لیست مقاالت برگزیده همایش مدیریت آموزشی
ارزشیابی مقاله
عنوان مقاله
چالش های مدیران آموزشی :تاب آوری و سالمت روان معلمان زن دوره ی ابتدایی شهر کرمانشاه

نویسندگان
فتانه شیرازی -دکتر سوسن الیی -دکتر
فرانک موسوی

اثر شایستگی فناوری اطالعات بر فعالیت های مدیریت کیفیت :مطالعه ای در شرکت های بیمه ای

بیتا فیضی -علی عمویی اوجاکی -مهدی

استان خراسان رضوی

منظری

بررسی رابطه بین تکیه گاههای مسیرترقی با عدالت سازمانی ازدیدگاه مدیران و معاونین مدارس

پیمان خلفیان-محمد نیکخواه-ستار صادقی

شهر شهرکرد

منور مجد زاده

نقش راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خوراسگان

گالره زمانی -دکتر نگین برات دستجردی

پذیرش به صورت

پذیرش به صورت

سخنرانی

پوستر

*
*
*
*

شهریار کاردان -خدامراد مومنی -دکتر
رابطه خودکارآمدی با اثربخشی مدیران دوره ی متوسطه شهر کرمانشاه

محمد جعفر مهدیان -دکتر وحید فرنیا-

*

مصطفی علیخانی
بررسی شیوه های مدیریت آموزشی و ارائه رویکردها و مدل های استاندارد سازی

فاطمه صمدی ،علیرضا امیری

*

بررسی رفتارهای مدیریت عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

زهره سهرابی -زهرا زارعی حاجی آبادی

*

الهام احمدی مقدّم گل  -مهدی منظری حصار

*

مهدی حمیدیکیا  -طیبه حیدری

*

مهدی حمیدیکیا  -طیبه حیدری

*

حسن عاشقی

*

بررسی نقش فناوری اطالعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطالعات ،بهبود
پاسخگویی و ارتقاء اعتماد و درستی :مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهرمشهد
اخالق در مدیریت اسالمی با تأکید بر دیدگاه حضرت علی(ع)
بررسی اهمیت و جایگاه ارزیابی ،نظارت و کنترل در مدیریت اسالمیو ارائه راه کارهایی برای
اعمال آن در مدیریت آموزشگاهی
تبیین عناصر کلیدی مدیریت آموزش سازمانی با رویکرد آموزش در صنعت بانکداری

ارزشیابی مقاله
عنوان مقاله

نویسندگان

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تعهد سازمانی درآموزش و پرورش

نسترن پیروزی -مسعود پیروزی

*

مدیریت شایسته ساالری در سازمان پلیس

دکترمحمد جواد حضوری -فرهاد عبدلی

*

بررسی تاثیر ارائة خدمات هوشمند مبتنی بر موبایل بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی

رسول صیقلی -پرنیان موسایی

*

آموزش منابع انسانی چالش پیش روی مدیران آموزشی دانشگاه در قرن 12

مهدی اکبریان  -زهره مزینانی

*

بررسی رابطه ی بین رهبری اخالقی و تعهد سازمانی مدیران مدارس شهر کرمانشاه
توانمندسازی مدیران آموزشی :رویکردی حیاتی برای رشد و بهبود نظام های آموزشی
بررسی رابطه ی بین آموزش پژوهش محور با افزایش روحیه کار آفرینی از دیدگاه متخصصان
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین برعملکرد کارکنان
نقش آموزش مبتنی بر راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برخوشبینی آموزشی و رضایت دانش
آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان سرپل ذهاب

سید محمد رضا مصطفایی -زینب فرجی-
فتانه خاکره
محسن فریادی -هادی ساجدی راد -
جعفر جهانی-سمیرا نکومندی

