بسمه تعالی
لیست پایان نامه های رشته :برنامه ریزی آموزشی
ردیف
1

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

عنوان
بررسی رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی و میزان

خدانظر فرخ

محمد بهروزی

اسماعیل احمدی

مشارکت دبیران در امور مدارس راهنمایی پسرانه

نژاد

شهرستان اهواز
2

بررسی شیوه های ارتقاء کیفی روابط انسانی متقابل بین

خدانظر

دانش آموزان و معلمان از دیدگاه مدارس ابتدایی

فرخ نژاد

محمد بهروزی

رضا فرامرزی

شهرستان و مسجد سلیمان در سال تحصیلی 68-68
3

بررسی عملکرد گروه های آموزشی دوره متوسطه از

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

دیدگاه دبیران و مدیران شهر کرمان در سال تحصیلی

مهناز شیخ
اوشاغی

68-68
4

بررسی تاصیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش
هیجانی دانش آموزان دخترانه مقطع متوسطه شهرستان

سیدموسی

اله کرم پوالدی

گلستانه

ریشهری

زهرا آدین

کنگان در سال 1361
8

بررسی خودارزیابی دبیران دبیرستان های دولتی،

اصغر رضویه

غیرانتفاعی و استعدادهای درخشان ناحیه  4اهواز و

خدانظر

علیرضا قرباغی

فرخ نژاد

مقایسه ی آن با ارزیابی دانش آموزان همان مراکز از
دبیران خود
8

بررسی دیدگاه معلمین استثنایی شهر بوشهر درباره تاثیر

ناصر امینی

عزت دیره

حسین شهابی

دوره های دانش افزایی و آموزش های ضمن خدمت کوتاه
مدت بر عملکرد شغلی آنها
7

بررسی و مقایسه برخی از عوامل مرتبط با ارزشیابی

ناصر امینی

سنتی و توصیفی (کمی و کیفی) و تاثیر آن بر عملکرد

خدانظر

احمد نوذری

فرخ نژاد

تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی در درس
ریاضی ...
6
1

بررسی تاثیر رهبری مدیر و معلم بر مشارکت دانش

خدانظر

آموزان در امور مدارس متوسطه استان بوشهر

فرخ نژاد

بررسی رابطه جو سازمانی با اثر بخشی سازمانی مدیران
مدارس ابتدایی شهر ستان ایذه

ناصر سنایی
دشتی

سیدمجتبی حسینی
عفیفه حامدی

علی اکبر قاسمی
سیاوش تیموری

11
11

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با توانمند سازی

خدانظر

دبیران مدارس متوسطه شهرستان دهدشت در سال ...

فرخ نژاد

بررسی تاثیر خالقیت و خودکار آمدی بر میزان برنامه

ناصر امینی

عباس اردکانیان
عزت دیره

ریزی تحصیلی شغلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر

رضا عابدی تراب
نعمت اهلل
رستمی نیا

بوشهر در سال تحصیلی 68-67
12

بررسی میزان استفاده دانش آموزان دبیرستانهای شهر
بوشهر از اینترنت و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی آنان در

علی پوالدی

خدانظر فرخ نژاد

حسین درتاج

ریشهری

سال تحصیلی 68-67
13

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی

هرمز مهرداد

عباس اردکانیان

عبدالحسین کرمی

کارکنان شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی
14

بررسی عوامل موثر بر رشد سازمان های غیردولتی

هرمز مهرداد

عباس اردکانیان

استان بوشهر
18
18

بررسی وضع موجود نظام ارزشیابی و تاثیر آن بر عملکرد

زیارتی
علی پوالدی

معلمان از دیدگاه ...

ریشهری

بررسی رابطه ابعاد سالمت سازمانی با سالمت روانی

عزت دیره

معلمین مقطع متوسط شهر بوشهر
17

صابر کرم پور

فضل اله لک
عفیفه حامدی

شهین محمودی
منوچهر هوشیار

دشتی

تحلیل محتوای زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی بر

خدانظر

علی پوالدی

اساس عوامل تعیین کننده محتوای کتب درسی از دیدگاه

فرخ نژاد

ریشهری

حسین مالیی

...
16

بررسی رابطه بین آموزش پیش دبستانی و میزان خالقیت
در دانش آموزان شهرستان دیر

سید

اصغر رضویه

نعیما مقاتلی

عبدالصاحب
امامی

11
21

بررسی مقایسه میزان آگاهی مدیران و دبیران از اهداف

خدانظر

سید مجتبی

اجتماعی دوره متوسطه استان بوشهر

فرخ نژاد

حسینی

بررسی مسائل اجتماعی ،رفتاری و تحصیلی دانش آموزان

عزت دیره

عباس اردکانیان

غضنفر قاسمی
مژگان آقاجاری

دو زبانه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
21
22

بررسی رابطه بین سبک مدیریت انسانی و ساختاری و

خدانظر

عملکرد مدیران از دیگاه معلمان ...

فرخ نژاد

مقایسه انواع جهت گیری هدف بین دانش آموزان موفق و

عزت دیره

علی پاکیزه
عباس اردکانیان

محمدرضا قائدی
نسرین مالح زاده

ناموفق دختر و پسر در رشته ...
23

تاثیر ورزش مداوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزن
دبیرستان های پسرانه منطقه  4شهر تهران

احمد زندی

عالء الدین اعتماد

حسین رضا

احدی

شاملو جانی

24

بررسی دیدگاه مدیران در مورد فرهنگ سازمانی و رابطه
آن با انگیزش شغلی آنان در دبیرستان های شهر

ناصر سنایی

مقداد کرمی

فتح اهلل اندیشه

دشتی

دهدشت
28

بررسی تاثیر با زدید معلمین راهنما بر افزایش

احمد هاشمی

اله کرم پوالدی

سید احمد علوی

کا رایی معلمان ابتدایی در شهر ستان کنگان
 28بررسی کیفیت آمو زش دانشگاه علوم پزشکی


عزت دیره

عباس اردکانیان

پریوش جوانشیر

بو شهر از دیدگاه دانشجویان و د انش آ موختگان
واعضای هیئت علمی

27

بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان و خالقیت

علی پاکیزه

عباس اردکانیان

راضیه زارعی

در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر
26

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نگرش نسبت به تغییر
در بین کا رکنان کمیته امداد..

21

بررسی عوامل شغلی موثر بر فرا یند برنا مه ریزی نیروی
انسانی از دیدگاه مسئوالن و کا رشناسان سازما نها ی

ناصر امینی خو

علی پوالدی

عبد الوها ب

ئی

ریشهری

عبدی

محمد مهدی

علی پاکیزه

غضنفر جهاندیده

پرهیزکار

دو لتی بوشهر
31

31

بررسی اثر بخشی برنامه های آمو زشی دوره متو سطه

ولی

مراکز آمو زش از را دور وابسته به آمو زش و پرورش در

مهدی

استان...

نژا د

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس خود
پندارنده و سالمت روان دانش آموزان پسر سال دوم

عباس اردکانیان

محمد
یا سین دادکا نی

عباس

محمد مهدی

روانبخش

اردکانیان

پرهیزکار

شمشیری پور

متوسطه شهرستان گچساران
32

حبیب

علی شیخ زاده

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و فرسودگی

محمد بهروزی

پاساالر زاده

تک آبی

بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تعامل

خدانظر

علی پوالدی

عبد الکریم تماری

گرا و نگرش نسبت به تغییر سازمانی از دیدگاه کارشنا

فرخ نژاد

ریشهری

شغلی دبیران دوره ی راهنمایی ...
33

سان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش استان
بوشهر
34

تاثیر آموزش راهبردهای فرا شناختی بر عملکرد

علی پاکیزه

تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دبیرستان

سید عبدالصاحب

پروین تاج

امامی

محمدی

شهرستان بوشهر
38

بررسی اوقات فراغت برنامه ریزی شده بر شادکامی دانش
آموزان متوسطه شهرستان بوشهر 66 - 61

علی پاکیزه

فضل اهلل لک

رقیه جمیری

38

برنامه آموزش توانمند سازی سازمانی بر کاهش فرسودگی
شغلی و ارتقاء سال مت روانی در کارکنان شبکه

علی پوالدی

ناصر امینی

کلثوم سلیما نی

ریشهری

شهرستان تنگستان سال تحصیلی 66 - 61
37

مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر مدارس
متوسطه شبانه روزی با مدارس متوسطه عادی و ارتباط

