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1389.ثزرعي عبختبري ٍ ػولكزدي گزٍُ ّبي آهَسؽي ٍ هيشاى احزثخؾي آى در فزآيٌذ آهَسػ در دٍرُ ي هتَعغِهؼبًٍت آهَسػ هتَعغ1ِ

1389.اًجبم هغبلؼبت تحليلي در هَرد پيؾزفت تحقيلي ٍ افت تحقيلي دردٍرُ هتَعغِ ًظزيهؼبًٍت آهَسػ هتَعغ3ِ

1389.(در ارتمبي كيفي آهَسػ ٍ پزٍرػ اثتذايي )پزٍرؽي رٍعتبيي –ارسؽيبثي اجزاي عزح آسهبيؾي هجتوغ ّبي آهَسؽي هؼبًٍت آهَسػ اثتذايي15

1389.ايزاًي در احزثخؾي فؼبليت ّبي هؾبٍرُ اي در هذارط _عزاحي ٍ ارائِ الگَي رٍيكزد هؾبٍرُ هجتٌي ثز ديي ٍ فزٌّگ اعالهي  هغبلؼِ ثِ هٌظَرهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي19

1389.ثزرعي راّكبرّبي گغتزػ ًمؼ تزثيتي  هؼلوبى ٍ كبركٌبى هذرعِ در راثغِ ثب ايفبي ًمؼ پزٍرؽي در هذارطهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي21

1389.هغبلؼِ تغجيمي ّذايت تحقيلي ٍ تزثيتي ٍ ارائِ الگَي هغلَة ّذايت تحقيلي در ايزاىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي22

1389آعيت ؽٌبعي ثزًبهِ البهِ ًوبس در هذارط ثِ تفكيك دٍرُ تحقيلي ثب توزكش در دٍرُ هتَعغِ پغزاىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي25

1389.(ع)ٍهؼقَهيي (ؿ)ثزرعي هيشاى ؽٌبخت، ًگزػ ٍ الگَ پذيزي داًؼ آهَساى پبيِ آخزهتَعغِ اس پيبهجز هؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي26

1389.ثزرعي هيشاى احز ثخؾي ؽَراي داًؼ آهَسي در فؼبليت ّبي پزٍرؽي هذارطهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي27

1389.ثزرعي هيشاى كبرايي ٍ احز ثخؾي فؼبليت ّبي كبًَى ّبي فزٌّگي ٍ تزثيتي داًؼ آهَساىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي28

1389.ثزرعي هيشاى ؽيَع عَء هقزف هَاد هخذر در ثيي داًؼ آهَساى ٍ ؽٌبعبيي ػَاهل ّوجغتِ ثب آىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي30

1389. ثزرعي هيشاى ؽيَع رفتبرّبي پزخغز در ثيي داًؼ آهَساىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي31

1389. ثزرعي هيشاى ؽيَع هقزف عيگبر، لليبى ٍ هؾزٍثبت الكلي در ثيي داًؼ آهَساىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي32

1389. ثزرعي هيشاى ؽيَع عَء تغذيِ در ثيي داًؼ آهَساى دٍرُ اثتذايي در چٌذ اعتبى كؾَرهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي33

1389.       ارسؽيبثي احزثخؾي ثزًبهِ ّبي عالهت در هذارط هؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي34

1389 در ايزاى3-3-6هغبلؼِ ثِ هٌظَر ارائِ الگَي ّذايت تحقيلي داًؼ آهَساى ثز اعبط عبختبر آهَسؽي هؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي38

1389. عبلِ كؾَر16 تب 11در داًؼ آهَساى (لَردٍسيظ)ٍكوزي(كبيفَسيظ) ثزرعي ٍضؼيت اًحٌبّبي عتَى فمزات ، پؾتيهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي39

1389.ثزرعي هيشاى ٍ حذت رٍيِ در آراء ديَاى ػذالت اداري در حيغِ آهَسػ ٍ پزٍرػ  هؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ46