پذیرش به صورت

پذیرش به صورت

سخنرانی

پوستر

*
*

فاطمه احمد وند-الهام کاویانی

*

ژیال رضایی -فرشید نمامیان

*

فریبا فتاحی -الهام کاویانی

*

بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و الزامات شغل بر توانمندسازی مدیران دستگاه های اجرایی

مهدی حسین پور -سهراب فرهنگیان-

شهر کرمانشاه

بهنام پورروشن

بررسی تاثیر طرح مدیریت تعالی محور در مدارس استان

نداخداداده -آرزوخداداده

*

رابطه بین سواد اطالعاتی و اثر بخشی عملکرد مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر همدان

فریدون یزدانی  ،شیوا باقری

*

*

ارزشیابی مقاله
عنوان مقاله

نویسندگان

بررسی رهبری معنوی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان زن دوره متوسطه

سعیده بهرامیان -دکتر محمد جعفر

شهرستان کرمانشاه

مهدیان -دکتر فرانک موسوی

بررسی رابطه رهبری تحولی و مولفه های آن با سکوت سازمانی در معلمان شهرستان ثالث باباجانی

قاسم عزیزیانی -اقبال شفیعی -غفار
کریمیان پور

پذیرش به صورت

پذیرش به صورت

سخنرانی

پوستر

*
*

دکتر علیرضا چناری -صدف پورمنصف

*

بررسی صالحیت های حرفه ای مدیران آموزشی مدارس و ابعاد آن در سالمت روان معلمان و دانش آموزان

نداخداداده

*

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد

پردیس حمزه ای -مهدیس حمزه ای

*

توانمندسازی چالش مدیران آموزشی ایران

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی وتوانمند سازی مدیران(مطالعه ی موردی دانشگاه لرستان)
بررسی تأثیر مسئولیت اخالقی شرکت بر شهرت شرکت با تأکید بر نقش میانجی گری اعتماد مصرف
کننده(مطالعه موردی :شرکت گاز استان کرمانشاه)
بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مصرف کننده(مطالعه موردی :شرکت گاز استان
کرمانشاه)
بررسی رابطهی بین سبکهای مدیریت مدیران با تمایل به ترک خدمت آموزگاران شهر کوهدشت
حمایت و دامنه رشد قابل دسترسی در آموزش و پرورش معاصر

سید کیوان موسوی -سارا شاهمرادی

*

فاطمه حیدری -حمیدرضا جلیلیان

*

فاطمه حیدری  ،حمیدرضا جلیلیان

*

محمد عباسی -دانیال آزاد بخت -محمد
حجتی
شورانگیز حصاری ،آزیتا زنگنه ،فاطمه
مکرمتی ،اکبر هاشمی فرد

*
*

ارزشیابی مقاله
عنوان مقاله

نویسندگان

پذیرش به صورت

پذیرش به صورت پوستر

سخنرانی

بررسی و تاثیر دانش در ارتقای توانمندی سازمان ها و بنگاه ها
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران با رویکرد عوامل موثر بر نوآوری فردی ویادگیری
سازمانی
بررسی رابطه توانمند سازی روانشناختی مدیران و معاونین آموزشی مدارس با رضایت شغلی ،اثربخشی
سازمانی و ترک کار در شهرستان دهگالن
تبیین صالحیت های حرفه ای مدیران :نقش توانمندسازی مدیران مدارس

مریم اسالم پناه  ،طیبه فدایی

*

محمدنادر محمدی  ،طیبه فدایی ،

*
*

کاوه محمدی  -حمید فرهادی راد
نرگس اکبری ،رمضان عبداللهی علی آباد

*

مهردادبرون

*

رابطه بکارگیری سبک های مذاکره و هوش عاطفی در مدیران استانداری کرمان

دکتر ویدا اندیشمند

*

بررسی نقش بازی های آموزشی ریاضی بر میزان یادگیری و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