علی پوالدی

فضل اهلل لک

زهره اکرامیان

ریشهری

آن با عملکرد تحصیلی در شهرستان بوشهر
36

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی کارکنان

عزت دیره

محمد بهروزی

صدیقه کشاورز

زندانهای شیراز و تاثیر آن بر کارایی آنان
31

بررسی کارآیی برنامه های درسی دوره های تخصصی

حبیب

تکمیلی یک ماهه در رفع نیازهای سازمانی فرماندهی

پاساالرزاده

پوالدی ریشهری

محمدجواد شریف
نیا

انتظامی شهرستان بوشهر از دیدگاه فراگیران
41

ارزیابی کیفیت اجرای طرح مدرسه زندگی در مدارس
استان بوشهر

41

مقایسه عملکرد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

خدانظر فرخ

عزت دیره

ابراهیم بحرینی

نژاد
فیاض بخش

محمد بهروزی

بهنام صمدی فرد

وایثار گر طرحهای متمرکز و پراکنده سال سوم متوسطه
رشته های نظری استان کهگیلویه و بویر احمد
42

رابطهی بین فرهنگ سازمانیو سبک رهبری مدیران در
مدارس متوسطهی شهرستان دهدشت

سید

محمد بهروزی

عبدالصاحب

صبرگل علوی
سوق

امامی
43

بررسی ویژگیهای مدیران خالق و رابطه آن با اثربخشی
انها در مدارس متوسطه شهرستان دشتستان

44

بررسی رابطهی فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی

محمد مهدی

داوود یحیایی

محمود حسن زاده

پرهیزگار
ناصر سنایی

خدانظر فرخ نژاد

ضرغام مردانی

کارکنان مدارس ابتدایی شهرستان گناوه
48

بررسی رابطهِی بین فرهنگ سازمانی با خالقیت و نوآوری

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

علی صمصامی

در بخش آموزشی و توان بخشی مدارس استثنایی استان
بوشهر در سال تحصیلی 1366-1361
48

ارزیابی درونی کیفیت گروه ریاضی مرکز تربیت معلم
شهید رجایی شهرستان شیراز

سید

اصغر رضویه

منیره مهرابی

عبدالصاحب
امامی

47

بررسی رابطه خودکارآمدی و منبع کنترل با عزت نفس ...

46

بررسی رابطه بین باورهای خودکار آمدی و مهارت های

علی پوالدی

محمد بهروزی

رحمان رستمی

ریشهری
مقابله ای با سالمت روانی...

ناصر امینی
خویی

خدانظر فرخ نژاد

زهرا فکوری

41

بررسی دیدگاههای مدیران مدارس شهرستان بوشهر در
خصوص ویژگیهای یک مدرسه...

81

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ارائه خدمت در ادارات

علی پوالدی

محمد بهروزی

سمیه ابن رومی

ریشهری
اصغر رضویه

عبدالصاحب امامی

محمود محمودی

تربیت بدنی شهرستان های استان خوزستان
81

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با سبکهای

ابراهیم حیدری

محمد بهروزی

مدیریت تعارض آنان در مدارس متوسط شهر بوشهر
82

ارزیابی کیفیت برنامه های درسی دوره های مرکز تربیت
معلم پسرانه عالمه طباطبایی بوشهر...

83

بررسی عوامل و راهبردهای دانش آفرینی پویا در

مریم سادات
مهاجری

خدانظر فرخ

محمد بهروزی

فرحناز یاسی

نژاد
علی پاکیزه

ابراهیم حیدری

زهره عالی نسب

دانشگاههای دولتی استان بوشهر
84

بررسی تاثیر برنامه ریزی شغلی بر بهره وری نیروی

غالمرضا جمالی

خدانظر فرخ نژاد

انسانی در سازمان آموزش و پرورش ...
88

بررسی عوامل موثر بر بهره وری پژوهشی اعضای هیات

سیداحتشام
حسینی

ابراهیم حیدری

مقداد کرمی

فریبا الماسی

علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
88

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندی کارکنان اداره

عزت دیره

خدانظر فرخ نژاد

زینت فرامرزی

کل آموزش و پرورش استان بوشهر
87

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی در

علی پاکیزه

محمد بهروزی

سازمان .....
86

بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،شخصیت و عملکرد

صدیقه
سالمی زاده

علی پاکیزه

ناصر سنایی

لیال حسینی

تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای ....
81

بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه کارآفرینی در

غالمرضا جمالی

محمد بهروزی

دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان بوشهر
81

بررسی تاثیر پرورش مهارت های تفکر انتقادی بر رشد
اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...

81

آسیب های تربیتی فراروی جوان و راههای درمان آن از

صدیقه ارجمندی
اصطهباناتی

علی پوالدی

ناصر امینی

ریشهری
داوود یحیایی

صغری بایرمی
یادکوری

عباس اردکانیان

نگار نادری

منظر قرآن و ائمه معصومین (ع)
82

بررسی ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با

ناصر امینی

خدانظر فرخ نژاد

مهدی مهرافشار

رضایت شغلی در کارکنان سازمان بهزیستی ...
83

بررسی وضعیت تصدی زنان در پست های مدیریتی در

عزت دیره

خدانظر فرخ نژاد

حمید غالمپور

سازمان های دولتی استان بوشهر
84

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت
کیفیت جامع در مدارس مقطع متوسطه ...

غالمرضا جمالی

خدانظر فرخ نژاد

طیبه ایزدی

88

بررسی و شناسی نقش آموزش در ارتقاء بهره وری

محمد پرهیزکار

غالمرضا جمالی

کارکنان شعب بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ...
88

سکینه سادات
جعفری

بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم

عبدالصاحب

پایه پنجم دوره ابتدایی و انطباق آن با نیازهای تحصیلی

امامی

مقداد کرمی

اسماعیل
صمیمی پور

دانش آموزان
87

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر راهبردهای شناختی و

عزت دیره

محمد بهروزی

لیال کالنی

فراشناختی در فرایند یادگیری
86

بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر آگاهی فراشناختی

عزت دیره

مقداد کرمی

دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بوشهر
81

آسیب شناسی وضعیت موجود نظام آموزشهای سازمانی

فاطمه محزون
زاده بوشهری

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

شهرام قضایی

در ادارات و سازمانهای دولتی در استان بوشهر ...
71

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان اداره کل

غالمرض جمالی

مخابرات استان بوشهر و ارائه الگوی جامع توانمند سازی

داریوش محمدی

کیانوش کازرونی

زنجیرانی

منابع انسانی
71

بررسی میزان تاثیر طرح سنجش سالمت جسمانی و
آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر کاهش

غالمحسین

داوود یحیایی

معصومه چکینی

برکت

افت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر ...
72
73

بررسی رابطه بین خالقیت دبیران و افزایش اثربخشی

عبدالصاحب

مدیریت کالس درس دبیرستانهای شهرستان گناوه ...

امامی

بررسی جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات بر نحوه

مقداد کرمی

محمد بهروزی
عزت دیره

زهرا ملک زاده
محمد عابدزاده

گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه شهرستان
جم
74
78

بررسی مسائل یادگیری و مشکالت آموزشی

سیدموسی

دانش آموزان مقطع راهنمایی در درس ریاضی

گلستانه

بررسی رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی معلمان

محمد بهروزی

ناصر امینی

عبدالرضا عرب
زاده

محمدقاسم زارع

الهه امین

ابتدایی با خالقیت دانش آموزان شهرستان بوشهر
78

بررسی میزان آشنایی معلمان با طرح درس و به کارگیری
آن در مدارس ابتدایی ازدیدگاه معلمان ...

