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سال  نام مجله عنوان مقاله

 انتشار

 نویسندگان شماره مجله

بررسی رعایت خودمراقبتی  -6

انسولین درمانی در بیماران 

مراجعه کننده  6دیابتی نوع 

به مرکز تحقیقات دیابت 

 کرمانشاه

جهانگیر رضایی، منصور رضایی،  (1)1 6266 بهبود

حشمت رزالنسری، بهنام 

خالدی، بهزاد تیموری، علیرضا 

 یحیی صفریخاتونی، 

مبانی و روش های تربیت  -3

عقالنی از دیدگاه متون 

 اسالمی

 –سال سوم  6261 تربیت دینی

 5شماره 

دکتر  -دکتر رحمت اله مرزوقی

 یحیی صفری

ارزیابی محتوای درسی کتاب  -2

ها، راهنمای تدریس و اهداف 

 ...آموزشی درس علوم 

یادگیری و آموزش 

 دانشگاه شیراز

 

6266 

 - اول دوره 

 3شماره 

 59پیاپی 

دکتر  -دکتر یحیی صفری

 رحمت اله مرزوقی

مطالعه تجربی تاثیر آموزش  -1

 به روش فراشناختی بر

افزایش عملکرد دانش 

 ....آموزان

دکتر  -دکتر یحیی صفری 27شماره  6267 دانشور رفتار

 رحمت اله مرزوقی

بررسی سبک های یادگیری  -5

دانش آموزان دوره متوسطه 

زبان انگلیسی شهر شیراز و 

 ...ارتباط 

 رهیافتی نو در مدیریت

 آموزشی

 

6267 

سال دوم 

 1شماره 

آذر  -دکتر یحیی صفری

 بذرافشان

ارزیابی برنامه درسی علوم  -1

تجربی دوره راهنمایی از 

 منظر آموزش فراشناختی

 -سال سوم 6269 مطالعات برنامه درسی

 69شماره 

دکتر  -دکتر یحیی صفری

 رحمت اله مرزوقی

تاثیر آموزش راهبردهای  -9

فراشناخت بر میزان آگاهی 

 های فراشناختی 

در  آموزش ایرانی مجله

 پزشکی علوم پزشکی

 -63دوره  6276

 ( 56شماره 

6276 ) 

دکتر بهزاد  -دکتر یحیی صفری

دکتر  -آمنه قرتپه -کرمی متین

 منصور رضایی 

مقایسه میزان گرایش به  -6

تفکر انتقادی اساتید و 

دانشجویان دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم  مجله

 )پزشکی کرمانشاه

 (بهبود

، 61دوره  6276

 3شماره 

دکتر  -دکتر یحیی صفری

 -میترا دربندی - یحیی پاسدار

راهبردهای فراشناخت کاربرد  -7

در تجریبات دانشجویان و 

ارتباط آن با سطح پیشرفت 

 تحصیلی آنها

رهیافتی نو در مدیریت 

 آموزشی

دوره دوم،  6279

 2شماره 

، صدیقه دکتر یحیی صفری

 محمدجانی
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تاثیر آموزش با رویکرد تربیت  -69

هنری بر فعالیتهای هنری و 

مهارت های فرآیندی دانش 

 آموزان پایه پنجم

نوآوری های مجله 

 آموزشی

سال دهم،  6279

 27شماره 

دکتر یحیی  -دکتر ویدا فالحی

 ماندانا یوسف فرحنک -صفری

تاثیر نرم افزار طراحی شده  -66

بر مبنای فراشناخت بر 

خودراهبری دانش آموزان 

پایه پنجم ابتدایی شهر 

 کرمانشاه

پژوهش در برنامه 

 ریزی درسی

سال هشتم،  6279

، 3دوره 

 26شماره 

دکتر دکتر حسین مهدی زاده، 

، دکتر محمدعلی یحیی صفری

 نادی، لیال پاک نیا

 و اطالعاتی سواد بین ارتباط -63

 یادگیری خودراهبری

 آزاد دانشگاه دانشجویان

 کرمانشاه اسالمی

مجله پژوهش علوم 

دانشگاه  -انسانی

 همدان

سال  6273

 -دوازدهم

 -29شماره 

-27صفحه 

56 

  -3،  صفری یحییدکتر -6
میترا  -2نسرین یوسف پور 

  دربندی

 شهرستانهای سطح بندی -62

بهره  در کرمانشاه استان

 شاخصهای از مندی

 سالمت با ساختاری

 اسکالوگرام الگوی از استفاده

 ارتقای مدیریت مجله

 سالمت

-علمی فصلنامه

 علمی انجمن پژوهشی

 انایر پرستاری

، 3دوره  6273

، 3شماره 

9-65صفحه   

  

 

 

 سید* ،6 موسوی میثم سید

 آرین آیدین ،3 سیدین حسام

 ، 1 صادقیفر جمیل ،2 خصال

 ، 1صفری یحیی ، 5آرمون بهرام

 9 جویانی یاسر

اثر بخشی آموزش محتوای  -61

مبتنی بر فراشناخت مبتنی 

بر خود راهبری و  بر نرم افزار

پیشرفت درسی دانش آموزان 

 دوره ابتدایی

-فصلنامه علمی

پژوهشی رهیافتی نو 

 در مدیریت آموزشی

 -سال چهارم 6273

 -3شماره 

-56صفحه 

11 

 