1389.  ثزرعي آراء اًفكبكي ّيأت ّبي رعيذگي ثِ تخلفبت اداري ٍ ارتجبط آى ثب تخلفبت اًجبم ؽذُهؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ47

1389. ثزرعي ًمبط لَت ٍ ضؼف لبًَى رعيذگي ثِ تخلفبت اداري در ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػهؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ48

1389.تحليل ٍضؼيت هٌبثغ هبلي آهَسػ ٍ پزٍرػ در ثزًبهِ چْبرم ٍ جبيگبُ آى در ثزًبهِ پٌجن تَعؼِهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي56

1389.عزاحي ٍ تذٍيي عيبعت ّب ٍ راّجزدّبي هَرد ًيبس تَعؼِ ثخؼ غيزدٍلتي آهَسػ ٍ پزٍرػ ثز اعبط رٍيكزد ثزًبهِ پٌجن تَعؼِ ٍ عٌذ چؾن اًذاس ثيغت عبلِ كؾَرهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي57

1389.ارسيبثي كبرآيي داخلي آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ آحبر التقبدي ًبؽي اس آى در ثزًبهِ چْبرم تَعؼِ التقبديهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي58

1389.افَل حبكن ثز تْيِ ٍ تذٍيي اعبعٌبهِ ّب ٍ همزرات آهَسػ ٍ پزٍرػ در دٍرُ ّبي هختلف تحقيلي هجتٌي ثز عٌذ هلي آهَسػ ٍ پزٍرػ ح.دثيز خبًِ ؽَراي ػبلي آ65

1389.ثزرعي تحليلي ٍ ٍاكبٍي هَضَػي ثخؾٌبهِ ّب ٍ دعتَرالؼول ّبي فبدرُ اس عغَح هختلف عبسهبًي ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ ثزاي ٍاحذّبي آهَسؽي در عِ عبل تحقيلي گذؽتِح.دثيز خبًِ ؽَراي ػبلي آ66

1389.تبحيز جْؼ تحقيلي ثز رؽذ ػبعفي ،اجتوبػي ٍ پيؾزفت تحقيلي داًؼ آهَساى(پيگيزاًِ )هغبلؼِ عَلي ح.دثيز خبًِ ؽَراي ػبلي آ67

1389.ثزرعي كبركزدّبي آؽكبر ٍ پٌْبى تٌَع ٍ چٌذگًَگي هذارطح.دثيز خبًِ ؽَراي ػبلي آ70

1389.هغبلؼِ تغجيمي همزرات اًضجبعي ،تحقيلي ، ارسؽيبثي ٍ اداري هبلي در آهَسػ ٍ پزٍرػ كؾَرّبي ّذفح.دثيز خبًِ ؽَراي ػبلي آ71

1389.ارايِ الگَي اعتبًذارد ًيبسعٌجي آهَسػ ّبي كَتبُ هذت كبركٌبىهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري72

1389.ثزرعي  هيشاى احز ثخؾي دٍرُ ّبي آهَسػ ضوي خذهت در ارتمبء تَاًوٌذي ّبي فزٌّگيبىهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري73

1389.ثزرعي تغجيمي الگَّبي ًظبم آهبري آهَسػ ٍ پزٍرػ در كؾَرّبي هٌغمِهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري74

ِ اي هؼلوبى در ايزاى هجتٌي ثز عٌذ هلي آهَسػ ٍ پزٍرػهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري75 1389.ؽٌبعبيي  راّكبرّبي اجزايي هٌبعت ًظبم تأهيي، تزثيت ٍ تَعؼِ حزف

1389.ثزرعي هيشاى تحمك ارسػ ّبي اعالهي در داًؼ آهَساى راٌّوبيي ٍ هتَعغِ ثِ تفكيك جٌغيتدفتز اهَر سًبى89

1389ثزرعي هيشاى ػول ثِ ٌّجبرّبي اعالهي در داًؼ آهَساى راٌّوبيي ٍ هتَعغِ ثِ تفكيك جٌغيتدفتز اهَر سًبى90