77

نیاز سنجی آموزشی بر مبنای الگوی شایستگی بررسی
موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان
بوشهر

اهلل کرم پوالدی

ناصر امینی

غالمعلی بشیری

ریشهری
خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سمیه شهپری

76

آسیب شناسی حوزه منابع انسانی در شرکت پخش و

ابراهیم حیدری

سید موسی گلستانه

شایسته جمالی

توزیع فراورده های نفتی منطقه بوشهر
71

مقایسه ادراک شایستگی و قاطعیت میان دانش آموزان

عزت دیره

سید موسی گلستانه

علی فرجامی

دارای اختالل خواندن و دانش آموزان عادی
61

بررسی تطبیقی میزان اعتماد به نفس و خودکار آمدی در
ورزش کاران رزمی کار و غیر رزمی شهر بوشهر

61

بررسی رابطه میان میزان پایبندی به نیایش با سطح

علی پوالدی
ریشهری
علی پاکیزه

اضطراب دانش آموزان دبیرستان های شهر بوشهر
62

ارزشیابی اثربخشی محتوای آموزش ضمن خدمت معلمان

محمد بهروزی
اله کرم پوالدی

63

اسفندیار فوالدی

ریشهری
فاطمه محمدی

مقداد کرمی

مدارس ابتدایی شهر بوشهر در سال تحصیلی 1361-11
بررسی و ارزشیابی اثر بخشی آموزش بزرگساالن تحت

علی حاجیانی

هدایت اله
سلیمانی

عزت دیره

نوذر منفرد

محبت منبری

پوشش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر
64

بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه

نوذر منفرد

خدانظر فرخ نژاد

های آموزشی –ترویجی
68

بررسی تاثیر تحصیالت دانشگاهی بر موقعیت شغلی
کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس در سال
1366

68

بررسی میزان به کارگیری اهداف انجمن اولیاء و مربیان

مرضیه
خسرو زاده

سید

خدانظر فرخ نژاد

عبدالصاحب

فضل اله
قیومی پور

امامی
محمد بهروزی

محمدقاسم زارع

فاطمه بحریاری

در افزایش اثربخشی مدارس به عنوان یک چهارچوب
ادراکی مناسب
67

بررسی و شناسایی موانع انجام تحقیقات و پژوهش های

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

اعظم رنجبر

علمی _ کاربردی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر
66

بررسی تاثیر کیفیت آموزش بر یاد گیری درس ریاضیات

عزت دیره

صدر اهلل خسروی

مرتضی شوری

دوره ی متوسط درب شهرستان ممسنی
61

ارزیابی کیفیت فرآیند یاددهی _ یادگیری در مراکز

علی پاکیزه

خدانظر فرخ نژاد

ناهید خسروانی

آموزش عالی استان بوشهر
11

بررسی عملکرد مدیریت شورایی گچساران از دیدگاه

محمد بهروزی

ساکنین مناطق
11

بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت های مردمی در
سازمان های غیر دولتی از دیدگاه اعضای این سازمان در
استان بوشهر

داریوش محمدی

یحیی ذبیحی

زنجیرانی
محمد بهروزی

علی پاکیزه

نسرین غالمی
تازه آبادی

12

پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس

علی پاکیزه

غالمرضا جمالی

راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری موردی از.
13

راهکارهای ارتقاء دانش آموزشی دانش آموزان دو زبانه در

سید نصراهلل
موسوی

محمدقاسم زارع

سید موسی گلستانه

مجید چابکرو

مقطع ابتدایی شهرستان ماهشهر
14

ارزیابی درونی و تحلیل کیفیت گروه مدیریت آموزشی

محمد بهروزی

عزت دیره

نسیم گرامی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
18

بررسی تاثیر سازگاری اجتماعی بر سبک های هویتی

عزت دیره

علی پاکیزه

حمیرا علوی

نوجوانان مقطع دبیرستان شهر بوشهر
18
17

مهم ترین ابعاد فردی و اجتماعی کمال گرایی در دانش

سید موسی

آموزان مقطع متوسطه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

گلستانه

بررسی میزان کاربرد دانش فراموشی سازمانی در دانشگاه

غالمرضا جمالی

علی پاکیزه
محمدقاسم زارع

آفتاب قربانی
منیژه مهرورز

های شهر اردبیل
16

بررسی عوامل موثر بر کارایی معلمان استثنایی شهرستان
بوشهر

11

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و عملکرد مدیران در
مدارس متوسطه شهر برازجان

111

شناسایی رابطه سبک رهبری معنوی و سالمت سازمانی
در ادارات دولتی شهر بوشهر

سید موسی

علی پاکیزه

حسن زارعی

گلستانه
سیدموسی

محمدقاسم زارع

حکیمه دشتی

گلستانه
سید

محمد بهروزی

مرضیه زرین فر

عبدالصاحب
امامی

111
112

بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی دانش

علی پوالدی

آموزان دختر مقطع متوسط شهرستان گچساران...

ریشهری

بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری ادراک شده بر سطح

عزت دیره

سید موسی گلستانه
سیدموسی گلستانه

مهناز دانشور
مریم دشتی نژاد

امیدواری دانش آموزان
113

بررسی اثربخشی مجتمع های آموزشی پرورشی (طرح

عزت دیره

غالمرضا امینی نژاد

مهدی فاریابی

ترنم والیت) بر عدالت آموزشی
114

بررسی امکان اجرای روش های نوین آموزشی در مدارس

مقداد کرمی

محمد قاسم زارع

ابتدایی بوشهر
118

بررسی رابطه سمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در

احمدی پور
خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

سازمانهای دولتی بوشهر
118

بررسی تاثیر مهارتها و ویژگی های مدیران سرآمد بر
ایجاد تغییر در سازمانهای دولتی

معصومه
امینه جوکار
دریسی

عزت دیره

منیژه بحرینی زاده

مریم عبدالهی

117

بررسی رابطه بین رغبت شغلی و مهارتهای مدیریتی

علی پاکیزه

غالمرضا جمالی

عبداهلل زارعی

116

تاثیر مشاوره در مقابله با استرس های ناشی از مسایل

عزت دیره

علی پاکیزه

مهوش هیجانی

بلوغ نوجوان

111


بررسی میزان تاثیر تحصیالت دانشگاهی بر تقویت آزاد

زادگان
عزت دیره

اندیشی دانشجویان
111

بررسی رابطه بین نظام ارزشیابی با انگیزه پیشرفت

اهلل کرم پوالدی

حجت محمدی

ریشهری
علی پاکیزه

محمد بهروزی

خداکرم نوروزی

تحصیلی دانش آموزان
111

بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و شیوه های غلبه

غالمرضا جمالی

عزت دیره

لیلی حامدیان

بر مقاومت کارکنان
112

ارتباط میان سرمایه روانشناختی با رفتار شهروندی

محمدقاسم زارع

سیدموسی گلستانه

اعظم ضرغافی

سازمانی
113

شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی با میزان بکارگیری

مقداد کرمی

فخریه حمیدیان پور

مرتضی عباسی

مولفه های مدیریت دانش
114

بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و وضعیت
جامعه سنجی

118

بررسی رابطه بین خالقیت مدیران مدارس دوره ابتدایی
در جذب منابع مالی

118

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و وفاداری سازمانی

سیدموسی

عزت دیره

سکینه پیروزی

گلستانه
داریوش محمدی

علی پاکیزه

زنجیرانی
مقداد کرمی

جعفر محمدیان
پور

خدانظر فرخ نژاد

صدیقه محمودی

بین کارکنان اداره کل...
117

بررسی مقایسه میزان امیدواری بین دانش آموزان

علی پاکیزه

محمدقاسم زارع

علی رحمانیان

دبیرستانی کارآمد و ناکارآمد
116
111

بررسی آسیب شناسی تحصیلی،روانی اجتماعی کنکور

اله کرم پوالدی

سراسری در میان جوانان

ریشهری

بررسی تاثیر انگیزه تدریس آموزش یاران نهضت

عزت دیره

سیدموسی گلستانه
سیدموسی گلستانه

مرضیه منفرد
رحمان بهنام نیا

سوادآموزی بر جذب و نگهداری سوادآموزان
121

بررسی اثربخشی فعالیت های تشکل های دانش آموزای

سوران رجبی

علی پاکیزه

فروزان تصدیقی

پیشتاز و فرزانه در ارتقای سطح مهارت
121

بررسی همبستگی بین نظرات معلمان و دانش آموزان در
زمینه محتوای کتاب فارسی پایه پنجم در شهرستان
کازرون

سید
عبدالصاحب
امامی

محمد قاسم زارع

جمشید شیرزادی

122

اثربخشی آموزش بهداشت فردی بر رفتار بهداشتی دانش

عزت دیره

کامران میرزایی

انیس خرمیان

آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوشهر
123
124

بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

علیرضا

محمد بهروزی

متوسطه شهرستان کازرون

قاسمی زاده

اثر بخشی آموزش گروهی مهارتهای تحصیلی بر پیشرفت

ناصر امینی

اله کرم پوالدی

خویی

ریشهری

تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه

معصومه قربانی
لیال مرادی خلج

شهرستان بافت در سال تحصیلی..
128

بررسی جایگاه آزمون های عملکردی در ارزشیابی کیفی

محمدقاسم زارع

یوسف دهقانی

فریبا یزدان فر

دروس ریاضی و علوم از دیدگاه معلمان پایه سوم ابتدایی
شهر بوشهر
128

بررسی و ارزیابی کیفیت نظارت و راهنمایی بر بهبود
عملکرد مدیران و معلمان ...

