
1 

 

 ایشرح حال حرفه
Curriculum Vita (CV) 

 

 

 

 محسن آیتیدکتر 

 دانشیار گروه علوم تربیتی

 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

نشانی پستی: 

 دانشگاه بیرجندشناسی، تربیتی و روانخراسانی جنوبی، بیرجند، دانشکده علوم

 50136503555: تلفن محل کار 

 :رایانامه @
 mayati@birjand.ac.ir: دانشگاهی

 

 اطالعات تحصیلی

 1715اخذ مدرک  ، تاریخ1731: شروع ، تاریخ(تربیت معلم تهران)خوارزمی  دانشگاه: دکتری برنامه ریزی درسی 

 1735، تاریخ اخذ مدرک 1731: شروع، تاریخ طباطبایی تهرانعالمه  دانشگاه: ریزی درسیبرنامهارشد  کارشناس 

 1731: ، تاریخ اخذ مدرک1731: شروعبهشتی تهران، تاریخ  شهید دانشگاه: تربیتیعلوم کارشناس 

 ي یك الگوي راهنما جهت تدوینهاي درسی تربیت معلم و ارائهنقش فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه :دکترا رساله عنوان 

 هاي درسی مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطاتبرنامه
 آموزان سال در پیشرفت تحصیلی دانش( کتاب فیلم)اثر نوارهاي ویدیویی آموزش درس ریاضی  :ارشدکارشناسی نامهپایان عنوان

 اول راهنمایی

 سوابق استخدامی

 کنونتا 1735عضو هیأت علمی، از  :دانشگاه بیرجند 

  1731تا  1731هاي علمی و بین المللی از کارشناس دفتر همکاري: فردوسی مشهددانشگاه 

 (تخصصیهای علمی و یت در شوراها و کمیتههای اجرایی و عضومسئولیت) سوابق اجرایی

 1713 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند : تاکنون 

 13/11/1711 دانش آموزي جابربن حیان شهرستان بیرجندعضو هیأت امناي پژوهش سراي : تاکنون 

 17/11/1717 علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند  تخصصی رئیس کمیسیون: کنونتا 

 13/1/1717 دانشگاه بیرجندعضو هیأت ممیزه : کنونتا 

 11/11/1717 11/11/1715 :بیرجند دانشگاه ارزیابی و نظارت شوراي عضو 
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 11/7/1717-1715 : شناسیدانشکده علوم تربیتی و روانرئیس 

 1711 :تربیتی دانشگاه بیرجندمشاور انجمن علمی دانشجویی علوم 

 1711 :تربیتی دانشگاه بیرجنداستاد مشاور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم 

 1711 :ریزي درسی در مقطع دکتري در دانشگاه بیرجندایجاد رشته برنامه 

 1/1/11 عضو دومین دوره هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی: تاکنون 

 15/3/1713- 15/3/1711 :تربیتیمدیر گروه آموزشی علوم 

 11/11/11 شناسی مرکز مطالعات جوانان دانشگاه بیرجندتربیتی و روانعضو کمیته علمی گروه تخصصی علوم: تاکنون 

 11/1/1711- 1/11/1711 : عالی انقالب فرهنگی در شوراي نظارت بر مدارس غیر انتفاعی استان خراسان جنوبینماینده شوراي  

 17/1/1733- 1/11/1731 :تربیتیمدیر گروه آموزشی علوم  

 سوابق علمی

 1713 :دبیر علمی همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، دانشگاه بیرجند 

 1713 : جوانانهمکاري در شوراي پژوهش و فناوري اداره کل ورزش و    

 1713 :عضو کمیته علمی نهمین همایش ملی پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی 

 15/11/1715 عضو شوراي علمی بنیاد نخبگان خراسان جنوبی :تاکنون 

 1715-1713 :عضو ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب 

 1715 : درسی با عنوان فرهنگ و برنامۀ درسیعضو کمیته علمی چهارمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه  

 1711 :دبیر علمی همایش ملی آموزش ابتدایی ایران 

 1711: در جشنواره دانشجوي نمونه عضو هیأت داوري گروه تخصصی علوم انسانی    

 1711 : اداره کل "هدانهاي فرهنگی در اصالح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی شرافتمنتأثیر فعالیت"نظارت بر طرح پژوهشی ،
 هاي استان خراسان جنوبیزندان

 1711 : نشریه فناوري برنامه درسی دانشگاه بیرجندو عضو هیئت تحریریه سردبیر 

 1717 :مشورتی شوراي فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی-عضو گروه علمی    

 1717 :پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند 

 1717 : همایش ملی رسالت و نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش معلم متعهد و متخصصمقاله مربوط به  71داوري 

 1711 : هاي تحصیلی آموزش و پرورش عضو کمیته علمی همایش ارزیابی تغییر در برنامۀ درسی دورهدبیر و   

 1711 : عضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان جنوبی   

  هاي علمی عضو هیأت داوران ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، ویژه انجمن:  11خرداد  11خرداد 

 11/17/1711 11/17/1711 :در نشست برگزاري همایش خانواده، دانشجو و دانشگاه  همکاري 

 1711- 1711 : عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

 1711 :پژوهشگر برتر در دانشگاه بیرجند 
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 1711 :ریزي درسیهاي پژوهش در برنامهعضو هیأت تحریریه تازه سردبیر و 

 1711 : عضو کمیته تدوین برنامه راهبردي دانشگاه بیرجند   

 1711 : عضو کمیته علمی و فنی طرح شهاب   

 11/11/71-1711/11/1711 :مشاور و مجري طرح شهاب استان خراسان جنوبی 

 1711 :نور پیام دانشگاه تخصصی گروه کار دبیر 

 تربیت و تعلیم ایرانی انجمن عضو 

 های آموزشیکارگاه

 مدرس: 

 15/11/1713-13/11/1713 : مدیریت نظارت : ، برگزارکننده"هاي تدریس، آموزش و ارتباط با دانشجوارتقا مهارت"کارگاه آموزشی
 و ارزیابی دانشگاه بیرجند

 17/11/1713-17/11/1713 : تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم ،"نقد و بررسی طرح شهاب"برگزاري نشست علمی با موضوع
 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بیرجند: برگزار کننده ند،جدانشگاه بیر

 15/11/1715 : ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی  "برگزاري کارگاه آموزشی" 

 11/11/1711 :طالعات و مرکز م: برگزارکننده ،"دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درسیطراحی و تدوین برنامه " آموزشی برگزاري کارگاه
 محمد اکبري بورنگ: توسعه آموزش علوم پزشکی بیرجند، همکار

 11/11/11-1711/11/1711 : مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه : ، برگزارکننده "ها و فنون تدریسروش"برگزاري کارگاه آموزشی
 بیرجند

 1711 :مسئول حوزه علوم انسانی دانشگاهیان: ، برگزارکننده"هدفمندي تحصیل بانوان"گزاري کارگاه همکاري در بر 

 11/11/1717 : مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند: زارکنندهگ، بر"هاکیفیت و چالش: آموزش" برگزاري کارگاه 

 1مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند: برگزارکننده، "ها و فنون تدریسروش"برگزاري دوره : 11/11/1711-1/11/1711و 

  ز مشاوره دانشگاه مرک: ، برگزارکننده "تربیت کادر متخصص پیشگیري اولیه از اعتیاد در دانشگاه بیرجند"برگزاري کارگاه : 1711اسفند
 تهران

 13/11/1711 -11/11/1711 : مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"ها و فنون تدریسروش"برگزاري دوره 

 13/11/1711- 13/11/1711 :نامه،بر مدیریت : ، برگزارکننده"دیگران و محیط با موثر ارتباط برقراري نحوه" برگزاري دوره آموزشی 
 بیرجند دانشگاه تشکیالت و بودجه

 11/11/1713-17/11/1713 :ه،برنام مدیریت : برگزارکننده ،"جوانان با برخورد و ارتباط برقراري هايشیوه" آموزشی برگزاري دوره 
 بیرجند دانشگاه تشکیالت و بودجه

 11/11/1715-15/11/1715 :رنامه،ب مدیریت : برگزارکننده ،"دیگران و محیط با موثر ارتباط برقراري نحوه" آموزشی برگزاري کارگاه 
 بیرجند دانشگاه تشکیالت و بودجه

 شرکت کننده: 

 15/11/1711 : موزشی و معاونت آ: ، برگزارکننده"هاي جدید اعطاي پایه ترفیع سالیانه و تشویقینامهتبیین آیین"کارگاه آموزشی
 تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند
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 13/13/1711 : دانشگاه فردوسی مشهد: ، برگزار کننده"اخالق آموزش مجازي"دوره آموزشی 

 11/15/1711 : تولید محتواي الکترونیکی با استفاده از نرم افزار استوري الین "کارگاه آموزشیeuatyritaA talucitrA " ،
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند: برگزارکننده

 17/17/1711 : معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند: ، برگزرا کننده"بررسی ابعاد و تأثیرات فتح خرمشهر"نشست علمی 

 11/11/1711 : فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند تمعاون: ، برگزار کننده"بررسی منشور اخالقی اساتید"کرسی آزاد اندیشی 

 13/11/1711 : معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی: ، برگزارکننده" کرونااز نظام آموزش عالی در دوران پساچشم اند"کارگاه آموزشی 
 دانشگاه بیرجند

 11/11/1711 : معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی: ، برگزارکننده"سازيآشنایی با آموزش الکترونیکی و آزمون "کارگاه آموزشی 
 دانشگاه بیرجند

 11/11/1711 : معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند: برگزارکننده "مدیریت آموزش الکترونیکی"کارگاه آموزشی 

 15/11/1713:معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"لیف کتاب دانشگاهیاصول و روش تأ"گاه آموزشیکار  

 11/11/1713: مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"آموزش مبتنی بر دیالوگ"کارگاه آموزشی  

 13/11/1713- 11/11/1713: برگزارکننده"هاي آموزشیههاي بهبود کیفیت گروتدوین برنامهارزیابی درونی و "کارگاه آموزشی ،: 
  گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی بیرجند

 11/11/1713- 11/11/1713 : ابی مدیریت نظارت و ارزی: ، برگزارکننده"مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیکی" کارگاه آموزشی
  دانشگاه بیرجند

 11/11/1713  :معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"رویکردهاي نوین پژوهش در علوم رفتاري"کارگاه آموزشی  

 11/11/1715 :جی هاي خارهاي دانشگاه پژوهی، چشم اندازها، اهداف، ماموریتها و تجربیات دانشگاهآشنایی با کار ویژه"کارگاه آموزشی

  ریزي آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه: ، برگزارکننده"ایرانو الگوي کاري در دانشگاه هاي 

 5/11/1715 :معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند: برگزارکننده ،"ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی"کارگاه آموزشی 

 11/1/15 11/1/15 :نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند مدیریت: برگزارکننده ،"نرم افزار تحلیل داده هاي کیفی"کارگاه آموزشی 

 11/11/1711 :خبگان بنیاد ملی ن: برگزارکننده ،"پروريساخت اجتماعی نخبه فعال و پیامد رفتارهاي خانواده در نخبه"کارگاه آموزشی
 خراسان جنوبی

 13/13/1711 :و نخبگان دانشگاه بیرجنداندیشی استادان مرکز هم: برگزارکننده ،"7شناسی اسالمی سطح معرفت"کارگاه آموزشی 

 11/17/1711 :مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"اثربخشی پاورپوینت در تدریس"کارگاه آموزشی 

 11/11/1717 :اوري معاونت پژوهش و فن: ، برگزارکننده"بنیانهاي دانشآشنایی با قوانین و مقررات تأسیس شرکت"کارگاه آموزشی
 بیرجنددانشگاه 

 15/11/1717 :ان جنوبیبنیاد ملی نخبگان خراس: ، برگزارکننده"مسئولیت نخبگان در پیشرفت سرمایه فرهنگی جامعه"کارگاه آموزشی 

 11/11/1717 :اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه بیرجندمرکز هم: ، برگزارکننده"1شناسی اسالمی سطح معرفت"کارگاه آموزشی 

 13/11/1717 :دانشگاه : نده، برگزارکن"آشنایی با آموزش الکترونیکی و کار با سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی"کارگاه آموزشی
 مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند بیرجند
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 11  ارزیابی مدیریت نظارت و  : ، برگزارکننده"هاي ارتباطی و حل تعارض در کالسمهارت"کارگاه آموزشی: 11/11/1717و  11و
 دانشگاه بیرجند

 11/17/1717 :انشگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی د : ، برگزارکننده"اندیشه پیشرفت، بنیان پیشرفت جمهوري اسالمی"کارگاه آموزشی
 بیرجند

 15/17/1717 :رجندبیمعاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  : ، برگزارکننده"کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان برتر"کارگاه آموزشی 

 11/11/1711 :اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه بیرجندمرکز هم : ، برگزارکننده"شناسی اسالمیمعرفت"کارگاه آموزشی 