1389.ثزرعي ٍضؼيت آهَسػ ٍ پزٍرػ ًيزٍي اًغبًي آساد هذارط ٍ هزاكش غيزدٍلتي ٍ ارائِ راّكبرّبي كيفيت ثخؾي آهَسػ ًيزٍي اًغبًيعبسهبى هذارط غيز دٍلتي ٍتَعؼِ هؾبركت ّبي هزدهي98

1389. هغبلؼِ تغجيمي آهَسػ ٍ پزٍرػ غيزدٍلتي ايزاى ثب كؾَرّبي ّذفعبسهبى هذارط غيز دٍلتي ٍتَعؼِ هؾبركت ّبي هزدهي99

(1390 و 1389در سال هاي )عناوين اولويت هاي پژوهشي پژوهشکده تعلین وتربیت پژوهشگاه هطالعات آهوزش و پرورش 
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(1390 و 1389در سال هاي )عناوين اولويت هاي پژوهشي پژوهشکده تعلین وتربیت پژوهشگاه هطالعات آهوزش و پرورش 

ـ ّب ٍ ارائِ هذل هٌبعت ٍ هغلَة ثزاي جذة ٍ ًگْذاؽت ثي عَاداى ثبليوبًذُ دراعتبى ّبًْضت عَاد آهَسي112 1389.ثزرعي ؽبخ

1389.ثزرعي ٍ ارائِ راّكبرّبي هٌبعت عزح ؽٌبعبيي اعوي كبرثزدي ثي عَاداىًْضت عَاد آهَسي113

1389.(ؽٌبعبيي هغبيل ٍ هؾكالت )آعيت ؽٌبعي الوپيبدّبي ػلوي ثبؽگبُ داًؼ پضٍّبى جَاى120

1389.ارسيبثي كبرآيي درًٍي ٍ ثيزًٍي ثبؽگبُ داًؼ  پضٍّبى جَاى ثبؽگبُ داًؼ پضٍّبى جَاى121

ِ اي ٍعبسهبى هلي پزٍرػ اعتؼذادّبي درخؾبى132 ِ ّبي ػلَم اًغبًي، تزثيت ثذًي، هؼبرف اعالهي، ٌّز، فٌي ٍ حزف ِ اي ٍ اعتبًي.... اهكبى عٌجي ايجبد هزاكش پزٍرػ اعتؼذادّبي درخؾبى در سهيٌ ِ ّبي هٌغم 1389.ثب تَجِ ثِ سهيٌ

ِ اي در عٌذ هلي آهَسػ ٍ پزٍرػپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت174 ِ ّبي آهَسػ فٌي ٍ حزف 1389. اهكبى عٌجي تحمك ثزًبه

1389.ثزرعي ٍ همبيغِ ّشيٌِ توبم ؽذُ آهَسػ ٍ پزٍرػ در هذارط دٍلتي ٍ غيزدٍلتيپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت175

ِ  درعي هقَةپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت176 ِ ّبي ثزًبه 1389.هغبلؼبت تؾخيقي ٍ آعيت ؽٌبعي ثزًبهِ ّبي پزٍرؽي ٍ فَق ثزًبهِ اس هٌظز اًغجبق ثب هؤلف

1389.ثزرعي ٍيضگي ّبي هَجَد هذارط ثزاعبط ٍيضگي ّبي هذرعِ تَاًوٌذپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت177

1389.ارسؽيبثي ثزًبهِ ثشرگذاؽت همبم هؼلن ٍ ارائِ الگَي ثْيٌِپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت178

ِ ّبي آهَسػ ٍ پزٍرػ ثب آهَسُ ّبي اعالهي ٍ ارائِ راّكبرّبي هٌبعتپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت179 1389.ثزرعي هيشاى اًغجبق ثزًبه

1389.ثزرعي راُ ّبي ػولي تلفيك تزثيت ديٌي در ثزًبهِ ّبي درعي هختلف دٍرُ اثتذاييپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت180

1389.ثزرعي پبيگبُ ٍ هَلؼيت اجتوبػي هؼلوبى در همبيغِ ثب عبيز هؾبغل پضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت181