127

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با اضطراب امتحان در

سیدعبدالصاحب

خدانظر فرخ نژاد

امامی
سوران رجبی

روتخلی
عزت دیره

دانش آموزان تیزهوش دوره متوسطه شهر بوشهر
126

بررسی تاثیر سالمت معنوی بر رفتارهای پرخطر دانش

رحمت اهلل
محمود
حسنی توابع

محمدقاسم زارع

عزت دیره

بهیه شریفات پور

آموزان
121

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن

علی پاکیزه

سوران رجبی

مهرداد ظفری

و درک مطلب
131

بررسی تاثیر میزان عالقه مندی به مطالعه بر رشد کالمی
دانش آموزان

 131بررسی تاثیر سبک های فرزندپروری بر میزان خالقیت

فریده سادات

سوران رجبی

اسحاق ذاکری

حسینی
عزت دیره

علی پاکیزه

فاطمه مالئی

کودکان
132

بررسی رابطه بین یادگیری خودگردان و خودکارآمدی با
سبکهای مدیریتی معلمان مقطع متوسطه شهرستان

اله کرم پوالدی

مقداد کرمی

رقیه عرب زاده

ریشهری

دشتستان
133

بررسی میزان آشنایی دانشآموزان مقطع دبیرستان
شهر بوشهر با حقوق شهروندی و ارایه راهکارهای

فخریه

موسی

هادی

حمیدیان پور

گلستانه

ولیزاده

مناسب برای ارتقای آن
134

بررسی عوامل خانوادگی موثر بر شکاف نسل

علی پاکیزه

سیدموسی گلستانه

فاطمه ترنجی

138

بررسی رابطه ویزگی های شخصیتی والدین با کمال گرایی

سید موسی

علی پوالدی

حسین درج

گلستانه

ریشهری

فرزندان

138

137

بررسی رابطه فعالیت های فرهنگی مساجد با ارتقاء هوش

سید موسی

معنوی و هوش هیجانی نوجوانان شهرستان بوشهر

گلستانه

بررسی تاثیر آموزشی کیفی برکاهش پرخاشگری

عزت دیره

ناصر امینی خویی

علی پاکیزه

حامد بنافی

سکینه شجاعی

دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر گناوه
136

بررسی نقش مطبوعات در آموزش شهروندان حرفه ای

محمد بهروزی

عبدالصاحب امامی

یونس قیصی زاده

(مطالعه موردی شهر بوشهر)
131

تاثیرقصه گویی درکسب مهارتهای کالمی کودکان ابتدایی

141

بررسی مشکالت تحصیلی دانش آموزان پیش فعال پایه

محمد قاسم

علی پاکیزه

زارع
یوسف دهقانی

فاطمه
بحرینی مطلق

عزت دیره

پنجم ابتدایی و مقایسه آنها با دانش آموزان عادی(مطالعه

سیده طاهره
موسوی بصری

موردی:مدارس ابتدایی شهر برازجان)
141

بررسی تاثیر استفاده از تکنولوژی ارتباطی(تلفن همراه ،
اینترنت و)...با سازگاری اجتماعی و روابط بین فردی

فخریه

سید موسی گلستانه

هاجر بالنده

حمیدیان پور

دانش آموزان دبیرستانی شهر گناوه
142

مقایسه معلمان سه مقطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در

عزت دیره

خدانظر فرخ نژاد

عزیزبابک

مهارت های اساسی تدریس و تاثیر آن بر عملکرد
تحصیلی دانش آموزان چاروسا
143

نقش ورزش های انفرادی و گروهی در مهارت های

سوران رجبی

عزت دیره

نوشین تیموری

اجتماعی و ثبات هیجانی دانش آموزان مقطع متوسطه
144

تاثیر کالس های آموزش خانواده در بهبود روابط والدین با
معلمین و دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز سال

محمد قاسم

علی پاکیزه

زینب بالدی

زارع

تحصیلی11-11
148

بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر مهارتهای اجتماعی
دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان بوشهر

148

بررسی راهکارهای نهادینه کردن خالقیت در مدیران
دبیرستان های شهرستان سیریک

علی پوالدی

سید موسی گلستانه

نادر زارع زاده

ریشهری
یوسف دهقانی

عزت دیره

محمد فوالدی

147

بررسی رابطه ی بین دانش فراشناخت اخالقی با استدالل
و رفتار اخالقی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان

علی پوالدی

عزت دیره

علیرضا منفرد

ریشهری

دشتستان
146

بررسی اثر بخشی برنامه های

عزت دیره

سید موسی گلستانه

مهرناز عابدی

خانواده ی سیمای مرکز بوشهر بر روی خانواده های ساکن
در بوشهر
141

بررسی عوامل سازمانی و فرهنگی موثر در توسعه صنعت

عزت دیره

گردشگری استان بوشهر از دیدگاه کارکنان اداره کل

سیدعبدالصاحب

حسین محمد علی

امامی

پور

میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری
181

بررسی و ارزیابی میزان تاثیر درس کار آفرینی ،در نگرش

خدانظر فرخ نژاد

عزت دیره

کار آفرینانه و خودکار آمدی هنر جویان شاخه کاردانش و

حسین صادقی
نژاد

فنی شهرستان دشتستان
181

یررسی تاثیر امید به زندگی و سالمت روانی -اجتماعی

عزت دیره

ناصر امینی خویی

مینا سعادتمند

زنان سرپرست خانوار بر میزان توانمندی آنان
182

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی

عزت دیره

خدانظر فرخ نژاد

مهدی بنائی زاده

و رفتار انطباقی دانش آموزان ناشنوای شدید و عمیق پایه
اول و دوم مدارس تلفیقی شهر پارسیان
183

بررسی عوامل موثر در توسعه منابع انسانی و توانمند

غالمرضا جمالی

سازی کارکنان استانداری بوشهر
184

بررسی ساختار کالسی بر یادگیری خود انگیخته ی دانش

علی پوالدی
ریشهری

عزت دیره

ناصر سنایی دشتی

آموزان دبیرستانی شهر بوشهر
188

بررسی جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش با

محمد فوالدی

شیرین شیر آقایی
کوتنایی

عزت دیره

یوسف دهقانی

عوض حقایق پور

معرفی نمادهای آن در کتاب های درسی ادبیات فارسی
دوره ی متوسطه ی رشته های تجربی ،ریاضی فیزیک و
انسانی با تاکید بر احساس تعلق به وطن و امنیت
اجتماعی
188

بررسی تاثیر روشهای آموزش تلفیقی هنر بر افزایش
خالقیت دانش آموزان اول ابتدایی

علی پاکیزه

علی پوالدی
ریشهری

سمانه تیموری

187

بررسی و ارزیابی به کار گیری روش های گردش شغلی و

غالمرضا جمالی

منیجه بحرینی زاده

شاپور لشکری

غنی سازی در واحدهای مختلف اداری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر و تاثیر تعاملی آنها بر یکدیگر
186

بررسی رابطه معنویت و سرسختی و کیفیت زندگی دانش

یوسف دهقانی

محمد بهروزی

مسعود بحرینی

آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر برازجان
181

بررسی میزان کیفیت تعامل میان معلم و دانش آموز در

خدانظرفرخ نژاد

عزت دیره

برنامه درسی الکترونیکی(کالسهای هوشمند)مقطع

لیالبیگم غریب
زاده

متوسطه شهرستان بوشهر
181

بررسی رابطه بین اخالق کاری و تعهد شغلی مدیران

خدانظر فرخ نژاد

ناصر امینی خوئی

مدارس شهر دهدشت در سال 1311
181

سنجش رضایت معلمین ابتدایی از نظام جبران خدمات

رحمت اهلل آتش
سخن

سوران رجبی

غلمرضا امینی نژاد

علی عسکر جوکار

آموزش و پرورش فراشبند
182

بررسی روشهای ایجاد انگیزه نسبت به جنبش نرم افزاری

سید موسی

و تولید علم در معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش

گلستانه

محمد قاسم زارع

حسن آقاجری

منطقه زیدون
183

بررسی رابطه بین توجه والدین به نیازهای عاطفی با

یوسف دهقانی

عزت دیره

میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی

عبدالرسول
رضایی

.....
184

بررسی رایطه بین رهبری معنوی با تعهد سازمانی در

حجت اله فانی

محمد بهروزی

گودرز شمالی

مدیران سه مقطع شهرستان زیدون
188

بررسی میزان پذیرش وتعمیق ایرانی و اسالمی در دانش

عزت دیره

علی پاکیزه

آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر
188

بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی توصیفی در

سید محمد
موسوی نسب

مقداد کرمی

محمد بهروزی

عبدالرشید خیر

مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان .....
187

بررسی تاثیر میزان دلبستگی دانش آموزان به مدرسه و

عزت دیره

سید موسی گلستانه

مریم احمد زاده

فعالیت های کالسی بر انگیزه پیشرفت در .....
186

بررسی میزان تاثیر فعالیت های کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان در پرورش خالقیت کودکان 7-12سال
......

