بسمه تعالی
لیست پایان نامه های  :رشته برنامه ریزی درسی
ردیف

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

1

بررسی موانع اجرای روش های تدریس فعال در

خدانظر فرخ نژاد

علی پوالدی

سارا نادری

ریشهری

سه دوره ی ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه نظری
از دیدگاه معلمین و مدیران شهرستان بوشهر...
2

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی کارشناسی

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر با

منصوره
احمدی

استفاده از الگوی کرک پاتریک .....
3

تاثیر درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در

حجت اله فانی

محمد قاسم زار ع

تغییر نگرش و انتخاب رشته تحصیلی
4

بررسی ساختار و رابطه آن با شیوه های ارتباطی

محمد علی
صفری

علی پاکیزه

محمد بهروزی

و اثر بخشی سازمانی بین مدیران و دبیران از

جالل
درودی زاده

دیدگاه دبیران و متوسط شهر گچساران در سال
تحصیلی 1330-09
5

باز اندیشی در استفاده از ظرفیت در توسعه کار

داود یحیایی

بهمن توفیقی

آفرینی و مهارت های کسب و کار
6

بررسی مشکالت آموزشی دوره پیش دبستانی و

علی
قاسمی پور

عزت دیره

صدراله خسروی

تاثیر آن بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه

یوسف
شنبه زاده

های اول و دوم ابتدایی شهرستان بندر لنگه
7

نیاز سنجی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

محمد قاسم زارع

محمد بهروزی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر به منظور ارایه یک

