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اطّالعات تحصیلی


دکتری روانشناسی ( :)8314 – 8318گروه روانشناسی ،دانشگاه یورک ،انگلستان



کارشناسارشد روانشناسی تربیتی ( :)8314 – 8312گروه مبانی روانی آموزش و پرورش ،دانشگاه تهران ،تهران



کارشناس روانشناسی (گرایش بالینی) ( :)8312 – 8381گروه روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران

اطّالعات شغلی
 8314 تا کنون :عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
o
o
o
o

 -1251/2/16تاکنون :دانشیار گروه روانشناسی
 :1251/2/12 -1233استادیار گروه روانشناسی
 1232/13/5تا  :1233استادیار گروه علوم تربیتی
 1272/11/11تا  :1232مربی گروه علوم تربیتی

 8384 تا  :8314دبیر آموزش و پرورش بیرجند

اطّالعات حرفهای
مسئولیتهای اجرایی و عضویت در شوراها و کمیتههای علمی و تخصّصی
-

شرح حال حرفهای دکتر احمد خامسان
3

-

 32اسفند  1255تاکنون :رئیس دانشگاه بیرجند
 :1257 -1256عضو کمیته ی تحصیالت تکمیلی مرکز بهزیستی و تامین اجتماعی دانشگاه جامع علمی و کااربردی بیرجنادح حکا  /56/1511خ ج
رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبیح
 :1255-1252نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه بیرجندح
 :1252 - 1251مجری و مسئول مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی زندان مرکزی بیرجندح
 :1252-1252مدیر اتاق فکر استان خراسان جنوبیح حک دکتر هاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،و دکتار آشانا رئایس مرکاز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
 :1252 -1251رئیس مرکز بهداشت ،مشاوره و درمان دانشگاه بیرجندح حک /17163د 1251/تاریخ  1251/11/6رئیس دانشگاه بیرجندح
 :1252داور و عضو کمیتهی تخصصی تألیفات معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی ادارهی کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراساان جناوبیح حکا
 211/321/33به تاریخ  1252/3/1مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبیح
 :1252عضو کمیتهی تخصصی بررسی کتاب دانشکدهح حک /1317د 1252/به تاریخ  1252/3/12مدیر امور پژوهشی دانشگاهح
 1252-1253عضو حقیقی هیأت امنای دانشگاههای استان خراسان جنوبیح حک  16/113217به تاریخ  1253/7/35وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
 :1252 -1251نائب رئیس سازمان نظام مشاوره و روان شناسی جمهوری اسالمی ایرانح استانهای خراساان جناوبی (ر ی اول در انتخاباات ماورخ
 1251/3/32استان خراسان جنوبی -حک  /17511نر تاریخ  1251/2/1رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)
 :1252 – 1253دبیر شورای استانی مراکز مشاورهی دانشگاههای استان خراسان جنوبیح حک  2/6/171321به تاریخ  1253/13/2سرپرسات دفتار
مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 :1252-1236عضو منتخب هیأت علمی در شورای آموزشی دانشگاه بیرجند (حک  32/15562مورخ  ،1235/5/31رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1252-1235عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند (حک  32/15562مورخ  ،1235/5/31رئیس دانشگاه بیرجند  /تمدید حک  3512مورخ
 1233/5/11و تمدید /17153د 1251/تاریخ )1251/11/2
 :1252 -1251نماینده تام االختیار دانشگاه بیرجند در جلسات تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخادر اساتانح ناما /5532د 1251/تااریخ
1251/3/12ح
 : 1253عضو مدعو کمیسیون بهداشت ،خدمات شهری ،محیط زیسات و ساالمت شاورای اساالمی شاهر بیرجنادح حکا /53/1612ش باه تااریخ
 1253/3/5رئیس شورا ی اسالمی شهر بیرجندح

-

شرح حال حرفهای دکتر احمد خامسان
2

-

 :1253عضو شورای پژوهشی ادارهی کل بهزیستی استان خراسان جنوبیح حک  515/53/6521به تااریخ  1253/2/5مادیر کال بهزیساتی اساتان
خراسان جنوبیح
 :1253مشاور انجمن علمی دانشجویی راهنمایی و مشاورهح حک /32561د 1253/به تاریخ  1253/7/1معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاهح
 :1253 – 1233مسئول آزمایشگاه روانشناسی تجربی (حک  7/13مورخ 1233 /5 /32رئایس دانشاکده علاوم تربیتای و روان-شناسای دانشاگاه
بیرجند)
 :1253 -1233مسئول آزمایشگاه و کارگاه روانسنجی و آزمون هاای روانای (حکا  7/13ماورخ 1233 /5 /32رئایس دانشاکده علاوم تربیتای و
روانشناسی دانشگاه بیرجند)
 1251تاکنون :مشاور روان شناسی بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبیح حکا  651/1571تااریخ  1251/11/11رئایس بنیااد ملای نخبگاان اساتان
خراسان جنوبیح
 :1251عضو شورای تحقیقات زندانهای استان خراسان جنوبیح حک  373/2535/11تاریخ  1251/5/31مدیر کال ساازمان زنادان هاای خراساان
جنوبیح
 :1251عضو کمیتهی بهداشت و درمان یازدهمین المپیاد فرهنگی -ورزشی دانشجویان دختار دانشاگاههاای کشاورح حکا /1251د 11153/تااریخ
 1251/7/11رئیس دانشگاه بیرجندح
 :1251داور منتخب کمیتهی تخصصی مطالعات و تحقیقات ادارة کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبیح حک  2117/321/51تاریخ
//7ژ 1251/1سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبیح
 :1252 -1251عضو هیأت نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی (حک  32/12/3312ماورخ  ،1251/3/1معااون آموزشای وزیار
علوم ،تحقیقات و فنّاوری)
 : 1251 -1233عضو شورای منطق دو سازمان نظام مشاوره و روان شناسی جمهوری اسالمی ایرانح استان های خراساان و سیساتان و بلوتساتان
(ر ی اول در انتخابات منطق دو :استانهای خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی و سیستان و بلوتستان)
 :1251مدیر گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه بیرجند (حک ؟؟؟ به تاریخ ؟؟/؟ 1251/رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1251-1235مدیر مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجند (حک  11به تاریخ  1235/1/16رئیس دانشگاه بیرجند) تا تاریخ 1235/11/11
 :1235 -1233دبیر گروه روان شناسی و علوم تربیتی مرکز مطالعات جوانان دانشاگاه بیرجناد (حکا  11/1/3263باه تااریخ  1233/11/35معااون
پژوهشی دانشگاه بیرجند)
 1233تا  :1251عضو کمیته علمی مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجند (حک  11/1/3113به تاریخ  1233/5/3معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند)
 :1237دبیر نظام پیشنهادهای دانشگاه بیرجند (حک  2123مورخ  1237/2 /11رئیس دانشگاه بیرجند)
 1237تا  :1251عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی خراسان جنوبی (تأییدی  2123/15/533/1/1321به تااریخ  1235/7/7سارتی  3احمادعلی
گودرزی ،فرمانده انتظامی خراسان جنوبی)
 :1237عضو شورای پژوهشی سازمان بنیاد شهید خراسان جنوبی (ابالغ  211136/321/13775مورخ  1237/7/2رئیس سازمان بنیاد شهید خراساان
جنوبی)
 :1235 -1235عضو هیأت نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی (حکا  32/15562ماورخ  ،1235/5/31معااون آموزشای وزیار
علوم ،تحقیقات و فنّاوری)
 :1237 - 1235عضو کمیت ارزیابی عملکرد دانشگاه بیرجند (حک  32/15562مورخ  ،1235/5/31رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1237-1235عضو کمیت مشورتی تنظی برنام پنج سال دانشگاه بیرجند (حک  11353مورّخ  1235/13/1رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1251-1236عضو شورای برنامهریزی مرکز مشاورة دانشجویی دانشگاه بیرجند (حک  32/15562مورخ  ،1235/5/31رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1235-1236عضو شورای اطالع رسانی و رایانه (انفورماتیک) دانشگاه بیرجند (حک  32/15562مورخ  ،1235/5/31رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1235-1236عضو هیأت علمی و نمایندة دانشگاه بیرجند در کارگروه اجتماعی استانداری خراساان جناوبی (حکا  32/15562ماورخ ،1235/5/31
رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1231-1273مشاور رئیس و مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند (حک  5215مورخ  1273/7/31رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1231-1273مدیر مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند (حک  627مورخ  1273/3/6رئیس دانشگاه بیرجند)