شکوفه جیحونی  ،فرانک موسوی

*

طاهره حمیدانی -محمد حسین صیف

*

مدیریت آموزشی

تاثیر یادگیری مبتنی بر وب بر انگیزش پیشرفت دانشجویان مجازی
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی()EQو رفتار شهروندی سازمانی(()OCBمطالعه موردی  :بخش اداری
دانشگاه آزاداسالمی واحد کرمانشاه)

مهدیس حمزه ای  ،زهرا جانجانی

*

زهرا جانجانی  ،مهدیس حمزه ای

*

بررسی عملکرد بهره وری در سازمان

زهرا جانجانی  ،مهدیس حمزه ای

*

بررسی اخالق حرفه ای مدیران

مهدیس حمزه ای  ،زهرا جانجانی

*

رابطه سبک های رهبری ( تحولی – تعاملی ) با مدیریت دانش پرستاران

الهام حاجی پور – دکتر ویدا اندیشمند

*

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و بازارگرایی شهرکهای صنعتی کرمانشاه

ارزشیابی مقاله
عنوان مقاله

نویسندگان

پذیرش به

پذیرش به صورت

صورت

پوستر

سخنرانی

نقش مدیریت مبتنى بر پشتیبانى تصمیم گیرى و هوش تجارى

دکتر محمد حسین عبدالرحیمیان،سعیده رشیدی ،

*

فاطمه کریمی زاده شوهانی نجمه میر حسینی

ضرورت های هوشمند سازی مدارس

بهنام طالبی

*

نیازسنجی آموزشی مهارت های فناورانه معلمان

فرانک موسوی -مسعود ناصری

*

رابطه دانش فناورانه با سواد سالمت دیجیتالی دردانشجویان پردیس های دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

فرانک موسوی  ،امین قاسمی

*

شناسایی صالحیت های حرفه ای اساتید و نقش آن بر مهندسی فرهنگی

فرانک موسوی -زینب اباذری

*

نقش سرمایه گذاری در سرمایه ی اجتماعی بر اعتماد و تعهد کارکنان

هومن حسینی – فرانک موسوی

*

شهال محبی -فرانک موسوی

*

نقش بازیهای آموزش تخیلی در انگیزش تحصیلی و میزان پیشرفت درسی دانش آموزان
آموزش خرد ورزی دانش آموزان با چند رسانه ای فلسفه در درس تفکر و پژوهش
استقرار آموزش ضمن خدمت الکترونیکی معلمان
مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر میزان نوآوری در سازمان
بررسی مدیریت آموزشی در مکتب فلسفی رئالیسم
نقش آموزش سیار برمیزان مهارت های ادراکی مدیران مدارس متوسطه دوم ناحیه دو شهر کرمانشاه
بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارایی در کارخانه های شهرکرمانشاه
بررسی رابطه ی بین سبک رهبری مدیران با ابتکار و نوآوری شغلی آنها در مدارس
بررسی مقایسه ای عملکرد مدارس مجری طرح تعالی مدیریت با مدارس عادی مقطع ابتدایی
بررسی رابطه بین سبک تربیتی والدین با بهداشت روانی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
بررسی رابطه هوش فرهنگی با عملکرد مدیران مدارس شهر کرمانشاه

*

تیمور اسمعیل زاده -فرانک موسوی

*

سعیده کولیوند -فرانک موسوی
مریم امینی بازیانی  ،الهام کاویانی

*

آذر آخوندی

*

شهال رضایی -فرانک موسوی

*

نسیم شیرخانی ،سوسن الئی

*

بهمن سعیدی پور  ،میرارسالن بساطی  ،افسر فیلی

*

فرانک موسوی  ،الهام کاویانی  ،میرارسالن

*

بساطی

*

میرارسالن بساطی
علی اسالم پناه ،ساالر محمدی

*

مقایسه تاثیر درس افزار آموزش تنیس روی میز وآموزش متداول برعملکرد روانی حرکتی دانش آموزان
پایه پنجم ابتدایی در استان کرمانشاه
بررسی رابطه بین میزان سالمت سازمانی با خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول
دبیرستان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 2141-49
فراتحلیل مطالعات تکنولوژی آموزشی در زمینه مدیریت چندرسانههای آموزشی ونقش آن یادگیری

