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 مشخصات فردی -1

 هادی براتی نام و نام خانوادگی:

 نام پدر: محمد

 10/6/1361تاریخ تولد: 

 بیرجند محل تولد:

 baratian_61@yahoo.com----h.barati@birjand.ac.irپست الکترونیک: 

 پردیس علوم رفتاری -دپست سازمانی و محل خدمت: استادیار دانشگاه بیرجن

 

 سوابق تحصیلی -2

 سال اخذ مدرک ورودی دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

 30/11/82 79 دانشگاه بیرجند مدیریت آموزشی کارشناسی 1

 25/10/85 83 عالمه طباطبایی دانشگاه مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد 2

 23/4/97 92مهرماه  مه طباطباییعال دانشگاه مدیریت آموزشی دکتری 3

 واصله از دید مدیران شهرستان بیرجند یهابخشنامهو  هانامهنییآبررسی میزان اجرای  یارشناسکعنوان پروژه 

استاد  -ارائه الگوی مطلوب منظوربهسازمان گیرنده  عنوانبهبررسی وضعیت شهرداری مشهد  ارشد یارشناسک نامهانیپاعنوان 

 دکتر مصطفی نیکنامی :راهنما 

ی و سازمانی در دانشگاه شناختروانی فردی، هامؤلفهی سازمانی بر اساس نیبخوشطراحی الگوی  عنوان رساله دکتری

 پور عباس عباس دکتر :استاد راهنما -فرهنگیان استان خراسان جنوبی
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 سوابق آموزشی -3

 نام درس دانشگاه مقطع سال توضیحات

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، مدیریت  بیرجنددانشگاه  کارشناسی ارشد 99 ادامه دارد

های آموزشی، فناوری دانش، تحلیل سیستمی در نظام

 های سازماناطالعات در سازمان، تظریه

 آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش، طراحی دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد 98-97 

ش ضمن خدمت، روش تدریس در ی آموزهابرنامه

آموزش منابع انسانی، ارزشیابی آموزش منابع انسانی، 

مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، کاربرد فناوری 

 اطالعات در آموزش

 -و متوسطه ییو راهنما ییابتدا وپرورشآموزش دانشگاه بیرجند کارشناسی 95 ادامه دارد

 ؛نرایدر ا وپرورشآموزشمسائل  ؛یت عمومیریمد

 ؛ران قبل و بعد از اسالمیت در ایم و تربیر تحول تعلیس

 یشناسجامعه؛ یماتیتعل یینظارت و راهنما

؛ سازمان و قوانین آموزش و پرورش؛ وپرورشآموزش

شناسی آموزش و پرورش؛ اقتصاد آموزش و جامعه

 پرورش؛ مکاتب فلسفی؛ آمار توصیفی و استنباطی، 

مدیریت کالس  -مدیریت آموزشی و آموزشگاهی ه فرهنگیاندانشگا کارشناسی 97 ادامه دارد

درس، روش تحقیق، اصول و روش های تدریس، 

کاربرد مقدماتی آمار، سازمان و قوانین آموزش و 

 پرورش، ارزشیابی از یادگیری، آمار استنباطی

کارشناسی  86-89 خاتمه

 کاردانی/

لی، اصول و پیشرفت تحصی یریگاندازهسنجش و  دانشگاه آزاد اسالمی

نوین یادگیری و  یهاروش، وپرورشآموزشفلسفه 

آموزشی،  درسی، مدیریت مراکز یزیربرنامهیاددهی، 

تطبیقی و  وپرورشآموزش، (2( و )1تمرین معلمی )

 تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی

 یجهاد دانشگاه کارشناسی 87 خاتمه

 

اکز و مر هاسازمان، مدیریت ی امور فرهنگیزیربرنامه

 فرهنگی

کارشناسی  86-91 ادامه دارد

 کاردانی/

 مرکز علمی کاربردی

 بهزیستی

آمااااار و ارزشاااایابی در مراکااااز  -آمااااار اسااااتنباطی

و فنون  هاروشکلیات  -اصول مدیریت -یدبستانشیپ

 -یدبساتان شیپا استانداردهای طراحی مراکاز  -تدریس
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آموزش عملی مفاهیم ریاضی و  -آموزشی یزیربرنامه 