دکتر  -3 -دکتر یحیی صفری

لیال پاک  -2حسین مهدی زاده 

 نیا آذر مهران -1نیا 

طراحی نرم افزار آموزشی   -65

مبتنی بر علوم پنجم ابتدایی 

فراشناخت و بررسی تاثیر آن 

بر انگیزش تحصیلی دانش 

 آموزان

پژوهش در برنامه 

  -ریزی درسی

 -سال دهم 6273

 -دوره دوم

 -63شماره 

 -37پیاپی 

25-31ص   

دکتر محمدعلی  -لیال پاک نیا

 -دکتر یحیی صفری -نادی

 دکتر حسین مهدی زاده

ارزیابی میزان نظم جویی   -61

شناختی هیجان و ارتباط آن 

با افسردگی، اضطراب و 

استرس دانشجویان دانشگاه 

تحقیقات بالینی در 

 علوم پیراپزشکی

 

دوره دوم  6273

3: شماره  

حامد یار  ,یحیی صفری

اکرم , کیومرث شرفی, محمدی

بهمن , السادات ناصرالدین گویا

 فالحی
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 علوم پزشکی کرمانشاه

 ناگویی بین ارتباط ارزیابی -69

 بین مشکالت و هیجانی

 دانشگاه دانشجویان شخصی

 کرمانشاه علوم پزشکی

مجله تحقیقات بالینی 

 در علوم پیراپزشکی

 -سال سوم 6272

 3شماره 

633-637 

 یوسف نسرین- صفری یحیی

 امیری روشن -پور

 تفکر های سبک ابعاد ارزیابی -66

 عملکرد با آن ارتباط و

 دانشگاه دانشجویان تحصیلی

 کرمانشاه پزشکی علوم

6273 

 ی توسـعه ی مجله

 علـوم در آمــوزش

 پزشــکی

 ،6 ی دوره 6272

 ،69 شماره

 ،71 بهار

 26 صفحات

 11 تا

 نسرین صفری، یحیی دکتر

 سمانه امیری، روشن پور، یوسف

 قاسمی

 درمانی و آموزشی تجارب  -67

 از بالینی علمی هیات اعضای

 بر مبتنی پزشکی مفهوم

 کیفی مطالعه:  شواهد

مجله تحقیقات بالینی 

 در علوم پیراپزشکی

شماره  1دوره  6271

-65صفحه  3

72 

فاطمه , یحیی صفریدکتر 

, رضا پورمیرزا کلهری, دارابی

نصیبه , محمد رسول توحیدنیا

 میری

 ابعاد ای مقایسه ارزیابی -39

 های گروه در تدریس کیفیت

 بهداشت دانشکده آموزشی

 از استفاده با کرمانشاه

 از نظرخواهی های پرسشنامه

 آموزش کیفیت و دانشجویان

(SEEQ) 

راهبردهای آموزشی 

 در علوم پزشکی

 

شماره  6دوره  6271

: صفحه  1

319-351 

 یحیی,  صفری یحیی

 رضایی منصور,  پاسدارخشکناب

 قرتپه آمنه,  اسدی فاطمه, 

 حل های مهارت سطح ارتقای -36

 آموزش از استفاده با مساله

 فراشناخت پردازش بر مبتنی

 علوم دانشگاه دانشجویان

 سال نیم در کرمانشاه پزشکی

 73-72 دوم

مجله توسعه در 

 آموزش پزشکی زنجان

شماره  7دوره  6275

32 

 59-13: ص

 مسکینی، حبیبه صفری، یحیی

 صفری شهال نصرتی، اکبر

 پیشرفت انگیزش سطح رتقاء -33

 عربی و انگلیسی زبان دروس

 آموزش روش از استفاده با

-علمی نشریه»

 و آموزش پژوهشی

دانشگاه  «ارزشیابی

 آزاد تبریز

 ـ نهم سال 6275

  22 شماره

- 625. ص

632 

 ،عزیزی کیوان صفری، یحیی

 نسرین ، محمدیگلینی اسالم

 پور یوسف
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performance based 
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26- ASSESSING 

DIMENSION OF 
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SKILLS AND ITS 

RELATIONSHIP 
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ACHIEVEMENT IN 

HIGH SCHOOL 

STUDENTS 
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SAFARI(corresponding 
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LEARNING 

APPROACHES IN 
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mical abstract) 
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mical abstract) 

3961 3961, 

67(2): E 
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Leila Saeidi, Bahman 
Saeidipour, Yahya 
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author)* and Hamid 
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16- THE FEASIBILITY 

STUDY FOR 

International 

Journal Of 
3961 Vol. 6 | 

Issue 

Yahya safari, Ahmad 
Mostfaie 
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pus) 

No.3 
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62396 

13-  Evaluating the 

predictability level of 

organizational 

silence by social 
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Kermanshah Medical 

Sciences University’s 

staff 

International of 
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chemical abstract 

3961 67(2): E 

677-399 

Nasrin Heidari 
Sureshjani, Bijan 
rezaie, Yahya 
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author) 
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International of 
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 طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه -4