فریبا رضایی
مطلق

چهارچوب ادراکی مناسب
3

بررسی عملکرد درونی و بیرونی آموزش های

حجت اله فانی

عباس قلتاش

حمید جعفری

فنی حرفه ای و کاردانش در شهر قائمیه
0

شناسایی روش های ارتقای کیفیت یاددهی _

حجت اله فانی

یادگیری درس علوم تجربی در دوره ابتدایی در

سید موسی

سید اکبر

گلستانه

موسوی

شهرستان هندیجان
19

بررسی میزان آگاهی معلمان و مدیران در

علی پاکیزه

تشخیص اختالالت یادگیری دانش آموزان دوره

سید موسی

عبدالمجید

گلستانه

بستانه پسند

ابتدایی شهر بندر لنگه
11

بررسی و مقایسه دیدگاه معلمان و دانش آموزان

سید عبدالصاحب

در خصوص تاثیر روش های تدریس دانش آموز-

امامی

محور بر تربیت شهروندی دانش آموزان سوم
راهنمایی

حبیب پاساالرزاده

شهربانو
میرزاده
بیدختی

12

مقایسه وضعیت تحصیلی ،سالمتی روانی و
سازگاری اجتماعی دانش آموزان شاهد با دانش

سید موسی

علی پاکیزه

گلستانه

رباب رضایی
مطلق

آموزان عادی راهنمایی دخترانه
13

تحلیل محتوای مبانی علم رایانه سال سوم
ریاضی فیزیک دوره متوسطه

سید موسی

جلیل عظیم پور

گلستانه

مریم
ذوالفقاری
بهنمیری

14

مقایسه نرخ موفقیت تحصیلی و خودکارامدی
تحصیلی دانش آموزان عادی و استثنایی استان

سید موسی

سید عبدالصاحب

حبیب اهلل

گلستانه

امامی

نعمتی زیارتی

بوشهر
15

بررسی اثر بخشی آموزش ریاضی و خواندن
کودکان دارای اختالالت یادگیری بر پیشرفت

سیدموسی

ناصر امینی خویی

محمد حبیبی

گلستانه

تحصیلی آنها
16

بررسی تاثیر آموزش برنامه درسی معنوی در

محمد بهروزی

ناصر امینی خویی

پروین حمیدی

افزایش هویت دینی دانش آموزان
17

بررسی اثربخشی آموزش ارتباط موثر بر

محمدقاسم زارع

ناصر امینی خوئی

اضطراب امتحان و سازگاری دانش آموزان
13

بررسی اثربخشی آموزش شادمانی به شیوه

خدابنده لو
محمدقاسم زارع

ناصر امینی خوئی

فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی
10

مقایسه ویژگی های شخصیتی و مهارت های

29

اسماعیل
نگهبان

حجت اهلل فانی

حرفه ای معلمان کارآمد و ناکارآمد
بررسی اثربخشی طرح آموزش دختران دستیار

سمانه

حجت اهلل فانی

سید موسی

محسن

گلستانه

محسنی نژاد

عزت دیره

ابراهیم بارانی

روستایی از دیدگاه مدیران
21

بررسی و مقایسه میزان تاییدجویی در کودکان

ناصر امینی خوئی

علی پاکیزه

زهرا کریمی

دارای اختالل آموزشی
22

بررسی اثربخشی برنامه مشاوره تحصیلی بر

ناصر امینی خوئی

انگیزش تحصیلی
23

آسیب شناسی درسی آموزش زبان انگلیسی از

محمد بهروزی

سید موسی

خدیجه

گلستانه

مجیدی

عباس قلتاش

آزاده آموزگار

دیدگاه معلمان و دانش آموزان
24

رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض

ناصر امینی خویی

کارکنان تامین اجتماعی
25

بررسی میزان خالقیت استدان و اثربخشی
تدریس آنها

محمدقاسم زارع

سیدموسی

شهناز

گلستانه

قاسم پور

سیدموسی

نجف نجفی

گلستانه

26

27

بررسی شرایط پذیرش دانشگاه ها و مراکز

سیدموسی

آموزش عالی در ایجاد امید به آینده تحصیلی

گلستانه

بررسی میزان آگاهی و استفاده معلمان دوره

علی پاکیزه

عزت دیره

سوران رجبی

ابتدایی شهرستان دشتی از طرح درس و ارتباط
23

الوری
سوران رجبی

خدانظر فرخ نژاد

پرخطر در افزایش آگاهی اجتماعی دانش آموزان
20

بررسی رابطه ی کمال گرایی والدین و خودکار

شهربانو
صفدریان

آن با پیشرفت درسی
بررسی تاثیر آموزش اثربخش کنترل رفتارهای

محمد خمیسی

فاطمه
گشتاسبی

ناصر امینی خویی

سوران رجبی

روح اهلل غالمی

آمدی تحصیلی...
39

بررسی اثربخشی آموزش تعاملی رایانه در

عزت دیره

یادگیری مهارت ICDLهنر جویان دختر پایه

اله کرم پوالدی

رخساره

ریشهری

رئیسی

دوم مقطع کار و دانش ...
31

بررسی رابطه بین میزان استفاده معلمان مقطع

عزت دیره

ناصر امینی خویی

زهرا مهرزاده

متوسطه از راهبردهای یادگیری بر اساس الگوی
کانیه ...
32

مقایسه مهارتهای تعاملی و اجتماعی دانش

عزت دیره

ناصرامینی خویی

افسانه موسوی

آموزان ابتدایی دارای اختالالت یادگیری و عادی
شهر بوشهر
33

34

ارزشیابی برنامه آموزش تلفیقی دانش آموزان

اله کرم پوالدی

سیدموسی

آسیب دیده شنوایی و بینایی شهرستان گناوه

ریشهری

گلستانه

بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و میزان

حجت اهلل فانی

محمد بهروزی

حیدرمحمدپور

محمود بتوان

خالقیت دانش آموزان
35

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر دربهبود
کیفیت تدریس از دیدگاه دبیران

36

تاثیر آموزش خانواده برتاب آوری و سازگاری
اجتماعی دانش آموزان دختر

37

بررسی تاثیر آموزش مهارت های تحصیلی

حبیب پاساالرزاه

زیبا بسارده

ریشهری
علی پوالدی

سید موسی

شیرازی

گلستانه

حسینی

اهلل کرم پوالدی

سیدعبدالصاحب

علی صحت

ریشهری

امامی

بررسی رابطه بین سبک های هویتی و پذیرش

علی پوالدی

عزت دیره

خود در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته

ریشهری

عوامل موثر در عدم رغبت و ترک تحصیل در
بین دانش آموزان

30

زاده
علی پوالدی

قرمزی

سید یداهلل

برخودکار آمدی دانش آموزان
33

علیرضا قاسمی

محمد بهروزی

خدارحم

کریم آتشی

49

شناسایی موانع خالقیت در نظام آموزش ابتدایی

حجت اهلل فانی

حبیب پاساالرزاده

از دیدگاه معلمان و مدیران
41

آموزش راه های کنترل رفتارهای پرخطر به

احمد زاده
حجت اهلل فانی

حبیب پاساالرزاده

دانش آموزان دوره راهنمایی
42

امکانسنجی چگونگی ورود شادی به عنوان

صفیه

عبدالرضا
احمدزاده

حجتاله فانی

تجربه یادگیری به محتوای برنامهدرسی کتب

سیدعبدالصاحب

علی محمدی

امامی

ریاضی پایه پنجم ابتدایی
43

بررسی رابطه بین استفاده از الگوهای فعال

محمد بهروزی

خدانظر فرخ نژاد

سمیه محمودی

تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی شهرستان
دیّر و یادگیری اثربخش فراگیران
44

بررسی علل کاهش یا افزایش دهندهی انگیزهی

سید موسی

کار بر مبنای سطوح نیاز مازلو در کارکنان بنیاد

گلستانه

علی ریشهری

اکرم افراسیابی

شهید و امور ایثارگران استان بوشهر در سال
1301
45

مقایسه عملکرد تحصیلی در فرزندان جانباز
اعصاب و روان ،شاهد و عادی درمقطع متوسطه

علی پوالدی

سید عبدالصاحب

حمیدرضا

ریشهری

امامی

گرمسیری

شهرستان دشتستان در سال 09/30
46

مقایسه میزان استفاده از راهبردهای شناختی و
فراشناختی در بین دانش آموزان تیز هوش و

سید موسی

علی پوالدی

گلستانه

ریشهری

زهرا فقیه زاده

عادی دبیرستان دخترانه بوشهر در سال 01
47

ارزیابی تأثیر جهانی شدن آموزش و پرورش بر

حجتاله فانی

حبیب پاساالرزاده

کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان شهرستان

عبدالموال
رئیسی

پارسیان
43

محمد رضا

فاطمه شاه

بررسی جایگاه درس هنر در دوره دبستان از

محمد قاسم زارع

شهبازی

حسینی

رابطه سبک هویت و شیوه فرزند پروری با خود

سید موسی

آقای ناصر امینی

یونس مظفری

پنداره فردی در دانش آموازان دبیرستانی شهر

گلستانه

خویی

دیدگاه معلمان ابتدایی شهر بوشهر
40

بوشهر
59

بررسی تاثیر جو سازمانی بر موفقیت تحصیلی

سیدعبدالصاحب

جناب آقای

فراگیران دبیرستان های بزرگساالن در استان

امامی

ناصرامینی خویی

محمد آران پور

کهگیلویه و بویر احمد
51

پیش بینی تعهد حرفه ای و دلبستگی شغلی از
طریق خود ارزشیابی های مرکزی در معلمان
مقطع آموزش ابتدایی شهرستان امیدیه