 11  مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند : ، برگزارکننده"افزار لیزرل در تحقیقاتکاربرد ترم"کارگاه آموزشی: 11/11/1711و 

 11/11/1711 : معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"فرهنگ سیاسی"آموزشیکارگاه 

 17/11/1711 :معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"فضاي مجازي و سایبري"کارگاه آموزشی 

 17/11/1711 :به دانشجویان در معرض آسیبآشنایی با مواد مخدر و نحوه شناسایی افراد معتاد جهت کمك "کارگاه آموزشی" ،
 مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند: برگزارکننده

 15/11/1711 :مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"زندگی آرام قرآنی"کارگاه آموزشی 

 11/13/1711 :نده، برگزارکن"آداب تعلیم و تربیت در اسالم "و  "علم و دین"ضیافت اندیشه استادان با موضوع "کارگاه آموزشی :
 اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه بیرجندمرکز هم

 13/17/1711-11/17/1711: شگیري فرهنگی و پی اداره کل سازمان: ، برگزارکننده" (میانی)پیشگیري اولیه از اعتیاد "کارگاه آموزشی
 ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

 11/11/1711: ی و دبیر علم ایرانهمایش : ، برگزارکننده"اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی"کارگاه آموزشی
 اجرایی همایش

 11/11/1711- 15/11/1711 :اداره کل سازمان فرهنگی و پیشگیري ستاد " (مقدماتی)پیشگیري اولیه از اعتیاد "کارگاه آموزشی ،
 شورمبارزه با مواد مخدر ک

 13/11/1711- 11/11/1711  :یاست ر: ، برگزارکننده"اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوري و کارآفرینی"کارگاه آموزشی
 شوراي سیاستگزاري کنفرانس

 17/11/1711- 11/11/1711 :آشنایی با نرم افزار "کارگاه آموزشیSSSS (دوره پیشرفته) "بی امدیریت نظارت و ارزی: ، برگزارکننده
 دانشگاه بیرجند

 11/11/1711: آشنایی با  "کارگاه آموزشیISI  وISI  در نظام رتبه بندي تولیدات علمی و راهنماي نوشتن مقاله در مجالتISI 
 مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند: ، برگزارکننده"

 13/17/1711: ریاست : ، برگزارکننده" هیات علمی دانشگاه هامداخله در بحران هاي دانشجویی ویژه اعضاي  "کارگاه آموزشی
 مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

 13/11/1713 :ریت مدی: ، برگزارکننده" تدوین درس افزار روشهاي تولید محتواي الکترونیکی در دانشگاه مجازي "کارگاه آموزشی
 نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

 های تدریسزمینه

  (دکتري)برنامه درسی نظریه هاي    (ارشد)روشهاي ارزشیابی در برنامه ریزي درسی   (ارشد)تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته 

  (دکتري)روش تحقیق   (ارشد)روشهاي تدریس پیشرفته   (کارشناسی)مقدمات تکنولوژي آموزشی 
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  (ارشد)اصول و روشهاي برنامه ریزي درسی   (ارشد)نظریه و روشهاي آموزشی   (کارشناسی)روش تحقیق مقدمات 

  (ارشد)تکنولوژي آموزشی پیشرفته   (ارشد)نظریه هاي برنامه ریزي درسی   (کارشناسی)آموزش بزرگساالن 

  (ارشد)روش تحقیق پیشرفته   (ارشد)مکاتب فلسفی   (کارشناسی)سنجش و اندازه گیري 

  (ارشد)اصول برنامه ریزي آموزشی و درسی   (ارشد)مدیریت نیروي انسانی   (کارشناسی)اصول برنامه ریزي درسی 

 عالیق حوزه تخصصی

 درسی هاي برنامه در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد 

 تألیفات

  پژوهشیعلمی مقاالت 

تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی با توجه به سیره (. 1111) محسن آیتی-مقصود فراستخواه-هادي پورشافعی-میثم غالم پور (1

 فرهنگ رضوي. رضوي

شناسایی قابلیت هاي روش تحلیل شبکه (. 1111) محمدعلی رستمی نژاد -سید حسن قدسی پور -محسن آیتی-سیما قرآنی سیرجانی (1

 روش شناسی علوم انسانی. اي در انجام پژوهش هاي حوزه تصمیم گیري برنامه درسی

 اجتماعی؛ هايشبکه در یادگیري هاينظریه واکاوي(. 1711) سراجی فرهاد-نژادرستمی محمدعلی-آیتی محسن-نسبحامدي صادق (7

 .آموزش فناوري علمی نشریه. درسی برنامه طراحی براي نظري بسترسازي

اقدامات جاري در تربیت اخالقی دانشجو معلمان دانشگاه . (1711) محسن آیتی -مقصود فراستخواه -هادي پورشافعی -میثم غالم پور (1

 .و عمل در برنامه درسینظریه (. ارائه یك الگو با رویکرد نظریه داده بنیاد)فرهنگیان

هاي تربیت اخالقی دانشجومعلمان براساس اسناد تببین مؤلفه(. 1711) محسن آیتی-مقصود فراستخواه-هادي پورشافعی-پورمیثم غالم (5

 .فصلنامه اخالق در علوم و فناوري. باالدستی دانشگاه فرهنگیان

 ریهنظ) استعدادیابی حوزه در کوانتوم فیزیك اصول و قوانین داللتهاي واکاوي(. 1711)امیر علیپور شهربابك -محسن آیتی-پورمحمد علی (3

 .رویش روانشناسی. (استعداد کوانتومی

 سازي خصیش به اییدابت مقطع معلمان نگرش در اي حرفه اخالق و صالحیت شنق(. 1711)احمد خامسان -محسن آیتی-فاطمه نادري (3

 .مجله اخالق زیستی. یادگیري

 یادگیري تاثیر از آموزاندانش ادراک و زیسته تجارب مطالعه(. 1711)علیپور  مهدي-نژادرستمی علی محمد-آیتی محسن- پورعلی محمد (1

 .رویش روانشناسی. فناوري سواد بر معکوس شیوه به

ي مجله. معلم یك زندگی رویدادهاي پژوهی روایت :معلم ايحرفه هویت تکوین بر مؤثر عوامل(. 1711) محسن آیتی-پورمیثم غالم (1

 .تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوازعلوم
هاي تربیت اخالقی فراگیران و تحلیل جایگاه آن در سند تحول تبیین مؤلفه(. 1711)احمد واشقانی فراهانی -محسن آیتی-پورمیثم غالم (11

 .نامه اخالقپژوهشی پژوهش-فصلنامه علمی. بنیادین آموزش و پرورش

 براساس سیستماتیك مرور: معلمان ايحرفه اخالق هايمؤلفه(. 1711) محسن آیتی-مقصود فراستخواه-دي پورشافعیاه-پورغالمیثم م (11

 فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. رایت مدل

مطالعه : رسان تلفن همراه بر عادت مطالعه بر اساس نظریه راجرزهاي پیام، تأثیر استفاده از شبکه(1711) محسن آیتی-لیلی سیفی (11

 .هاي عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع. معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی-موردي دانشجو

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/52030/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/52030/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1400-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33


3 

 

 :تبیین روند دستیابی به دانش معلمی در آموزش بالینی(. 1711) فردحسین شکوهی-فرشید عابدي-محسن آیتی-زادهخیرالنساء رمضان (17

 .مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. ايیك مطالعه نظریه زمینه

فصلنامه مطالعات روانشناسی و (. تحلیل محتواي کتاب خوان داري ششم)عدالت محوري (. 1711)فرهادي، حمید و آیتی، محسن  (11
 .11-11، (11)1تربیتی، علوم

15)  ooo vdoC  aro  vht  Ivpol ve  .(0202) .M ,itayA & ,.rv tadvth,  ., ,thtltaortr,  G

ICaohCtaovCt  tvthCt   .loterohl oC Il tah SnCarolol lolother stlop vC aro lvIohalsl  vpo 

.63-02 ,)6(0 ,ve iaroel tCp Sveooan 

16) oeeoea ve oCevhataovC  oaohten oClahteaovC vC  lro .(0202) .M ,itayA & ,.Sooeo, a., .tIoIo,  

.072-052 ,)6(23 ,I,ar tvthCt  . oeo vC   othCoC  hotpoColl 

17) r loterohl SoheodaovC vC  .(0202) .StCo, .. t., & svvhoC ,  . r ,.M ,itayA ,.atooC, S. t

ICaohCtaovCt  tvthCt  ve  .aollvC avet oStaovC ve Ithhoet ta hoar iadrtlol vC Sveot  Satpool

.22-42 ,)7(4 ,.o roh iptetaovC 

18)  ooo vdoC  tCp ot optaoC  ve at oCa  .(0202) .rl tho, r & ,.M ,itayA ,.Grtoopo  st  ohtC,  

ICaohCtaovCt  tvthCt  ve  .atCt oaoCa aola oC optetaovC Itlop vC  toool avpo 

.23-65 ,)0(0 ,Servv oC  

19) Sopt v oet  oCvh op o  .(0202) .Srvovroethp, .., & rIopo, , ,.M ,itayA ,.ltatStCStpo, R

,tatho  . tCt oaoCa tCp oal rdd oetaovC oC  opoet  iptetaovCh r lolother SnCarolol Satpn

.54-50 ,)0(2 ,ve  opoet  iptetaovC tvthCt  

دو فصلنامه . آموزش در وطنیجهان درسی برنامه عناصر تبیین(. 1711)بورنگ محمد اکبري-محسن آیتی-بورنگمحمد محمودي (11

 .مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 .نامه آموزش عالی. هاي آن در برنامه درسیگرایی نمادین و داللتواکاوي نظریه تعامل(. 1711) محسن آیتی-میثم غالمپور (11

نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی پژوهش. آمور دختر روستاییروایت پژوهی ترک تحصیل دانش. (1711) محسن آیتی-میثم غالمپور (11

 .و مطالعات فرهنگی

نامه نظم و امنیت پژوهش. اجتماعی موبایلی هاي شبکه در جرم ارتکاب از بیرجند شهر جوانان ادراک(. 1711) محسن آیتی-لیلی سیفی (17

 انتظامی.
 .معرفت فرهنگی اجتماعی. هاي آن در برنامه درسیکارکردگرایی و داللت(. 1711)ندا باقري مهیاري -موسويصادق -محسن آیتی (11

فصلنامه . انگلیسی زبان اي دبیرانحرفه توسعه در مجازي اجتماعی هايشبکه از استفاده نقش(. 1711) محسن آیتی-نسبصادق حامدي (15

 .هاي آموزشیپژوهش در نظام

 آموزاننشدا استعداد خصوص در والدین و معلمان نظرات همبستگی میزان بررسی(. 1711)فائزه سورگی -سن آیتیمح-پورمحمد علی (13

 .رویش روانشناسی(. شهاب طرح)

 کاربرکتابخانه آموزان براي دانش العمر مادام یادگیري آمادگی سنجش ابزار اعتباریابی(. 1711) محسن آیتی-لیلی سیفی-مریم حبیبی (13

 هاي عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع. متوسطه مقطع در عمومی هاي

 در دانشجویان العمر مادام یادگیري هاي صالحیت ابزار اعتباریابی(. 1711)نژاد محمدعلی رستمی -آباديعلیثریا رودي-محسن آیتی (11

 تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز.ي علوممجله. عصر دیجیتال

 بر مبتنی ابتدایی آموزاندانش اخالقی تربیت درسی برنامه عناصر تبیین(. 1711)پور میثم غالم-سرجانیسیما قرآنی-محسن آیتی (11

 .مجله اخالق زیستی. گراانسان روانشناسی
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زمان و  ثیر یادگیري مبتنی بر تلفن همراه بر مدیریتأت(. 1713) مجید زراع بیدکی-محمد اکبري بورنگ -محسن آیتی -،فاطمه نادري (71

 .73یرجنده علمی دانشگاه علوم پزشکی بمجل .و بررسی نظر دانشجویان بر این شیوه یادگیري( تالش و تدبیر)مکان مطالعه، مدیریت منابع

تاثیر آموزش درس زبان عمومی طبق سرفصل مصوب (. 1713) آباديعلیثریا رودي -فرشته پایدار -محمد اکبري بورنگ -محسن آیتی (71

علوم پزشکی  مجله علمی دانشگاه. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نگرش و خودکارآمدي یادگیري زبان انگلیسی در-انگیزشبر 
 15 بیرجند

 .العمر در دبیران دوره دوم متوسطهاعتباریابی پرسشنامه سواد یادگیري مادام(. 1713) علی زارع مقدم -محسن آیتی -نرگس اکبري (71

 . تربیتیگیري اندازه

 .شناسایی دالیل نادیده گرفتن اخالق دانشگاهی و ارتکاب به تقلب تحصیلی(. 1713) محسن آیتی -احمد خامسان -کاظم امیدمقدم (77