 روش و فنون تدریس-ش تحقیقرو-علوم

 

مرکز علمی کاربردی  کارشناسی 89-91 ادامه دارد

 (1) رجندیب

قوانین و مقاررات وزارت   -هاسازمانمدیریت مراکز و 

مدیریت  -کاربرد وسایل سمعی و بصری -هاسازمانو 

 سااازمان،سرپرسااتی و ماادیریت   -راهبااردی سااازمان 

مات خااد-قااوانین و مقااررات وزارت و سااازمان تابعااه 

 -یجمعااارتبااا مبااانی  -اجتماااعی و تعاااون در اسااالم

قاوانین و   -ینیاربک -کارورزی -عمومی یشناسجامعه

مااادیریت مراکاااز و  -مقاااررات در روابااای عماااومی

گاااياری خباااری، ، سیاساااتفرهنگااای یهااااساااازمان

 مستندسازی، روش تحقیق، پژوهش عملی،  

 

مرکز علمی کاربردی  کاردانی 94 ادامه دارد

 مدیریت بحران شهرداری و

جااری   یهاروشمقررات و  -مبانی سازمان و مدیریت

قاااوانین و  -روش تااادریس عملیااااتی -اماااور دفتاااری

 -مقررات و تشکیالت و ساختار سازمانی
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 پژوهشی سوابق -4

 پژوهشی یهاطرح -الف

موسسه  عنوان ردیف

 سازمان/

سال 

 اجرا

 وضعیت

 وانعناابااهبررساای وضااعیت شااهرداری مشااهد  1

 ارائه الگوی مطلوب منظوربهسازمان گیرنده 

 خاتمه یافته و انتشار 1386 شهرداری مشهد

 یهابخشنامهو  هانامهنییآبررسی میزان اجرای  2

 واصله از دید مدیران شهرستان بیرجند

 وپرورشآموزش

 شهرستان بیرجند

 و انتشار افتهیخاتمه  1383

 هیدپاداش یهابرنامهبر  مؤثرشناسایی عوامل   3

 کارکنان بنیاد شهید استان خراسان جنوبی

 

 

بنیاد کل اداره 

شهید و امور 

ایثارگران استان 

 خراسان جنوبی

 و انتشار افتهیخاتمه  1388

فرهنگای، اجتمااعی و    روانای،  بررسی نیازهای 4

تقویات   منظاور بهاقتصادی کارکنان بنیاد شهید 

 روحیه آنان

بنیاد کل  اداره

شهید و امور 

ایثارگران استان 

 خراسان جنوبی

 و انتشار خاتمه یافته 1393

فرهنگ پژوهشی اساتید دانشگاه  یشناسبیآس 5

 فرهنگیان

 در حال انجام 1396 دانشگاه فرهنگیان

مدیران مدارس  یاحرفهطراحی الگوی توسعه  6

 یپژوهندهیآبا رویکرد  1404در افق 

 

اداره کل 

 وپرورشآموزش

استان خراسان 

 بیجنو

 و انتشار خاتمه یافته 1397

سن ازدواج زنان و  ریتأخبررسی عوامل  7

 پیامدهای جمعیتی آن

اداره کل 

 احوالثبت

 و انتشار خاتمه یافته 97
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 مقاالت علمی -ب

 وضعیت سال موسسه /سازمان عنوان ردیف

1 Women’s Optimism: Role of 

Psychological Climate 

Women’s Health 

Bulletin, 5(3) 
 شدهچاپ 2018

2 Barriers to E-Learning in Higher 

Education System in Iran 

The IAFOR 

International 

Conference on 

Education 

Dubai, UAE 

 شدهچاپ 2015

3 Comparing Elements of Electronic 

Curriculum and in-Person Training 

The IAFOR 

International 

Conference on 

Education 

Dubai, UAE 

 شدهچاپ 2014

4  Teacher academic optimism and 

it's role in academic achievment 

 

Terends in life scinces 

An international pree–

reviewed journal .