خدانظر فرخ نژاد سید موسی گلستانه

احمد غالمی

181

بررسی عوامل موثر بر اقدام پژوهی معلمان دوره ابتدایی

سوران رجبی

محمد بهروزی

و راهنمایی شهر برازجان
171

بررسی چالش های نظام آموزشی آموزش و پرورش مقطع

اسماعیل
کوه کلیو زاده

سوران رجبی

عزت دیره

میترا رستمیان

متوسطه ی شهرستان .....
171

بررسی میزان پذیرش مدیران و معلمان مقطع ابتدایی
بوشهر نسبت به عملکرد مدارس هوشمند و عوامل موثر

علی پوالدی

سید موسی گلستانه

محمد بهزادی

ریشهری

بر آن
172

رابطه بین اختالالت یادگیری ریاضی و ویژگی های
شخصیتی دانش آموزان با عزت نفس در دانش آموزان

علی پوالدی

ناصر امینی خوئی

لیال اسکندری

ریشهری

پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ..
173

بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

محمد بهروزی

برای استقرار اصول مدیریت کیفیت (ایزو)
174

بررسی ساختاری روابط بین هیجانات پیشرفت و عملکرد

پاساالر زاده
یوسف دهقانی

تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر بوشهر
178

حبیب

خداکرم خدادادی

علی پوالدی

حسن دشتی

ریشهری

بررسی روش های کیفیت بخشی به آموزش های خانواده

حسین فیاض

علی پوالدی

با تاکید بر بهبود فضای عاطفی خانواده در بین کارکنان

بخش

ریشهری

حمید صالح پور

اداره آموزش و پرورش استان ....
178

بررسی تاثیر آموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی

عزت دیره

علی پاکیزه

جواد جمیری

در دوره ..
177

مقایسه عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهرستان المرد

یوسف دهقانی

بر اساس پنج ویژگی شخصیتی نئو
176

بررسی رابطه باورها و نگرش مذهبی با هوش هیجانی

حبیب

معصومه محسنی

پاساالر زاده
سوران رجبی

عزت دیره

آزیتا آفتابی

دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بندر خمیر
171

بررسی انتظارت دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه

سید موسی

شهر بوشهر از کیفت محتوا و اثرات فرهنگی و اجتماعی

گلستانه

مقداد کرمی

یوسف قیصی زاده

برنامه های سیمای مرکز بوشهر
161

بررسی میزان تاثیر شیوه های بکار گیری فناوری
اطالعات در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عزت دیره

سید موسی گلستانه

سید داود بکائیان

161

بررسی عملکرد آموزش راهبردهای یادگیری خود
تنظیمی به شیوه ی گروهی در دانش آموزان دختر مقطع

داریوش محمدی

علی پاکیزه

زنجیرانی

مژده عالیپور
بیرگانی

متوسطه ی ......
162

بررسی میزان تناسب آموزش های دانشگاهی با مهارت

خدانظر فرخ نژاد

عبدالصاحب امامی

مونا صادقی

های مورد نیاز بازار کار

163

بررسی میزان تعمیق فرهنگ و هویت اسالمی در بین

سوران رجبی

خانواده های شهدا و جانبازان و خانواده های عادی

عباس

عبدالباقی رابو

عاشوری نژاد

شهرستان بندر لنگه
164

بررسی عوامل روانشناختی (الگو سیمن) موثر بر بهره

یوسف دهقانی

عزت دیره

وری نیروی انسانی شاغل در ستاد فرماندهی انتظامی

طاهره حاجی
حسینی

استان بوشهر
168

مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی و
مدیریت استرس بر جرات ورزی و قاطعیت دانش آموزان

فریده السادات

سید موسی گلستانه

مریم فرهنگی

حسینی

مقطع اول متوسطه شهرستان گناوه
168

بررسی انتظارات دبیران و اولیای دانش آموزان از نقش
فرهنگی و تربیتی کتاب بینش اسالمی

167

بررسی اثر بخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت های

سید موسی

علی پوالدی

گلستانه

ریشهری

سوران رجبی

عزت دیره

اجتماعی و یادگیری درس (عملکرد تحصیلی) دانش

محترم جمع آوری
سمیه رضایی
قشمی

آموزان ابتدایی شهرستان قشم
166

بررسی رابطه های باورهای انگیزشی و راهبردهای خود

عزت دیره

تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه
161

بررسی نقش ادراک دیداری،حمایت اجتماعی و رضایت از
زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

علی پوالدی

پروین ضرغامی

ریشهری
علی پوالدی

خدانظر فرخ نژاد

فریبا آفتابی

ریشهری

دختر و .....
111

بررسی رابطه خودکارآمدی و منبع کنترل با سبک های

سوران رجبی

ناصر امینی خوئی

یادگیری دانش آموزان دبیرستانی شهر کاکی
111

بررسی تاثیر آموزش های عالی علمی کاربردی پودمانی بر

معصومه وحیدی
راد

خدانظر فرخ نژاد

نوذر منفرد

اکبر احمدی

میزان اشتغال دانش آموختگان
112

بررسی میزان آشنایی و حمایت مدیران ارشد در پذیرش
مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی ........

میرزا حسن
حسینی

عزت دیره

لیال شاطر

113

آموزش گفتگو بین زوجین و تاثیر آن بر بهبود روابط

عزت دیره

علی پاکیزه

عباس مطاف

زناشویی
114

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکار آمدی با کمال

علی تقوایی نیا

گرایی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان

علی پوالدی

زهرا اکبری

ریشهری

ممسنی
118

بررسی رابطه بیم رهبری تحول آفرین با بکارگیری
مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان کازرون

118
117

بررسی عوامل فرسودگی شغلی و رابطه ی آن با عملکرد

قاسمی زاد

ریشهری

کازرونی

علیرضا

علی پاکیزه

سیده الهام

شغلی دبیران شهر برازجان

قاسمی زاد

بررسی رابطه ی تاب آوری شغلی و کار آفرینی سازمانی

ناصر امینی

علی پوالدی

خویی

ریشهری

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

معلمین دوره ی متوسطه ی شهرستان رستم
116

علیرضا

علی پوالدی

فریده شفیعی

بررسی و مقاسیه تاثیر نقش مدارس دولتی و غیر دولتی

حسینی
هاشم عزیزاده
مریم عزیزی

در ترویج و توزیع سرمایه فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه
معلمان شهر بوشهر
111

بررسی رابطه دانش آفرینی،برنامه ریزی شغلی و استفاده

یوسف دهقانی

محمد بهروزی

داریوش ابراهیمی

از نو آوری های آموزشی بر بهره وری شغلی کارکنان
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
211

بررسی تاثیر آموزش مولف های فرهنگ قرآنی و هویت

ناصر امینی

اسالمی بر باورهای دینی در دانش آموزان دختر مقطع

خویی

مقداد کرمی

حسین بستانی

متوسطه شهرستان گناوه
211

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان تمایل به کار
گیری مدیریت کیفیت جامع در بانک کشاورزی استان

ناصر امینی

خدانظر فرخ نژاد

مهری رستمی

خویی

بوشهر
212

بررسی رابطه خود مدیریتی و کیفیت زندگی کاری با

محمد بهروزی

عزت دیره

باقر زارعی

کارایی مدیران مدارس
213

بررسی ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش

مقداد کرمی

ناصر امینی خویی

اکبر درلیک

آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان شهرستان.....
214

بررسی رابطه بین سبک های شناختی و اضطراب ریاضی
در پیشرفت تحصیلی ....