 .اخالق در علوم و فناوري

میانجی آواي وري نیروي انسانی با توجه به نقش مدیریت کوانتومی در بهره(. 1713) ی پورشافع يهاد-یتیمحسن آ -نژادیمزگ هیسم (71

 .هاسازمان آموزش بر مدیریت .سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند

اي معلمان پایه ششم تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه(. 1713)فرد حسین شکوهی-محسن آیتی -سیده ملیحه حسینی  (75

 .اي معلمفصلنامه توسعه حرفه .ابتدایی شهرستان بیرجند

هاي تبیین توانمندي آینده پژوهی بر اساس سبك رهبري و ویژگی .(1713) هادي پورشافعی -محسن آیتی -حقیقی مالئیشبنم  (73

 .هاسازمان آموزش بر مدیریت .شخصیتی در مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی

لنامه فص .شناسایی دانش آموزان بااستعدادییدي مقیاس أتحلیل عاملی ت. (1713) عمید آزادگان -محمدرضا اسدي یونسی -محسن آیتی (73

 . گیري تربیتیاندازه

تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیري مادام العمر دبیران .(1713) هادي پورشافعی -علی زارع مقدم -محسن آیتی -نرگس اکبري (71

 .فناوري آموزش .زبان دوره دوم متوسطه

یادگیري از  -آسیب شناسی فرآیند برقراري ارتباط در فرآیند یاددهی.(1713) محسن آیتی -فاطمه زین الدینی میمند -افسانه عبدلی (71

 .خانواده و پژوهش .دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستانهاي شهر اصفهان

براساس شناسایی و تبیین فرهنگ برنامه درسی  .(1713) عباس عباس پور -محسن آیتی -حمید پارسانیا -حسن ملکی -ساره احمدي (11

 . پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی .تفسیر تسنیم

استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر  نوع رابطه میزان .(1713) محمد رضایی -محسن آیتی -هاجر خباز، (11

 .و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی : رسانه و فرهنگ .آشفتگی افکار، اختالل خواب، تیك هاي عصبی

 لنامهفص. دانشجویان تحصیلی فرسودگی با همراه تلفن و اینترنت به اعتیاد رابطه(. 1715) آیتی محسن ، عسگري علی پور، حسین الهام (11
 .تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن

اثرات اینترنت بر روابط اجتماعی و رفتار مذهبی  رابطه اینترنت با نگرش افراد نسبت به(. 1715)محمدرضایی -محسن آیتی-هاجر خباز (17

 .فرهنگ در دانشگاه اسالمی. در شهرستان بیرجند

جدول تحلیل محتواي کتاب اخالق پزشکی بر اساس . (1171) رضا دستجردي -اسداهلل زنگویی -محسن، آیتی -فریده اصغرزاده یزدي (11

 .یآموزش در علوم پزشک. نظریه سیستم ارزشی آلپورت

ابتدایی از لحاظ توجه به جایگاه نیروي انتظامی  هاي درسی پایه اول تا سومتحلیل محتواي کتاب .(1171) فاطمه نادري ،آیتیمحسن  (15

 .فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی .(تربیت شهروندي)



1 

 

کتاب هاي درسی دوره ابتدایی در (تربیت شهروندي و فرهنگ ترافیکی )جایگاه نیروي انتظامی . (1171) ، فاطمه نادريمحسن آیتی (13

 .فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی .(پایه چهارم تا ششم ابتدایی)

نقش سبك تدریس ترجیحی و جنسیت دانشجویان  (.1171)محمدعلی رستمی نژاد  -محسن آیتی-محمد اکبري بورنگ -فهیمه صیامی (13

 .آموزش در علوم پزشکی. مشهدبینی درگیري تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی بر پیش

اي با استفاده از الگوي کاوشگري در ثیر استفاده از برنامه چندرسانهأت (.1717) احمد خامسان -محسن آیتی -شهربانو نوري طرازخاکی (11

 .فناوري آموزش .میزان یادگیري و به یادسپاري مطالب دروس علوم زیستی و بهداشت

 .بر یادگیري واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان (پیام کوتاه)ثیر استفاده از تلفن همراه أت(. 1717) محسن آیتی -هادي سارانی (11

 .ریزي درسیپژوهش در برنامه

50) lro ho taovC IoahooC tetpoaoe vdaoaola tCp  .(0205) .M ,itayA & ,.AtltI, S. .., rl tho, r

avaootaovC ve tetpoaoe tpotCeoaoCa hoar holdoea ve aopotaoC  hv o ve tetpoaoe oeeoeten ve 

aro loevCp  htpo latpoCal. ICaohCtaovCt  t. Sve. Seo. & iptetaovC, 5(2 ,)727-700.  

دل م :تبیین عملکرد سازمان بر اساس گرایش به کارآفرینی و سرمایه فکري( . 1717) محسن آیتی -سمیرا پور  -محمد اکبري بورنگ (51

 .وريمدیریت بهره .معادالت ساختاري

تاثیر آموزش درس زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و پست الکترونیکی بر (. 1717) فاطمه نادري -محسن آیتی-هادي سارانی (51

 .ریزي در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه .یادگیري و انگیزه پیشرفت دانشجویان

اوري فن .ثیر برنامه درسی مبتنی بر وبالگ بر خالقیت دانش آموزان متوسطهأت(. 1171) میترا راستگو مقدم-محسن آیتی -سمیه گلکاري (57

 11-17، (1)3 .آموزش

54) ieeoeal ve avIo o  othCoC  vC dthtaopoet   .(0206) .M ,itayA & ,.Ftho soptoo,  ., Atpoho, ,

latpoCals tetpoaoe terooooaoCa tCp lo e-ho t taovC. ,tatho ve aopoet  optetaovC 
 vthCt , 6(6 ,)02-04.  

ارائه الگوهاي نگرش به ارتباط  ؛کارکرد خانواده و جهت گیري مذهبی(. 1711)-فاطمه شهابی زاده -محسن آیتی-تنهاریحانه دهقان (55

 .شناسی و دینروان .پیش از ازدواج و پیامدهاي آن در دانشجویان داراي ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف

دهی زش از طریق تلفن همراه بر خودنظمتآثیر روش آمو (.1711) محمد اکبري بورنگ -مجید زارع بیدکی -محسن آیتی-نادري فاطمه (53

 .آموزش در علوم پزشکی .فراشناختی و نگرش دانشجویان پیراپزشکی

57) -lo e lro lo taovClrod IoahooC loteroh Ivho .(0206) .rl tho, r & ,.M ,itayA ,.ltroao, S

ICaohCtaovCt  tvthCt  ve  .iot ttaovCl, I tllhvva  tCt oaoCa tCp iptetaovCt  rerooooaoCa

.002 ,)2(0 ,lolother oC ch tCoStaovCt  sortoovth tCp .tatC lolvtheo  tCt oaoCa 

اوري فن .دانشجویان زبان انگلیسی ثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزش و نگرشأت(. 1711) هادي سارانی -محسن آیتی (51

 آموزش

فصلنامه مطالعات برنامه درسی  .فرهنگ، برنامه درسی و سبك هاي تدریس و یادگیري(. 1711)  صدیقه خوش دامن -محسن آیتی (51

 .ایران

 فناوري. ارتباطات و اطالعات فناوري از متوسطه و راهنمایی مقاطع پایه علوم معلمان گیري بهره(. 1711)رستمی  مریم -آیتی محسن (31

  آموزش

 منتخب هاي دانشگاه تطبیقی مقایسه: عالی آموزش نظام در علمی شرافت (.1711) آیتی محسن  -خامسان احمد -امیري محمداصغر (31

  .فناوري و علوم در اخالق. ایران و بریتانیا آمریکا،
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 بانز یادگیري به نسبت دانشجویان نگرش و انگیزش بر همراه تلفن طریق از آموزش روش ثیرأت(. 1711)سارانی  هادي -آیتی محسن (31

 آموزش فناوري. انگلیسی

 اساس بر درسی هاي برنامه در ملی هویت هاي مولفه شناسایی(. 1711)خلیفه  مجتبی -آیتی محسن -خامسان احمد -نیا لقمان مهدي (37

  آموزشی هاي نوآوري. بنیاد داده روش

مطالعات . بهبود کیفیت برنامه هاي درسی با بهره گیري از مدیریت دانش در آموزش عالی(. 1711) سیما قرآنی سیرجانی-محسن آیتی (31

  .برنامه درسی آموزش عالی

( پایه سوم و چهارم)میزان درگیري برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی (. 1711) آیتی محسن -جعفري ثانی حسین-دیبایی صابر محسن  (35

 .نوآوري هاي آموزشی .(SLRIt) با مهارت هاي سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز

 .درسی برنامه مطالعات. فاوا بر مبتنی درسی برنامه اصول(. 1711) آیتی محسن -عطاران محمد (33

 ارتباطات و اطالعات فناوري بر مبتنی درسی هاي برنامه تدوین الگوي(. 1713)مهرمحمدي  محمود -عطاران محمد -آیتی محسن (33

  .درسی برنامه مطالعات. معلم تربیت در( فاوا)

چارچوب نظري برنامه هاي درسی تربیت معلم در عصر فناوري اطالعات و (. 1715) کیامنش علیرضا-آیتی محسن-عطاران محمد (31

 درسی برنامه مطالعات. مبتنی بر تحلیل مبانی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی( فاوا)ارتباطات 

 ترویجی مقاالت علمی 

 .نامه آموزش عالی .گرایی در عناصر برنامه درسیهاي نظریه ارتباطواکاوي داللت (.1713) محسن آیتیصادق حامدي نسب،  (1

آموزش هاي فنی و حرفه اي با نیازهاي بازار ( مهارت هاي عمومی)بررسی ارتباط برنامه درسی (. 1717)  میترا فتحی -محسن آیتی (1

 .مهارت آموزي .کار شهر بیرجند

ها و چالش(: برنامه درسی ملی)هاي درسی هاي نظریه پیچیدگی در نظام آموزشی و برنامهآموزه(. 1711) محسن آیتی -فاطمه نادري، (3

 .نامه آموزش عالی. هافرصت
مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیري در دو نسل اعضاي هیئت علمی دانشگاه بیرجند از (. 1711) محسن آیتیصدیقه خوش دامن،  (1

 13 ، ش.فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان . نقش استاد منظر

 همایشی: مقاله 

چهارمین همایش ملی . 11/11/1711. مشارکت والدین در امور تحصیلی در آموزش مجازي(. 1711) محسن آیتی-محدثه سروري (1

 .دانشگاه خوارزمی. فضاي مجازي، جامعه و دانشگاه: جامعه و تعلیم و تربیت

 پایه آموزاندانش تحصیلی و پیشرفت خودراهبري بر ریاضی درس آموزش ايرایانه بازي تأثیر(. 1711) محسن آیتی-بیجاريملیحه  (1

، دانشگاه 1711اسفند  1بهمن و  71«. هاها و چالشاي؛ فرصتهاي رایانهبازي»المللی ششمین کنفرانس بین. بیرجند شهر پنجم
 .اصفهان

ریزي درسی از منظر ارشد برنامهتجارب زیسته دانشجویان شاغل کارشناسی(. 1711)سروش غیور -محسن آیتی-عباس قومنجانی (7

 .، دانشگاه فردوسی مشهد17/11/1711و  11اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، . ها در عملکاربرد آموخته

اولین . هاي اشتغالها و مهارتبق آن با صالحیتبرنامه درسی و عدم تطا(. 1711)مقدم علی زارع-محسن آیتی-ینمتاعظم محمدي (1

 .، دانشگاه فردوسی مشهد17/11/1711و  11همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/30440/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/30440/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/30440/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=131787
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=64699
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=64699
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=23349
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=23349
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1201
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1201
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1917


11 

 

ها و مشکالت یادگیري الکترونیکی در آموزش واکاوي چالش(. 1711)مهدي علیپور -فردحسین شکوهی-محسن آیتی-پورمحمد علی (5

، 1711 /71/11. هاي یادگیري الکترونیکی در آموزش عالیهمایش ملی چالش. مطالعه پدیدارشناسی: گیري کروناعالی در دوران همه
 سینادانشگاه بوعلی

. سابقه با معلمان به منتورینگ آموزش درسی يبرنامه تدوین و طراحی(. 1711)زهرا محمدي  -محسن آیتی -محمد اکبري بورنگ (3

 .11/11/1711. فردا مدرسه ملی همایش اولین

 مدرسه ملی همایش اولین. پرورش و آموزش در منتورینگ ضرورت(. 1711) محمدي زهرا -آیتی محسن -بورنگ اکبري محمد (3 (3

 .11/11/1711. فردا

. ایران در دانشگاهی فرهنگ خصوص در انجام شده مطالعات مندنظام مرور(. 1711)گلکاري  سمیه و نادري فاطمه ،آیتی محسن (1