-

 :1275 -1273سرپرست انجمنهای علمی دانشجویی دانشکدة ادبیات و علاوم انساانی دانشاگاه بیرجناد (حکا  26/623ماورخ  1273/2/5رئایس
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی بیرجند)
 :1277-1273معاون آموزشی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند (حک  2133مورخ  1277/6/2رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1275–1277مسئول واحد کامپیوتر دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند (حک  26/1162مورخ  1275/7/3سرپرست دانشکدة ادبیاات و
علوم انسانی دانشگاه بیرجند)

مسئولیتها در برگزاری همایشها
-

-
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 :1252-1252عضو کمیتهی علمی دومین همایش بینالمللی امنیت انسانی در غارب آسایاح حکا /33351د 1252/باهتااریخ  1252/11/31رئایس
دانشگاه بیرجند
 :1253-1252دبیر دومین همایش بینالمللی امنیت انسانی در غرب آسیاح حک /2557د 1252/به تاریخ  1252/2/21رئیس دانشگاه بیرجند
 :1252-1253عضو کمیتهی علمی نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی-اجتمااعی افاراد باا نیازهاای ویاژهح حکا باه شامارهی  26تااریخ
 1253/3/1/3دبیر علمی همایشح
 :1252-1253دبیر علمی همایش استانی خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعیح حک /12536د 1253/باه تااریخ  1253/5/2رئایس دانشاگاه
بیرجندح
 :1253عضو کمیتهی داوری دومین همایش منطقهای خانواده و سبک زندگی دینیح کمیته امداد امام خمینی و معاون پژوهشی دانشگاه بیرجندح
 :1252-1253دبیر علمی همایش ملی دانشگاه فرهنگیان
 :1252عضو کمیته ی علمی همایش مواد مخدر صنعتی نوینح اردیبهشت  1252دانشاگاه اصافهان ،حکا  52/777باه تااریخ  1252/1/13معااون
فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهانح
 :1253-1253دبیرعلمی همایش ملی دانشجو ،دانشگاه و خانوادهح حک /12333د 1253/به تاریخ  1253/3/35رئیس دانشگاه بیرجند
 :1251-1235دبیر علمی همایش ملی دوساالن آسیب-شناسی اجتماعی ایران :پیشگیری ،مداخله و توانمندساازی (حکا  711/35/35533ماورخ
 1235/3/35سرپرست سازمان بهزیستی کشور  /حک /6267د 1235/مورخ  1235/7/12رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1235دبیر علمی همایش استانی پیشگیری اولیه از اعتیادح تاریخ برگزاری دی  ،1235دانشاگاه بیرجناد (حکا  3/2/1111ماورخ  1235/3/1دبیار
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی)
 :1235 -1233دبیر عملی همایش استانی ایثار و شهادت – تاریخ برگزاری  21مهر  1235دانشگاه بیرجند (حک  13215مورخ  1237/13/32رئیس
دانشگاه بیرجند)
 :1235 -1233عضو کمیت علمی همایش ملی کویر شناسی – تااریخ برگازاری ( 1235حکا  2123/15/522/1باه تااریخ  1233/11/31فرمانادة
نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی)
 :1237عضو کمیت علمی همایش نظارت و ارزیابی آموزش عالیح برگزار کننده :انجمن آموزش عالی ایران ،تهران دانشگاه شهید بهشتیح
 :1237عضو کمیت علمی همایش بین المللی امنیّت انسانی در غرب آسیا 35 ،و  21آبان ماه 1237ح برگازار کننادگان :دانشاگاه بیرجناد ،نماینادگی
دائمی جمهوری اسالمی ایران نزد یونسکو ،دفتر منطقه ای یونسکو در ایران ،کمیسیو ملّی یونسکو ،وزارت علاوم ،تحقیقاات و فنّااوری و اساتانداری
خراسان جنوبی (حک  3155مورخ  1237/5/2رئیس دانشگاه بیرجند)
 :1233 -1237دبیر همایش بین المللی امنیّت انسانی در غرب آسیا 35 ،و  21آبان ماه 1237ح برگزار کنندگان :دانشاگاه بیرجناد ،نماینادگی دائمای
جمهوری اسالمی ایران نزد یونسکو ،دفتر منطقهای یونسکو در ایران ،کمیسیو ملّی یونسکو ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری و اساتانداری خراساان
جنوبی (حک  1656مورخ  1237/3/35رئیس دانشگاه بیرجند)