218

بررسی رابطه اعتماد درون سازمانی و نظام کنترل
مدیریت با عملکرد کارکنان سازمان آموزش و پرورش
شهرستان ممسنی

عبدالمصاب

موسی گلستانه

امامی
عزت دیره

عبدالرضا
آران پور

غالمرضا
امینی نژاد

افشین خسروانی

218

شناسایی موانع و راهکارهای جلب و افزایش میزان
مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی استان بوشهر با

داریوش محمدی

محمد قاسم زارع

نادیا افضلی

زنجیرانی

بخش تعاون
217

بررسی شیوه ها و تکنیک های تصمیم گیری در سازمان
ها و تاثیر آن در ارائه خدمت به ارباب رجوع در شهر

فخریه

سید موسی گلستانه

احمد عابدی پور

حمیدیان پور

خورموج
216

بررسی تاثیر ماندگاری شغلی بر خالقیت و کارایی در بین

آرمین محمودی

عزت دیره

فتح اله مهدی پور

کارکنان دانشگاه......
211

بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری فرآیند یاددهی
یاد گیری در کالسهای چند پایه مقطع ابتدایی......

211

نیاز سنجی اطالعاتی و بررسی رفتار اطالع یابی

محمد قاسم

غالمرضا جمالی

مهران چهره آزاد

زارع
عزت دیره

غالمرضا امینی نژاد

فریبا سرخوش

کارشناسان سازمان ها و ادارات دولتی شهر بوشهر
211
212

بررسی اثر بخشی آموزش تلقیح استرس بر افزایش سر

علی پوالدی

سختی روانشناختی در دانش آموزان مقطع متوسطه..

ریشهری

بررسی تاثیر توانمندی هنر آموزان در استفاده از فناوری

عزت دیره

اطالعات بر کیفیت تعامالت کالسی و یادگیری فعال هنر

عزت دیره
غالمرضا

اعظم کبیری
مراد رزمجو

امینی نژاد

جویان هنرستان های کاردانش شهرستان دشتستان در
سال تحصیلی 13_12
213

بررسی رابطه بین خودارزشیابی های محوری و جو

عزت دیره

روانشناختی حاکم بر سازمان با اشتیاق شغلی دبیران

غالمرضا

سیف ..اله قراچه

امینی نژاد

مقطع متوسطه شهر اهواز
214

بررسی رابطه تفکر استراتژیک و هوش سازمانی مدیران

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

منصوره خارستانی

بر عملکرد شغلی کارکنان سازمانهای اداری شهرستان
بوشهر
218

بررسی شاخص های آموزش اثر بخش و رتبه بندی آنها در خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

لیال سیفی

نظام دانشگاهی
218

بررسی رابطه اخالق حرفه ای و تعامل سازمانی با اثر

خدانظر فرخ نژاد

یوسف دهقانی

صفر جعفری

بخشی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
217

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خلیج
فارس درباره اثر بخشی خدمات مشاوره ای و عوامل موثر
آن

ناصر امینی

سید موسی گلستانه

مریم برجیان

216

بررسی میزان تاثیر ابهام نقش و ناکار آمدی اداری بر

سوران رجبی

عزت دیره

محمد مظفری

بیگانگی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش و
بهداشت و درمان شهرستان گچساران
211

بررسی عوامل روانشناختی و عوامل سازمانی موثر بر بهره

عزت دیره

وری شغلی کارکنان سازمان بهزیستی و کمیته امداد

غالمرضا

هاجر بهشتی

امینی نژاد

منفرد

خمینی (ره) شهرستان دشتی
221

بررسی رابطه بین وظیفه شناسی ،هدف گذاری و انگیزش

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

شغلی با عملکرد وظیفه ایو عملکرد زمینه ای مدیران

سودابه تاراج
هفشجانی

مدارس امیدیه
221

بررسی میزان اثر بخشی آموزش گروهی حل مساله بر

یوسف دهقانی

عزت دیره

زینب زارعی

سازگاری اجتماعی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر
پایه ششم
222

بررسی رابطه بین روحیه همکاری کالسی،انگیزش

عزت دیره

تحصیلی ،انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی

غالمرضا

خسرو خوش نیت

امینی نژاد

دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر بوشهر
223

بررسی تاثیر آموزش درس سبک زندگی بر مسئولیت

علی پوالدی

پذیری ،تفکر خالق و مهارت حل مساله در بین دانش

ریشهری

عزت دیره

زهره موسوی

آموزان متوسطه اول شهرستان دشتستان
224

بررسی تاثیر ساختار هدف کالس بر عملکرد تحصیلی

سید موسی

دانش آموزان سال اول دبیرستان های دخترانه در سال

گلستانه

محمد بهروزی

سمیه برزگر
مروستی

 61_11در شهر شیراز
228

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ،جرات

عزت دیره

ورزی و خودکار آمدی فرزندان آنها در بین دبیرستان

غالمرضا

اسماعیل پاکروان

امینی نژاد

های پسرانه و دخترانه شهرستان الرستان
228

بررسی رابطه مدیریت تفاوت های فردی و برنامه ریزی

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

لیال رضا اهلل

راهبردی بر درگیری شغلی کارکنان پروژه های پارس
جنوبی منطقه عسلویه
227

بررسی عوامل موثر بر میزان کمرویی دانش آموزان مقطع

محمد بهروزی

متوسطه شهرستان های جنوبی استان بوشهر در

حبیب

محمد خاکی

پاساالر زاده

سال68-67
226

بررسی مسائل تحصیلی و رفتاری دانش آموزان مقطع
راهنمایی مدارس مختلط و مقایسه آن با دانش آموزان
مدارس غیر مختلط در شهرستان بندر لنگه

یوسف دهقانی

حبیب
پاساالر زاده

عبدالرحمن رسا

221

بررسی تاثیر رهبری معنوی بر افزایش بهره وری (کارایی

علی پوالدی

و اثربخشی) کارکنان شاغل در اداره کل کمیته امداد امام

ریشهری

ناصر امینی

آرمان رستمی
تنگکی

خمینی (ره) استان بوشهر
231

بررسی رابطه بین میزان کارایی رابطین فرهنگی کمیته

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

حسن قائدی

امداد و مشارکت اجتماعی اولیاء دانش آموزان تحت
پوشش کمیته امداد در مدارس ابتدایی شهر خورموج
231

بررسی رابطه حیطه های انگیزشی شغلی خود تعیین
کنندگی با خشنودی شغلی و میل ماندن در شغل معلمان

عبدالصاحب

آیت اهلل کریمی

روح اهلل چنگلوایی

امامی

ابتدایی شهرستان امیدیه
232

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان اداره

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

کل آموزش و پرورش استان بوشهر
233

بررسی رابطه سبک های تفکر و نگرش کارآفرینانه با خود

دوست
عزت دیره

نیلوفر معتمد

مدیریتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
234

بررسی میزان تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی

مرتضی روان
راضیه
اعتمادی پور

عزت دیره

مجازی بر هوش هیجانی و پذیرش اجتماعی دانشجویان

علی پوالدی

معصومه عباسی

ریشهری

دانشگاه خلیج فارس
238

بررسی راهبردهای مقابله با استرس و خودکارآمدی

عزت دیره

سوران رجبی

اعظم اوالد قبادی

اجتماعی با کیفیت زندگی در دانش آموزان دبیرستان
شهرستان بوشهر
238

بررسی شکاف نسلی از لحاظ پایبندی به ارزش ها و

خدانظر فرخ نژاد

ناصر امینی

راضیه پاشاخانلو

باورهای مذهبی بین دو نسل مادران و دختران دانش آموز
مقطع متوسطه شهرستان بوشهر
237

بررسی رابطه هوش هیجانی ،فرهنگی و سازمانی مدیران

حبیب

بر توانمندسازی کارکنان سازمان ها و ادارات دولتی شهر

پاساالرزاده

عزت دیره

مریم نبوی

بوشهر
236

بررسی نقش آموزش گروهی مادران در دوره پیش
دبستانی و تاثیر آن بر بهبود مهارتهای ارتباطی فرزندان