آقای ناصر امینی
خویی

یوسف دهقانی

معصومه
کشاورز

52

بررسی تاثیر آموزش برنامه ی ریزی تحصیلی بر

ناصر امینی خویی

پیشرفت تحصیلی واعتماد به نفس دانش

علی پوالدی

فاطمه خرمی

ریشهری

آموزان دختر پایه ی دوم راهنمای شهر گناوه
53

بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت

محمد بهروزی

شهروندان حرفه ای از دیدگاه معلمان و دبیران
مقطع متوسطه منتطقه قائمیه
54

مقایسه ی باورهای انگیزشی و راهبردهای
خودتنظیمی برای یادگیری در دودرس ریاضی و

سید

هوشنگ

عبد الصاحب

رضایی

امامی
سید موسی

علی پوالدی

معصومه

گلستانه

ریشهری

رستمی

فارسی در بین دانش آموزان مراکز تیز هوشان و
عادی دختر و پسر مقطع سوم راهنمایی شهر
بوشهر
55

بررسی تاثیر الگوی تدریس مبتنی بر فناوری

حجت اله فانی

عباس قلتاش

منوچهرمزارعی

اطالعات و ارتباطات بر انگیزش و عملکرد
تحصیلی در مقایسه با تدریس سنتی در درس
علوم تجربی در دانش آموزان کالس سوم
راهنمایی مدارس عشایری
56

بررسی میزان اثر بخشی معلمین راهنما در

خدانظرفرخ نژاد

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع

سید موسی

محمد کریمی

گلستانه

بهر آسمان

راهنمایی و دبیرستان شاهد و ایثارگرطرح
پراکنده شهر کرمان
57

علل عدم گرایش دختران سال اول متوسطه

علیرضا

شهر قائمیه به رشته های کار دانش و فنی و

قاسمی زاد

ناصر امینی خویی

کرامت اله
جاویدی

حرفه ای از دیدگاه دانش آموزان ،مدیران
مدارس و مشاوران در سال تحصیلی 01-02
53

بررسی میزان بکارگیری تکنولوژی
آموزشی(رسانه های نوین آموزشی) شناسایی

علیرضا

ناصر امینی خویی

قاسمی زاد

خداوردی
بیدخام

مشکالت و موانع آن ها از دیدگاه مسئولین و
معلمان اداره ی آموزش و پرورش شهر قائمیه
50

بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای و

حجت اله فانی

محمد بهروزی

ابراهیم بهمئی

خودکار آمدی بر بهبود توانمند سازی حرفه ای
کارکنان شرکت نفت وگاز آغاجاری
69

ویژگی های شغلی و شخصیتی پیش بینی کننده

علی پاکیزه

تعارض میان فردی معلمان مقطع ابتدایی

علی پوالدی

فاطمه فالحی

ریشهری

شهرستان بوشهر
61

بررسی تاثیر دوره های آموزشی تخصصی نفت و
گاز در بهبود مهارت های شغلی و اعتماد به نفس
حرفه ای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز
آغاجاری

ناصر امینی خویی

محمد بهروزی

غالمرضا بهمئی

62

بررسی روابط عاطفی و سازگاری بر عملکرد

یوسف دهقانی

ناصر امینی خویی

ابراهیم کرمی

تحصیلی دانش آموزان سال آخر دوره متوسط
شهرستان گناوه
63

بررسی رابطه انگیزش تحصیلی با میزان استفاده
از فناوری اطالعات و ارتباطات دانش آموزان

حسین فیاض

حجت اله فانی

بخش

محمد رضا
نبوی

سوم راهنمایی شهرستان گچساران در سال
تحصیلی 09-01
64

بررسی رابطه ی رهبری خدمتگذار و پرهیزگاری
سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین

علیرضا

عزت دیره

شیدا روئین تن

قاسمی زاد

مدیران و دبیران مقطع متوسطه کازرون
65

بررسی نشان گرهای تدریس اثر بخشی و

خدانظرفرخ نژاد

محمد بهروزی

حمیده بهادری

ارزیابی میزان تحقق آن ها در دانشگاه آزاد
اسالمی
66

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با اثر بخشی

ناصر امینی خویی

مقداد کرمی

سازمانی و نگرش نسبت به محیط کار کارکنان

مصطفی
قاسمی

آموزش و پرورش دشتستان
67

بررسی ارتباط سطح کیفیت زندگی خانواده با

ناصر امینی خویی

خود پنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

علی پوالدی

فاطمه حیدری

ریشهری

دوره متوسطه شهر کاکی
63

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر

ناصر امینی خویی

سوران رجبی

معصومه پایمزد

اجتماعی شدن دانش آموزان مقطع راهنمایی
شهرستان بندر لنگه
60

بررسی آسیب های تکنولوژی ارتباطی

یوسف دهقانی

موسی گلستانه

مهدی تیموری

(تلفن همراه،اینترنت،ماهواره و)...
و رابطه ی آن با مهارت های ارتباطی و
سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان
دبیرستانی شهر عسلویه
79

بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی برخالقیت

عباس قلتاش

حجت اله فانی

دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر ایذه
71

بررسی تاثیر هنرو تعمیق هویت ملی دانش

نسب
حجت اله فانی

ناصر امینی خویی

آموزان دوره ی دبیرستان شهرستان کنگان
72

مهوش مردانی

بنت الهدی
صفایی

نقش آموزش کار آفرینی در ایجاد خالقیت

غالمرضا

علی پوالدی

حسین

ازدیدگاه معلمان هنر آموزان و هنر جویان

امینی نژاد

ریشهری

آبادی نیا

هنرستان های کاردانش بندر ماهشهر
73

بررسی نقش مهارت های تاب آوری بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهردر سال تحصیلی 01-02