شماره  سال اجرا سمت  عنوان طرح

 طرح

س فعال و غیر فعال مدرسین یدرتمیزان استفاده از روشهای  بررسی -1

 سال  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 97969 6297 مجری

دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص موانع  بررسی -2

 فعال  استفاده از روشهای تدریس

 69966 6269 مجری

همخوانی عملکرد شرح وظایف و سرفصل دروس کاردانها و  بررسی -3

بهداشتی و درمانی شهرستان  کارشناسان بهداشت محیط در مراکز

 کرمانشاه 

 66939 6266 مجری

جامعه شناختی نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  بررسی -4

  درمانی شهر کرمانشاه

 66936 6266 همکار

دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در  بررسی -5

 علمی مدرسین  خصوص موانع ارتقاء کیفیت

 63969 6262 مجری

رابطه بین اسنادهای علی و میانگین نمرات تحصیلی دانشجویان  بررسی -6

  مامایی و پیراپزشکی دانشکده پرستاری ،

 63966 6263 مجری

علل مشروط شدن دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و  بررسی -7

 پیراپزشکی

 63929 6263 همکار
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روشهای اعمال خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعه کنندگان  بررسی -8

 و مراکز مشاوره دولتی شهر کرمانشاه  به مراکز پزشکی قانونی

 63957 6263 همکار

ی اعتیاد در بین معتادان مرکز بازپروری شهر کرمانشاه سال اتیولوژ بررسی -9

63  

 63919 6263 همکار

سبکهای یادگیری در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  بررسی -11

  کرمانشاه

 62996 6262 مجری

 –میزان رضایت شغلی در بین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی  بررسی -11

  6262 درمانی کرمانشاه در سال

 62966 6262 مجری

بر میزان آگاهی های فراشناختی و ثیر آموزش راهبردهای فراشناخت أت  -12

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عملکرد تحصیلی دانشجویان

 67975 6267 مجری

بررسی مقایسه سطح تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و  -13

 دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

 67321 6279 مجری

علوم پزشکی بررسی میزان سواد اطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه  -14

 کرمانشاه

 79696 6279 مجری

بررسی میزان دستیابی به محتوی طرح دوره کارآموزان پزشکی دانشگاه  -15

 6267علوم پزشکی کرمانشاه از دیدگاه فراگیران در سال 

 79695 6279 همکار

بررسی امکان استقرار آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت  -16

 از کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه روستایی مراکز کارشناسان و ها¬کاردان

 6279 سال در آنان دیدگاه

 79971 6279 همکار

بررسی میزان مشارکت اساتید دانشگاه علوم پزشکی در برنامه ریزی  -17

 درسی

  6279 مجری

سی میزان تطابق وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس راهنمایی ربر -18

معیارهای آیین نامه کشوری بهداشت شهر کرمانشاه از دیدگاه مدیران و 

 مدارس

 79369 6276 مجری

 کیفیت به وابسته سالمت و بدنی ترکیب با جسمانی فعالیت رابطه بررسی -19

 زندگی

 79311 6276 همکار

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان و پرسشنامه  -21

کیفیت تدریس در ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزش و مقایسه ابعاد 

 گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

 79311 6276 همکار

بررسی ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در  -21

 6267-79دانشجویان دانشکده بهداشت کرمانشاه سال تحصیلی 

 79315 6279 مجری

بررسی میزان رضایتمندی تحصیلی دانشجویان از وضعیت آموزشی  -22

 6279 -76وم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی دانشگاه عل

 79396 6276 مجری

بررسی عوامل موثر بر میزان عالقه و مشارکت دانشجویان تحصیالت  -23

پزشکی  علوم دانشگاه: موردی مطالعه –تکمیلی در فعالیتهای پژوهشی 

 79363 6276 همکار
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 کرمانشاه

بررسی روند پنج ساله طراحی آزمون های چند گزینه ای ارتقای دستیاری  -24

تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر کمی و کیفی 

6269-6276 

 76396 6276 همکار

بررسی میزان آگاهی نوجوانان دانش آموز شهرک آبادانی و مسکن از  -25

 مهارت های زندگی

 79639 6279 مجری

بین انواع سبک های تفکر و عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی رابطه  -26

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 76311 6276 مجری

بررسی رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و افسردگی، اضطراب و  -27

 6276استرس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 

 76212 6273 مجری

بین شخصی دانشجویان دانشگاه بررسی رابطه ناگویی هیجان و مشکالت  -28

 علوم پزشکی کرمانشاه

 76266 6273 مجری

تبیین مفهوم پزشکی مبتنی بر شواهد در تجربیات آموزشی و درمانی  -29

 اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 73977 6273 مجری

 ارزیابی ابعاد راهبردهای یادگیری دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه در -31

 73سال 

 73991 6273 مجری

ارزیابی ابعاد راهبردهای یادگیری دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه در  -31

 73سال 

 73991 6272 مجری

در گونه های  AmpC و ESBLs بررسی فراوانی بتاالکتامازهای تیپ -32

( ع)انتروباکتر جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا 

 استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپیکرمانشاه با 

 72635 6272 همکار

 72696 6272 مجری الهی آیات گستره در مدیریت انگیزشی های نظریه جایگاه تطبیقی ارزیابی -33

 حل مهارتهای سطح ارتقاء در فراشناختی پردازش بر مبتنی آموزش تاثیر -34

 72-73دوم نیمسال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان مسئله

 72292 6272 مجری

 فلج کودکان مراقبان برای موبایل بر مبتنی آموزشی افزار نرم طراحی  -35

 مغزی

 72567 6271 مجری

 بر مبتنی پزشکی استقرار برای بیمارستانی اطالعات نظام سنجی امکان -36

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان در شواهد

 71212 6271 مجری

 در فکری نشخوار و تحصیلی هدف های گیری جهت بین رابطه بررسی -37

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 71511 6275 مجری

 پرورش و آموزش ادارات کارکنان سازمانی عملکرد با شغلی کارراهه رابطه  -38

  کرمانشاه شهر

 71591 6275 مجری

 علوم دانشگاه آموزشی خدمات و دانشجویان زندگی کیفیت ررسیب -39

 آنها ارتباط و( SERVQUAL)  سروکوال مدل اساس بر کرمانشاه پزشکی

 ( 6271 -75)  تحصیلی عملکرد با

 75339 6275 مجری
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 به مبتال کودکان مراقبان برای موبایل بر مبتنی آموزشی افزار نرم طراحی -41