ِ ّب ٍ ؽخقيت حضزت اهبمپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت182 1389.در كتبثْب ٍ هجالت آهَسػ ٍ پزٍرػ، كتبثْبي درعي دٍرُ ّبي هختلف تحقيلي ٍ هجالت كوك آهَسؽي (رُ)ارائِ الگَي هغلَة ثزاي هؼزفي اًذيؾ

ِ اي ٍ تخققي هؼلوبى در فزايٌذ يبددّي پضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت183 ِ ّب ٍ دٍرُ ّبي هختلف تحقيلي –ثزرعي عغح تَاًوٌذي ٍ راُ ّبي ارتمبء تَاًوٌذي  حزف 1389.يبدگيزي در رؽت

ِ اي ٍ تخققي هؾبٍراى در ًظبم آهَسػ ٍ پزٍرػپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت184 1389. ثزرعي عغح تَاًوٌذي ٍ راُ ّبي ارتمبء تَاًوٌذي حزف

1389.ٍ ؽيَع اًَاع هؾكالت ٍ اختالالت در هؼلوبى دٍرُ ّبي هختلف تحقيلي (....جغوبًي، رٍاًي، اجتوبػي، اخاللي )ثزرعي ٍضؼيت عالهت پضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت185

ِ ّبي افشايؼ دعتزعي دختزاى ثِ آهَسػ در ًظبم آهَسؽي ايزاىپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت186 1389.ارسيبثي ثزًبه

1389ؽٌبخت راّجزدّبي حل هغبلِ داًؼ آهَساى  در عَاالت آسهَى تيوش پضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت187

1389.تؼييي هيشاى تغلظ داًؼ آهَساى ثز فؼبليت ّبي درعي ٍ ؽٌبعبيي فؼبليت ّبي تغلظ ًيبفتِ در حَسُ ّبي هحتَايي ٍارائِ راُ ّبيي ثزاي ارتمبئ آىپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت188

1389ثزرعي ػلل ضؼف ػولكزد داًؼ آهَساى ايزاًي در هغبلؼبت تيوش ٍپزلشپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت189

1389ثزرعي ٍهمبيغِ ليوت توبم ؽذُ تحقيالت دٍرُ ّبي هختلف آهَسؽي هذارط ايزاًي داخل ٍخبرد اس كؾَرهزكش اهَر ثيي الولل ٍهذارط خبرد اس كؾَر275

1389در جوَْري اعالهي ايزاى(آيغغكَ)ثزرعي ؽيَُ ّبي اعتفبدُ ثْيٌِ اس ظزفيت عبسهبى ػلوي، آهَسؽي ٍفزٌّگي كؾَر ّبي اعالهيهزكش اهَر ثيي الولل ٍهذارط خبرد اس كؾَر276

1389( ٍاليف ليٌكASPثب تبكيذ ثز هذارط )ثزرعي ضزٍرت فؼبليت ؽجكِ پزٍصُ هذارط هزتجظ ثب يًَغكَ هزكش اهَر ثيي الولل ٍهذارط خبرد اس كؾَر277

1389 عبل گذؽتِ 5تجييي ػولكزد هيشاى ثْزُ ٍري اس عبسهبى ّب ي عزف ػضَيت ٍسارت آهَسػ ٍپزٍرػ در هزكش اهَر ثيي الولل ٍهذارط خبرد اس كؾَر278

1389ثزرعي ػولكزد ٍسارت آهَسػ ٍپزٍرػ در خقَؿ آهَسػ تَعؼِ پبيذارهزكش اهَر ثيي الولل ٍهذارط خبرد اس كؾَر279

ِ ي كبرداًؼ (دٍلتي ٍ غيزدٍلتي)ثزرعي ػَاهل تغْيل كٌٌذُ هؾبركت دعتگبُ ّب ٍ عبسهبى ّبيهؼبًٍت آهَسػ هتَعغ8ِ 1390.در تَعؼِ ّوكبري ّب، ثزاي ارتمبي آهَسػ ّبي هْبرتي در ؽبخ