سید موسی
گلستانه

ناصر امینی خویی

غالمرضا
مهدیان

74

رابطه ی بین هوش فرهنگی و خودکار آمدی

سید

تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

عبدالصاحب امامی

حجت اله فانی

هایده محمدی
گزستانی

واحد بندر عباس
75

بررسی رابطه بین خود باوری،مسئولیت پذیری

عزت دیره

علی پاکیزه

طلعت رضایی

و امید به آینده در دانش آموزان دختر و پسر
پایه های دوم و سوم رشته های نظری مقطع
متوسطه شهر آبپخش
76

بررسی کارایی ارزشیابی توصیفی بر عملکرد
دانش آموزان دوره ابتدایی (مطالعه موردی شهر

سیدعبدالصاحب

غالمرضا جمالی

نسیم فقیه

امامی

بوشهر) در سال تحصیلی 09-01
77

بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی

محمد بهروزی

در بین دانش آموزان مقطع شهرستان امیدیه
73

بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی با
تاب آوری و جرات ورزی در دانش آموزان مقطع

اله کرم پوالدی

فریبا تیموری

ریشهری
سیدموسی

عزت دیره

ابوالحسن دیره

گلستانه

متوسطه منطقه زیدون
70

بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش هیجانی با

ناصرامینی خویی

سطوح یادگیری سازمانی در بین مدیران مدارس

علی پوالدی

صغری مشوش

ریشهری

شهرستان دشتستان
39

بررسی نقش جنسیت معلم بر اعتماد به نفس و

سیدموسی

وضعیت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر

گلستانه

ناصر امینی خویی

زهرا خمبری

مقطع ابتدایی شهر بوشهر
31

بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و
خودپنداره با سازگاری اجتماعی دانش آموزان

سیدموسی

علی پوالدی

سیدمحمد

گلستانه

ریشهری

موسوی

دوره متوسطه شهر برازجان
32

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش حضوری و

آزیتا نورزی

رحیم طهماسبی

غیرحضوری در مورد بهداشت باروری در ارتقاء

صغری
درخشان

سطح آگاهی زوجین باردار مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گناوه 1301
33

بررسی رابطه ی یادگیری مشارکتی با توسعه

ناصرامینی خویی

باورهای دختر و پسر شاخه کاردانش شهرستان

سیدموسی

مهدیه فوالدی

گلستانه

کنگان
34

تاثیر آموزش مولفه های شناختی رشد پیاژه بر

سیدموسی

عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر  11-7سال

گلستانه

عزت دیره

جمشید
محمودی

(مدارس ابتدایی) مدارس طرح پراکنده ی شاهد
شهرستان میناب در سال تحصیلی 09-30
35

آموزش مهارت های تفکر و تاثیر آن بر موفقیت
تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
راهنمایی شهر اهرم در سال تحصیلی 01-02

سیدموسی
گلستانه

ناصر امینی

آذر رسولی

36

میزان اثر بخشی پژوهش سراهای دانش آموزی

ناصر امینی

محمد بهروزی

در ارتقاء نگرش پژوهش محوری دانش آموزان

معصومه
شفیعی

مقطع متوسطه شهرستان برازجان
37

تاثیر آموزش روش های خالقانه بر ارتقاء
خالقیت و سازگاری اجتماعی کودکان پیش

سیدموسی

ناصر امینی

مریم امیدوار

گلستانه

دبستانی
33

بررسی تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم

عزت دیره

علی پاکیزه

اجتماعی و ادبیات فارسی دوره راهنمایی

فاطمه حسن
پور

تحصیلی بر اساس نابرابری جنسیتی
30

برنامه استراتژیک توسعه شهری خارگ

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

(افق)1494
09

بررسی ارتباط بین خودکارآمدی تحصیلی و

محمدرضا
گماشی

ناصرامینی خویی

خالقیت با رشته های تحصیلی دبیرستانهای

سیدموسی

اسماء صبوحی

گلستانه

دخترانه و پسرانه عالیشهر
01

تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی بر اساس

سیدموسی

غالمرضا امینی

کبری حاجی

مولفه های ایمنی روانی-اجتماعی با رویکرد

گلستانه

نژاد

زاده

آسیب شناسانه
02

جایگاه قومیت در کتب درسی دوره ابتدایی

03

بررسی اثر بخشی کاربرد نظریه هوش های

غالمرضا امینی

سیدموسی

زبیده حاجی

نژاد

گلستانه

زاده

ناصرامینی خویی

علی پاکیزه

ارزیتا ضالین

چندگانه گاردنر بر فرآیند یاددهی-یادگیری
درس دین و زندگی دانش آموزان دوم متوسطه
شهرستان بوشهر
04

رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و

ناصرامینی خویی

شغلی معلمان مقطع راهنمایی شهرستان بوشهر
05

بررسی مقایسه ای شیوه های فرزندپروری در
اثربخشی یادگیری و سالمت روانی دختران

علی پوالدی

فرزانه بوشهری

ریشهری
علی پوالدی

ناصرامینی خویی

سمیه جوکار

ریشهری

دبیرستان های فراشبند
06

ارزشیابی اثر بخشی درونی برنامه درسی دوره

سید موسی

کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی درسی

گلستانه

یوسف دهقانی

محمد
پناهنده پور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از دیدگاه
دانشجویان و اساتید
07