عضویت در انجمنهای علمی
-

انجمن آموزش عالی ایران
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فنّاوری :عضو پیوسته مصوّب نشست  1237/2/3هیأت مدیرة انجمن (نام -25د به تاریخ )1237/2/3
انجمن روانشناسی ایران :شمارهی کارت عضویت 5575
سازمان روانشناسی و مشاورة جمهوری اسالمی ایران :پروانهی تخصصی روان شناسی به شمارهی 732
سازمان روانشناسی و مشاورة جمهوری اسالمی ایران :شمارهی عضویت 36 – 3 - 3273

مسئولیت در مجلّات علمی -تخصصی
 oمدیر مسئول
 1236 تا تاکنون :فصلنامهی فناوری برنامهریزی درسی (نام قبلی :تازههای پژوهش در برنامهریزی درسی و مطالعات علوم تربیتی)
 1251تا  :1252مجله برخط دانش روانشناختی > < www.birjand.ac.ir/ojpk
 oسردبیر
  :1252 1251فصلنامهی دانش انتظامی خراسان جنوبی > < skh.jrl.police.ir  :1251مجلهی برخط دانش روانشناختی > < www.birjand.ac.ir/ojpk oشورای نویسندگان
  1236تاکنون :فصلنامهی فناوری برنامهریزی درسی (نام سابق تازههای پژوهش در برنامهریزی درسی و مطالعات علوم تربیتای ساابق :حکا 7531مورخ  1233/3/36رئیس دانشگاه بیرجندح
 oداور
 روانشناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوتستان فرهنگ خراسان جنوبی دانش انتظامی خراسان جنوبی تازههای پژوهش در برنامهریزی درسی برخط دانش روانشناختی -اخالق در علوم و فناوری

ابتکار و نوآوری
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 :1255سازمان مردم نهاد رویش روان و تندرستی استان خراسان جنوبی زیر نظر دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنبی
 :1252پیشنهاد صندوق نیکوکاری دانشگاه بیرجند
 :1253اقدام به ساخت مرکز مشاورهی دانشگاه بیرجند
 :1253تأسیس واحد ارتقاء تحصیلی مرکز مشاورهی دانشگاه بیرجند
 :1253کلینیک تخصصی همراه ،مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاورهی دانشگاه بیرجند
 :1251راهاندازی مجلهی برخط دانش روانشناختی
 :1251راهاندازی و سردبیر فصلنامهی دانش انتظامی خراسان جنوبی
 :1235تأسیس شعبهی استانی (خراسان جنوبی) انجمن روانشناسی ایران
 :1235-37راه اندازی رشتهی کارشناسیارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند
 :1235نگارش طرح توجیهی تأسیس کارشناسی مشاوره دانشگاه بیرجند
 :1235نگارش طرح توجیهی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند با همکاری دکتر هادی پورشافعی
 :1235نگارش طرح توجیهی تأسیس دانشکدهی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
 :1235نگارش طرح توجیهی تأسیس رشتهی حقوق در دانشگاه بیرجند با همکاری دکتر محمّد علی طاهری
 :1236 -35راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه روانشناسی تجربی دانشگاه بیرجند
 :1236 -35راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه و کارگاه روان سنجی و آزمونهای روانی دانشگاه بیرجند
 :1236نگارش طرح توجیهی تأسیس کارشناسیارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند
 :1236تأسیس مجلّهی برخطّ آموزش و یادگیری الکترونیکی ایران
 :1236تأسیس مجلّهی مطالعات علوم تربیتی :این مجله در سال  1237به منظور تأمین نظر معیارهای آئین نامهی امتیاز دهی به نشریات
علمی کشور به مجلّهی تازه های پژوهش در برنامهریزی درسی تغییر نام دادح
 :1236راه اندازی رشتهی روان شناسی عمومی دانشگاه بیرجند
 :1236همکاری در نگارش طرح توجیهی تأسیس گروه معارف اسالمی دانشگاه بیرجند با همکاری دکتر محمدهادی شهاب






 :1231راه اندازی مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند
 : 1231مکانیزه کردن ارزیابی از اساتید دانشگاه بیرجند در مدّت تصدی مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
 :1275سازماندهی کتابخانهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
 :1275راه اندازی واحد کامپیوتر دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

تألیفات
برای اطالع کامل و به روز از انتشارات به سامانۀ اساتید دانشگاه بیرجند مراجعه نمایید.
http://cv.birjand.ac.ir/khamesan
مقاله :مجالت علمی -پژوهشی
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11ح
11ح
13ح
12ح