 اوتیسم

 75333 6275 مجری

 سال 59 باالی جمعیت اسکلتی عضالنی دستگاه سالمت وضعیت ررسیب -41

 6271-75 سال در کرمانشاه شهر سالمت اتوبوس به کننده مراجعه

 75296 6275 همکار

42-     

    

 

 :اجرایی علمی و  مسئولیت هایبق اسو-1

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام سازمان عنوان مسئولیت

دانشکده بهداشت  رییس دانشکده

 کرمانشاه

6266 6276 

دانشکده پیراپزشکی  معاون آموزشی

 کرمانشاه

6266 6266 

 عضو هیات رییسه دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

6266 6276 

دانشگاه علوم پزشکی  عضو شورای دانشگاه

 کرمانشاه

6267 6276 

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

6266 6276 

دانشگاه علوم پزشکی  آموزشی دانشگاهعضو شورای 

 کرمانشاه

6266 6276 

 6276 6266 دانشکده بهداشت رییس شورای پژوهشی 

دانشکده بهداشت  رییس شورای آموزشی 

 کرمانشاه

6266 6276 

عضو نظام های اصالح مدیریت 

 دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

6267 6276 

دانشکده  پرستاری،  عضو شورای آموزشی و پژوهشی 

 مامایی

6295 6262 

 6266 6266 دانشکده پیراپزشکی عضو شورای آموزشی و پژوهشی 

دوره های شبانه  عضو شورای آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

6291 6262 
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عضو شورای تحقیقات مرکز تحقیقات 

 سالمت دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 ادامه دارد 6266

عضویت در شورای تحقیقات پزشکی 

 جامعه نگر

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

6266 6276 

عضو کمیته پژوهش در برنامه ریزی 

 آموزشی

مرکز آموزش مطالعات 

 آموزش علوم پزشکی

 ادامه دارد 6266

عضو کمیته برنامه ریزی 

 EDC)آموزشی

مرکز آموزش مطالعات 

 آموزش علوم پزشکی

 دارد ادامه 6267

عضو هیات تحریریه مجله توسعه در 

 آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 ادامه دارد 6266

مرکز آموزش مطالعات  عضو کمیته ارزشیابی در آموزش

 آموزش علوم پزشکی

  

دانشگاه علوم پزشکی  عضو هیات تحریریه مجله پیراپزشکی

 کرمانشاه

 ادامه دارد 6267

انجمن برنامه درسی  انجمن برنامه ریزی درسی ایرانعضو 

 ایران

 ادامه دارد 6261

سازمان آموزش و  عضو کارگروه حجاب و عفاف

 پرورش فارس

6269 6266 

داور مجله علمی پژوهشی مجله ایرانی 

 آموزش در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان پزشکی

 ادامه دارد 6267

انجمن برنامه درسی  داور مجله برنامه درسی

 ایران

 ادامه دارد 6279

داور مجله علمی پژوهشی فناوری 

 آموزش

دانشگاه تربیت معلم 

 شهید رجایی

 ادامه دارد 6279

داور مجله علمی پژوهشی رهیافتی نو 

 در مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد مرودشت 

 فارس

 ادامه دارد 6267

مدیر مسول مجله انگلیسی زبان 
Educational research in 

medical sciences 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 ادامه دارد 6271

 پزشکی علوم دانشگاه عضو قطب علمی پزشکی جامعه نگر

 کرمانشاه

 ادامه دارد 6272

 

(فوق لیسانس)استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد  -5  
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نام  رشته سال

 دانشجو

 عنوان پایان نامه نام دانشگاه سمت

ارشد  6269

آموزش 

 ریاضی

محمدتقی 

 عمادی

استاد 

 مشاور

بررسی فرایند درس پژوهی و تاثیر آن بر -6 علوم و تحقیقات فارس

عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان 

 دبیرستان مرودشت

ارشد  6269

آموزش 

 ریاضی

شهرام 

 خرمزاد

استاد 

 مشاور

ارتباط بین آگاهی های فراشناختی و بررسی -3 علوم و تحقیقات فارس

عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان پایه 

 اول متوسطه شهرستان بندر لنگه

ارشد  6266

آموزش 

 ریاضی

رحمت اله 

 بهمنی

استاد 

 مشاور

بررسی میزان تاثیر مدل سازی بر عملکرد  -2 علوم و تحقیقات فارس

تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات 

 گسسته

ارشد  6266

برنامه 

ریزی 

 درسی

سارا 

 صادقی

استاد 

 مشاور

بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر  -1 دانشگاه آزاد مرودشت

پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش آموزان 

 زاهنمایی شهر داراب

ارشد  6266

برنامه 

ریزی 

 درسی

محمود رضا 

 کاظمی

استاد 

 راهنما

 -کتاب مهارت های اجتماعی تحلیل محتوای -5 دانشگاه آزاد مرودشت

اقتصادی سال اول پیش حرفه ای دانش آموزان 

کم توان ذهنی از منظر خوانایی با استفاده از 

 تکنیکهای رایج تحلیل محتوا

ارشد  6266

برنامه 

ریزی 

 درسی

دلبر بیگی 

 پور

استاد 

 مشاور

بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی با تاکید بر -1 دانشگاه آزاد مرودشت

