

 

                
 پژوهشيمقالات 

 

 اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت   )مجله مديريت تحول( . تحليل استراتژيهاي خودرهبري و ارتباط آن با خلاقيت1
2.A study of the relationship between knowledge conversion process and creativity among faculty members 

University    Journal of IJIKM 
 شرفت تحصيلي   مجله انديشه هاي نوين تربيتي.تبيين متغيرهاي ادراكي تفكر انتقادي با تاكيد بر بعد شناختي پي8

مطالعات اسلام و روان  هينشر. بررسي تطبيقي مدل چهار مرحله اي خودارزيابي در اسلام با استراتژي هاي رفتار محور خودرهبري )1
 ي(شناس

 نعت  مجله مباني تعليم و تربيت. بررسي رابطه استراتژي هاي رفتارمحور خودرهبري و خلاقيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و ص5

 .تحليل خودارزيابي دانشجويان دانشگاه اصفهان        مجله راهبردهاي آموزش1
7.The analysis of knowledge conversion processes in the university and its relationship with psychological 

empowerment among faculty members, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 

IJCRB 
مجله  تحليل استراتژيهاي خود رهبري و ارتباط آن با توانمندسازي روانشناختي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.3

 توسعه آموزش در علوم پزشكي

 ليمجله نامه آموزش عا : چالش ها و فرصت هايبيترك كرديرو .1

 مجله پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي . تحليل استراتژي هاي خود رهبري و ارتباط آن با كارآفريني اعضاي هيات علمي 11
11.The study of relationship between leadership styles (transformational/transactional) and knowledge 

conversion processes among faculty members, Australian journal of basic and applied sciences in university 
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جله توسعه مديران دانشگاه علوم پزشكي كاشان     مهاي مديريت تعارض و راهبردسبک هاي مذاكره تحليل رابطه بين كاربست  .11
 آموزش در علوم پزشكي

 مجله راهبردهاي آموزش  حقق مولفه هاي سازمان كوانتومي رابطه بين راهبردهاي رهبري مثبت گرا و تتحليل  .18

 .تحليل رابطه بين مولفه هاي سرمايه اجتماعي و بهبودكيفيت محيط كار دانشگاه كاشان     فصلنامه رفاه اجتماعي11

 مجله راهبردهاي آموزش         .بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه اي15

 مجله راهبردهاي آموزش      تحليل كيفيت خدمات آموزش مجازي و حضوري در دانشگاه امير كبير .11
17.The analysis of relationship between self-leadership strategies and components of quantum organization 

at universities, Journal of Academic Research in Economic and Management 
 مجله پژوهش در آموزش علوم پزشكي    مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي: بررسي ابعاد ساختاري سازمان هاي دانش محور .13

 . تاثير رهبري خدمتگزار بر مالكيت روان شناختي كاركنان با نقش ميانجي حمايت سازماني   مجله مطالعات رفتار سازماني11

 مجله زن و مطالعات خانواده     ه اجتماعي و سرمايه روان شناختي در دانشجويان دختر دانشگاه كاشانرابطه بين سرماي .11

 . ارتباط توانمندسازي روانشناختي با تمايل اعضاي هيئت علمي به برنامه هاي بالندگي با نقش ميانجي انگيزش دروني11
 مجله مطالعات منابع انساني

 قيت نيروي انساني: نقش واسطه اي انگيزش دروني       مجله كارافن. تاثير رهبري اصيل بر خلا11

 سازماني   مجله مطالعات منابع انسانيكننده فرهنگكاري كاركنان: نقش تعديل.تاثير تروماي سازماني بر رفتار اخلاقي و وجدان18
 

 
 كنفرانس ها و همايش ها

 

جهاني شدن با تاكيد بر پرورش فرهنگ ايثار و شهادت  كنفرانس ايثار و .نقش آموزش و پرورش در حل معضل بحران هويت عصر 1
 شهادت دانشگاه مازندران

 .مديريت دانش رويكردي براي خلاقيت در آموزش عالي    همايش خلاقيت دانشگاه شهركرد     1

 شگاه شهيد بهشتيدان -.خودارزيابي بسترساز نظام مديريت كيفيت   كنفرانس نظارت و ارزابي در آموزش عالي8

 .نقش مديران آموزشي خلاق و نوآور در رشد و توسعه اقتصادي با تاكيد بر مديريت دانش   اولين كنفرانس ملي خلاقيت و نوآوري          1

 .جهاني شدن، اقتصاد و برنامه درسي     هشتمين كنفرانس ملي انجمن برنامه درسي ايران            5

 اتژي هاي خودرهبري و خلاقيت     دومين كنفرانس ملي خلاقيت و نوآوري  .بررسي رابطه استر1

 .بررسي رابطه بين ماهيت شغل و  ميزان عملكرد پرسنل ناجا در شهر اصفهان     همايش توانمندسازي پليس7

(. دومين مطالعه تطبيقيچالش نظام هاي آموزشي در چگونگي برخورد با پديده دو زبانگي و چند زبانگي در كشورهاي مختلف ) .3
 كنفرانس بين المللي علوم آموزش و پرورش تطبيقي، كاشان

علوم آموزش و پرورش  يالملل نيكنفرانس ب نيوم، سمنتخب يكشورها يآموزش يدر نظام ها تيآموزش خلاق تيوضع يقيمطالعه تطب.1
 .1111بهار ، بابلسر ،يقيتطب

10. The comparative study of leadership styles: a comprehensive model, 3rd International Conference on Comparative 

Education, Babolsar, April, 2023. 
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