کاظ امیدمقدم ،احمد خامسان و محسن آیتی ()1257ح شناسایی دالیل نادیده گرفتن اخالق دانشگاهی و ارتکاب به تقلب تحصیلیح فصلنامه
اخالق در علوم و فناوری ،12)3( ،شماره 123-121 ،3ح
فریبا فرازی ،احمد خامسان و فاطمه شهابی زاده ()1257ح رابطه بین نیازهای خانوادگی و انگیزش شغلی با فشار روانی شغلی در کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی شهر بیرجندح دو ماهنامه سالمت کار ایران111-51 ،)3(16 ،ح
تکت سادات جعفر طباطبایی ،حسن احدی ،هادی بهرامی و احمد خامسان ()1257ح تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجندح مجله مطالعات روانشناسی تربیتی132-57 ،35 ،ح
رمضانی ،ملیحه و خامسان ،احمد ()1255ح شاخصهای روانسنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو  :3112با معرفی درگیری عاملیح اندازه گیری
های تربیتی312-136 ،)35(3 ،ح
مؤمنی ،آزاده؛ خامسان ،احمد؛ راستگومقدم ،میترا و طالب زاده شوشتری ،لیال ()1255ح شناسایی ویژگیها و کنشهای معل حمایتکننده از
دیدگاه دانشآموزان :تحلیل کیفیح پژوهش های تربیتی71-61 ،)26(2 ،ح
طالبزاده شوشتری ،لیال؛ منادی ،مرتضی؛ خادمی اشکذری ،ملوک و خامسان ،احمد ()1255ح شناسایی معنای زندگی دانشجویان :یک مطالعه
پدیدارشناسیح دوفصلنامه مشاوره کاربردی 65 ،)1(5 ،تا 75ح
طالب زاده شوشتری ،لیال؛ خامسان ،احمد و پورشافعی ،هادی ()1255ح اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیادبخشی
نظریهح اندیشه های نوین تربیتی-2(12 ،پیاپی333-311 ،)26ح
سلمانی ،منصور؛ خامسان ،احمد و اسدی یونسی ،محمدرضا ()1255ح نقش واسطهای باورهای انگیزشی در رابطهی ادراک از جوّ کالس و
تعللورزی دانشجویانح فصلنامه روانشناسی تربیتی155-121 ،)22(12 ،ح
وفایی فرد ،مری ؛ رحیمی ،مهدی؛ بهنام فر ،محمد خامسان ،احمد ()1255ح رویکرد شناختدرمانی و بررسی دو تحریف شناختی (تعمی مبالغهآمیز
و نتیجهگیری شتابزده) مبتنی بر تمثیلهای مثنوی مولویح متن شناسی ادب فارسی - 3(5 ،پیاپی 55-25 ،)22ح
خباز ،هاجر؛ خامسان ،احمد؛ راستگومقدم ،میترا و رضایی ،محمد ()1256ح تآثیر آموزش مهارتهای وسعت بخشی تفکر با تآکید برروش ادوارد
دبونو ( )CORTبر مهارت حل مسئله و بهزیستی ذهنیح مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 27 ،)32(12 ،تا 52ح
جوادی ،سید وحید؛ خامسان ،احمد و راستگومقدم ،میترا ()1256ح نقش واسطهای خودتنظیمی در رابطهی بین سبکهای تفکر و اضطراب امتحان
دانشجویان دانشگاه بیرجندح روانشناسی شناختی31-11 ،)2(2 ،ح
طالب زاده شوشتری ،لیال؛ منادی ،مرتضی؛ خادمی اشکذری ،ملوک و خامسان ،احمد ()1256ح شناسایی معنای زندگی در دانشجویان :یک
مطالعهی پدیدارشناسیح مشاوره کاربردی75-65 ،)1(5 ،ح
فرازی ،فریبا؛ خامسان ،احمد و اسدی یونسی ،محمدرضا ()1253ح رابطهی ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی دانش آموزان
دختر شهر بیرجندح فصلنامهی خانواده پژوهی261-225 ،)25(5 ،ح

12ح
16ح
15ح
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35ح
21ح
21ح
23ح

جعفر طباطبایی ،تکت سادات؛ احدی ،حسن و خامسان ،احمد ()1253ح تاثیر آموزش خوش بینی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان روان
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجندح مجله مراقبت های نوین22 ،27 ،؟؟ح
فروغینیا ،محمد حسین؛ پورشافعی ،هادی؛ خامسان ،احمد و خوشبختی ،جعفر ()1253ح کیفیت زندگی کاری و تببین نقش پیشبینی کنندهی
مؤلفههتای آن با توانمندسازی روانشناختی معلمان ابتداییح دوفصلنامهی مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی111-33 ،)11(5 ،ح
رجب پور ،زهرا و خامسان ،احمد ()1251ح مقایسه نقاشی بیماریان روانی با افراد عادی بر اساس مقیاس عناصری صوری هنر درمانی
()FEATSح مجله برخط دانش روانشناختی25 ،2 ،؟؟
لقماننیا ،مهدی؛ خامسان ،احمد و احمدییگانه ،طیبه ()1251ح توافق و عدم توافق در زمینه مؤلفههای هویت ملی و تلویحات آن در نظام
آموزشی ایرانح فصلنامهی پژوهش در برنامهریزی درسی-23 ،22 ،؟؟ح
طباطبایی ،سمانه سادات؛ بنیجمالی ،شکوهالسادات؛ احدی ،حسن و خامسان ،احمد ()1251ح تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و
اضطراب دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجندح مجله مراقبتهای نوین212-353 ،25 ،ح
فرهادپور ،رقیه؛ رجبپور ،زهرا و خامسان ،احمد ()1251ح بررسی ادراک شهروندان از احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان
جنوبیح فصلنام دانش انتظامی خراسان جنوبی25-37 ،)1(3 ،ح
لقماننیا ،مهدی؛ خامسان ،احمد و احمدییگانه ،طیبه ( )1251رابط احساس تعلق به هویت ملی با امنیت در جوانان دختر و پسر :مطالع موردی
استان خراسان جنوبی ،فصلنام دانش انتظامی خراسان جنوبی-37 ،)3(1 ،؟؟ح
پاکدامن ،مجید؛ خامسان ،احمد و براتی ،فخرالسادات ()1251ح نقش سبکهای فرزندپروری مادران در بلوغ اجتماعی نوجوانان تیزهوش،
آهستهگام و عادیح مجله مطالعات روانشناسی تربیتی-32 ،12 ،؟؟ح
امیری ،محمداصغر؛ خامسان ،احمد و آیتی ،محسن ()1251ح شرافت علمی در نظامآموزش عالی :مقایسهی تطبیقی دانشگاههای مختلف آمریکا،
بریتانیا و ایرانح فصلنامهی اخالق در علوم و فناوری-17 ،13 ،؟؟ح
امیری ،محمداصغر و خامسان ،احمد ()1251ح عدم صداقت علمی تهدیدی برای شرافت نظام آموزش عالی :مروری بر عوامل فردی و زمینهایح
نام آموزش عالی21-5 ،)15(2 ،حح
خامسان ،احمد و فرمانی ،سعید ( )1251اعتباریابی پرسشنامهی باورهای خودکارآمدی تدریس ریاضی در دانشجو معلمان دروهی ابتداییح
اندیشههای تازه در علومتربیتی ،2(5 ،پیاپی23-11 ،)32ح
خامسان ،احمد و امیری ،محمد اصغر ()1251ح بررسی نقش تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسرح فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،
51-62 ،)1(5ح
لقماننیا ،مهدی؛ خامسان ،احمد؛ آیتی ،محسن و خلیفه ،مجتبی ()1251ح شناسایی مؤلفههای هویت ملی در برنامههای درسی بر اساس روش
بنیاد بخشی نظریهح نوآوریهای آموزشی65-22 ،)21(11 ،ح 
خامسان ،احمد و برادران خاکسار ،زهرا ()1251ح مقایس آموزش زبان با استفاده از نقش مفهومی فردی و مشارکتی با شیوة سنتیح پژوهش
زبانشناختی در زبانهای خارجی75-67 ،)1(1 ،ح
فرمانی ،سعید و خامسان ،احمد ()1251ح اعتباریابی پرسشنامه باورهای کارامدی تدریس ریاضی در دانشجومعلمان دوره ابتدایح اندیشههای تازه
در علومتربیتی ،اندیشه های تازه در علوم تربیتی( 2(5 ،مسلسل 23-11 ،))32ح
خامسان ،احمد و شیرزادی ،ندا ()1235ح رابط تعلل ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کالس:نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمیح پژوهشهای کاربردی روانشناختی65-21 ،)1(1 ،ح
افضلپور ،اسماعیل؛ فاضل ،علی و خامسان ،احمد (تحت انتشار)ح مقایس کیفیت زندگی ،ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی اعضای هیأت علمی
مرد فعال و غیرفعال دانشگاه بیرجندح پژوهشنام فیزیولوژی ورزشی کاربردی ،نامه تأییدیه برای شمارة  ،13نامه /166ن/ت به تاریخ 1235/7/13ح
ایمانپور ،فهیمه؛ کشتیدار ،محمد؛ خامسان ،احمد و خوشبختی ،جعفر ()1235ح تأثیر برنامههای آمادهسازی معلمان ورزش در ایجاد رضایت و
انسجام تیمی دانشآموزان دختر تی های والیبال مقطع متوسط شهر بیرجندح مجله پژوهش در علوم ورزشی122-123 ،33 ،ح
درویشی ،حمیدرضا؛ خامسان ،احمد و راستگومقدم ،میترا ()1235ح تأثیر روش تدریس ایفای نقش بر مهارتهای اجتماعی و شناختی دانشآموزان
در درس تعلیمات اجتماعی پای پنج ابتداییح مجل تازههای پژوهش در برنامهریزی درسی ،2 ،؟؟-؟؟ح