روهی بر پرورش خالقیت دانش آموزان تفحص گ

 دختر پایه چهارم ابتدایی

ارشد  6266

آموزش 

 ریاضی

مرتضی 

 صادقی

استاد 

 راهنما

تأثیر به کارگیری بیش از یک راهبرد در حل  -9 علوم و تحقیقات فارس

یک مسأله بر انگیزش دانش آموزان نسبت به 

 ریاضی پایه دوم راهنمایی شهر اصفهان

ارشد  6266

برنامه 

ریزی 

 درسی

آذر بذر 

 افشان

استاد 

 راهنما

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و  -6 دانشگاه آزاد مرودشت

پیشزفت درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره 

 متوسطه

ارشد  6266

برنامه 

ریزی 

 درسی

ماندانا 

یوسف 

 فرحنک

استاد 

 راهنما

هنر با رویکرد بررسی تاثیر آموزش درس  -7 دانشگاه آزاد مرودشت

تربیت هنری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر 

 مرو دشت

ارشد  6279 لیال پاک  استاد  طراحی نرم افزار آموزشی علوم دوره  -69 دانشگاه آزاد کرمانشاه
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تکنولوژی 

 آموزشی

ابتدایی مبتنی بر فراشناخت و بررسی تاثیر آن  راهنما نیا

راهبری و پیشرفت تحصیلی دانش -بر خود

ان آموز  

ارشد  6279

تکنولوژی 

 آموزشی

نسرین 

 یوسف پور

استاد 

 راهنما

کرمانشاه آزاد دانشگاه بررسی رابطه سواد اطالعاتی و خودراهبری  -66 

 یادگیری دانشجویان دانشگاه ازاد کرمانشاه

ارشد  6279

تکنولوژی 

 آموزشی

آفرتاج 

 علیخانی

استاد 

 راهنما

کرمانشاه آزاد دانشگاه استقرار آموزش الکترونیکی امکان سنجی  -63 

 برای آموزش کارکنان و بهورزان استان کرمانشاه

ارشد  6276

تکنولوژی 

 آموزشی

فرزانه 

 ایوانی

استاد 

 مشاور

کرمانشاه آزاد دانشگاه بررسی میزان رابطه بین مهارت های  -62 

شهروندی و گرایش به تفکر انتقادی در 

 دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد کرمانشاه

ارشد  6276

تکنولوژی 

 آموزشی

مصطفی 

 جعفری

استاد 

 مشاور

کرمانشاه آزاد دانشگاه بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر وبالک،  -61 

وبالک گروهی و پیامک بر کنترل قند خون افراد 

... مبتال به دیابت   

ارشد  6276

مدیریت 

 آموزشی

فاطمه 

 طهماسبی

استاد 

 راهنما

بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی و  -65 دانشگاه آزاد خرم آباد

مهارت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

ارشد  6276

تکنولوژی 

 آموزشی

فرشته 

 مهدیه

استاد 

 مشاور

طراحی الگوی آموزشی بهداشت و ایمنی  -61 دانشگاه آزاد کرمانشاه

کار بر اساس مدل کرامپ و تاثیر آن بر ارتقاء 

آموزان شهر ایالمسطح مهارت های کار  

ارشد  6273

مدیریت 

 آموزشی

فرشته 

 متین نژاد

استاد 

 راهنما

بررسی تطبیقی جایگاه نظریه های   -69 دانشگاه آزاد خرم آباد

مطالعه )انگیزشی مدیریت در متون اسالمی 

  ( موردی قرآن و نهج البالغه 

ارشد  6273

تکنولوزی 

 آموزشی

استاد  ندا ایوانی

 مشاور

آزاد کرمانشاهدانشگاه  تأثیر بازی -66  های  بررسی میزان 

ای تخیلی بر مهارت های اجتماعی  رایانه

ایه ششم دبستان شهر  دانش آموزان پ

کرمانشاه  

  

ارشد  6273

تکنولوژی 

 آموزشی

لیال 

 سعیدی

استاد 

 مشاور

میزان آمادگی برای پذیرش آموزش  تعیین -67 دانشگاه آزاد کرمانشاه

هیات علمی دانشگاه علوم الکترونیکی اعضای 

  پزشکی کرمانشاه

ارشد  6272

تکنولوژی 

 آموزشی

حبیبه 

 مسکینی

استاد 

 راهنما

کرمانشاه آزاد دانشگاه   بر مبتنی آموزش تاثیر میزان بررسی -39 

 مهارت سطح ارتقاء بر  شناختی فرا پردازش

 پزشکی علوم نشجویان دا له مسا حل های

 کرمانشاه
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ارشد  6272

تکنولوژی 

 آموزشی

بهنوش 

 افضلی

استاد 

 راهنما

کرمانشاه آزاد دانشگاه  طریق از آموزشی های روش تأثیر بررسی -36 

 و آگاهی،نگرش بر برشور و کوتاه پیام سرویس

   سینه سرطان خصوص در زنان عملکرد

زمستان 

6272 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

مجید 

 ترکمن

استاد 

 راهنما

خرم آباددانشگاه آزاد  کارراهه شغلی با عملکرد سازمانی رابطه  -33 

 کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه

بهار 

6271 

ارشد 

 پرستاری

فرزانه گل 

 محمدی

استاد 

 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

بررسی رویکرد های مطالعه و ارتباط آن با  -32

انگیزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان 

پزشکی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

 کرمانشاه

تابستان 

6271 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

فریبرز 

 خسروی

استاد 

 راهنما

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و  -32 دانشگاه آزاد خرم آباد