مقایسه خالقیت و عالیق شغلی بین دانش

سید عبدالصاحب

آموزان ممتاز و عادی دوره متوسظه در شهر

امامی

اهرم

علی پاکیزه

حسین
علمداری

03

تاثیر قصه گویی در کسب مهارت های کالمی

ناصر امینی خویی

کودکان پایه سوم ابتدایی شهرستان دشستان
00

غالمرضا نادری
زاده

مقایسه خود ارزیابی عملکرد نظارت و راهنمایی

علی پوالدی

آموزشی مدیران مدارس شهرستان دشستان با

ریشهری

ناصر امینی خویی

199

محمد جعفر
اسدی

ارزیابی صورت گرفته توسط معلمان از آن ها
بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر

نسرین خدایار

برازجانی
ناصر امینی

حجت اله فانی

موسی صالحی

توانمند سازی حرفه ای ،خود پنداره حرفه ای و..
191

اثر بخشی آموزش به شیوه شاگرد محوری بر

عزت دیره

یوسف دهقانی

خالقیت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

اسماعیل
زاهدی نسب

راهنمایی شهرستان دشتستان
192

بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی و وجدان

ناصر امینی

محمد بهروزی

تحصیلی با عملکرد دانش آموزان موفق و

سید نعمت
موسوی

ناموفق مقطع دبیرستان شهرستان دشتستان
193

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با عملکرد

ناصر امینی خویی

تحصیلی دانش آموزان موفق و ناموفق شهر

علی پوالدی

عباس جابری

ریشهری

برازجان
194

بررسی رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی و

ناصر امینی

محمد بهروزی

روابط انسانی بین معلمان مدارس راهنمایی

محمد شریف
پهله

شیب کوه
195

مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان یادگیری

یوسف دهقانی

ناصر امینی خویی

فریبا بحرینی

دانش آموزان تحت آموزش هوشمند با سایر
دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بوشهر
196

تاثیر آموزش بهداشت مدارس بر ارتقا آگاهی

ناصر امینی خویی

های بهداشتی و تغییر نگرش نسبت به سالمت

غالمرضا

فاطمه

نادری زاده

اسکندری

روانی و جسمی در دانش آموزان دختر مقطع
ابتدایی شهر کاکی
197

بررسی رابطه ی سبک تفکر و استفاده از وسایل

عباس قلتاش

حجت اله فانی

طیبه صفر زاده

کمک آموزشی در تدریس دبیران مدارس
راهنمایی شهر ایذه در سال 30-09
193

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر جرات

ناصر امینی خویی

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

محمد حیدری

ورزی و مهارت های ارتباط اجتماعی دانش
آموزان دوره متوسطه شهر کاکی
190

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در ارتقا

ناصر امینی

علی پاکیزه

نجیمه شکاری

انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ........
119

اثر بخشی آموزشی توانمند سازی روانی و حرفه
ای بر ارتقاء عزت نفس و خود پنداره زنان سر
پرست خانوتده کمیته امداد شهرستان دیر

ناصر امینی خویی

محمد بهروزی

افشین رنجبر

111

بررسی ارتباط بین نیاز های آموزشی والدین با
اختالالت رفتاری کودکان پیش دبستانی

حبیب پاساالر

محمد بهروزی

روح اهلل شرفی

زاده

شهرستان شیراز
112

بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سرمایه

علی پاکیزه

خدا نظر فرخ نژاد

روانشناختی در میزان اشتیاق شغلی و سازگاری

گوهر موسوی
آبدگاه

شغلی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان
گچساران
113

بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،مهارت های

ناصر امینی

محمد بهروزی

اجتماعی و انگیزه تحصیلی با پیشرفت دانش

خضر حمزییان
مطلق

آموزان پسر کالس اول متوسطه شهر خورموج
در سال تحصیلی 02_03
114

بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی (جمعیت

سید موسی

علی پوالدی

نگاری) در انسجام خانوادگی و سالمت عمومی

گلستانه

ریشهری

صدیقه عزیزی

فرزندان زنان شاغل و غیر شاغل در شهر
بوشهر
115

بررسی رابطه بین خود تنظیمی و هوش هیجانی

ناصر امینی

در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
116

رابطه بین مهارت های زندگی ،خالقیت و
احساس هویت با سازگاری اجتماعی دانش

سید موسی

رباب آرین

گلستانه
علی پوالدی

محمد بهروزی

زینب جنگجو

ریشهری

آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بوشهر
117

بررسی میزان فرسودگی شغلی آموزگارن دوره
ابتدایی شهر خورموج و ارتباط آن با سالمت

سید موسی

علی پوالدی

گلستانه

ریشهری

علی مقدس نیا

روانی ،کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی آنان
113

شناسایی روش های گسترش صالحیت های

یوسف دهقانی

علی پاکیزه

مسعود نکوزاد

حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان پارسیان
متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
110

بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر

ناصر امینی خویی

محمد بهروزی

احمد مهتدی

رضایت از زندگی دانش آموزان پسر مقطع
متوسطه شهر برازجان
129

ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف

علیرضا

تعلیمات اجتماعی ششم بر اساس مولفه های

قاسمی زاد

یوسف دهقانی

فاطمه
اسد الهی

موجود در سند تحول بنیادبن (هویت ملی،
اخالق ،آداب و مهارت های زندگی)
121

بررسی رابطه بین تعلل ورزی و راهبردهای
مقابله ای با وضعیت تحصیلی در دانش آموزان
سال دوم دبیرستان شهر کازرون در سال
تحصیلی03_02