22ح لقماننیا ،مهدی و خامسان ،احمد ()1235ح جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش ایرانح فصلنام تحقیقات فرهنگی ،دوره  ،2شمارة ،3
171-127ح
22ح وجدان ،سید امیر کاظ ؛ ناصح ،قدرتاهلل؛ خسروی ،ملحیه و خامسان ،احمد ()1233ح بررسی مقایس های تاثیر توراکوسکوپی با درمانهای مرسوم
در آمپی مرحل دومح مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دوره  ،57شماره  ،11بهمن 777-773 ،1233ح قابل دسترسی برخط در:
tumj.tums.ac.ir/archive/vol67/no11/abstract-4.pd

مقاله :مجالت علمی -ترویجی
1ح میری ،عصمت؛ خامسان ،احمد؛ رمضانی،محمد و رمضانی ،فریدون ()1253ح تأثیر آشنایی با مهارتهای زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان
مراکز تربیت معل بیرجندح فصلنامهی مطالعات فرهنگی -اجتماعی خرسان ،2(7 ،پیاپی 172-167 ،)33ح
3ح خامسان ،احمد ()1235ح سوگیری نقشه های مفهومی بر اساس ساختار دستور زبان :مشکالت و مدل هاح مجله تازههای پژوهش در برنامهریزی
درسی -115 ،2 ،؟ح

مقاله :ترجمه
1ح طالبزاده ،لیال و خامسان ،احمد ()1251ح رشد احساس معنا در کودکانح مجله برخط دانش روانشناختی21 -22 ،)1(1 ،ح
3ح خامسان ،احمد و امیری ،محمداصغر ()1235ح تقلب در مؤسسات آموزشی :یک دهه پژوهشح نویسندگان :مک کیب ح مجله مطالعات علوم تربیتی،
،)3(1
2ح خامسان ،احمد ()1271ح ترجم مقال تگونه یک کتاب درسی را بخوانی ؟ مجلّ اطّالعات علمی ،سال شش  ،شمارة 15ح
2ح خامسان ،احمد ()1271ح ترجم مقال عوامل مؤثر بر یادگیری بهتر دانش آموزانح صفح الفبا روزنام اطّالعات 1272/2/13 ،شمارة 31315ح

مقاله :متفرقه در نشریات و مجالت
خامسان ،احمد ()1235ح سرمقالهح مجلّ مطالعات علوم تربیتی ،سال اوّل ،شمارة اوّل3-1 ،ح
خامسان ،احمد ()1273ح بررسی علمی پدیده های ادراک فراحسّی (تله پاتی ،غیبگویی ،پیشگویی) و حرکت روانیح محلّ اطّالعات علمی ،)2(3 ،ص

کتاب :ترجمه
1ح خامسان ،احمد ()1255ح راهنمای تحلیل تابآوری سیست ها  :ارتقاء تابآوری اجتماعیح ترجمه گردآوی و بومیسازیح کتاب راهنمای طرح ملی
توانافزایی و ارتقاء تابآوری اجتماعی زنان و خانوادهها ،معاونت امور زنان و خانوادهی ریاست جمهوریح بیرجند :تهاردرختح
3ح اندرو ،ریجارد ()3112ح مالحظات نظری و عملی پیرامون پرسش پژوهشح ترجمه :احمد خامسان و لیال طالبزاده شوشتری ()1256ح تهران:
جامعه شناسانح
2ح گانت ،لیندا و تابون ،کارملو ()1256ح هنردرمانی مقیاس عناصر صوری :هنر در ارزیابیهای روانشناختیح احمد خامسان ،زهرا رجب پور عزیزی و
پرستو رادمهر ()ح تهران :دانژهح

کتاب :فصلی از کتاب
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Khamesan, A. (2010). E-Learning in Iran. In Ugur Demiray and et al (Eds): Case on Challenges
Facing E-Learning and National Development: Institutional Studies and Practices (Chapter 11: pp
251-276). Turkey: Anadolu University.