1390.ثزرعي ٍضؼيت هَجَد آسهبيؾگبُ ّب ٍ كبرگبُ ّبي هذارط اس ًظزًيزٍي اًغبًي، تجْيشات، فضب ٍ ػولكزد هتقذيبى ٍ ارائِ الگَيي در خقَؿ فؼبل عبسي آى ّبهؼبًٍت آهَسػ هتَعغ9ِ

1390.ايزاًي در داًؼ آهَساى اثتذايي –ثزرعي رٍػ ّبي تؼويك  َّيت اعالهي هؼبًٍت آهَسػ اثتذايي16

1390.ثزرعي ٍضغ هَجَد هٌبثغ اًغبًي هٌبعك كوتز تَعؼِ يبفتِ ٍ ػؾبيزي ٍ راُ ّبي تأهيي آىهؼبًٍت آهَسػ اثتذايي18

1390ثزرعي راّكبرّبي تَعؼِ كتبثخبًِ هذارط ٍ كالط ّبي درط  هؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي40

1390 ثزرعي راّكبر ّبي تَعؼِ فزٌّگ كتبة خَاًي در ثيي داًؼ آهَساىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي41

1390.همبيغِ ٍضؼيت فيشيكي هذارط كؾَر ثب اعتبًذاردّبي ثْذاؽت هحيظهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي42

1390. عبلِ كؾَر16تب11در داًؼ آهَساى (ساًَي ضزثذري ٍ پزاًتشي) ثزرعي ٍضؼيت راعتبي عبق پب هؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي43

1390. ثزرعي ٍضؼيت عغح ػلوي ٍ تخققي هؼلوبى تزثيت ثذًي در هذارط ٍ ارائِ الگَّب ٍ ؽيَُ ّبي تمَيت آىهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي44

1390.ثزرعي هيشاى آهبدگي جغوبًي داًؼ آهَساى در دٍرُ ّبي تحقيلي راٌّوبيي ٍ هتَعغِهؼبًٍت پزٍرؽي ٍتزثيت ثذًي45
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عنوان پژوهشينام هرجع ارائه كنندهكد
اولويت 

سال

(1390 و 1389در سال هاي )عناوين اولويت هاي پژوهشي پژوهشکده تعلین وتربیت پژوهشگاه هطالعات آهوزش و پرورش 

1390.ثزرعي هغئَليت ّبي حمَلي ٍ هذًي هزثيبى تزثيت ثذًي در عبػبت درط تزثيت ثذًي در فَرت ثزٍس حَادثهؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ49

1390.ثزرعي ٍ تذٍيي حمَق ٍ تكبليف داًؼ آهَساى ثب اعتفبدُ اس هٌبثغ هؼتجز حمَلي  هؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ50

1390.ثزرعي هؾكالت ًبؽي اس هحكَهيت ّبي غيزػوذي ٍ هبلي فزٌّگيبى ٍ ارائِ راّكبرّبي هٌبعت  هؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ51

1390.ًيبس عٌجي آهَسػ حمَلي  هذيزاى ارؽذ عتبدي ٍ اعتبًيهؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ52

1390.ثزرعي راّكبرّبي تأهيي اهٌيت ؽغلي اػضبي ّيأت ّبي رعيذگي ثِ تخلفبت اداريهؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ53

1390.  عبل گذؽت10ِ ثزرعي ٍ تحليل هحتَاي درخَاعت ّبي هكتَة ًوبيٌذگبى هجلظ ؽَراي اعالهي در هؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ54

1390. ثزرعي خالء ّبي لبًًَي در رًٍذ ثْجَد فؼبليت ّبي آهَسؽي ٍ پزٍرؽيهؼبًٍت حمَلي ٍاهَر هجلظ55

ِ ّبي اًجبم ؽذُ ثؼذ اس اًمالة اعالهيهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي59 1390.تحليل دعت آٍردّبي آهَسػ ٍ پزٍرػ جوَْري اعالهي ايزاى ثب تَجِ ثِ ّشيٌ