Volume-3 (Special 

Issue(1) 

 شدهچاپ 2014

بینی علمی بر اساس طراحی مدل علی خوش 5

گری شناختی و میانجیسرمایه روان یهافمؤلّ

شناختی در بین دانشجویان دانشگاه جوّ روان

 فرهنگیان

مجله علمی دانشگاه علوم 

 (3)25 رجندیبپزشکی 

 شدهچاپ 1397

بینی سازمانی با سبک رهبری بر خوش ریتأث 6

 شناختیروان جو یگریانجیمتوجه به نقش 

 

 شدهاپچ 1397 روانشناسی مثبت نامهپژوهش

شخصیتی کارآفرینانه  یهایژگیو ینیبشیپ 7

 هوش اجتماعی یهامؤلفهدانشجویان بر اساس 

فصلنامه رهبری و مدیریت 

آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 

 (2)10گرمسار واحد 

 شدهچاپ 1395

سازمانی در  ینیبخوشو  یشناختروانجو  8

 یهامؤلفهدانشگاه: نقش تعدیل گری 

 دموگرافیک

 یهاتازهمین همایش ملی چهار

 19 و 18روانشناسی مثبت نگر.

 هرمزگان .97اردیبهشت 

 ارائه 1395
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 وضعیت سال موسسه /سازمان عنوان ردیف

شناختی در رابطه روان گری جونقش میانجی 9

؛ بینی سازمانی خوش بین سبک رهبری و

 دانشگاه فرهنگیان( مطالعه با تمرکز بر 

 

دو فصلنامه مطالعات آموزشی 

 و آموزشگاهی

 چاپ 1397

و لزوم توجه به آن در  یاحرفهصالحیت  10

 معلمان دوره ابتدایی

همایش ملی آموزش ابتدایی و 

تجلیل از دکتر غالمحسین 

 شکوهی

 پوستر 94

 یهاکتابجایگاه یادگیری مشارکتی در  11

 ارسی پایه سوم ابتداییفریاضی، علوم و 

سومین کنفرانس روانشناسی، 

علوم تربیتی و سبک زندگی با 

. چهارم یلالملنیبرویکرد 

 . مشهد1395 وریشهر

 پوستر 95

ی هامهارتارزیابی و مقایسه آمادگی  12

در بین دانش آموزان پایه  خود رهبریادگیری 

 ششم ابتدایی

 یالمللنیبدومین کنفرانس 

رویکردهای مدرن در علوم 

 تهران -تیرماه-انسانی

 ارائه 95

در تربیت  وپرورشآموزشبررسی نقش  13

 شهروند فعال

ایش استانی نقش و رسالت هم

دانشگاه فرهنگیان در تربیت 

 شهروند فعال

 پوستر 97

ی علماای دانااش آمااوزان در  ناایبخااوشنقااش  14

 پیشرفت تحصیلی

 یهاتازهپنجمین همایش ملی 

  روانشناسی مثبت نگر

 ارائه 98

کاری اهمال در نقش آموزش الکترونیکی 15

 جویان دانشگاه فرهنگیاندانش تحصیلی

 

ن همایشی ملی جامعه و چهارمی

دانشگاه  -و تربیتتعلیم 

 خوارزمی

 ارائه 99

ساازی   نقش آموزش الکترونیکای در کارآماد   16

 ریزی آموزشی ایراننظام برنامه

ششمین همایش بین المللی 

مدیریت ، روانشناسی و علوم 

 انسانی با رویکرد توسعه پایدار

 ارائه 99
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 وضعیت سال موسسه /سازمان عنوان ردیف

سرمایه روان  خوش بینی سازمانی: نقش مؤلفه های 17

 شناختی و میانجی گری جو روان شناختی

 

ششمین همایش بین المللی 

مدیریت ، روانشناسی و علوم 

 انسانی با رویکرد توسعه پایدار

 ارائه 99

شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی  18

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدل ساختاری 

 آن

فصلنامه مطالعات آموزشی و 

 شگاهیآموز

 پيیرش 1400

ای مدیران شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه 19

یپژوهندهیآمدارس با رویکرد   

 