کتاب :تدوین و ویراستاری
1ح خامسان ،احمد ( ،1252تدوین و ویراستاری)ح مجموعه مقاالت اولین همایش خانواده و آسیبهای اجتماعی استان خراسان جنوبیح خرداد ،1252
دانشگاه بیرجند و ادارهی کل دادگستری استان خراسان جنوبیح
3ح خامسان ،احمد و میری ،عصمت ( ،1252تدوین و ویراستاری)ح مجموعه مقاالت همایش ملی رسالت و نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش معل
متعهد و متخصصح اردیبهشت  ،1252دانشگاه فرهنگیان ،پردیس امام سجاد (ع)ح
2ح مجیدی ،محمد رضا و خامسان ،احمد ( ،1233تدوین و ویراستاری)ح مجموعه مقالههای همایش امنیت انسانی در غرب آسیاح تهران :پژوهشکدهی
مطالعات فرهنگی و اجتماعیح

2ح خامسان ،احمد ( ،1237تدوین و ویراستاری)ح مجموعه تکیده مقالههای همایش امنیت انسانی در غرب آسیاح تهران :پژوهشکدة مطالعات
فرهنگی و اجتماعیح

همایش :مقالهی تمام متن
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1ح بهلگردی ،معظمه ،خامسان ،احمد ،مقبولی ،محمود و توکلیان ،جعفر ()1252ح شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار در دانشجویانح هفتمین
سمینار بهداشت روانی دانشجویان ،دانشگاه اصفهان 31 ،و 33اردیبهشت 1252ح
3ح مهرابینیا ،مینا ،شیخیپور ،مهدیه و خامسان ،احمد ()1252ح آسیبهای روانیاجتماعی خوابگاهها و خانههای دانشجویی و راهکارهای کاهش آنح
هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان ،دانشگاه اصفهان 31 ،و 33اردیبهشت 1252ح
2ح شیخیپور ،مهدیه ،مهرابینیا ،مینا ،خامسان ،احمد و حسینپور ،مصطفی ()1252ح آسیبهای روانیاجتماعی خوابگاهها و خانههای دانشجوییح
هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان ،دانشگاه اصفهان 31 ،و 33اردیبهشت 1252ح
2ح شیخیپور ،مهدیه ،خامسان ،احمد ،بهزاد ،سمبه و دالور ،صدیقه ()1252ح تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سازگاری تحصیلیح هفتمین
سمینار بهداشت روانی دانشجویان ،دانشگاه اصفهان 31 ،و 33اردیبهشت 1252ح
6ح فرازی ،فریبا ،خامسان ،احمد ،ناصری ،فاطمه و طالبیفر ،معصومه ()1252ح علل مشروط شدن از دیدگاه دانشجویانح هفتمین سمینار بهداشت
روانی دانشجویان ،دانشگاه اصفهان 31 ،و 33اردیبهشت 1252ح
5ح فرمانی ،سعید و خامسان ،احمد ()1251ح باورهای کارآمدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی و رابط آن با جنسیت ،نوع دیپل و عالقه به
تدریسح اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی 2 ،خرداد  ،1251دانشگاه شهید رجاییح مقاله  1163سی دیح
7ح ابراهیمی ،حلیمه و خامسان ،احمد ()1235ح خودکارآمدی پرهیز از سیگارح همایش استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد ،دانشگاه بیرجند 5 ،دی ،1235
صح
3ح خامسان ،احمد ،رجب پور ،زهرا و خباز ،هاجر ()1235ح ح همایش استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد ،دانشگاه بیرجند 5 ،دی  ،1235ص ح
5ح محمدنیا ،علی؛ افضلپور ،محمداسماعیل؛ خوشبختی ،جعفر و خامسان ،احمد ()1235ح تأثیر یک جلسه تمرین پالیومتریک بر حداکثر اکسیژن مصرفی
و غلظت الکتاتخون دانشجویان پسر رشتهی تربیت بدنی دانشگاه بیرجندح همایش منطقهای مهندسی و علوم ورزشی ایرانح  21اردیبهشت ،1235
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند112-113 ،ح
11ح مجیدی ،محمدرضا و خامسان ،احمد ()1233ح امنیت انسانی در غرب آسیاح همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا :دیدگاهها و نقدهاح
دانشگاه بیرجند 5 ،و  7آذر ماه  ،1237ص 15-1ح
11ح خامسان ،احمد () 1233ح امنیت انسانی از دیدگاه روان شناسیح همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا :دیدگاه ها و نقدهاح دانشگاه بیرجند،
 5و  7آذر ماه  ،1237ص 161-126ح
12. Khamesan, A. (2008). Linguistic bias of concept mapping. In Canas, A.J., & Novak, J.D., (Ed.),
Concept maps: Theory, methodology, and technology, preceding of 3rd International Conference
on Concept Mapping (3rdCMC), September ?-?, Estonia (?) & Finland (?).
12ح خامسان ،احمد ()1235ح تالش های ایجاد برنامه های دکتری بَرخطح همایش تأملی بر دورههای دکتری ایرانح مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی
در آموزش عالی ،تهران ،اردیبهشت  ،1235دانشگاه پیام نور ،ص ؟ح
14. Khamesan, A. (2006). Synchronous collaborative problem-solving via cmc: application of concept
mapping. In Canas, A.J., & Novak, J.D., (Ed.), Concept maps: Theory, methodology, and
technology, preceding of 2nd International Conference on Concept Mapping (2nCMC), September
5-8, San Joes, Costa Rica.
15. Khamesan, A. & Hammond, N. (2005). Learning effectiveness in on-line collaborative concept
mapping via CMC: Comparing different mode of interaction. In Piet Kommers (Ed.), proceeding
of World Conference on Educational Multimedia Hypermedia & Telecommunications (EDMEDIA 2005), June 27- July 2, Montreal, Canada, 3179-3186.
16. Khamesan, A. & Hammond, N. (2004). Effect of computer-based communication channels on
interpersonal awareness in synchronous web-based collaborative concept mapping. In Reed, D.J.,