علی پوالدی
ریشهری

علی پاکیزه

ندا استوار

122

شناسایی ویژگی های حرفه ای و اخالقی
معلمان برتر از لحاظ کیفیت تدریس و نقش آن

سید موسی

علی پاکیزه

رضا غالمیان

گلستانه

در انگیزش دانش آموزان دبیرستانی شهر بوشهر
123

پیش بین ابراز وجود در دانش آموزان با توجه به
هوش هیجانی و سرسختی روان شناختی

124

بررسی اثر بخشی شیوه آموزش و پرورش محور

علی پوالدی

سید موسی

ریشهری

گلستانه

محمد بهروزی

ناصر امینی خویی

خدر بهادری

حدیثه ارشاد

مبتنی بر فناوری های نوین بر افزایش یادگیری
علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه پنجم
ابتدایی شهرستان بوشهر
125

بررسی راهکار های نهادینه کردن تفکر اقدام

علی پاکیزه

خدانظر فرخ نژاد

علی حمیدانی

پژوهی در دبیران دوره ی راهنمایی منطقه ی
عسلویه در سال تحصیلی 01_02
126

بررسی روش های موثر کاربرد فن آوری اطالعات

محمد بهروزی

جلیل عظیم پور

حسن شکوهی

و ارتباطات ( )ICTدر مدارس مقطع متوسطه
شهرستان بوشهر
127

نقش گروه های ایثارگری و خانواده های شهدا

حبیب پاساالرزاده

محمد بهروزی

در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف بوشهر
123

بررسی زمینه ای آموزشگاهی آسیب پذیری

شهرزاد کوه
پیکر بوشهری

یوسف دهقانی

محمد بهروزی

تربیت اجتماعی دانش آموزان از دیدگاه معلمان

حکیمه رعیت
فرد برازجانی

مدارس ابتدایی شهرستان دشتستان
120

بررسی نیازهای روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و

ناصر امینی

تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر دارای

سیدموسی

بدریه بدری

گلستانه

استعداد درخشان مقطع راهنمایی شهرستان
بندرعباس
139

بررسی رابطه بین مدیریت اخالق گرا با بهره وری

غالمرضا

سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان

نادری زاده

محمد بهروزی

یاسر
حیدربیگی

ایالم
131

بررسی نقش آموزش فنی و حرفه ای در پاسخ به

مقداد کرمی

ناصر امینی خویی

بازار کار در منطقه پارس جنوبی
132

بررسی رابطه میان خوش بینی و بهزیستی

مالک
غالمی تنها

ناصر امینی خویی

محمد بهروزی

فاطمه توکل

روانشناختی کارکنان با کیفیت زندگی کارکنان
در سازمان آموزش و پرورش بوشهر
133

بررسی تاثیر تشکیل حلقه های درس پژوهی بر
عملکرد آموزشی و ارتقاء مهارت های حرفه ای
معلمان ابتدایی شهرستان بندر ماهشهر

محمد بهروزی

علی پوالدی
ریهشهری

مهناز قنواتی

134

بررسی رابطه بین دانش فراشناختی با استدالل
رفتار اخالقی در بین دانش آموزان سال سوم

علی پوالدی

ناصر امینی خویی

ریشهری

امید علی
الهامی جو

راهنمایی شهرستان کهگیلویه
135

بررسی علل فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی

محمد بهروزی

علی پاکیزه

ناکامی دانش آموزان شهر بوشهر در ورود به

راضیه قاید
سرکره

آموزش عالی از دیدگاه مدیران ،معلمان و دانش
آموزان سال چهارم دبیرستان
136

اثربخشی آموزش بازتابی شناختی بر کاهش

یوسف دهقانی

عزت دیره

صادق بازیار

میزان درماندگی آموزش و افزایش انگیزه
تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ممسنی
137

بررسی رابطه ذهنیت فلسفی (تعمق،جامعیت و

ناصر امینی

محمد بهروزی

قابلیت پذیری)برخالقیت و عملکرد تحصیلی

حسین غالم
پور

دانش آموزان ....
133

130

بررسی تاثیر الگوهای ارزشی دانشجویان

ناصر امینی خوئی

محمد بهروزی

محترم

برنگرش آنان به آینده شغلی(موردمطالعه

عبداللهی

دانشجویان دانشکده فنی دختران الزهراء)

ارجنکی

بررسی عوامل موثر درتربیت دینی ازنظر
مدیران،دبیران دینی ودانش آموزان متدین

علی پوالدی

ناصر امینی

ریشهری

تهمینه
تنگستانی زاده

شهربوشهر
149

مقایسه اثر بخشی روش فعال فناورانه وروش

ناصر امینی

-----

آزیتاشریفی

سنتی آموزش درس فیزیک درنگرش نسبت به
مدرسه وانگیزه تحصیلی دانش آموزان سال اول
متوسطه دوره دوم
141

بررسی اثر بخشی کاربرد رسانه های الکترونیکی

مولود کیخسروانی

جلیل عظیم پور

بربهبود فرآیند یادگیری دانش اموزان مقطع

سودابه
جاگرانی

ابتدایی شهر بوشهر
142

بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی وسبک
های مدیریتی با اثر بخشی مدیران دبیرستان

حبیب پاساالر

مقداد کرمی

زاده

منصور خرم
آبادی

شهرستان گناوه ازدیدگاه معلمان
143

راهکار های نهادینه کردن فرهنگ بسیج

یوسف دهقانی

درجامعه وبررسی آثاراجتماعی وفرهنگی آن

سید موسی

حسین زرین

گلستانه

نام

ازدیدگاه دانش آموزان بسیجی متوسطه
144

رابطه خود کار آمدی تحصیلی بااحساس
شادکامی دردانش آموزان پسر ودختر مقطع
متوسطه (دوره اول)شهربرازجان درسال
تحصیلی03-04