فصلنامه آموزش و توسعه منابع 

 انسانی

 چاپ 1400

های جایگاه توجه به مهدویت در محتوای کتاب 20

 عمومی ایران وپرورشآموزشدرسی نظام 

فصلنامه های اندیشه های 

 تربیتی

 چاپ 1401

شناسایی راهکارهای آموزش دروس مهارتی و  21

 19کارگاهی در زمان فراگیری ویروس کووید

 

 چاپ 1401 فصلنامه تدریس پژوهی
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 افتخارات علمی -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه/مقام دانشگاه مقطع سال رشته

 نکوردانشگاه آزادک 11رتبه  دانشگاه آزاد بیرجند کارشناسی 79 حقوق

 کشوری 3، 5، 4، 12رتبه  ی مختلف تهرانهادانشگاه کارشناسی ارشد 83 مدیریت آموزشی

 کشوری 4رتبه  کنکور سراسری کارشناسی ارشد 83 درسی یزیربرنامه

 کشوری 23رتبه  دانشگاه آزاد اسالمی دکتری 90 مدیریت آموزشی

 کشوری 19 رتبه دانشگاه آزاد اسالمی دکتری 91 مدیریت آموزشی

 کشوری 3 یینها رتبه دانشگاه عالمه طباطبایی دکتری 92 مدیریت آموزشی

 کشوری 5نهایی  رتبه دانشگاه شهید بهشتی دکتری 92 مدیریت آموزشی

 کشوری 2 نهایی رتبه دانشگاه خوارزمی دکتری 92 مدیریت آموزشی

 کشوری نهایی 3رتبه  دانشگاه شیراز دکتری 92 مدیریت آموزشی

 کشوری 2 یینها رتبه اه فردوسی مشهددانشگ دکتری 92 مدیریت آموزشی

 رتبه اول دانشگاه عالمه طباطبایی 94آزمون جامع دکتری سال 

دوره  92وردی  لیالتحصفارغدر بین 

 (1397دکتری)

 )ممتاز(رتبه اول دانشگاه عالمه طباطبایی

 استاد ممتاز دانشگاه علمی کاربردی 95 

 استاد برگزیده دانشگاه علمی کاربردی 97 

 پژوهشگر برگزیده دانشگاه علمی کاربردی 96 
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 آموزشی یهادورهو  کارگاه -7

 نام کارگاه یا دوره آموزشی مجری توضیحات

 امنیت شبکه واحد استانی خراسان جنوبی کنندهشرکت

 کاربری شبکه واحد استانی خراسان جنوبی کنندهشرکت

 ایی با اتوماسیون اداریآشن دانشگاه جامع علمی کاربردی کنندهشرکت

 تدوین و بازنگری برنامه درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی کنندهشرکت

 علمی یهاانجمنبرای  زااشتغال یهاطرح واحد استانی خراسان جنوبی کنندهشرکت

 کارگاه مدل یابی معادالت ساختاری فیدار فرا سنجششرکت  کنندهشرکت

شرکت در دوره تربیت مدرس دانشگاه  بردیدانشگاه علمی کار کنندهشرکت

 علمی کاربردی

 فناوری نانو و کاربردهای آن دانشگاه علمی کاربردی کنندهشرکت

اداره آب و فاضالب استان خراسان  مدرس 

 جنوبی

 )دو دوره( یمستندسازارگاه ک

 آموزشی یزیربرنامهکارگاه  استانداری خراسان جنوبی مدرس 1395

 یسازمانفرهنگکارگاه  دامپزشکی استانه کل ادار مدرس 1393

 ی سازمانینیبخوش دانشگاه فرهنگیان مدرس 1393

 spss کارگاه آموزشی دانشگاه فرهنگیان مدرس 1397

 MBAدوره های مدیریت  مجتمع فنی تهران مدرس 1392

 ینیخماداره کل کمیته امداد امام  مدرس 1394

 ره()

 موزشی آی زیربرنامهبرگزاری کارگاه 

 دوره( 3)و حل مسئله یمیکار تکارگاه  یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1395