علی پوالدی

عزت دیره

الهام پاکطینتان

ریشهری

آنان در شهرک توحید در شهرستان جم
231

بررسی رابطه بین گشودگی ذهنی و ذهن آگاهی بر
رهبری تحول گرا در بین مدیران سازمان ها و
دستگاههای اجرایی شهرستان دهدشت

عزت دیره

مقداد کرمی

مدینه دمیا

241

بررسی تاثیر سازگاری اجتماعی و سالمت روان مادران بر
مهارتهای ارتباطی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

عبدالصاحب

علی پاکیزه

زهرا کرمی

امامی

شهرستان بوشهر
241

بررسی نقش کیفیت تجارب یادگیری در فرسودگی

سوران رجبی

کامران میرزایی

حدیث ممسنی

تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی و پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر
242

بررسی رابطه بین رهبر معنوی و تعهد سازمانی در اداره

مقداد کرمی

غالمرضا جمالی

لیال زارعی

کل آموزش و پرورش بوشهر
243

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و شناخت اجتماعی با

عزت دیره

درک مفهوم دروغ در کودکان پایه پنجم...
244

248

ریشهری

بررسی رابطه باورهای فراشناختی ،سرسختی رواشناختی

علی پوالدی

با هیجان خواهی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بوشهر

ریشهری

بررسی شیوه تدریس دانش آموز محور بر شخصیت

علی پوالدی

یوسف دهقانی

سیدموسی گلستانه

عزت دیره

اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی
248

بررسی تاثیر مولفه های کیفیت زندگی کاری بر عملکرد

هدایت اهلل فقهی
سپیده سودائی

عبدالواحد ساالر
گزیری

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

مریم غریبی

منابع انسانی در اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
247

بررسی تاثیر آموزش صنایع دستی بر روحیه استقالل

عزت دیره

عبدالصاحب امامی

سعیده مجد

طلبی تفکر مثبت و خودپنداره زنان تحت آموزش سازمان
فنی و حرفه ای شهرستان بوشهر
246

تاثیر خود ارزیابی مستمر کارکنان و خود کار آمدی شغلی

عزت دیره

عبدالصاحب امامی

پروین لیراوی زاده

بر نگرش شغلی در ادارات دولتی شهرستان بوشهر
241

بررسی و تحلیل شاخص های توسعه حرفه ای اعضا هیات

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

صغری موسویان

علمی دانشگاه خلیج فارس ودانشگاه پیام نور بوشهر
281

بررسی روابط بین فردی از سیره امام علی(ع) و تاثیر آن
بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی
بوشهر

یوسف دهقانی

ناصر امینی

حسین زنده بودی

281

بررسی مقایسه ای یادگیری دروس علوم.ریاضی و امالی

خدانظر فرخ نژاد

علی پاکیزه

ابراهیم شعرانی

فارسی پایه های سوم و چهارم ابتدایی در دو شیوه
ارزشیابی کمی و کیفی در دانش آموزان شهرستان های
دیر و کنگان و جم در سال66-67
282

بررسی رابطه دانش فراشناختی بر میزان اثربخشی

سوران رجبی

مولود کیخسروانی

نیلوفر ناصر

تدریس معلمین دبستان(شیراز)
283

بررسی رابطه کیفیت تعامل معلم با انگیزش تحصیلی و

سوران رجبی

مولود کیخسروانی

عاطفه برقی نژاد

خودباوری دانش آموزان راهنمایی دختران شهر اهرم
284

بررسی رابطه خالقیت ومهارت های شناختی با شادکامی

عزت دیره

عبدالصاحب امامی

ناصر خلیفه

در دانش آموزان متوسطه شهر برازجان
288

بررسی کیفیت مدیریت زمان در دروس ریاضی و تاثیر آن

مقداد کرمی

امیر فرخ نژاد

بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه

وفا شمعونی زاده
اهواز

شهرستان کنگان
288

بررسی میزان دلبستگی و همانند سازی دانش آموزان

عزت دیره

مقطع راهنمایی شهربوشهر با والدین و رابطه آن با

علی پوالدی

پری کشاورزی

ریشهری

سازگاری اجتماعی
287

نقش حمایت اجتماعی وسیاست ها و اقدامات سازمانی در

غالمرضا

بهره وری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان

نادری زاده

عزت دیره

احسان حسین پور

بوشهر
286

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در جریان

عزت دیره

-------

افسانه دیری

مشاوره قبل از ازدواج بر پذیرش نقش های زناشویی
دانشجویان پردیس بنت الهدی صدر بوشهر
281

بررسی رابطه بین عملکرد گروه های آموزشی با میزان

عبدالصاحب

رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان

امامی

-------

ارحام کارگر زاده

بوشهر
281

بررسی رابطه بین مدیریت دانش.عدالت سازمانی و

عزت دیره

عبدالصاحب امامی

جانشین پروری بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی

سید محسن
حسینی

وآموزش و پرورش شهر برازجان
281

بررسی میزان پژوهش مداری محتوای آموزشی ارائه شده
در مقطع متوسطه از دیدگاه کارشناسان آموزشی و
دبیران شهرستان بوشهر

غالمرضا

غالمرضا

سیده فردوس

نادری زاده

امینی نژاد

رضوی

282

بررسی رویکرد چندمعیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی

عزت دیره

علی پاکیزه

فرزانه مهدوی

بر مبنای شایستگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر
283

بررسی رابطه بین استراتژیهای منابع انسانی و عدالت

مقداد کرمی

خدانظر فرخ نژاد

سازمانی بر مشارکت کارکنان بهداشت و درمان گچساران
284

بررسی عوامل موثر بر توسعه سرمایه انسانی در بانک

محمد علی زاده
اسپر

علی اکبر قاسمی

.................

کشاورزی استان بوشهر با رویکرد ارزشها نگرشها و

سیمین
ناطوری زاده

رضایت شغلی
288

مقایسه میزان کمال گرایی و آینده نگری شغلی

ناصر امینی

عزت دیره

طاهره محمدی

دانش آموزان تک فرزندی و سایر دانش آموزان مقطع
راهنمایی دخترانه در شهرستان بندرعباس
288

287

بررسی رابطه شایسته ساالری و هوش هیجانی با بهره

مولود

وری نیروی انسانی معلمان دوره ابتدایی استان بوشهر

کیخسروانی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بین

یوسف دهقانی

یوسف دهقانی

....................

دبیران متوسطه شهر کاکی
286

بررسی و ارزیابی عوامل مرتبط با کیفیت آموزش بر اساس

سمیره سوقی

سیدمهدی
حسینی پویا

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

احمد علیمرادی

الگوی سیپ در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر
281

بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی ،بازخورد سازمانی
با نگرش کارآمد حرفه ای در کارکنان ادارات دولتی

مولود

علی پاکیزه

احمد دردانه

کیخسروانی

شهرستان دهدشت
271

بررسی رابطه ی بین تعلل ورزی تحصیلی و خودکارآمدی،

سمیه رهجو

عزت دیره

رضا امیربندی

اجتناب از شکست و راهبردهای یادگیری دانشجویان
پسر دانشگاه خلیج فارس بوشهر
271

بررسی رابطه ی انگیزه و اعتماد سازمانی با رفتار تسهیم

خدانظر فرخ نژاد

مقداد کرمی

فتح اله نوروزی

دانش بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان
بوشهر
272

بررسی رابطه ابعاد معنویت سازمانی با ایجاد اعتماد و
مسوولیت پذیری اجتماعی (مطالعه موردی :اداره کل
آموزش و پرورش شهرستان گچساران)

مقداد کرمی

محمد بهروزی

بنفشه پاد

273

بررسی رابطه هوش معنوی و شادکامی با انگیزش

خدانظر فرخ نژاد

.................

حسین خاوری

تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس منطقه
دلوار
274

بررسی رابطه هوش سازمانی ،منزلت اجتماعی با مالکیت

عزت دیره

علی پاکیزه

روانشناختی مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهرستان

عبدالصاحب
اکبری

بهمئی
278

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی مراکز ثابت دولتی

ناصر امینی

....................

فنی و حرفه ای شهرستان بوشهر در ایجاد اشتغال از

عبدالرسول
کازرونی

دیدگاه فراگیران
278

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری ،رفتار شهروندی
سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

مولود

محمد کارگر

رضا سلیمانی

کیخسروانی

واحد دشتستان
277

بررسی تاثیر جنسیت معلم در پیشرفت تحصیلی

یوسف دهقانی

...................