ِ ّبي هزتجظهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي60 1390. ارائِ الگَي ثْيٌِ تَسيغ هٌبثغ اًغبًي در دٍرُ ّبي هختلف تحقيلي ثب تَجِ ثِ هؤلف

ِ اي ثَدجِ آهَسػ ٍ پزٍرػ ثب عبيز دعتگبّْبي دٍلتيهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي61 1390.ثزرعي همبيغ

1390.ثزرعي احزات عيبعت ّبي پَلي ٍ هبلي دٍلت ثز ثْزُ ٍري ٍ ثبسدّي آهَسؽي در آهَسػ ٍپزٍرػهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي62

ـ ّبي ػولكزد هبلي، ًيزٍي اًغبًي، تجْيشات هَجَد ٍ ٍضؼيت هغلَة آهَسػ ٍ پزٍرػهؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍپؾتيجبًي63 1390.تجييي ٍ تحليل ؽبخ

1390.ثزرعي راّكبرّبي كيفيت ثخؾي دٍرُ ّبي آهَسػ ضوي خذهت كبركٌبى ٍ هؼلوبى ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري76

1390.ثزرعي ؽيَُ ّبي گغتزػ آهَسػ هجبسي دٍرُ ّبي كَتبُ هذتهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري77

ِ ّبي ػلوي هؼلوبى كؾَرهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري78 1390. ثزرعي راُ ّبي ارتمبء كيفيت ثخؾي ثِ اًجوي ّب ٍ اتحبدي

1390.تذٍيي عٌذ ًظبم جبهغ آهبر در آهَسػ ٍ پزٍرػهزكش آهَسػ ًيزٍي اًغبًي، آهبر ٍفٌبٍري79

1390.ثزرعي پيبهذّبي ًبؽي اس اجزاي لبًَى جذيذ پذيزػ داًؾجَ ثزاي آهَسػ ٍ پزٍرػهزكش عٌجؼ آهَسػ ٍپزٍرػ86

1390.در آهَسػ ٍ پزٍرػ (سًبى فزٌّگي ٍ دختزاى داًؼ آهَس)تذٍيي ثزًبهِ جبهغ اعتزاتضيك سًبى دفتز اهَر سًبى91

1390.ثزرعي لَاًيي ٍ همزرات هزثَط ثِ ايخبرگزاى فزٌّگي ٍ تأحيز آى در هيشاى رضبيت هٌذي آًبىعبسهبى هذارط غيز دٍلتي ٍتَعؼِ هؾبركت ّبي هزدهي100

1390.ثزرعي  همبيغِ اي تأحيز درجِ ثٌذي هذارط  دٍلتي ٍ غيزدٍلتي در فؼبليت ّبي آهَسؽي ٍ پزٍرؽي آى ّبعبسهبى هذارط غيز دٍلتي ٍتَعؼِ هؾبركت ّبي هزدهي103

1390.ثزرعي ٍ ارسيبثي هيشاى احزثخؾي اػتجبرات ٍ تغْيالت دٍلتي ارائِ ؽذُ در كيفيت آهَسػ ٍ پزٍرػ هذارط غيزدٍلتيعبسهبى هذارط غيز دٍلتي ٍتَعؼِ هؾبركت ّبي هزدهي104

1390.ثزرعي ًمؼ آهَسػ اسراُ دٍر در التقبد آهَسػ ٍ پزٍرػهَعغِ آهَسػ اس راُ دٍر109

1390.ثزرعي ًمؼ آهَسػ اس راُ دٍر در تحمك ػذالت آهَسؽيهَعغِ آهَسػ اس راُ دٍر110

1390.ثزرعي ًيبسّبي رٍا   ًي، اجتوبػي، فزٌّگي ٍ تحقيلي داًؼ  پضٍّبى جَاى ثبؽگبُ داًؼ پضٍّبى جَاى123

1390.ثزرعي راّكبرّبي تَعؼِ الوپيبدّبي ػلوي در هذارط كؾَرثبؽگبُ داًؼ پضٍّبى جَاى127