سالمت سازمانی با عملکرد شغلی دبیران 

 مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه

تابستان 

6271 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

میالد 

 مظفری

استاد 

 راهنما

بررسی رابطه بین مهارت های شناختی و  -32 دانشگاه آزاد خرم آباد

فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه

تابستان 

6271 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

سیما 

 رضایی

استاد 

 راهنما

اثربخشی بررسی رابطه شایستگی مدیران با  -31 دانشگاه آزاد خرم آباد

 آموزگاران شهرستان بروجرد

تابستان 

6271 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

 مهنوش

 امیری

استاد 

 راهنما

 با سازمانی ساختار بین رابطه بررسی -35 دانشگاه آزاد خرم آباد

 شهرستان آموزگاران ای حرفه خودکارآمدی

  کرمانشاه

تابستان 

6271 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

احمد 

 مصطفایی

استاد 

 راهنما

 بر مبتنی مدیریت استقرار سنجی امکان -31 دانشگاه آزاد خرم آباد

 شهر پرورش و آموزش ادارات در شواهد

  کرمانشاه

تابستان 

6271 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

حمیدرضا  

 شریفی

استاد 

 راهنما

دانشگاه آزاد خرم 

(واحد کمالوند)آباد  

 با شغلی های مهارت میان رابطه بررسی -39

  کرمانشاه شهر مدارس مدیران شغلی عملکرد

اسفند 

6271 

کارشناس 

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

 کیومرث

 سیفی

استاد 

 راهنما

ی دانشگاه آزاد اسالم

 واحد علوم تحقیقات

 بروجرد

  سازمانی سالمت بین ارتباط بررسی -36

 مذهبی های گرایش با وخودکارآمدی

 کرمانشاه ای حرفه و فنی دانشکده دانشجویان

  6271-75تحصیلی درسال

 اسفند

6271 

 کارشناس

 ارشد

 مدیریت

 آموزشی

 حاجی

 قنبری

استاد 

 راهنما

 آزاد دانشگاه 

ی واحد علوم و اسالم

بروجرد تحقیقات  

 الگوی بر مبتنی آموزش تاثیر بررسی -37

 یادگیری برمیزان ای آی دی دی ای آموزشی

 خودرو مکانیک رشته دانشجویان   وانگیزش

تحصیلی سال  کرمانشاه ای وحرفه فنی دانشگاه    
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 کارشناس 6275

 ارشد

 مدیریت

 آموزشی

 مراد

 پورنظری

استاد  

 راهنما

 آزاد دانشگاه 

ی واحد علوم اسالم

بروجرد تحقیقات  

 مدیریت های مولفه بین ارتباط بررسی -29

 کارکنان توانمندسازی و شغلی رضایت با دانش

  کرمانشاه فرهنگیان دانشگاه

 کارشناس 6275

 ارشد

 مدیریت

 آموزشی

 اله حبیب

 کرمی

استاد 

 راهنما

 دانشگاه 

ی واحد علوم و اسالم آزاد

بروجرد تحقیقات  

 و رهبری های سبک بین رابطه بررسی -26  

 شغلی عملکرد با مدیران ارتباطی های مهارت

 در  سنقر شهرستان های هنرستان کارکنان

6271-75   تحصیلی سال  

کارشناسی  6275

ارشد 

مدیریت 

دولتی 

گرایش 

 تحول

محمد 

سعید 

 پیمانپور

استاد 

 راهنما

 اسالمی آزاد دانشگاه

مالیر واحد  

 بر مبتنی مدیریت اجرای امکان ارزیابی -23

 پزشکی علوم دانشگاه درادارات(EBM)شواهد

 کرمانشاه

کارشناسی  6275

ارشد 

مدیریت 

 آموزشی

نوشین 

 پورشایگان

استاد 

 راهنما

: یاسالم آزاد دانشگاه

 علوم تحقیقاتواحد 

 بروجرد

 های سبک ابعــاد ارتباط بین بررسی -22

 تحصیلی انگیزش با  کالس مـــدیریت رهبری

  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 کارشناسی 6275

 ارشد

 مدیریت

 آموزشی

 پریوش

 السادات

 فیروزآبادی

استاد 

 راهنما

: اسالمی آزاد دانشگاه

 تحقیقات علوم واحد

 بروجرد

 نظام اجرای تاثیر ای مقایسه بررسی -21

 و پیشنهادات صندوق روش دو به پیشنهادات

 برای انگیزش میزان بر الکترونیکی سامانه

 دانشگاه پیشنهادات طرح در کارکنان مشارکت

 و علوم واحد اسالمی کرمانشاه پزشکی علوم

  بروجرد تحقیقات

 کارشناسی 6275

 ارشد

 مدیریت

 کارآفرینی

نسرین 

 حیدری

استاد 

 مشاور

 آوای با اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی -25 دانشگاه رازی 

 علوم دانشگاه در سازمانی سکوت و سازمانی

  6271 سال کرمانشاه  پزشکی

 