حبیب پاساالر
زاده

سوران رجبی

علیرضاحسینی

145

بررسی تحلیلی کتاب درس علوم اجتماعی پایه

یوسف دهقانی

محمد بهروزی

حسین غالمی

ششم ابتدایی درآموزش وپرورش جمهوری
اسالمی بربنیاد کاربست شهروند ملی
146

بررسی اثربخشی آموزش های خانواده و توسعه

آیت اهلل کریمی

محمد بهروزی

و کیفیت بخشی به آن در آموزش و پرورش

هوشنگ
حقانی پور

استان خوزستان
147

بررسی عوامل روانی.اجتماعی.آموزشی و

آیت اهلل کریمی

محمد بهروزی

فرهنگی.پایین بودن نرخ ماندگاری سواد

غالمعلی
چنگلوایی

بیسوادان ثبت نام شده در کالس های
سوادآموزی استان خوزستان
143

قدرت پیش بینی کنندگی انگیزه های رفتار

علی پوالدی

سید موسی

فضل اهلل

مدنی سازمانی .خودکارآمدگی شغلی و خود

ریشهری

گلستانه

فیاضی اصل

تنظیمی با رفتار مدنی معطوف به فرد و سازمان
در معلمان مرد مقطع متوسطه شهر بهبهان
140

بررسی شیوه های تقویت یادگیری پژوهش مدار

یوسف دهقانی

با توجه به فن آوری های نوین در مدارس

علی پوالدی

هادی نیکباغ

ریشهری

متوسطه منطقه زیدون
159

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر ارتقاء

محمد قاسم زارع

ناصر امینی خویی

نصیر یوسفی

مهارت های شناختی دانش آموزان شهرستان
دشتستان در سال تحصیلی 30-09
151

بررسی تاثیر آموزش عملی درس کار و فناوری

سید اصغر موسوی

محمد بهروزی

علی رزمی

پایه هفتم در ایجاد انگیزه ورود دانش آموزان به
رشته های فنی شهرستان کازرون
152

بررسی مطالعه سبک های یادگیری در دانش

ناصر امینی

عزت دیره

آموزان یک زبانه و دوزبانه و رابطه آن با هوش

مهران مجیدی
نژاد

هیجانی .انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در
دانش آموزان مقطع متوسطه شهر یاسوج
153

بررسی اثربخشی راهبردهای کاهش تعارض میان

ناصر امینی خویی

خانه و مدرسه بر میزان ترک تحصیل دانش

حبیب پاساالر

محمود رحمانی

زاده

آموزان پسرانه و دخترانه شهرستان فراشبند
154

نقش سازمان دهی مردم نهاد در ارتقاء روابط
فرهنگی و اجتماعی مردم استان بوشهر

محمد بهروزی

حبیب پاساالر
زاده

فاطمه مزینی

155

بررسی و تبیین عوامل خانوادگی موثر بر میزان

علی پوالدی

گرایش به یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی

ریشهری

ناصر امینی

معصومه
گورکانی

شهر جره -باالده
156

بررسی تاثیر رسانه های آموزشی نوین بر انگیزه

ناصر امینی خویی

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقاطع ابتدایی

علی پوالدی

بتول حیات

ریشهری

داوودی

شهرستان گناوه
157

بررسی عوامل ارتباطی موثر در ارتقاء کیفیت

امیر فرخ نژاد

محمد بهروزی

آموزش در مدارس متوسطه منطقه بندر ریگ

153

محمد حسن
حیات

بررسی تاثیر ترجیحات ارزشی معلمان بر نگرش

علی پوالدی

آنان به شغل معلمی(مورد مطالعه معلمان بخش

ریشهری

امیر فرخ نژاد

غالمرضا
حیدری

دلوار)
150

بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر

یوسف دهقانی

یادگیری مفاهیم و توانایی حل مسائل ریاضی

سید موسی

یعقوب آرایش

گلستانه

سال اول دبیرستان پسرانه شهرستان پارسیان
169

بررسی نقش معلمان در ارتقاء فرهنگ عمومی

بهرام فداییان

بهمن توفیقی

علی جاللی

دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان متوسطه
دوم شهرستان بوشهر
161

مطالعه و بررسی آموزش های اخالق مدنی در
کتاب های درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان

علی پوالدی

سید موسی

ریشهری

گلستانه

نرگس ادیبان

ابتدایی شهر بوشهر
162

اثر کارگاه های آموزش پیشگیری از اعتیاد بر

یوسف دهقانی

نگرش و گرایش دانش آموزان پیش دانشگاهی

سید موسی

طیبه سبوطی

گلستانه

نسبت به اعتیاد در شهرستان کنگان
163

مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت زمان و برنامه

ناصر امینی

موفقیت تحصیلی بر انگیزش پیشرفت و

علی پوالدی

سیده عطیه

ریشهری

کابلی

خودپنداری دانش آموزان سال دوم مقطع
متوسطه دبیرستان دخترانه نمونه شهر بوشهر
164

بررسی رابطه بین سلسله مراتب ارزش های

ناصر امینی

اجتماعی با انگیزش شغلی و احساس

علی پوالدی

سید عباس

ریشهری

هاشمی

خودکارآمدی شغلی در کارکنان کمیته امداد
امام خمینی(ره) استان بوشهر
165

تاثیر نوع نظام جبرانی خدمت بر انگیزش شغلی
و حفظ و نگهداری نیروی متخصص در آموزش
عالی شهرستان آبادان