 .دانشگاه بیرجند. 13/11/1711. همایش ملی فرهنگ دانشگاهی مجموعه مقاالت دومین

مجموعه مقاالت . دانشجویان تحصیلی اخالق کدهاي شناسایی(. 1711) آیتی محسن مقدم،سبحانی سیما نژاد،رستمی محمدعلی (1

 .دانشگاه بیرجند. 13/11/1711. دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

 :اجتماعی هايشبکه آیینه در درسی ریزيبرنامه یاندانشجو دانشگاهی فرهنگ واکاوي(. 1711) محسن آیتی-نسبصادق حامدي (11

 .دانشگاه بیرجند. 13/11/1711. مجموعه مقاالت دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی. محتواي کیفی تحلیل

 پداگوژیك دانش اشتراک براي ابزاري دانش کافه(. 1711)زاده  خیرالنساء رمضان و فرد شکوهی حسین عابدي، فرشید ،آیتی محسن (11

 .دانشگاه بیرجند. 13/11/1711. مجموعه مقاالت دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی .اساتید

 دو در یادگیري و آموزش فرهنگ بر تأکید با دانشگاهی فرهنگ مقایسه(. 1711)اله فاضلی نعمت -محسن آیتی-دامنصدیقه خوش (11

 .دانشگاه بیرجند. 13/11/1711. وعه مقاالت دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهیمجم. علمی هیأت اعضاي نسل

 مرور:  مؤثر تدریس کلید استاد، پداگوژیکی هویت(. 1711)زاده  خیرالنساء رمضان و فردشکوهی حسین عابدي، فرشید ،آیتی محسن (17

 .دانشگاه بیرجند. 13/11/1711. مجموعه مقاالت دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی . روایتی

طرح )آموزان با استعداد ضرورت آموزش و استفاده از والدین در شناسایی و هدایت دانش (.1713)پور محمد علی-محسن آیتی (11

 .دانشگاه فردوسی مشهد. 1713اسفند  11و  11. سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر(. شهاب
شخصی سازي یادگیري بر اساس سبك هاي یادگیري و شناختی در محیط اهداف و ضرورت (. 1713) محسن آیتی-فاطمه نادري (15

آموزش سسه ؤم .11/11/1713 .تیو ترب میتعل ،مشاوره،یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب نیدوم(. سخنرانی) هاي یادگیري الکترونیکی

 .مشهدعالی شاندیز 

دبستانی نسبت به عناصر برنامه ي ادراک مربیان پیشپدیدارشناسانهبررسی (. 1713) ، فاطمه نادري، سمیه گلکاريمحسن آیتی (13

برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، : درسی ایرانشانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه. (ها و راهکارهاچالش)درسی 
 ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همکاري با مازندران دانشگاه. 11/13/1713و  17. هاها و فرصتچالش

هاي آموزش مجازي بر راهبري مبتنی بر شبکهأثیر آموزش خودبررسی ت (.1713) ، فاطمه رافعیمحسن آیتینژاد، محمدعلی رستمی (13

برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، : درسی ایرانشانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه .اي معلمانهاي حرفهصالحیت
 ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همکاري با مازندران دانشگاه. 11/13/1713و  17. هاصتها و فرچالش

آموزان داراي استعداد برتر در ایران، آلمان و مطالعه تطبیقی نحوه شناسایی و هدایت دانش (.1713) محسن آیتیپور و محمد علی (11

 تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،1713اردیبهشت  11و  11. دهمین همایش ملی آموزش با رویکرد علوم شناختی .لهستان

رح ط)ضرورت توجه برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به شناسایی و هدایت استعدادهاي برتر (. 1713) محسن آیتیپور و محمد علی (11

 تهران تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه  ، 1713اردیبهشت  11و  11. دهمین همایش ملی آموزش با رویکرد علوم شناختی .(شهاب
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هاي نوشتاري براساس روش استادشاگردي پرورش مهارت(. 1713) تیآیمحسن -پزسعید کوره-مرضیه قاضیانی-فائزه سورگی (11

نهمین همایش ، 13/11/1713 .(سخنرانی و انتشار در مجموعه مقاالت) آموزان پایه ششم آموزشگاه عدالتشناختی مطالعه موردي دانش
 .دانشگاه بیرجند پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسیملی 

 (پوستر)آن  به مربوط مقیاس معرفی و دیجیتال شهروند هايشناسایی ویژگی(. 1713) محسن آیتی-نسبصادق حامدي (11

رهنگیان فدانشگاه  پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، چیستی جرایی و چگونگی تربیت شهروندي. 13/11/1713
 زنجان زنجان با همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

انزدهمین پ (سخنرانی) (پایه اول تا ششم)جایگاه تربیت شهروندي در کتابهاي درسی دوره ابتدایی (. 1713) محسن آیتیفاطمه نادري،  (11

دانشگاه فرهنگیان زنجان با  13/11/1713 .همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، چیستی جرایی و چگونگی تربیت شهروندي
 زنجان همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ي شبکه)هاي اجتماعی ههاي ضمن خدمت فرهنگیان از طریق شبکنگاهی نو به آموزش (.1713) محسن آیتیسیده فاطمه رافعی،  (17

هاي فناوري اطالعات و ها و پیشرفتاولین همایش ملی فرصت  .11/11/1713 .(انتشار در مجموعه مقاالت)، مقاله مروري (تلگرام
 تهران دانشگاه فرهنگیان با همکاري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ارتباطات

نقش آموزش الکترونیکی در توسعه صالحیت هاي یادگیري مادام (. 1715) نژاد، محمدعلی رستمیمحسن آیتیآبادي، علیثریا رودي (11

 .دانشگاه شهید چمران اهواز .هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران. 11/11/1715 .(پوستر) العمر

تبیین پیش بینی توانمندي آینده پژوهی مدیران بر  (.1715) علی عسگري-هادي پورشافعی-محسن آیتی-شبنم حقیقی مالیی (15

المللی مدیریت تغییر کنفرانس بین/. 11/13 .(ارائه شفاهی) شگاه بیرجنداساس ویژگی هاي شخصیتی دانشجویان ارشد علوم تربیتی دان
 .دانشگاه تربیت مدرس تهران و تحول

کنکاشی پیرامون تبیین توانمندي آینده پژوهی مدیران براساس ویژگی  (.1715) هادي پورشافعی-محسن آیتی-شبنم حقیقی مالیی (13

 دانشگاه تربیت مدرس المللی مدیریت تغییر و تحولکنفرانس بین. 11/13/1715 .(ارائه پوستري) هاي شخصیتی و سبك هاي رهبري
 .تهران

 .(سخنرانی)دانشگاه بیرجند : اسالمی؛ مطالعه موردي-فرهنگ دانشگاهی منبعث از فرهنگ ایرانی (.1715) محسن آیتی (13

 .دانشگاه بیرجند نشست علمی ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی . 15/11/1715

مقایسه عوامل موثر در انتخاب شغل معلمی و علت تداوم ان در بین  (.1711) محمداکبري بورنگ-محسن آیتیراد، زینب قوامی (11

 همایش ملی آموزش ابتدایی، 17/11/1711 .(پوستر) و معلمان ابتدایی شهر بیرجند( ع)دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم امام سجاد
 .دانشگاه بیرجند

. 11/11/1711. (پوستر) آموزش به شیوه هوش موفق در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی (.1711) محسن آیتی-عمید آزادگان (11

 .دانشگاه تربیت مدرس تهران (فاصله نظر و عمل: برنامه درسی در ایران)سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

 .(ترپوس) کاهش فاصله نظریه و عمل در میان معلمان با استفاده از سیستم مدیریت دانش (.1711) محسن آیتی-سیده ملیحه حسینی (71

دانشگاه تربیت  (فاصله نظر و عمل: برنامه درسی در ایران)سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، 71/11/1711
 .مدرس تهران

پنجمین . 15/11/1711 .گیري مذهبی با شادکامیرابطه جهت (.1711) سامانه سادات جعفرطباطبایی -محسن آیتی-فاطمه برمکی (71

 تهران سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی شناسی ایرانکنگره انجمن روان

 کار در مدیریت کالس درس براساسبندي نیازهاي معلمان تازهشناسایی و طبقه (.1711) سارا نعیمی-محسن آیتی -نژادناصر یعقوب (71

 مالیر دانشگاه  مالیر همایش ملی مدیریت و آموزش. 13/11/1711. (پوستر( )rSSIi) مدل طراحی عمومی آموزش
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 شناسایی فرآیند در ابتدایی چهارم پایه آموزاندانش استعدادهاي بررسی(. 1711)یونسی  اسدي محمدرضا ،آیتی محسن آزادگان، عمید (77

 ابتدایی آموزش ملی همایش مقاالت مجموعه. 13/11/1711و  15. برتر استعدادهاي هدایت و

 آموزشی مدیران یین در استعداد مدیریت استراتژي حاکمیت میزان(. 1711)عسگري  علی-آیتی محسن-باجگیران قویدل میثم (71

 .پایدار توسعه و اشتغال یادگیري، آموزش، المللی بین کنفرانس اولین. 11/13/1711. مشهد شهر ابتدایی مدارس

11قرن در مدارس آموزشی مدیران موفقیت کلید: استعداد مدیریت(. 1711)عسگري  علی-آیتی محسن باجگیران، قویدل میثم (75

   .پایدار توسعه و اشتغال یادگیري، آموزش، المللی بین کنفرانس اولین. 11/13/1711 

 اياعض بین در گلستان سیستم موفقیت بر مؤثر عوامل ارزیابی و شناسایی .(1711) آیتی محسن-عسگري علی-پرهیزي راضیه (73

  پژوهی وب المللی بین کنفرانس. 13/11/1711 .بیرجند دانشگاه علمی تأهی

 کالس در تدریس نیازپیش اثربخش پاورپوینت طراحی(. 1711) آیتی محسن نژاد، رستمی محمدعلی جان، تخته عبداللهی فاطمه (73

 ایران الکترونیکی یادگیري ساالنه کنفرانس دهمین. 13/11/1711و  11. الکترونیکی محتواي تولید و مجازي

 براي التزامی و معمولی هايکالس براي انتخابی تلفیقی آموزش .(1711)آیسك  عربی رضا-آیتی محسن-نژادرستمی محمدعلی (71

 ایران الکترونیکی یادگیري ساالنه کنفرانس دهمین. 13/11/1711و  11. چندپایه هايکالس

  .هاسازمان در آن بکارگیري ضرورت و رویکردها تعاریف، بررسی: استعداد مدیریت .(1711) آیتی محسن عسگري، علی قویدل، میثم (71

 مدیریت علوم هايپژوهش ملی همایش. 15/15/1711

هاي فنی و حرفه اي با نیازهاي بازار  آموزش( مهارت هاي عمومی)بررسی ارتباط برنامه درسی  (.1717) ، میترا فتحیمحسن آیتی (11

سازمان آموزش  آموزي و اشتغالالمللی مهارتسومین همایش ملی و دومین همایش بین. 13/11/1717 .(شفاهی)کار شهر بیرجند 
 تهران اي کشورفنی و حرفه

 .ري از آن در آیینه پژوهشهاي اینترنت و راهکارهاي پیشگیخانواده، آسیب(. 1717) محسن آیتی-زاده شوشتريلیال طالب (11

 .دانشگاه بیرجند هاي اجتماعی استان خراسان جنوبیاولین همایش خانواده و آسیب. 11/11/1717

ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزش ضمن خدمت پایه هفتم در پیاده سازي تغییرات برنامه  (.1711) محسن آیتی-عمید آزادگان (11

هاي تحصیلی تغییر در برنامه درسی دوره)دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران . 11/11/1711 .(سخنرانی) درسی
 بیرجند دانشگاه بیرجند با همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (آموزش و پرورش

( پوستر) هوشمند ضرورت بکارگیري سامانه مدیریت دانش در مدارس (.1711) فردحسین شکوهی-محسن آیتی-سیده ملیحه حسینی (17

 (هاي تحصیلی آموزش و پرورشتغییر در برنامه درسی دوره)دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران . 11/11/1711
 بیرجند دانشگاه بیرجند با همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

انتشار در مجموعه ) اي معلماندانش در توسعه حرفهنقش مدیریت  (.1711) فردحسین شکوهی-محسن آیتی-سیده ملیحه حسینی (11

هاي تحصیلی آموزش و تغییر در برنامه درسی دوره)دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران . 11/11/1711(. مقاالت
 بیرجند دانشگاه بیرجند با همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (پرورش

تحلیل محتواي کتاب علوم سوم ابتدائی با تاکید بر ساحت هاي شش گانه  (.1711) محسن آیتی-معصومه آهنی-سمیه رمضانی (15

هاي تغییر در برنامه درسی دوره)دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران . 11/11/1711 .(سخنرانی) تعلیم و تربیت
 بیرجند برنامه درسی ایران دانشگاه بیرجند با همکاري انجمن مطالعات (تحصیلی آموزش و پرورش