Baxter, G., & Blythe, M. (Ed.), living and working with technology, proceeding of 12th European
Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE-12), September 12-15, York, UK, 35-39.
17. Khamesan, A. & Hammond, N. (2004). Synchronous Collaborative concept mapping: via ICT:
Learning effectiveness and personal and interpersonal awareness. In Canas, A.J., Novak, J.D., &
Gonzales, F.M. (Ed.), Concept maps: Theory, methodology, and technology, preceding of 1st
International Conference on Concept Mapping (CMC), September 14-17, Pamplona, Spain, Vol.
(1), 385-392.
18. Khamesan, A. & Hammond, N. (2004). Taxonomy of analysis levels of learning effectiveness in
collaborative concept mapping. In Canas, A.J., Novak, J.D., & Gonzales, F.M. (Ed.), Concept
maps: Theory, methodology, and technology, preceding of 1st International Conference on Concept
Mapping (CMC), September 14-17, Pamplona, Spain, Vol. (2), 231-234.
19. Khamesan, A. & Hammond, N. (2004). Interpersonal awareness in synchronous web- based
collaborative concept mapping. In Preceding of World Conference on Educational Multimedia
Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA 2004), June 21-26, Lugano, Switzerland, 41684173.
8- Afzalpour, M. S., Fazel, A. & Khamesan, A. (2009). Effects of leisure-time activity on health related
quality of life, body composition and physical fitness of male faculty members. Journal Sport
Science & Medicine, 8, Supplementum 11 (p 288): Book of Abstracts, 6th European Sport Medicine
Congress, October 14-18, 2009, Antalya, Turkey.
7- Afzalpour, M. S., Khamesan, A. & Dastigherdi, F. (2009). Effects of aerobic-step training on the
body composition, physiological and psychological characteristics of middle-aged healthy women.
Journal Sport Science & Medicine, 8, Supplementum 11 (p 206): Book of Abstracts, 6th European
Sport Medicine Congress, October 14-18, 2009, Antalya, Turkey.
، دیدگاه ها و نقدهاح دانشگاه بیرجند: )ح جنبه های روان شناختی امنیت انسانیح همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا1237(  احمد، خامسان-5
ح315  ص،1237  آذر ماه7  و5
 آذر ماه7  و5 ، دیدگاه ها و نقدهاح دانشگاه بیرجند:)ح روان شناسی امنیتح همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا1237(  احمد، خامسان-6
ح313  ص،1237
 دیدگاه ها و نقدهاح: مفاهی و کاربردهاح همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا: )ح امنیت انسانی در نظریه مازلو1237(  احمد، خامسان-2
ح315  ص،1237  آذر ماه7  و5 ،دانشگاه بیرجند
3- Khamesan, A. & Hammond, N. (2002). Communication and information technology and new
horizons in educational systems in the 21st century. In preceding of Fars IT international
conference, Shiraz University, Iran, October 2002.
2- Khamesan, A. & Hammond, N. (2004). Synchronous collaborative concept mapping via ICT:
Learning effectiveness and computer-mediated communication channels. The 11th Iranian
Researcher Conference in Europe, Manchester, UK.
1- Khamesan, A. (2003). Synchronous Collaborative Learning with Web-based Concept Mapping via
ICT. The 10th Iranian Researcher Conference in Europe, Glasgow, UK.

گزارشهای پژوهشی
)ح روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند و عوامل مؤثر بر آنح گزارش طرح پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه1253(  احمد،ح خامسان1
بیرجندح
ح گزارش طرح پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاهCASSS2000 )ح اعتباریابی مقیاس حمایت اجتماعی کودک و نوجوان1253(  احمد،ح خامسان3
بیرجندح
 اجتماعی خوابگاهها و خانههای دانشجویی استان خراسان جنوبیح گازارش طارح-)ح بررسی میزان و نوع آسیبهای روانی1253(  احمد،ح خامسان2
پژوهشی دفتر امور بانوان و خانوادهی استانداری خراسان جنوبیح
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خامسان ،احمد () 1251ح سنجش و ارزیابی مداخالت کاهش رفتارهای پرخطر و جرائ داخل زندانح گزارش طرح پژوهشی ساازمان زنادان هاای
خراسان جنوبیح
خامسان ،احمد ()1233ح رابط تعهدسازمانی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان سازمان زندانهای خراسان جنوبیح گزارش طرح پژوهشی سازمان
زندان های خراسان جنوبیح
خامسان ،احمد () 1237ح شیوع اختالالت شخصیت در زندانیان خراسان جنوبی بر اساس آزمون میلونح گزارش طرح پژوهشی سازمان زندان های
خراسان جنوبیح
خامسان ،احمد ()1237ح ارزیابی درونی گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجندح گزارش طرح پژوهشی مصوّب سازمان سنجش و آموزش کشور و دفتار
نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجندح
خامسان ،احمد؛ آیتی ،محسن و تفضّلی مقدم ،عبّاس ()1231ح بررسی مشکالت و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجندح
گزارش طرح پژوهشی مصوّب دانشگاه بیرجندح
آیتی ،محسن و خامسان ،احمد ()1275ح ساختار جمعیتی دانشجویان دانشگاه بیرجند و رابط آن با پیشرفت تحصیلی آنانح گزارش طرح پژوهشی
مصوّب دانشگاه بیرجندح
خامسان ،احمد ()1272ح بررسی مقایسهای ادراک خود در زمین تحوّلی و سالمت روانیح پایان نام کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،دانشگاه
تهران ،تاپ نشدهح
10. Khamesan, A. (2006). Synchronous collaborative concept mapping PhD Thesis, University of
York, UK.
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مجری:
 :1253بررسی میزان و نوع آسیبهای روانی-اجتماعی خوابگاهها و خانههای دانشجویی شهر بیرجند و ارائهی راهکارهایی برای کاهش
آنح طرح مصوب استانداری خراسان جنوبی ،فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجندح
 :1235 -1233اعتباریابی مقیاس حمایت اجتماعی کودک و نوجوان CASSS2000ح طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه
بیرجند به تاریخ  ،1233/13/13ابالغ /25د 1235/به تاریخ 1235/1/16ح همکاران طرح :دکتر میترا راستگومقدم و فاطمه ابوطالبیح
 :1237-1235مطالعه و ارزیابی اقدامات کاهش آسیب رفتار پرخطر در زندانهای استان خراسان جنوبی :تعیین و اجرای مداخالت و
ارزشیابی و ارزیابی اقدامات کنترل فساد و رفتارهای پرخطر در زندانهای استانح طرح مورد حمایت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور ،اداره کلّ زندانهای خراسان جنوبی (قرارداد  11/1/3337مورخ )1235/11/2ح
 :1237-1235مطالعه و ارزیابی اقدامات کاهش آسیب رفتار پرخطر در زندانهای استان خراسان جنوبی :سنجش مداخالت انجام شده در
کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندانهای استانح طرح مورد حمایت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،اداره کلّ
زندانهای خراسان جنوبی (قرارداد  11/1/3335مورخ )1235/11/2ح
 :1237 -1235مطالعه و ارزیابی اقدامات کاهش آسیب رفتار پرخطر در زندانهای استان خراسان جنوبی :ارزیابی مقدماتی وضع موجود در
راستای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندانهای استانح طرح مورد حمایت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،اداره
کلّ زندانهای خراسان جنوبی (قرارداد  11/1/3336مورخ )1235/11/2ح
 :1233 -1235شیوع اختالالت شخصیت بر اساس  MCMI-IIIدر زندانهای استان خراسان جنوبیح طرح مورد حمایت سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،اداره کلّ زندانهای خراسان جنوبی (قرارداد  11/1/3332مورخ )1235/3/3ح
 :1233 -1235بررسی رابط کیفیت زندگی کاری و بهرهوری کارکنان اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبیح طرح مورد حمایت
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،اداره کلّ زندانهای خراسان جنوبی (قرارداد  11/1/3332مورخ )1235/3/3ح
 :1237-1235طرح ارزیابی درونی گروه علوم تربیتیح طرح مصوّب دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند و سازمان سنجش و آموزش
کشورح