حبیب پاساالرزاده

بهرام فداییان

فاطمه موسوی

166

بررسی تحلیلی کتاب درس علوم اجتماعی پایه

یوسف دهقانی

محمد بهروزی

حسین غالمی

ششم ابتدایی در آموزش و پرورش جمهوری
اسالمی بر بنیاد کاربست شهروند ملی
167

راهکارهای نهادینه کردن فرهنگ بسیج در

یوسف دهقانی

جامعه و بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی آن

163

رابطه خودکارآمدی تحصیلی با احساس

حبیب پاساالرزاده

سید موسی

حسین زرین

گلستانه

نام

سوران رجبی

علیرضا
حسینی

شادکامی در دانش آموزان پسر و دختر مقطع
متوسطه(دوره اول)شهربرازجان در سال
تحصیلی 03-04
160

بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و

حبیب پاساالرزاده

مقداد کرمی

سبک های مدیریتی با اثربخشی مدیران

منصور خرم
آبادی

دبیرستان شهرستان گناوه از دیدگاه معلمان
179

تاثیر آموزش جرات ورزی بر افزایش مسولیت

سید موسی

پذیری.جرات ورزی و سازگاری اجتماعی دانش

گلستانه

ناصر امینی

رضا زارعی

آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان جم
171

بررسی رابطه ی بین پاسخ گویی سازمانی با

علی اکبر قاسمی

محمد بهروزی

اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان

خجسته رفیعی
نژاد

دانشگاه پیام نور اهرم
172

بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان
پسر دوره ابتدایی جهت شرکت در نماز جمعه

علی پوالدی

محمد بهروزی

ابراهیم کاظمی

ریشهری

شهرستان بوشهر
173

بررسی میزان خالقیت استادان و اثربخشی

محمد قاسم زارع

تدریس آنها در دانشگاه آزاد اسالمی واحد

سید موسی

نجف نجفی

گلستانه

بوشهر
174

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع

محمدرضا بحرانی

بهرام فداییان

ابتدایی بر مبنای تربیت سالمت مدار

175

مقایسه مسولیت پذیری.پشتکار تحصیلی.

نسرین
درفشان

عزت دیره

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

گرایش به تقلب در بین دانش آموزان ایرانی و

زهره جمهوری
کریمی

افغانی مدارس ابتدایی شهرستان دشتستان
176

بررسی موانع به کارگیری فن آوری اطالعات و
ارتباطات در فرآیند تدریس و بادگیری در نظام
دانشگاهی(دانشگاه خلیج فارس بوشهر)

خدانظر فرخ نژاد

محمد بهروزی

محمد هاشم
پایدار

177

رابطه کم رویی و پذیرش اجتماعی با فرسودگی

ناصر امینی خویی

تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان در

علی پوالدی

بهنام شعبانی

ریشهری

شهرستان فراشبند
173

بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی،

علی پاکیزه

ناصر امینی

لیدا سامی وند

خودکارآمدی و اضطراب بین دانش آموزان
دبیرستانی تیزهوش و عادی شهر بوشهر
170

مقایسه معنای زندگی ،فراشناخت و سبکهای
هویتی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر

علی پوالدی

ناصر امینی

ریشهری

زهرا شریفی
بلو

بوشهر
139

بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار

فاخته ماهینی

عزت دیره

اجتماعی دانش آموزان شهرستان دشتستان

131

مقایسه مسئولیت پذیری ،مهارت های زندگی و

ابراهیم صابری
مطلق

عزت دیره

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

سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر

خدیجه
سردشتکی

مدارس شبانه روزی و روزانه دوره متوسطه اول
شهرستان دشتستان
132

بررسی میزان توانمندی دبیران دوره متوسطه

محمد شیخیانی

مولود کیخسروانی

دوم در بکارگیری فناوری های نوین آموزشی و

بنت الهدی
نیکنام

رابطه آن با انگیزش تحصیلی دانش آموزان
133

بررسی عوامل نارساخوانی و نارسانویسی دانش

محمد بهروزی

حبیب پاساالرزاده

زینب مزینی

آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان بوشهر

134

بررسی عوامل و میزان فرسودگی تحصیلی و

ناصر امینی

رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

علی پوالدی

احمد محمدنیا

ریشهری

مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوشهر
135

بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

ناصر امینی

محمد بهروزی

عبداهلل طاهری

موثر در تمایل و انگیزه ادامه تحصیل از دیدگاه
دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بندر گناوه
136

تعیین رابطه شادی با اعتماد به نفس و
خودکارآمدی معلمین ابتدایی شهرستان باشت

مولود کیخسروانی

عزت دیره

ابراهیم
بیعتی منش

137

بررسی تاثیر استفاده از روش های نوین تدریس

علی پوالدی

با رویکرد فعال بر پرورش تفکر در دانش آموزان

ریشهری

یوسف دهقانی

معصومه منفرد

چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی شهرستان کنگان
133

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی معلمان با

مقداد کرمی

ناصر امینی

لیال بردستانی

مشارکت اجتماعی در مدارس ابتدایی بوشهر

130

اثر بخشی آموزش تفکر مثبت بر کاهش

ناصر امینی

ناسازگاری و افزایش شادکامی و احساس

علی پوالدی

فرخنده بادپر

ریشهری

خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستان شهرستان
چرام
109

بررسی میزان انطباق فعالیت های آموزشی –

ناصر امینی

محمد بهروزی

ولی شهبازی

پرورشی مدارس منطقه زیدون با سند تحول
بنیادین
101

بررسی اثربخشی بین آموزش توانمندسازی
روانی بر افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی
بین کارمندان و مدیران شهر بوشهر

ناصر امینی

محمد بهروزی

مقصود عربی
بالغی