1390.ثزرعي ًمؼ ادارات كل آهَسػ ٍ پزٍرػ اعتبى ّب اس ًظز آهبدُ عبسي داًؼ آهَساى ثزاي ؽزكت در آسهًَْبي هزحلِ اٍل ٍ دٍم الوپيبدّبي ػلويثبؽگبُ داًؼ پضٍّبى جَاى128

ِ ّبي افلي آهَسػ ٍ پزٍرػ عبسهبى هلي پزٍرػ اعتؼذادّبي درخؾبى134 1390.(هذيزيت ٍ راّجزي، هٌبثغ اًغبًي، هٌبثغ هبلي، فضب ٍ تجْيشات، پضٍّؼ ٍ تَعؼِ، ثزًبهِ آهَسؽي)ارسؽيبثي هذارط اعتؼذادّبي درخؾبى اس ًظز هؤلف

ـ ّبي جذة ٍ تزثيت ًيزٍي اًغبًي ثزاي هذارط عوپبد عبسهبى هلي پزٍرػ اعتؼذادّبي درخؾبى136 1390.(فؼبليت ّبي رعوي ٍ غيزرعوي)تذٍيي ؽبخ

ِ اي داًؾَراى ػلوي ثزجغتِ ايزاى اس ًظز الگَعبسي ثزاي اعتؼذادّبي درخؾبى عبسهبى هلي پزٍرػ اعتؼذادّبي درخؾبى137 1390.(....هغبلؼِ هَردي ٍ)هغبلؼِ ٍيضگي ّبي ؽخقيتي ٍ خقلت ّبي حزف

1390.ٍ راّْبي تَعؼِ آى(كتبثخبًِ ّبي عيبر رٍعتبيي ٍ پغتي)ارسيبثي فؼبليت ّبي كتبة رعبًي كبًَى پزٍرػ فكزي كَدكبى ًٍَجَاًبى ثِ هٌبعك رٍعتبيي كبًَى پزٍرػ فكزي كَدكبى ًٍَجَاًبى169

1390.ارسؽيبثي  جذة، تزثيت ٍ ًگْذاؽت ًيزٍي اًغبًي در حَسُ آهَسػ فٌي ٍحزفِ ايپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت190

ِ ايپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت191 1390.ثزرعي ضزٍرت ٍ راُ ّبي تَعؼِ هْبرت ّبي پبيِ در آهَسػ ّبي فٌي ٍحزف

1390.اهكبى عٌجي فؼبليت ّبي التقبدي در آهَسػ ٍ پزٍرػپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت192

1390.ثزرعي ًظبم ججزاى خذهبت هؼلوبى درايزاى ٍ ؽيَُ ّبي ثْجَد آىپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت193

1390.ثزاعبط ًظز آًبى، هزثيبى ٍ ٍالذيي آًْب (رُ) تؼييي هجبحج هَرد ًيبس ٍ هَرد ػاللِ داًؼ آهَساى همبعغ هختلف در اًذيؾِ اهبمپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت194

1390.ثزرعي ًغجت رٍيكزدّبي هؼغَف ثِ جٌغيت در آهَسػ ٍ پزٍرػ ايزاى، ٍ ًظبم ّبي آهَسؽي كؾَرّبي ديگزپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت195

1390.ثزرعي تبحيز ٍضؼيت آهَسػ ّبي پيؼ اس خذهت ٍ ضوي خذهت هؼلوبى ٍ ًمؼ آى در ػولكزد تحقيلي ػلَم، ريبضيبت ٍ عَاد خَاًذىپضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت196

1390.(Multilevel)در ػولكزد داًؼ آهَساى ؽزكت كٌٌذُ در هغبلؼبت تيوش ٍپزلش  ثب اعتفبدُ اس رٍػ ّبي چٌذ عغحي(در ّوِ عغَح داًؼ آهَس، هؼلن، هذيز)تؼييي عْن ّز يك اس ػَاهل پضٍّؾكذُ تؼلين ٍتزثيت197
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