 (تدریس دروس دانشگاهی)سوابق آموزشی -6

 نام موسسه آموزشی  تعداد واحد مقطع تحصیلی نام رشته نام درس

روش های تدریس و 

 درسی برنامه ریزی

دانشگاه علوم پزشکی  2 کارشناسی پرستاری و مامایی

 کرمانشاه

 دانشگاه کرمانشاه 3 کارشناسی و کاردانی بهداشت محیطآموزش بهداشت و 



19 
 

19 
 

 ارتباطات

آموزش بهداشت و 

 ارتباطات

 علوم پزشکی کرمانشاه 3 کارشناسی و کاردانی بهداشت حرفه ای

آموزش بهداشت و 

 ارتباطات

 علوم پزشکی کرمانشاه 3 کارشناسی بهداشت عمومی

 علوم پزشکی کرمانشاه 3 کاردانی مبارزه با بیماری ها آموزش بهداشت 

 علوم پزشکی کرمانشاه 3 کاردانی بهداشت خانواده آموزش بهداشت

اصول یادگیری و روش 

 آموزش به بیمار 

  کارشناسی پرستاری

3 

 

 علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم پزشکی کرمانشاه 6 کاردانی خانوادهبهداشت  تکنولوژی آموزشی

 علوم پزشکی کرمانشاه 6 کاردانی مبارزه با بیماری ها تکنولوژی آموزشی

قانون کار و بیمه های 

 اجتماعی

 علوم پزشکی کرمانشاه 6 کاردانی بهداشت حرفه ای

 علوم پزشکی کرمانشاه 3 کارشناسی مامایی روان شناسی عمومی

 علوم پزشکی کرمانشاه 3 کاردانی اتاق عمل روان شناسی عمومی

 علوم پزشکی کرمانشاه 3 کارشناسی پرستاری روان شناسی اجتماعی

روان شناسی رشد 

 کودک

مرکز آموزش مدیریت  3 کارشناسی علوم تربیتی

 دولتی

مرکز آموزش مدیریت  2 کارشناسی علوم تربیتی روان شناسی عمومی

 دولتی

مرکز آموزش مدیریت  3 کارشناسی تربیتیعلوم  مقدمات روش تحقیق

 دولتی

مرکز آموزش مدیریت  3 کارشناسی علوم تربیتی روان شناسی تربیتی

 دولتی

مسائل و مشکالت 

 جوانان و نوجوانان

روان شناسی کودکان 

 استثنایی

 دانشگاه شیراز 3 کارشناسی

سازمان و مدیریت 

 آموزش و پرورش

 دانشگاه شیراز 2 کارشناسی مدیریت آموزشی

 دانشگاه شیراز 2 کارشناسی علوم تربیتی روش های تدریس

اقتصاد آموزش و 

 پرورش

 دانشگاه شیراز 3 کارشناسی مدیریت آموزشی

 دانشگاه شیراز 3 کارشناسی علوم تربیتی مدیریت آموزشی

روش های تدریس 

 پیشرفته

 دانشگاه آزاد شیراز 2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد فیروز آباد  3 کارشناسی علوم تربیتیهای مطالعه و روش 
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 فاس یادگیری

تحلیل محتوای کتاب 

 های درسی

 دانشگاه آزاد فیروزآباد 3 کارشناسی علوم تربیتی

روش تدریس کتاب  

 های دینی

 دانشگاه فیروز آباد 3 کارشناسی علوم تربیتی

اصول مدیریت و قوانین 

 آزمایشگاه

 علوم پزشکی کرمانشاه 6 کارشناسی آزمایشگاهیعلوم 

 علوم پزشکی کرمانشاه 6 کارشناسی بیهوشی روان شناسی عمومی

 علوم پزشکی کرمانشاه /.5 کارشناسی پزشکی هسته ای روان شناسی عمومی

 دانشگاه فیروز آباد 3 کارشناسی علوم تربیتی تحلیل برنامه درسی

 فارس

روش های نوین 

 یادگیری -یاددهی

 فارس دانشگاه فیروزآباد 2 کارشناسی علوم تربیتی

سازمان و مدیریت در 

 آموزش و پرورش

 

 تربیت دبیری

 

 کارشناسی

 دانشگاه فیروز آباد 2

 فارس

روش آموزش علوم 

 تجربی

 فارس دانشگاه فیروزآباد 3 کارشناسی تربیت دبیری

مبانی برنامه ریزی 

 درسی

 فارس دانشگاه فیروزآباد 3 کارشناسی تربیت دبیری

روان شناسی اجتماعی 

 در تعلیم و تربیت

 

 مدیریت آموزشی

 

 کارشناسی

 

3 

مرکز آموزش مدیریت 

 دولتی

روان شناسی رشد 

 نوجوانی

مرکز آموزش مدیریت  3 کارشناسی علوم تربیتی

 دولتی

روان شناسی  

 شخصیت

مدیریت مرکز آموزش  3 کارشناسی علوم تربیتی

 دولتی

و فنون  روش ها

 تدریس

مهندسی بهداشت 

 محیط

دانشکده بهداشت  3 کارشناسی ارشد

 کرمانشاه

مبانی و اصول برنامه 

 ریزی آموزشی

 دانشگاه رازی کرمانشاه 3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تجزیه و تحلیل سیستم 

 های مدیریت

 کرمانشاه دانشگاه رازی 3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مناسبات ارتباطات و 

 سازمانی در مدرسه

 دانشگاه رازی کرمانشاه 3 کارشناسی ارشد رشته مشاوره

دانشگاه علوم پزشکی  3 دکترای حرفه ای دندانپزشکی مدیریت عمومی

 کرمانشاه
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روش های تحقیق در 

 دندانپزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه 3 دکتری حرفه ای داندانپزشکی