انتشار در مجموعه ) هاي درسی با رویکرد مدیریت دانشتحول در برنامه (.1711) هادي پورشافعی-محسن آیتی-رضا آریا منش (13

هاي تحصیلی آموزش و تغییر در برنامه درسی دوره)دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران . 11/11/1711(. مقاالت
 بیرجند دانشگاه بیرجند با همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (پرورش
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انتشار ) مدیریت دانش ضرورتی براي خالقیت و نوآوري در برنامه هاي درسی (.1711) یوسف شمس-محسن آیتی-رضا آریا منش (13

هاي تحصیلی در برنامه درسی دورهتغییر )دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران . 11/11/1711(. در مجموعه مقاالت
 بیرجند دانشگاه بیرجند با همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (آموزش و پرورش

مجموعه انتشار در ) مربی گري، شیوه ي نوین آموزشی براي ایجاد یادگیري خودراهبر (.1711) محسن آیتیمیثم دانش مقدم  (11

هاي تحصیلی آموزش و تغییر در برنامه درسی دوره)ملی مطالعات برنامه درسی ایران دوازدهمین همایش . 11/11/1711(. مقاالت
 بیرجند دانشگاه بیرجند با همکاري انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (پرورش

و نخستین همایش ملی تعلیم  11/17/1711 .(پوستر چاپ در مجموعه مقاالت) جایگاه تخیل در تربیت دینی(. 1711) محسن آیتی (11

 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان "هاي کاربردي آموزش در اسالمروش"تربیت اسالمی با موضوع 

 11/17/1711(. پوستر چاپ در مجموعه مقاالت) ارائه روش آموزش کارآفرینی مبتنی بر آموزه هاي اسالمی (.1711) محسن آیتی (51

 اهدانز دانشگاه سیستان و بلوچستان "ي کاربردي آموزش در اسالمهاروش"نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی با موضوع 

. (پوستر چاپ در مجموعه مقاالت) اي نوین بر مبناي نظري اسالمگري شیوهملی بر الگوي آموزشی مربیأت (.1711) محسن آیتی (51

 دانشگاه سیستان و "اسالمهاي کاربردي آموزش در روش"نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی با موضوع  11/17/1711
 زاهدان بلوچستان

نخستین همایش ملی  11/17/1711. (ارائه مقاله)هاي کاربردي آموزش در اسالم روش(. 1711) مقدممیثم دانشی-محسن آیتی (51

 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان "هاي کاربردي آموزش در اسالمروش"تعلیم و تربیت اسالمی با موضوع 

نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی با  11/17/1711. هاآموزش ارزش(. 1711) محسن آیتیفریده اصغرزاده یزدي و  (57

 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان "هاي کاربردي آموزش در اسالمروش"موضوع 

 .11/11/1711. 1111 ایران در زشهمایش آمو. علوم درسی هاي برنامه بر حاکم فلسفه(. 1711)سمیه رمضانی  -محسن آیتی (51

 سازي زمینه و برتر استعدادهاي پرورش براي رویکردي درسی، هاي برنامه سازي غنی(. 1711)سیده زهرا اسالمی  -محسن آیتی (55

 .11/11/1711. 1111 ایران در همایش آموزش. پروري نخبه
استفاده از الگوي کاوشگري در میزان به یادسپاري مطالب درس علوم تاثیر استفاده از برنامه چندرسانه اي با  (.1711) محسن آیتی (53

 اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران. 1711اردیبهشت  11 .زیستی و بهداشت

 13 .(با تاکید بر مدیریت دانش)ضرورت بازنگري در فرآیندهاي آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی  .(1711) محسن آیتی (53

 .دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوري  1711آذر 

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و . 1711آذر  13 .ضرورت تنوع در روشهاي پژوهشی علوم انسانی (.1711) محسن آیتی (51

 فناوري

موزش در ایران اولین همایش ملی آ .1711آبان  1و  1. شبکه هاي اجتماعی، فرهنگ عمومی و آموزش .(1711) محسن آیتی (51

1111 

اولین همایش ملی آموزش در . 1711آبان  1و  1 .تبیین رویکرد مدیریت دانش در توسعه کیفی نظام آموزشی (.1711) محسن آیتی (31

 1111ایران 

 اولین ،1711آبان  1و  1 . آموزش و بهسازي منابع انسانی در سازمان هاي آموزشی همگام با مدیریت دانش (.1711) محسن آیتی (31

 1111همایش ملی آموزش در ایران 
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همایش بین المللی آموزش علوم و فناوري با . تیر  11و  11  .مشکالت، روشها، الگوها: تربیت معلم علوم (.1711) محسن آیتی (31

 تاکید بر جهان اسالم

 11 .سازي معلمان علومآماده صالحیت هاي حرفه اي و برنامه هاي درسی تربیت معلم براي  (.1711) محسن آیتی -مریم علیپور (37

 همایش بین المللی آموزش علوم و فناوري با تاکید بر جهان اسالم. تیر  11و 

همایش بین المللی آموزش علوم و فناوري با . تیر  11و  11 .کاربرد استعاره در آموزش علوم(. 1711) محسن آیتی-زنگویی... اسدا (31

 تاکید بر جهان اسالم

مهارت مدیریت و برنامه ریزي )ثیر آموزش مهارت خودتنظیمی أت(. 1711) مریم علیپور-محسن آیتی-راستگومقدممیترا -شیدا فتاحی (35

 همایش بین المللی آموزش علوم و فناوري با تاکید بر جهان اسالم. 1711تیر  11و  11 .بر پیشرفت دانش آموزان در درس علوم( زمان

 (استرالیا -ژاپن -ایران)مقایسه اهداف آموزش علوم و فناوري در برنامه درسی چند کشور (.1711)  محسن آیتی-حسین شکوهی فرد (33

 همایش بین المللی آموزش علوم و فناوري با تاکید بر جهان اسالم.  1711تیر  11و  11

ساخت و آزمون برنامه چندرسانه اي در درس علوم زیستی و بهداشت پایه اول  (.1711) شهربانو نوري طرازخاکی-محسن آیتی (33

اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه . 1711اردیبهشت  11 .متوسطه با استفاده از الگوي کاوشگري علمی در شهر بیرجند
 درسی ایران

اولین همایش ملی تحول . 1711اردیبهشت  11. اي درسیهبرنامه هاي تحول در مبانیبازشناسی ریشه (.1711) محسن آیتی (31

 بنیادین در نظام برنامه درسی ایران

اردیبهشت  11 .هاي درسیراهبردي براي تحول بنیادین در طراحی برنامه: مدیریت دانش (1711) محسن آیتی -سیما قرآنی سیرجانی (31

 ایراناولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی . 1711

دي  11 .نقش سازمان هاي مردم نهاد در پیشگیري از اعتیاد (.1711) محسن آیتی-ندا نظام دوست-فهیمه عباسی-فاطمه عبدالهی (31
 همایش استانی پیشگیري اولیه از اعتیاد 1711

همایش استانی  .1711دي  11 .نقش برنامه درسی پنهان در پیشگیري از اعتیاد (.1711) باغبان مقدم... نعمت ا-محسن آیتی (31

 پیشگیري اولیه از اعتیاد 

همایش ملی مدیریت  .نسانیهاي پژوهشی علوم اضرورت تنوع در روش(. 1711) ، بهزاد نوروزي چگینیمحسن آیتیزهرا افشارکهن،  (31

 پژوهش و فناوري

 11. حرفه اي معلمخودارزیابی مرکزي راهبردي جهت خود بهبودي و رشد  (.1711) شهال رحیمی-علی عسگري-محسن آیتی (37

 دومین کنفرانس مهندسی صنایع. 1711بهمن 

 دومین کنفرانس مهندسی صنایع . 11 بهمن 11 .هاي کاربردي آموزش در اسالمروش (.1711) میثم دانشی مقدم-یتیآمحسن  (31

 های پژوهشی درون دانشگاهیطرح

 مجری طرح: 

 تدریس فنون و هاروش درس در تربیتی علوم رشته دانشجویان تحصیلی عملکرد بر الکترونیکی آزمون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: تأثیر (1

 همکار مجری: 

 معدن صنعت موردي، مطالعه: ايمنطقه هايظرفیت و کار بازار نیاز با متناسب ايحرفه و فنی هايآموزش توسعه مدل طراحی؟؟؟؟؟؟؟؟:  (1
 ، معدن کارگران حرفه در

 های پژوهشی برون دانشگاهیطرح
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  طرحمجری: 

 اداره کل آموزش فنی و اي،هاي فنی و حرفهتدوین سند توسعه مهارتی استان خراسان جنوبی با رویکرد بازاریایی آموزش :1713-1711 (1

 پور و فاطمه قاسمیمحمد حجی-محسن آیتی )مجری( اي خراسان جنوبی،حرفه

 جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی،در برنامه ملی خادم،  HDPIاعتباریابی شاخص ارزیابی آمادگی خانوار در بالیا  :1713-1711 (1

 زادهمیترا راستگو مقدم، محمد خراشادي -محسن آیتی )مجری(

 محسن آیتی )مجری( جنوبی،ایران/ استان خراسان  -: طرح ارتقاء فرهنگ رانندگی بر اساس سبك زندگی اسالمی1715 (7

هاي ارتباطی، حل تعارض و فرزند پروري در بین زوجین شرکت کننده در کالس هاي  : اثربخشی آموزش خانواده بر مهارت1717-1711 (1

سیده زهرا  ،محسن آیتی )مجری( کاربردي بهزیستی خراسان جنوبی،-مرکز آموزش عالی علمی آموزش خانواده خراسان جنوبی،

 اسالمی و زهرا بذلی

اربردي ، دفتر تحقیقات ک رافیکی( در کتاب هاي درسی دوره ابتدایی: جایگاه نیروي انتظامی )تربیت شهروندي و فرهنگ ت1713-1711 (5

 فاطمه نادري -محسن آیتی )مجری( فرماندهی نیرو انتظامی خراسان جنوبی،

 محسن آیتی )مجری( بنیاد ملی نخبگان، : تدوین متون آموزشی طرح شهاب،1711-1711 (3

 اداره کل آموزش فنی ه اي با نیازهاي بازار کار در استان خراسان جنوبی،: بررسی ارتباط برنامه درسی آموزش هاي فنی حرف1711-1717 (3

 آیتی )مجری(محسن  اي خراسان جنوبی،و حرفه

ی محسن آیت: تحلیل محتواي پیك هاي بهاري از نظر انطباق با برنامه درسی رسمی، سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی، 1711 (1

 )مجری(

بررسی مبانی روانشناختی برنامه درسی جهت تعیین مقاطع کلیدی در برنامه درسی ملی، دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی : 1711 (9

 قدممیترا راستگوم -احمد خامسان -آمنه احمدی -فرزانه میکائیلی - محسن آیتی )مجری(خارج از چارچوب دانشگاه،  -ملی

 ،مرکز مطالعات جوانان استان خراسان جنوبی، با دینداری )باورهاو التزامات عملی(روشهای تربیت دینی و رابطه آن : 1711-1711 (11

 میترا راستگومقدم -محسن آیتی )مجری(

 همکار مجری: 

دفتر  ،شناسایی جرایم در شبکه هاي اجتماعی موبایلی در بین جوانان استان خراسان جنوبی: مطالعه پدیدار شناسانه: 1715-1713 (1

 فاطمه پردل محسن آیتی )همکار(، -)مجري( لیلی سیفی فرماندهی نیرو انتظامی خراسان جنوبی،تحقیقات کاربردي 

انشگاه دمعلمان دانشگاه فرهنگیان  -رسان مبتنی بر تلفن همراه بر عادت کتابخوانی دانشجو هاي پیامثیر شبکهأت: 1715-1713 (1

 محسن آیتی )همکار( -)مجري( لیلی سیفی فرهنگیان،

: بررسی کارایی فعالیتهاي فوق برنامه )آموزشی، فرهنگی و ورزشی(در دوره متوسطه، اداره کل آموزش و پرورش خراسان 1711-1711 (7

 (همکار) آیتی محسن -)مجري( دانشمند جنوبی، غالمحسین

، اداره 11-11سال : مقایسه تطبیقی وضعیت آموزشی ترییتی مدارس  عادي با مدارس خاص دوره متوسطه نظري در 1711-1711 (1

 (همکار) آیتی محسن -)مجري( دانشمند کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، غالمحسین

 (تحصیالت تکمیلی)های دانشجویی نامهراهنمایی و مشاوره پایان

 استاد مشاور استاد راهنما تاریخ دفاع نام دانشجو مقطع عنوان پایان نامه/رساله ردیف
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1.  

 هاي شایستگی بر تعاملی تفکر آموزش تأثیر
 یابتدای معلمان تدریس از برداشت و اي حرفه

 زابل شهرستان

 کارشناسی ارشد
سیدمحمد 

 داودي
 محسن آیتی  71/13/1111

1.  