5ح  :1231بررسی مشکالت و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجندح طرح مصوّب معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند با
همکاری :دکتر عباسعلی تفضلی مقدم و دکتر محسن آیتیح
 oهمکار مجری:
 :1235-1233 -2رابط احساس تعلق به هویت ملی با امنیت در جوانان ایران :مطالعه موردی استان خراسان جنوبیح طرح پژوهشی دفتر
تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبیح مجری طرح :مهدی لقمان نیاح
 :1235-1237 -3بررسی و تعیین سطوح /مقاطع کلیدی یادگیری در برنام درسی ملّی جمهوری اسالمی ایرانح طرح مصوّب وزارت آموزش و
پرورشح مجری طرح محسن آیتیح
 :1275 -1ساختار جمعیتی دانشجویان دانشگاه بیرجند و رابط آن با پیشرفت تحصیلی آنانح طرح مصوّب معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجندح
مجری :دکتر محسن آیتیح
 oناظر علمی:
 :1253 oبررسی تأثیر آموزشهای همگانی برنگرش افراد در زمان وقوع زلزله با تکیه بر شناخت مکانهای امن ساختمانهاح
طرح پژوهشی سازمان هالل احمر با پارک عل و فناوری به مدیریت پروژهی دکتر دوستیح قرارداد  12713به تاریخ
1253/13/6ح
 :1235 oطرح پژوهشی کشوری بررسی عوامل مؤثر در گرایش خانوادهها (والدین و فرزندان) به مسجد و نماز جماعتح حک
 313/7267بهتاریخ  1235/5/37رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

کارگاه های آموزشی
 مجری  /مدیر برگزاری
 :1253 oکارگاه آموزشی دانشافزایی و توانمندسازی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی  2 – 1253/7/11( 53ساعت)ح
 :1251 oکارگاه آموزشی دانشافزایی و توانمندسازی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی  2 – 1251/3/37( 51ساعت)
 :1235 oآسیب شناسی بازی های رایانه ای و فنّاوری اطّالعات ،ادارة کلّ آب و فاضالب خراسان جنوبیح
 :1275 oکارگاه آموزشی روش تدریس دانشگاه بیرجند (حک  31/2272مورخ 1275/11/5معاون آموزشی دانشگاه بیرجند)ح

 همکار مجری

 :1235 oکارگاه نرم افزار  Power Pointبرای اساتید دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجندح

 مدرّس
o
o

 :1253کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد دوره تکمیلی متمرکز بر مدرسهح اسفند 1253ح
 :1235ویژگی های روان شناختی نوجوانان ،کارگاه آموزشی سرپرستان مدارس شبانه روزی کشور ،ادارهی کلّ آموزش و پرورش
خراسان جنوبی.
 : 1236روش های تحقیق برای کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی.
 :1236روش های پیشرفت آمار استنباطی در تعلی و تربیت برای کارشناسان ارشد سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی.

o
o
o
o

 :1253کارگاه آموزشی مشاوره بازسازی انگیزشیح  13و  12آذر  3به مدت  15ساعت دانشگاه فردوسی مشهد
 :1253کارگاه کاربرد نرمافزار لیزرل در تحقیقاتح  33و  35خرداد 1253ح  13ساعتح
 :1251کارگاه آموزشی تش انداز برنامهریزی درسی در ایران و تالشهای پیشروح 1251/2/37ح
 :1233آشنایی آشنایی با نرم افزار SPSSح  2لغایت  ،1233/11/2بیرجند ،دانشگاه بیرجندح مجری معاونت پژوهشی و دفتر نظارت و
ارزیابی دانشگاه بیرجندح ( 15ساعت)ح
 :1233آشنایی با  ISIو  ISCدر نظام رتبه بندی تولیدات علمی و راهنمای نوشتن مقاله در مجالت ISIح  ،1233/11/5بیرجند،
دانشگاه بیرجندح مجری معاونت پژوهشی و دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجندح ( 3ساعت)>
 :1233مداخله در بحران

o
o
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 شرکت کننده

o
o

 :1235 oمدیریت اطّالعات علمی و منابع الکترونیکی بر اساس برنامههای کاربردی EndNote Web REfVizح مجری
مؤسسهی پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه بیرجند ،اسفند 1235ح (ناظر کارگاه)ح
 :1235 oطرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی :مجری سازمان سنجش کشور – دانشگاه بیرجند ،اردیبهشت 1235ح
 :1273 oمهارت های تشخیص اختالالت روانی :دفتر مرکزی مشاورة وزارت فرهنگ و آموزش عالی – تیر 1273ح

 ناظر

 :1235 oمدیریت اطّالعات علمی و منابع الکترونیکی بر اساس برنامههای کاربردی EndNote Web REfVizح مجری
مؤسسهی پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه بیرجند ،اسفند 1235ح (حک  126/6512مورخ معاون اجرایی مؤسس
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)ح
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