مریم عباسی -فرانک موسوی

*

لعیا مسعودی  ،مریم اسالم پناه*

*

نداخداداده

*

ارائه مدل رهبری اثربخش برای مدیران مدارس ابتدایی

نسیم شیرخانی ،سوسن الئی

بررسی صالحیت مربیان پیش دبستانی

سلیمه عبدالحسینی  -فرانک موسوی

شناسایی عوامل موثر بر دوام شبکه های اجتماعی
بررسی تعیین رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه در سال 49-49
بررسی میزان نقش یادگیری در محیط های ساختن گرایانه بر تحقق یادگیری فراشناختی دانش آموزان
رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مدیران با ابتکار و نوآوری شغلی آنها در مدارس مقطع ابتدایی
رابطه بین مولفه های شهروندی سازمانی با سبک رهبری اثربخش در دانشگاه آزاد اسالمی (مطالعه
موردی :دانشگاه آزاد کرمانشاه)
رهبری تحول آفرین راهی برای نوآوری در سازمان
نقش آزمون های الکترونیکی کارگاهی بر میزان اضطراب امتحان در دانش آموزان
مقطع متوسطه دوم
نقش آموزش الکترونیکی آیین نامه راهنمایی و رانندگی بر سطوح شناختی یادگیری هنرآموزان متقاضی
اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم
مدیریت در آرمان شهر سعدی
بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهر گیالنغرب
نقش آموزش علم و فناوری در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و تشکیل سرمایه انسانی در آموزش عالی
مدیریت آموزشی از طریق فن آوری اطالعات و ارتباطات

سعید جهانیان  ،نگین شادروز

*
*
*

مریم سلمانی  ،الهام کاویانی

*

جمشیدی چقازردی زهرا  ،کرم افروز ،محمد جواد

*

میرارسالن بساطی  ،فرانک موسوی  ،مریم اسالم پناه ،

*

افسر فیلی
سوسن الئی  ،نسیم شیرخانی

*

مریم امینی بازیانی  ،الهام کاویانی

*

زینب پاکزاد – فرانک موسوی

*

مسلم صفدری – فرانک موسوی

*

کیطور زیرکساز

*

فرانک موسوی – فرهاد حیدری – محمد قیصر زاده –

*

فتانه خاکره
مسعود رستمی  ،سیدفرهاد حسینی  ،امید جلیلیان،

*

میالد رستمی
امید جلیلیان  ،سیدفرهاد حسینی  ،مسعود رستمی ،

*

میالد رستمی
مروری تحلیلی بر تأثیرپذیری سالمت اجتماعی دانشجویان از نحوه رهبری و کارآفرینی اجتماعی
تأثیر بهکارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان دختر
دبیرستان دوره دوم سماء پایه دوم تجربی
بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض (اجتناب ،سازش ،مصالحه) با تاب آوری در مدیران آموزشی
دبیرستانهای دوره اول شهر کرمانشاه با توجه به جنسیت در سال تحصیلی 49-49
بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض (رقابتی ،همکاری) با تاب آوری در مدیران آموزشی
دبیرستانهای دوره اول شهر کرمانشاه با توجه به جنسیت در سال تحصیلی 49-49
نقش آموزش مبتنی بر رویکرد انعکاسی در پیشرفت درسی و مهارت حل مسأله دانش آموزان متوسطه

سیدفرهاد حسینی  ،امید جلیلیان ،مسعود رستمی،

*

میالد رستمی
ژیال ساجدی  ،الهام کاویانی

*
*

پریسا محمدی  ،دکتر محمد جعفر مهدیان
پریسا محمدی  ،دکتر محمد جعفر مهدیان
عطیه محمدی  ،الهام کاویانی

*
*