 درسی برنامه هايویژگی شناسایی
 باعصا علوم ي نظریه منظر از الکترونیکی
 کیفی محتواي تحلیل روش به شناختی

 قیاسی

 محسن آیتی  11/13/1111 محمدي عادل دارش کارشناسی

7.  

 در اه کتابخانه و کتابداران نقش شناسایی
 روش از استفاده با بومی دانش مدیریت

 فراترکیب

 دارش کارشناسی
 قاسمی مریم

 پور
 محسن آیتی لیلی سیفی 11/13/1111

1.  
 پیش هايآموزش از مربیان و والدین دیدگاه

 تربیت هايساحت به توجه با دبستان از
 دارش کارشناسی

 مهدي

 بنیابادي
 محسن آیتی محمد اکبري 11/11/1111

5.  

 یاخالق تربیت درسی برنامه الگوي طراحی
 به فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو

 تدوین هاي داللت انضمام

 11/11/1111 میثم غالم پور دکتري
-هادي پورشافعی 

 فراستخواه مقصود
 محسن آیتی

3.  

 گروهی بحث تدریس روش دو تأثیر مقایسه
 فارسی درس یادگیري بر نقش ایفاي و

 شهرستان سوم پایه دوزبانه آموزاندانش
 سربیشه

 دارش کارشناسی
 زهرا سیده

 کاظمی
11/11/1111 

 شکوهی حسین

 فرد
 محسن آیتی

3.  

 بر مبتنی درسی برنامه الگوي طراحی
 پرورش و آموزش در یادگیري سازي شخصی

 ابتدایی دوم دوره

  محسن آیتی  نادريفاطمه  دکتري

1.  

 وژیكپداگ دانش مدیریت فرایند نظري تبیین
 ارائه و پزشکی علوم در علمی هیات اعضاي

 مفهومی مدل

 دکتري
 خیرالنساء

 زاده رمضان
 محسن آیتی 11/11/1711

 حسین

 -فردشکوهی

 عابدي فرشید

1.  

:  والدین تحصیلی مشارکت ي نحوه بررسی
 کنکور برتر هاي رتبه موردي مطالعه

 تایباد شهرستان

 محسن آیتی 13/13/1711 صوفی صمد دارش کارشناسی
حسین شکوهی 

 فرد

11.  

 زا استفاده براي درسی برنامه الگوي طراحی
 يها شبکه بر مبتنی غیررسمی یادگیري
 دانشجو اي حرفه توسعه جهت در اجتماعی

 معلمان

 دکتري
صادق حامدي 

 نسب
 محسن آیتی 11/13/1711

 محمدعلی

 فرهاد -نژادرستمی

 سراجی

11.  

 حوزه اندرکاران دست و اولیا ادراک واکاوي
 از نهبندان شهرستان پرورش و آموزش

 مدارس امور در مشارکت

 دارش کارشناسی
 محمدرضا

 یوسفی
 طاهرپور فاطمه محسن آیتی 11/11/1711
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11.  

 از استفاده با ذهنی محاسبه آموزش نقش
 دانش ریاضی عملکرد و انگیزش بر چرتکه

 ترکیبی مطالعه ابتدایی مدارس آموزان

 دارش کارشناسی
 عصمت

 محمدزاده
11/13/1711 

 اکبري محمد

 بورنگ
 محسن آیتی

17.  

 مطالعات بومی درسی برنامه الگوي ارائه
 خرده داراي مناطق در ابتدایی دوره اجتماعی

 (کالت شهرستان)فرهنگ

 دکتري
شیوا جالیري 

 الئین
  محسن آیتی 

11.  

 دانشجویان اي حرفه هویت وضعیت مقایسه
 دانشگاه دانشجویان با فرهنگیان دانشگاه

 بیرجند

 راستگومقدم میترا محسن آیتی 15/11/1711 نبئی حمزه دارش کارشناسی

15.  
 آموزان دانش و والدین معلمان، دیدگاه
 اخالقی تربیتی در مدرسه نقش از ابتدایی

 11/13/1711 برفی جواد دارش کارشناسی
 اکبري محمد

 بورنگ
 آیتیمحسن 

13.  

 يمحتوا در انتقادي تفکر هاي مولفه بررسی
 متوسطه اول دوره فارسی ادبیات هاي کتاب

 جدید نظام

 دارش کارشناسی
 محمدحسین

 زید صردي
11/13/1711 

 سام اکبر علی

 خانیانی
 محسن آیتی

13.  

نقش منتورینگ معلمان باتجربه بر توسعه 
حرفه اي معلمان کم تجربه مدارس دوره 

 قاین مطالعه پدیدار شناختیابتدایی شهر 

 11/13/1711 زهرا محمدي کارشناسی ارشد
محمد اکبري 

 بورنگ
 محسن آیتی

11.  

مقایسه ادراک معلمان کالس هاي 
چندمعلمی و تك معلمی از نقش تربیتی خود 

 در مدارس ابتدایی بیرجند

 کارشناسی ارشد

نرجس 

 احمدي
 محسن آیتی 11/13/1711

حسین شکوهی 

 فرد

11.  

الگوي درگیري والدین در امور شناسایی 
تحصیلی فرزندان در دوره ابتدایی نظریه اي 

 داده بنیاد

 محسن آیتی 13/13/1711 فائزه سورگی کارشناسی ارشد
محمدرضا 

 یونسیاسدي

11.  
میزان توجه به جهان وطنی در برنامه درسی 

 اجرا شده دوره ابتدایی
 کارشناسی ارشد

محمد 

محمدي 

 بورنگ

13/13/1711 
اکبري محمد 

 بورنگ
 محسن آیتی

11.  

بررسی پدیدار شناسه نقش درگیري والدین 
در امور تحصیلی دانش آموزان خودراهبر پایه 

 سوم متوسطه شهر بیرجند

 11/1/1713 زهرا ترکانلو کارشناسی ارشد

اسداهلل زنگویی 

و حسین 

 شکوهی فرد

 محسن آیتی

11.  

 تاثیر آموزش مبتنی بر مدل خودراهبري بر
و خودکارآمدي زبان  پیشرفت تحصیلی

متوسطه شهر  مقطعانگلیسی دانش آموزان 
 بیرجند

 کارشناسی ارشد

شیرین رضایی 

 اصل
 محسن آیتی 11/11/1713

محمد اکبري 

 بورنگ
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17.  

هاي سواد اطالعاتی بر تأثر آموزش مهارت
العمر کاربران آمادگی یادگیري مادام

 هاي عمومیکتابخانه

 محسن آیتی لیلی سیفی 11/11/1713 مریم حبیبی کارشناسی ارشد

11.  

 درس خبري سواد و اي رسانه سواد مقایسه
 دانش مطالعه مورد)  اي رسانه سواد و تفکر

 (دوازدهم و یازدهم پایه آموزان
 17/11/1713 نجمه مودي کارشناسی ارشد

محمدعلی 

 رستمی نژاد
 محسن آیتی

15.  

انطباق برنامه درسی تربیت بدنی قصد شده، 
کسب شده در پایه پنجم ابتدایی اجرا شده و 

 شهر بیرجند

 کارشناسی ارشد

محمدباقر 

 باقري مجد
 محسن آیتی 13/11/1713

محمد اکبري 

 بورنگ

13.  

تاثیرمحتواي برنامه درسی بومی شده بر 
نگرش و خودکارآمدي زبان انگلیسی 

 فراگیران

 کارشناسی ارشد

مهین 

 چهکندي نودر
13/11/1713 

محمد اکبري 

 بورنگ
 آیتیمحسن 

13.  

نقش استفاده از شبکه هاي اجتماعی در 
عملکرد تحصیلی با میانجی گري اخالق 

تحصیلی در دانشجویان دانشگاه هاي بیرجند، 
 صنعتی و پیام نور

 کارشناسی ارشد

سیما سبحانی 

 مقدم
11/11/1713 

محمدعلی 

 نژادرستمی
 محسن آیتی

11.  

 خدمت ضمن دوره درسی برنامه بخشی اثر
 شهر معلمان براي مدارس هوشمندسازي

 هولتون مدل اساس بر بیرجند
 15/13/1713 محمود بهدانی کارشناسی ارشد

حسین 

 فردشکوهی
 محسن آیتی

11.  

تاثیر یادگیري خودراهبر از طریق تلفن همراه 
بر صالحیت هاي ( گروه و کانال تلگرامی)

 حرفه اي معلمان ابتدایی

 کارشناسی ارشد

سیده فاطمه 

 رافعی
 محسن آیتی 13/13/1713

محمدعلی 

 نژادرستمی

71.  
مطالعه پدیدارشناسانه ادراک معلمان 

 شهرستان بیرجند از طرح شهاب
 کارشناسی ارشد

محمد علی 

 پور
 محسن آیتی 11/13/1713

حسین شکوهی 

 فرد

71.  

مقایسه ذهنیت فلسفی و روحیه پژوهشگري 
دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه مدارس 

 بیرجندهوشمند و عادي شهر 

 کارشناسی ارشد

منصوره 

 ابوالحسنی
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 11/11/1713

71.  

 ينیرو وري بهره در کوانتومی مدیریت نقش
 و سازمانی آواي میانجی به توجه با انسانی،
 پرورش و آموزش کارکنان در شغلی اشتیاق

 بیرجند شهر

 کارشناسی ارشد
سمیه 

 نژادمزگی
 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/11/1713

77.  

 1 جدید کارورزي درس پدیدارشناسانه بررسی
 و مدرسان منظر از تربیتی علوم رشته 1 و

 سالتر پردیس فرهنگیان دانشگاه دانشجویان
 زاهدان

 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/11/1713 هما کیخا کارشناسی ارشد
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71.  

بررسی نقش ادراک از عناصر برنامه درسی در 
تحصیلی دانشجویان درگیري و عملکرد 

 کارشناسی دانشگاه بیرجند

 11/11/1713 فاطمه پاستار کارشناسی ارشد
محمد اکبري 

 بورنگ
 محسن آیتی

75.  

مقایسه تاثیر تدریس آیات تدبري قرآن کریم 
بر روش هاي کاوشگري و بحث گروهی بر 
پرورش ذهنیت فلسفی دانش آموزان دختر 

 دوره متوسطه

 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 11/11/1713 ناهید رنجبر کارشناسی ارشد

73.  

مطابقت سه برنامه درسی قصد شده، اجرا 
شده و کسب شده درس کارورزي دانشگاه 

 فرهنگیان
 کارشناسی ارشد

ابوالفضل 

 ارزنی
 زادهایرج مهدي محسن آیتی 11/13/1713

73.  
تاثیر یادگیري ترکیبی بر صالحیت هاي 

 یادگیري مادام العمر دانشجویان
 کارشناسی ارشد

ثریا رودي 

 آباديعلی
 محسن آیتی 71/11/1713

محمدعلی 

 نژادرستمی

71.  

تاثیر آموزش تلفیقی برنامه درسی ریاضی با 
هنر در یادگیري و یادداري مفهوم کسر در 
 دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر بیرجند

 محسن آیتی 13/11/1713 زینب آرام کارشناسی ارشد
محمد اکبري 

 بورنگ

71.  

مدیریت دانش بر سواد یادگیري  فرایند ثیرأت
مادام العمر دبیران دوره دوم متوسطه شهر 

 بیرجند

 13/11/1713 نرگس اکبري کارشناسی ارشد

 -محسن آیتی

هادي 

 پورشافعی

 مقدمعلی زارع

11.  

 بر انگیزش، عمومیآموزش درس زبان  ثیرأت
نگرش و خودکارآمدي یادگیري زبان 

ی دانشگاه علوم پزشکدر دانشجویان  انگلیسی
 بیرجند

 محسن آیتی 15/11/1715 فرشته پایدار کارشناسی ارشد
محمد اکبري 

 بورنگ

11.  

نقش ادراک از سبك هاي فرزند پروري 
والدین در روحیه پژوهشگري دانش آموزان 

 پایه ششم ابتدایی شهر زیر کوه
 13/11/1715 ساره زارعی کارشناسی ارشد

محمد اکبري 

 بورنگ
 محسن آیتی

11.  

بررسی پدیدار شناسه کاربردي بودن پایان 
نامه هاي تحصیالت تکمیلی از منظر اساتید 

راهنما و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
 دانشگاه بیرجند

 کارشناسی ارشد
محمد 

 محمدزهی
13/11/1715 

محمد اکبري 

 بورنگ
 محسن آیتی

17.  

نقش استفاده از شبکه هاي اجتماعی در 
ري یادگی عملکرد تحصیلی با میانجی گري

غیر رسمی و درگیري تحصیلی در 
 دانشجویان دانشگاه هاي بیرجند

 13/11/1715 مینا زمانیان کارشناسی ارشد
محمدعلی 

 نژادرستمی
 محسن آیتی
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11.  

تبیین توانمندي آینده پژوهی بر اساس سبك 
رهبري و ویژگی هاي شخصیتی مدیران 

 دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی

 کارشناسی ارشد

 حقیقیشبنم 

 مالئی
 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/11/1715

15.  