  یسازمان یتعالکارگاه  یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1396

 یسازمانفرهنگکارگاه  یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1396

 دوره  مدیریت آموزشگاه مجتمع آموزشی پادمیرا مدرس 1398

با  مؤثرکارگاه آموزشی چگونگی ارتبا   اداره کل ثبت اسناد و امالک مدرس 1398

 ساعتNLP (10 )بر  دیتأک

 ساعت( 12کارگاه ارتباطات سازمانی) جهاد دانشگاهی  مدرس 1398

اداره کل تامین اجتماعی نیروهای  مدرس 1398  کارگاه رفتار سازمانی
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 مسلح

 ارگاه اخالق کاربردیک اداره کل بیمه سالمت مدرس 1398

 بینی سازمانیکارگاه خوش دانشگاه بیرجند مدرس 1399

 کارگاه مقاله نویسی دانشگاه بیرجند مدرس 1399

 کارگاه کار تیمی و حل مسئله یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1399

مجتمع عالی آموزش و پژوهشی  مدرس 1399

 شرکت آب -خراسان

کار تیمی و حل کارگاه فرهنگ سازمانی، 

 مسئله

ارائه  -کارگاه مهارت های عمومی مدیریت یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1399

 موفق

 بهره وری -کارگاه پویایی فردی و سازمانی یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1399

مجتمع عالی آموزش و پژوهشی  مدرس 1399

 شرکت آب -خراسان

 جربیاتکارگاه آموزش مستندسازی ت

 وری(کارگاه پویایی سازمانی و فردی)بهره یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1400

 دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه بیرجند مدرس 1400

 مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی یزیربرنامهسازمان مدیریت و  مدرس 1401

    

    

 علمی یهایسخنران -7

 سازمان موضوع حسط تاریخ

 دانشگاه فرهنگیان مؤثر: ضرورت و عوامل ی سازمانی اساتیدنیبخوش کشوری 27/3/1398

 دانشگاه بیرجند ی سازمانینیبخوش استانی 10/9/1399

 

 کتاب -8

 سازمان عنوان سال وضعیت

پژوهشی دانشگاه  یهادستورالعملمجموعه  1397 شدهچاپ

 فرهنگیان

 دانشگاه فرهنگیان

سازمانی: مبانی، رویکردها و  ینیبخوش 1399 پچا

 دستاوردهای پژوهشی

 مدیریت دولتی
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 داوری -9

 سازمان عنوان سال وضعیت

فصلنامۀ علمی مطالعات عضو کمیته داوری  1400 فعال

 (شناختی دانشگاه الزهراء)سروان

 دانشگاه الزهرا

ری و های رهبعضو کمیته داوری فصلنامه پژوهش 1399 فعال

 مدیریت آموزشی

 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 دانشگاه کردستان مدیریت دانشگاهی عضو کمیته داوری فصلنامه 1401 فعال

 آموزش و پرورش انتخاب کتاب برتر آموزش و پرورش داور فراخوان  1398 

 آموزش و پرورش داور فراخوان انتخاب کتاب برتر آموزش و پرورش  1399 

 آموزش و پرورش اخوان انتخاب کتاب برتر آموزش و پرورش داور فر 1400 

 

 تقدیر و تشکر -10

 سازمان سمت سال

رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر  89

 مراکز

 بهزیستی کل کشور

 استانداری معاون سیاسی و امنیتی 87

 دانشگاه علمی کاربردی معاون دانشجویی و فرهنگی 88

 بنیاد شهید استان رکلیمد 92

 یزیربرنامهسازمان مدیریت و  رئیس سازمان 95

 بهزیستی رئیس مرکز 91

 دانشگاه علمی کاربردی استان رئیس دانشگاه 90

 بسیج اساتید مسئول بسیج اساتید 94
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 دانشگاه علمی کاربردی استان رئیس دانشگاه 88