 کرمانشاه

 

 کارگاه های آموزشی به عنوان مدرس سوابق تدریس و سخنرانی در -7

مدت  شرکت کنندگان نام کارگاه

 زمان

 (ساعت)

 سال سازمان برگزار کننده

 6267 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 اعضاء هیات علمی طرح درس

روش های نوین 

 تدریس

 6265 دانشگاه یاسوج 61 اعضای هیات علمی

مبانی سازمانی و 

 سازماندهی

ملی مدیران بانک 

استانهای شرق و جنوب 

 شرقی کشور

 

39 

 

 بانک ملی شیراز

 

6266 

مدیریت ارتباطات در 

 مدرسه

مدیران کانون های 

 تربیتی فارس

 6261 سازما آموزش و پرورش فارس 61

 6269 بانک ملی شیراز 31 مدیران بانک ملی مدیریت و سازماندهی

مربیان پرستاری و  روش تدریس مقدماتی

 مامایی

 

61 

 

مرکز توسعه آموزش پزشکی 

 کرمانشاه

 

6297 

مربیان پرستاری و  روش تحقیق مقدماتی

 مامایی

مرکز توسعه آموزش پزشکی  39

 کرمانشاه

6263 

مرکز توسعه آموزش پزشکی  6 کادر پرستاری مدیریت در پرستاری

 کرمانشاه

6296 

آشنایی با فرآیند 

 پرستاری

 6299 مرکز توسعه آموزش پزشکی 3 کادر پرستاری

 6296 مرکز توسعه آموز پزشکی 5 سوپروایزر بیمارستان ها مدیریت در پرستاری

عوامل موفقیت 

 تحصیلی

  معاونت فرهنگی دانشجویی کرمانشاه 3 دانشجویان

6267 

شیوه های نوین 
 تدریس

 6267 مرکز توسعه آموزش پزشکی 63 اساتید دانشگاه

اصول مدیریت 

 درپرستاری

 6296 توسعه آموزش پزشکی مرکز 3 کادر پرستاری

روش های یاددهی 

 یادگیری نوین

 6269 فارس دانشگاه فیروز آباد 61 اساتید دانشگاه

 6269   برنامه ریزی درسی در 
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 فارس دانشگاه آزاد استهبان 69 اساتید دانشگاه آموزش عالی

کارشناسان آموزش،  نیاز سنجی آموزشی

 بهداشت و درمان

استان  جهرمدانشگاه علوم پزشکی  39

 فارس

6261 

آموزش مهارت های 

 فراشناختی

 6267 کرمانشاه دانشکده بهداشت 39 دانشجویان

کارشناسان آموزش و  روش تحقیق

 پرورش

 

65 

  آموزش و پرورش فارس

6265 

اخالق اداری و 

 مناسبات سازمانی

 6261 جهاد کشاورزی استان فارس 19 کارشناسان و مدیران

فعالیت های فوق 

 برنامه تربیتی

 6269 پ فارس-سازمان آ 39 کارشناسان استانها

برنامه ریزی 

 استراتژیک در آموزش

  پ فارس-سازمان آ 69 پ کشور-کارشناسان آ

6269 

 6269 پ فارس-سازمان آ 69 پ-مدیران نواحی آ برنامه ریزی عملیاتی

توانمند سازی نیروی 

 انسانی

مدیران شرکت نفت 

 کرمانشاه

 6267 نفت کرمانشاهشرکت  39

زوج های جوان  مهارت های زندگی

 کرمانشاه

کانون مساجد اداره ارشاد اسالمی  69

 کرمانشاه

6267 

روش تدریس 

سخنرانی کوتاه و بحث 

 گروهی

اساتید دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

اساتید دانشگاه علوم پزشکی  69

مرکز توسعه آموزش  -کرمانشاه

 پزشکی

6279 

تدریس روش های 

 مشارکتی

اساتید دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

 -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 69

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

6276 

اساتید دانشگاه علوم  نیاز سنجی آموزشی

 پزشکی کرمانشاه

 -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 39

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

6276 

مدیریت اداره امور 

 فرهنگیکانون های 

مدیران کانون های 

 مساجد استان کرمانشاه

دبیرخانه کانون های مساجد استان  63

 کرمانشاه

6276 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  1 مدیران پرستاری  مدیریت در پرستاری

 کرمانشاه

6273 

اساتید دانشگاه علوم  نیاز سنجی آموزشی

 پزشکی البرز

 6273 دانشگاه علوم پزشکی البرز 6

مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

پرستاران دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی  69

 ((ع)بیمارستان امام رضا)کرمانشاه

6273 

روش های یاددهی 

 یادگیری نوین

اساتید دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

 -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

6273 
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اساتید دانشگاه علوم  طراحی تدریس

 پزشکی کرمانشاه

 -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 61

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

6272 

چگونگی تدوین طرح 

 درس

 6271 کرمانشاه( ع)بیمارستان امام رضا 1 سرپرستاران

روش تدریس مبتنی 

 بر فراشناخت

اعضای هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 -کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه 6

 پزشکی آموزش توسعه مرکز

6275 

 

 :افتخارات علمی -8

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 6271و  6272-6273 -6276پژوهشگر برتر سال های 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 6271استاد نمونه سال 

 دکتر یحیی صفری

 0435مهرماه : تاریخ روزآمد