شناسایی عوامل موثر بر عدم شرکت و 
انگیزش یادگیري در بین سواد آموزان 

 شهرستان جوین
 کارشناسی ارشد

طاهره صالح 

 آبادي
11/11/1715 

حسین شکوهی 

 فرد
 محسن آیتی

13.  

نقش فرهنگ سازمانی در یادگیري مادام 
مدیریت استعداد دربین العمر با میانجی گري 

 معلمان شهر درمیان
 کارشناسی ارشد

محمد دوستی 

 نوقاب
 علی عسگري محسن آیتی 11/13/1715

13.  
نیاز سنجی آموزشی دانشجویان دانشگاه 

 فرهنگیان براساس سند برنامه ي درسی ملی
 11/13/1715 طاهره حسینی کارشناسی ارشد

پورشافعی 

 هادي
 آیتی محسن

11.  
پدیدارشناسانه ادراک معلمان مطالعه 

 شهرستان بیرجند از طرح شهاب
 کارشناسی ارشد

 الهه احمدي

 میرزاي قلی
 محسن آیتی 11/13/1715

محمد اکبري 

 بورنگ

11.  
امکان اجراي برنامه درسی به شیوه تلفیقی در 

 مطالعه موردي: پایه دوم ابتدایی
 کارشناسی ارشد

سیده عصمت 

 رضوي
 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/13/1715

51.  

همسویی ارزیابی سازمانی با خودارزیابی و 
صالحیت هاي حرفه اي معلمان مقطع 

 ابتدایی شهر بیرجند
 علی عسگري محسن آیتی 11/13/1715 مجدید پدید کارشناسی ارشد

51.  
مهارت هاي کار آفرینی مورد نیاز دانش 

 آموزان دوره دوم متوسطه نظري
 کارشناسی ارشد

بی زهره بی

 حسینی
 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/17/1715

51.  

 تاثیر یادگیري ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی و
یادداري دانش آموزان کالس هاي چند پایه 

 در درس فارسی
 کارشناسی ارشد

رضا عربی 

 آیسگ
11/11/1711 

محمدعلی 

 نژادرستمی
 محسن آیتی

57.  

اعتبار یابی پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب 
متوسطه شهر بیرجند با تکیه سایت مدارس 

 بر مدل اي کوال
 آیتی محسن 13/11/1711 فاطمه روحداد کارشناسی ارشد

رستمی نژاد 

 محمدعلی

51.  

نقش مهارت هاي ارتباطی و سبك هاي 
تدریس معلم در پیش بینی پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان 

 سراوان

 کارشناسی ارشد
عبدالنبی 

 دهواري
 محسن آیتی 15/11/1711

محمد اکبري 

 بورنگ

55.  
تدوین و اعتبار یابی مقیاسی یراي ارزیابی 

 پاور پوینت آموزشی اثر بخش
 کارشناسی ارشد

فاطمه 

 عبداللهی
11/11/1711 

محمدعلی 

 نژادرستمی
 محسن آیتی
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53.  

تبیین رضایت تحصیلی دانشجویان 
کارشناسی ارشد بر اساس ادراک از سبك 

استادان با میانجی گري هاي تدریس 
 خودکارآمدي تحصیلی

 کارشناسی ارشد
سمیه 

 پورمحمد
 آیتی محسن عسگري علی 11/11/1711

53.  

ویژگیهاي کالس درس کارآفرینانه از دید 
هیئت علمی و دانشجویان کار آفرین دانشگاه 

 بیرجند
 کارشناسی ارشد

مطهره راهپیما 

 آباديغیاث
11/11/1711 

هادي 

 پورشافعی
 آیتیمحسن 

51.  

تعیین ساختار عاملی مقیاس شناسایی دانش 
آموزان با استعداد و رابطه آن با هوش، 

 خالقیت و عملکرد تحصیلی
 محسن آیتی 11/11/1711 عمید آزادگان کارشناسی ارشد

محمدرضا 

 یونسیاسدي

51.  

نقش اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن 
همراه در فرسودگی تحصیلی دانشجویان 

 دانشگاه بیرجندکارشناسی 
 کارشناسی ارشد

الهام 

 پورحسین
 محسن آیتی علی عسگري 13/13/1711

31.  
شناسایی و اعتبار یابی استانداردهاي شغلی 

 مدیران مدارس متوسطه
 حسین خنیفر محسن آیتی 71/13/1711 علی نوفرستی کارشناسی ارشد

31.  

رابطه خوش بینی علمی با انگیزه پیشرفت 
ر واسطه اي خود کاتحصیلی با توجه به نقش 

آمدي تحصیلی دانش آموزان دوره دوم 
 متوسطه

 کارشناسی ارشد

صادق حامدي 

 نسب
 محسن آیتی علی عسگري 11/13/1711

31.  
ساخت و اعتباریابی آزمون مدیریت استعدد در 

 آموزش و پرورش بر اساس مدل دیویس
 کارشناسی ارشد

میثم قویدل 

 باجگیران
 علی عسگري محسن آیتی 11/11/1717

37.  

 بري وگري خود راهتأثیر شیوه آموزش مربی
آموزان پایه هفتم پیشرفت تحصیلی دانش

 شهر زاهدان
 کارشناسی ارشد

میثم 

 مقدمدانش
 محسن آیتی 17/11/1717

محمد اکبري 

 بورنگ

31.  
نقش معلم بر مبناي آیات تربیتی قرآن و 

 داللتهاي آن در برنامه درسی
 کارشناسی ارشد

زهرا فاطمه

 حسنی
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 11/13/1717

35.  

نقش جهت گیري هاي برنامه درسی معلمان 
 تدریس آنان و سرزندگی تحصیلی بر کیفیت

 دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی
 کارشناسی ارشد

فاطمه 

 غالمزاده
13/13/1717 

-محسن آیتی

محمد اکبري 

 بورنگ

 اسداهلل زنگویی

33.  

ت پلسك در خالقیتاثیرداستان گویی با مدل 
و پیشرفت تحصیلی درس فارسی پایه پنجم 

 ابتدایی
 کارشناسی ارشد

فرشته 

 شکوهیان
 محسن آیتی احمد خامسان 13/13/1717

33.  
انطباق و پیاده سازي ارزیابی درونی در گروه 

 آموزش ابتدائی استان خراسان جنوبی
 احمد خامسان محسن آیتی 71/13/1717 نرجس اردونی کارشناسی ارشد
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31.  

تاثیر دروس عمومی بر ارزش دانشجویان 
دانشکده هاي پزشکی و دندان پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشگی بیرجند
 کارشناسی ارشد

فریده 

اصغرزاده 

 یزدي

71/13/1717 

اسداهلل 

رضا -زنگویی

 دستجردي

 محسن آیتی

31.  

نقش ترجیح سبك تدریس اساتید و 
تحصیلی آنان در  دانشجویان بر درگیري

 پزشکی مشهددانشگاه علوم 
 71/13/1717 فهیمه صیامی کارشناسی ارشد

-محسن آیتی

محمد اکبري 

 بورنگ

محمدعلی 

 نژادرستمی

31.  

اي تأثیر سامانه مدیریت بر توسعۀ حرفه
-17معلمان پایه ششم شهر بیرجند در سال 

11 
 کارشناسی ارشد

سیده ملیحه 

 حسینی
 محسن آیتی 11/13/1717

حسین شکوهی 

 فرد

31.  
اي دانش بر توسعۀ حرفهتأثیر مدیریت 

 هاي آموزشی دانشگاه بیرجندمدیران گروه
 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/13/1717 رضا آریامنش کارشناسی ارشد

31.  

آموزش مولفه حقیقت و صداقت بر تاب آوري 
و سر سختی روان شناختی دانشجویان 

 دانشگاه بیرجند
 کارشناسی ارشد

فهیمه عباسی 

 کالته
11/13/1717 

محسن 

-خورشیدزاده

 محسن آیتی

 میترا راستگومقدم

37.  

ارزیابی عوامل موثر بر میزان استفاده اعضاي 
هیات علمی دانشگاه بیرجند از سیستم 

گلستان بر اساس مدل پذیرش فناوري وو و 
 ونگ

 محسن آیتی علی عسگري 11/11/1717 راضیه پرهیزي کارشناسی ارشد

31.  

فرهنگ یادگیري و رابطه آن با خودکارآمدي 
شخصی و جمعی دبیران مقطع متوسطه شهر 

 بیرجند
 11/11/1717 اسماء سیاسر کارشناسی ارشد

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

35.  
پیش بینی سبك تدریس بر اساس ادراک از 

 خوش بینی علمی دبیران و دانش آموزان
 کارشناسی ارشد

مریم حسن 

 زاده
 علی عسگري محسن آیتی 71/11/1711

33.  

 دیدگاه از بخش اثر تدریس در موثر عوامل
 روش مبناي بر ناموفق و موفق دانشجویان

 کارشناسی مقطع در نظریه بخشی بنیاد
 بیرجند دانشگاه

 محسن آیتی خامسان احمد 71/13/1711 یان مهرابی مینا کارشناسی ارشد

33.  
تحلیل محتواي کتاب علوم پنجم و ششم 

 ابتدایی از نظر رویکرد حل مساله
 کارشناسی ارشد

ابوالفضل 

 آباديشمس
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 15/13/1711
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31.  

هاي فرزندپروري بررسی ادراک از سبك
شناختی و والدین، نیازهاي اساسی روان

 ارائه الگوي علی: یادگیري خودراهبر
 13/13/1711 مهدیه سقابی کارشناسی ارشد

میترا 

 راستگومقدم

-احمد خامسان

 محسن آیتی

31.  
دانشجویان استعدادهاي نیازسنجی آموزشی 

 درخشان مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند
 کارشناسی ارشد

عاطفه خلیلی 

 مهدیرجی
 هادي پورشافعی محسن آیتی 13/13/1711

11.  
استعاره هاي تربیتی در کتابهاي درسی پیام 

 هاي ششم ابتدایی دوم و سوم راهنمایی
 کارشناسی ارشد

فرزانه 

 ابراهیمی
 اسداهلل زنگویی محسن آیتی 13/11/1711

11.  

اي آموزش ریاضی بر هاي رایانهتأثیر بازي
زان آموخودراهبري و پیشرفت تحصیلی دانش

 پایه پنجم شهر بیرجند
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 13/11/1711 ملیحه بیجاري کارشناسی ارشد

11.  

تاثیر یادگیري از طریق تلفن همراه پیشرفت 
تحصیلی و خود تنظیمی دانشجویان 
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

در درس میکروب ( فردوس و قاین)بیرجند
 شناسی

 13/11/1711 فاطمه نادري کارشناسی ارشد

-محسن آیتی

مجید زارع 

 بیدکی

محمد اکبري 

 بورنگ

17.  

رابطه ذهنیت فلسفی معلمان با انگیزه 
و عملکرد تحصیلی دانشجویان پیشرفت 

 ارشد دانشگاه بیرجندکارشناسی
 کارشناسی ارشد

حکمت همت 

 فرد
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 15/11/1711

11.  

سطح تحول پذیري سازمانی کارکنان 
دانشگاه برجند و رابطه آن با مولفه هاي 

 هوش سازمانی
 کارشناسی ارشد

سمیه 

 امیرآبادیزاده
11/11/1711 

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

15.  

مقایسه فرهنگ دانشگاهی با تاکید بر 
آموزش و یادگیري در دو نسل فرهنگ 

 اعضاي هیات علمی
 کارشناسی ارشد

صدیقه 

 دامنخوش
 نعمت اهلل فاضلی محسن آیتی 71/13/1711

13.  
رابطه خالقیت با راهبردهاي خود تنظیمی و 
 عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند

 کارشناسی ارشد
الدین نجم

 خوش خلق
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 11/13/1711

13.  

تاثیر فعالیتهاي پرورشی در نهادینه شدن نماز 
از دیدگاه مدیران، معلمان، مربیان پرورشی و 
 دانش آموزان دورهی راهنمایی شهر بیرجند

 کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا 

 اصغري
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 15/13/1711

11.  

وضعیت مدیریت دانش در چارچوب مدل 
تجربیات چاشپار و بر اساس مستند سازي 

 مدیریتی
 کارشناسی ارشد

عباس 

 زاهدیان
 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/13/1711
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11.  

 تحصیلی تقلب رفتار دالیل شناسایی
 اب ها آن هاي پاسخ بندي طبقه و دانشجویان
 در سازي خنثی راهبردهاي از استفاده

 بیرجند دانشگاه دانشجویان

 کارشناسی ارشد
 کاظم

 امیدمقدم
 محسن آیتی خامساناحمد  13/13/1711

11.  
نیازسنجی آموزش معلمان دینی و قرآن دوره 

 راهنمایی در شهر بیرجند
 محسن آیتی 11/13/1711 سمیه رمضانی کارشناسی ارشد

محمدباقر 

 آخوندي

11.  