جعفر غالمی

دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی مدارس شهر کاکی
276

بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی

سمیه رهجو

..................

خدانظر لشکری

دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر
271

بررسی ارتباط بین تنش بین فردی ،فضای اخالقی محیط

عزت دیره

مولود کیخسروانی

ساره امیری

کار بر خودکارآمدی و کارایی پرستاران شاغل در
بیمارستانهای علوم پزشکی بوشهر
261

بررسی رابطه سبک زندگی ،امید به آینده و ویژگی های

عزت دیره

مولود کیخسروانی

هدا سروعلیشاهی

شخصیتی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش
آموزان دبیرستانی شهر بوشهر
261

بررسی تاثیر یادگیری فردی و مشارکی در رشد مهارتهای

ناصر امینی

نعیما مقاتلی

زهره رضایی بخش

اجتماعی دانشجویان دختر .....
262

بررسی تاثیر سرمایه های روان شناختی بر خودکارآمدی

محمدرضا

شغلی و قدرت حل تعارض در بین کارکنان دانشگاه پیام

بحرانی

خدانظر فرخ نژاد

طیبه رسابخش

نور بوشهر
263

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت مخابرات
استان بوشهر بر اساس الگوی سیپ

حبیب
پاساالرزاده

....................

عبدالحمید
حسین پوری

264

268

تاثیر عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان

مولود

ممسنی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانواده

کیخسروانی

بررسی رابطه بین سالمت معنوی ،انگیزش مذهبی و

سوران رجبی

یوسف دهقانی

موسی گلستانه

سیروس عباسی

ستاره یوسفی

مشارکت در فعالیتهای فرهنگی در بین دانش آموزان
مقطع متوسطه
268

بررسی رابطه بین حمایت سرپرست و اعتماد به سازمان

نرگس درویشی

مقداد کرمی

پروین موسوی

با اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
امیدیه
267

بررسی تاثیر اصول اخالق حرفه ای بر رفتار شهروندی

سمیه رهجو

سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان پارسیان
266

بررسی رابطه بین سودمندی تحصیلی ،شناخت و

غالمرضا

یوسف محمدی

امینی نژاد
موسی گلستانه

یوسف دهقانی

صفدر حسینی

فراشناخت با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های
فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج
261

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر

علی اکبر قاسمی

محسن محمدی

مبنای هدف های علمی و فناوری و سیاسی و اجتماعی

عبدالحسین
زنده بودی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
211

رابطه بین اخالق اداری با میزان تعهد شغلی و احساس

ناصر امینی

نعیما مقاتلی

مستانه روانی پور

کارآمدی شغلی در کارکنان فرودگاه بوشهر
211

ارزشیابی از فعالیت های برون سپاری در سوادآموزی

مقداد کرمی

محمد شیخیانی

بهرام بهنام نیا

استان بوشهر و ارائه برنامه مناسب برای بهبود کیفیت
آموزشی
212

بررسی تحلیلی و آماری عوامل موثر بر عدم موفقیت

علی اکیر قاسمی

...................

مهناز عبداللهی

دانش آموزان استان بوشهر در کنکور سراسری
213

بررسی میزان تاثیر خودپنداره و ترس از شکست با

نرگس درویشی

مقداد کرمی

نرگس شیرعلی

گرایش به تقلب در بین دانش آموزان دبیرستانهای
شهرستان امیدیه در سال تحصیلی12-13
214

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش در محیط
های علمی سازمان های آموزش و پرورش و فنی و حرفه
ای شهرستان بوشهر

عزت دیره

مولود کیخسروانی

اسماء شبانکاره

218

بررسی نقش برنامه درسی در ایجاد قابلیت اشتغال در

محمد شیخیانی

محمدرضا بحرانی

سکینه خرمائی

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی
(مطالعه موردی :دانشگاه خلیج فارس بوشهر)
218

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی به والدین بر حمایت

عزت دیره

مولود کیخسروانی

اعظم زائری

اجتماعی ادراک شده و مقاومت روانشناختی دانش
آموزان متوسطه اول شهر  /بوشهر
217

بررسی رابطه عوامل ساختاری و چابکی سازمانی با

سمیه رهجو

عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان

غالمرضا

مریم چاهشوری

امینی نژاد

بوشهر
216

بررسی میزان تاثیر رهبری مدیر و معلم بر همیاری دانش

مقداد کرمی

یوسف دهقانی

آموزان در امورمدارس مقطع متوسطه شهرستان گناوه
211

آسیب شناسی راهبردهای یاددهی ،یادگیری در

داریوش
دشتی زاده

امیر فرخ نژاد

موسی گلستانه

مرتضی دریاییان

آموزشهای رسمی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
متوسطه منطقه بندرریگ
311

بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

محمد شیخیایی

محمدرضا بحرانی

الله تاجدینی

ابتدایی شهرستان بوشهر
311

بررسی رابطه میان توانمندسازی کارکنان و یادگیری

بهرام فداییان

بهمن توفیقی

الهام ملک زاده

سازمانی در اداره کل فرودگاههای استان بوشهر
312

بررسی اثربخشی آموزش درمان دیالکتیکی بر کاهش
میزان درماندگی آموخته شده دانش آموزان پسر مقطع

غالمرضا

موسی گلستانه

اکبر کمالی

امینی نژاد

متوسطه شهر کنگان
313

بررسی تاثیر هوش معنوی و کمال گرایی بر اجتناب از

عزت دیره

ناصر امینی

صدیقه عارف زاده

آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان متوسطه دوم
شهرستان دشتی
314

بررسی چالش های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در
فرایند آموزش در دبیرستانهای شهر بوشهر

318

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و ساختار
خانواده با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع
ابتدایی شهرستان کهگیلویه

غالمرضا

غالمرضا

محمدمهدی

نادری زاده

امینی نژاد

مالکی

مولود

یوسف دهقانی

اسالم ناظمی فرد

کیخسروانی

318

بررسی رابطه کیفیت زندگی ،خودباوری ،تاب آوری با

عزت دیره

پشتکار پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان متوسطه

غالمرضا

فروزان بشیریان

امینی نژاد

شهرستان دیر
317

بررسی عوامل موثر بر رشد حرفه ای و اخالقی مدیران و

سوران رجبی

موسی گلستانه

میترا اسدزاده

معاونین مدارس ابتدایی شهرستان گچساران
316

بررسی رابطه مطلوبیت اجتماعی و عزت نفس در خانواده

سوران رجبی

عزت دیره

هاجر اوشال

و تاثیر آن در انگیزش پیشرفت تحصیلی در سطح
مدارس راهنمایی شهر کاکی
311

بررسی و تحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخالق حرفه ای

سمیه رهجو

کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
311

نقش بازی های آموزشی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی

غالمرضا

اعظم ابکار

امینی نژاد
محمد بهروزی

یوسف دهقانی

مریم عودی

دانش اموزان معلول ذهنی مدارس استثنایی شهرستان
بوشهر از دیدگاه معلمان و مدیران
311

بررسی وتحلیل میزان تاثیر پذیری طرح های حمایتی

مولود

کمیته امداد خمینی در افزایش رضایتمندی از زندگی

کیخسروانی

یوسف دهقانی

احمد لطفی

زنان سرپرست خانوار شهر بوشهر
312

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با

غالمرضا امینی

اعتماد سیاسی و دینداری دانش آموزان دبیرستانهای

نژاد

.................

سیده نرگس
موسوی

شهر برازجان
313

بررسی عوامل سازمانی و اجتماعی موثر بر سازمان

عزت دیره

آموزش وپرورش شهرستان دشتستان
314

بررسی اثر بخشی آموزش امداد و کمک های اولیه به

علی پوالدی

غالم حسن منفرد

ریشهری
مقداد کرمی

امیر فرخ نژاد

سیف اله غالمی

دانش آموزان دبیرستانی شهر گناوه در ارتقا سطح
سالمت و فرهنگ بهداشت آنان
318

بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی معلمان

سوران رجبی

مولود کیخسروانی

سهیال محمدی

مدارس متوسطه شهرستان بوشهر
318

بررسی رابطه هویت سازمانی و سکوت سازمانی با بهره

حبیب

سید محسن

وری کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان بوشهر

پاساالرزاده

محمدی

معصومه عظیمی