رابطه خود ارزیابی مرکزي معلم با مدیریت 
کالس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 مقطع متوسطه شهر بیرجند
 کارشناسی ارشد

شهال رحیمی 

 الهیخلیل
 علی عسگري محسن آیتی 11/13/1711

11.  

رابطه ي هوش معنوي با خود تنظیمی و 
عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 دانشگاه بیرجند
 کارشناسی ارشد

نعمت اهلل 

 مقدمباغبان
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 13/11/1711

17.  

رابطه تفکر انتقادي با انگیزه پیشرفت 
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 

 11-11در سال تحصیلی 
 محسن آیتی اسداهلل زنگویی 11/11/1711 سعید امیدوار کارشناسی ارشد

11.  
 هاي آسمانیپیام)هاي ی کتابیتحلیل محتوا

 (و تعلیمات اجتماعی
 علیرضا اسالم محسن آیتی 11/11/1711 فرخنده جوزان کارشناسی ارشد

15.  

آموزشی دانش آموزان تیزهوش نیاز سنجی 
مقطع متوسطه شهر بیرجند در جهت غنی 

 سازي برنامه هاي درسی آنان
 کارشناسی ارشد

سیده زهرا 

 اسالمی
 احمد خامسان محسن آیتی 13/11/1711

13.  

مقایسه مهارت نوشتن دانش آموزان پایه ي 
دوم دبستان هاي هوشمند و عادي شهر 

 زاهدان
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 13/11/1711 مریم سرابندي کارشناسی ارشد

13.  

ثیر اشیاي یادگیري بر انگیزه پیشرفت و أت
آموزان در درس پیشرفت تحصیلی دانش

 زیست شناسی پایه سوم متوسطه
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 13/11/1711 ملیحه ناصري کارشناسی ارشد

11.  

 هاي پایگاه از رضایت و استفاده میزان
 علمی هیات اعضاي توسط برخط اطالعاتی

 1711-11 تحصیلی سال در بیرجند دانشگاه
 آن با مرتبط عوامل و

 کارشناسی ارشد
 فاطمه

 عبداللهی
13/11/1711 

 محسن

 نوکاریزي
 محسن آیتی

11.  

الزام ها و پیش نیازهاي استقرار نظام 
پیشنهادها از دیدگاه مدیران و کارشناسان 

 دانشگاه بیرجند
 

 13/13/1711 رضایینسترن  کارشناسی ارشد
هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی
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111.  

 یزشیانگ باورهاي بر مشارکتی یادگیري تاثیر
 درس در تنظیمی خود یادگیري راهبردهاي و

 راهنمایی سوم مقطع ریاضی
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 11/13/1711 آرزو عباسی کارشناسی ارشد

111.  

مقایسه تاثیر روش سخنرانی، روش تفحص 
روش جورچین بر افزایش عملکرد گروهی و 

 تحصیلی و خودراهبري یادگیري
 

 کارشناسی ارشد
موسی 

 شهودي
 محسن آیتی کمال درانی 17/13/1711

111.  

تأثیر یادگیري از طریق تلفن همراه بر 
یادگیري و انگیزه پیشرفت دانشجویان 
دانشگاه بیرجند در درس زبان انگلیسی 

 عمومی

 فاروقی... جلیل ا محسن آیتی 1711 هادي سارانی کارشناسی ارشد

117.  

 انگیزه در کالس مدیریت هاي سبك نقش
 و عادي مدارس تحصیلی عملکرد و پیشرفت

 یلیتحص سال در شیراز شهرستان غیرانتفاعی
11-11 

 13/13/1711 والی اکبر علی دارش کارشناسی
هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

111.  

 خودکارآمدي با مدیران خودکارآمدي رابطه
 ابتدایی مدارس معلمان جمعی و شخصی

 11-11 تحصیلی سال در گناباد شهرستان
 کارشناسی ارشد

 محمدرضا

 نیا متقی
13/13/1711 

 میترا

-راستگومقدم

 پاکدامن مجید

 محسن آیتی

115.  
 تفکر بر وبالگ بر بتنیم وزشمآ تأثیر

 معلم تربیت دانشجویان انتقادي
 ایرج مهدیزاده محسن آیتی 15/13/1711 معصومه آهنی کارشناسی ارشد

113.  
 در وبالگ بر مبتنی درسی برنامه تاثیر

 متوسطه آموزان دانش خالقیت
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 15/11/1711 گلکاري سمیه کارشناسی ارشد

113.  

 اساس بر راهبر خود یادگیري بینی پیش
 رد اجتماعی حمایت و شخصیتی ویژگیهاي

 متوسطه مقطع آموزان دانش
 کارشناسی ارشد

 زارع حمیده

 بیدکی
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 15/11/1711

111.  
رابطه هوش معنوي و رهبري تیمی در بین 

 مدیران دبیرستان هاي مشهد
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 11/11/1711 زینب جوادي کارشناسی ارشد

111.  

زیست، شیمی، ) علوم معلمان گیري بهره
 و راهنمایی مقاطع (شناسیفیزیك، زمین

 و اطالعات فناوري از بیرجند متوسطه
 یونسکو بندي طبقه اساس بر ارتباطات

 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/11/1711 مریم رستمی کارشناسی ارشد

111.  

تاثیر یادگیري مشارکتی و خودارزیابی بر 
انگیزش خود در دانش آموزان پایه سوم 

 متوسطه
 

 کارشناسی ارشد
ایوب 

 گرشاسبی
 هادي پورشافعی آیتیمحسن  11/11/1711
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111.  

 اي حرفه هاي صالحیتبین  رابطهبررسی 
 مقطع آموزان دانش خودراهبري با معلم

 بیرجند شهر متوسطه
 میترا راستگومقدم محسن آیتی 13/11/1711 پور علی مریم کارشناسی ارشد

111.  

 مدیریت)تاثیر آموزش مهارتهاي خودتنظیمی
بر انگیزش و پیشرفت ( و برنامه ریزي زمان

تحصیلی دانش آموزان در درس علوم پایه 
 سوم راهنمایی

 

 11/11/1711 شیدا فتاحی کارشناسی ارشد
میترا 

 راستگومقدم
 محسن آیتی

117.  

تاثیر کار پوشه بر یادگیري خودراهبر و 
عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس زبان 

 عمومی
 کارشناسی ارشد

اعظم ابراهیم 

 زاده
11/11/1711 

 محسن آیتی
میترا 

 راستگومقدم

 فریده فرهادي

111.  

ارزشیابی سازماندهی محتواي کتاب هاي 
درسی علوم ابتدایی، راهنمایی و فیزیك اول 

 دبیرستان در آموزش مفهوم انرژي
 

 11/11/1711 میترا فتحی کارشناسی ارشد

میترا 

راستگومقدم 

 محسن آیتی

 عباس عابدي

115.  

مقایسه راهبردهاي یادگیري زبان انگلیسی در 
دانشگاه ( موفق و ناموفق)دانشجویان بین 

 11-11بیرجند در سال تحصیلی 
 

 کارشناسی ارشد
معصومه 

 اسماعیل زاده
11/11/1711 

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

113.  

طراحی ابزار سنجش مدیریت دانش در 
 آموزش عالی و آزمون آن در دانشگاه بیرجند

 
 کارشناسی ارشد

 خیرالنسا
 رمضان زاده

11/11/1711 
هادي 

 پورشافعی
ن آیتی، محس

 محسن نوکاریزي

113.  

مقایسه تطبیقی قوانین شرافت علمی نظام 
آموزش عالی ایران با دانشگاههاي منتخب 

 بریتانیا و آمریکا
 کارشناسی ارشد

محمداصغر 

 امیري
 محسن آیتی احمد خامسان 11/31/1711

111.  

سازماندهی محتواي دروس تاریخ، جغرافی و 
بر  ابتدایی مبتنی تعلیمات مدنی در پایه چهارم

 رویکرد میان رشته اي
 

 کارشناسی ارشد
مرضیه حسن 

 زاده
13/13/1711 

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

111.  
کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضاي 

 هیات علمی دانشگاه بیرجند
 کارشناسی ارشد

سیما قرآنی 

 سیرجانی
هادي پورشافعی،  محسن آیتی 17/11/1711

 محسن نوکاریزي

111.  

 پویا اب همراه گویی داستان تدریس شیوه تاثیر
 ي پایه ضربمفهوم  یادگیري بر نمایی

 ابتدایی چهارم
 کارشناسی ارشد

 زارع مهدي

 ابادي حیدر
 هادي پورشافعی محسن آیتی 11/1/1711
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111.  
 درسی کتب در شهروندي تربیت هاي مولفه

 تحصیلی راهنمایی دوره اجتماعی تعلیمات
 کارشناسی ارشد

 یوسف علیرضا

 پور
 محسن آیتی  11/11/1711

111.  

 یمبتن آموزش الگوي بخشی اعتبار و طراحی
 یانگلیس زبان درس در راهبر خود یادگیري بر

 عالی آموزش در
 کارشناسی ارشد

 ستار

 جوانمردي
11/11/1711 

-محسن آیتی

میترا 

 راستگومقدم

 ویدا نوشین فر

117.  

 دوره درسی برنامه کیفیت ارزشیابی
 درسی ریزي برنامه رشته ارشد کارشناسی
 (پیشنهادي برنامه ارائه)

 کارشناسی ارشد
 قاسمی صغري

 نوئی قلعه
11/13/1711 

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

111.  

 دانشجویان یابی اطالع رفتار ررسیب
 و بیرجند دانشگاههاي تکمیلی تحصیالت

 و جست فراگرد الگوي اساس بر فردوسی
 کولثاو اطالعات جوي

 کارشناسی ارشد
 سیدمهدي

 نارمنجی
17/11/1711 

 محسن

 نوکاریزي
 محسن آیتی

115.  

 در ملی هویت هاي مولفهشناسایی 
 یبخش بنیاد روش اساس برهاي درسی برنامه

 نظریه
 کارشناسی ارشد

 لقمان مهدي

 نیا
 احمد خامسان 13/11/1711

-محسن آیتی

 مجتبی خلیفه

113.  

 فیکی ارزشیابی کارگیري به سنجی امکان
 هرش ابتدایی مدارس در تحصیلی پیشرفت

 (13-11 تحصیلی سال) بیرجند
 13/11/1711 کریمی پري کارشناسی ارشد

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

113.  

 دوره جغرافیاي کتابهاي محتواي تحلیل
 ختیشنا حیطه بندي طبقه اساس بر راهنمایی

 15-13 تحصیلی سال در همکاران و بلوم
 11/13/1713 سالمی محمد کارشناسی ارشد

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

111.  

امکان سنجی کاربرد فناوري اطالعات و 
ارتباطات در آموزش درس شیمی و آزمایشگاه 

دبیرستان در شهرستان بیرجند و ارائه 
 راهکارهایی براي توسعه آن

 محسن آیتی باهره عربشاهی 11/13/1713 حسین حسینی کارشناسی ارشد

111.  

 درس در اي چندرسانه برنامه آزمون و ساخت
 اب متوسطه اول پایه بهداشت و زیستی علوم

 شهر در علمی کاوشگري الگوي از استفاده
 بیرجند

 کارشناسی ارشد
 نوري شهربانو

 خاکی طراز
 احمد خامسان محسن آیتی 15/11/1713

171.  

 یگروه تفحص تدریس روش دو تاثیر مطالعه
 اجتماعی و شناختی ابعاد بر پردازي بدیعه و

 و حرفه آموزش درس در پسر آموزان دانش
 شهرستان راهنمایی مدارس سوم پایه فن

 1713-13 تحصیلی سال در بیرجند

 دارش کارشناسی
 عزت عباس

 پور آبادي
15/11/1713 

-محسن آیتی

حسین 

 ثانیجعفري

- 
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171.  

 ریزي برنامه کتاب محتواي ارزشیابی
 لیاموی تکنیك اساس بر شغلی و تحصیلی

 دختر آموزان دانش و مشاوران دیدگاه و رومی
 سال بیرجند شهر متوسطه مقطع دوم پایه

 1713-713 تحصیلی

 دارش کارشناسی
 اعظم

 سالورخدادادي
13/11/1713 

هادي 

 پورشافعی
 محسن آیتی

171.  

 تداییاب فارسی درسی برنامه محتواي تحلیلی
 امالیی مشکالت به پرداختن میزان نظر از

 آموزان دانش
 کارشناسی ارشد

 حبیب پریسا

 نیا

71/13/1713 

 
 احمد خامسان محسن آیتی

177.  

 دوره فارسی هاي کتاب محتواي انطباق
 هاي مهارت با( چهارم و سوم پایه) ابتدایی

 المللی بین عهمطال اساس بر سواد خواندن
 پرلز

(SLRIt ) 

 کارشناسی ارشد
 دیبایی محسن

 صابر
1713 

حسین جعفري 

محسن -ثانی

 آیتی

- 

 