 دانشگاه علمی کاربردی معاون فرهنگی و اجتماعی 91

 ه علمی کاربردی استاندانشگا رئیس دانشگاه 92

 دانشگاه آزاد رئیس دانشگاه 89

 دانشگاه علمی کاربردی استان رئیس دانشگاه 91

 دانشگاه علمی کاربردی استان رئیس دانشگاه 90

 دانشگاه صنعتی بیرجند رئیس دانشگاه 90

 دانشگاه علمی کاربردی کردستان رئیس دانشگاه 91

معاون فرهنگی، اجتماعی و  90

 وییدانشج

 دانشگاه علمی کاربردی

 یستیبهزمرکز علمی کاربردی  رئیس مرکز 92

 یستیبهزمرکز علمی کاربردی  رئیس مرکز 91

 دانشگاه علمی کاربردی استان رئیس دانشگاه 94

 (1مرکز علمی کاربردی بیرجند ) رئیس مرکز 95

 دانشگاه فرهنگیان سرپرست واحد استانی 95-96-97-98

 یزیربرنامهرئیس سازمان مدیرت و  جنوبی خراسان 97 -401

 

 نظارت بر فعالیت های پژوهشیسوابق  -8

 لیست طرح های پژوهشی

 سمت در طرح دانشجو عنوان طرح

رهبری در توانمندسازی و عملکرد شغلی  نقش سبک

 کار کنان آموزش و پروش شهرستان تالقان

 استاد مشاور اول اسداهلل امین

رهبری خدمتگزار در توانمند سازی روانشناختی و نقش 

 رفتار نو آورانه معلمان استان تخار

 استاد مشاور اول سید عاییزاهلل زاهد

بینی سکوت سازمانی و نقش ساختار سازمانی در پیش

 فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه تخار

 استاد راهنمای اول انعام اهلل منعم

چالش ها و راهکار های ایجاد کارآفرینی خانگی در 

 دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

 استاد مشاور اول فاطمه چوپانی
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نقش نیازها در اشتیاق شغلی و رفتار نوآورانه معلمان 

 دوره ابتدایی بخش سالمی بر مبنای نظریه مازلو

 داور اول مجید علی اکبری

نقش میانجی نگرش سازمانی در رابطه بین رهبری تحول 

آفرین و رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان 

 ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

 استاد مشاور اول فاطمه سادات عبدالهی

نقش عملکرد فکورانه معلم در فرسودگی شغلی معلمان 

دوره ابتدایی باتوجه به متغییرهای تعدیلگر جنسیت و 

 تجربه معلمان شهر گناباد

 استاد مشاور اول محسن محمدپور

بینی عنوان فارسی: نقش سالمت سازمانی در پیش

شناختی در گری سرمایه رواندرگیری شغلی با میانجی

 معلمان دوره ابتدایی شهر بشرویه

 استاد مشاور اول حمید فرهادی

و عملکرد شغلی  نقش جوّ سازمانی در اعتماد سازمانی

 کارکنان آموزش و پرورش تخار

 داور اول عطاواهلل عطا

نقش فرهنگ سازمانی در اعتماد سازمانی و نوآوری 

 شغلی در کارکنان دانشگاه تخار

 استاد راهنمای اول عبدالقدیر لطیفی

پدیدار شناسائی فرصت ها و چالش های آموزش 

 مجازی از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی

 استاد مشاور اول مریم محمدزاده

یت مدرسه محور مبتنی بر اعتباریابی پرسشنامه مدیر

 مشارکت از دیدگاه آلوتو و بلسکون

 داور اول زینب اسالمی راد

علمی دانشگاه بیرجند بررسی تجربه زیسته اعضای هیأت

 های مطالعاتی داخل کشوراز فرصت

 استاد راهنمای اول فاطمه اشرفی گل

 19چالش های آموزش مجازی در دوران شیوع کووید

 از دیدگاه والدین دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی

 داور اول زهره اریان مهر

نقش سبک رهبری اصیل مدیران در جوّسازمانی 

گری اعتماد سازمانی در معلمان نوآورانه، با میانجی

 ابتدائی شهر خواف

 داور اول مصیب زنگنه

ای در رابطه رهبری پایدار با نقش میانجی فضیلت حرفه

در بین یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی 

 معلمان شهر گناباد

 داور اول مریم حاجی نیاخیبری
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آموزان در مدارس مقایسه درگیری تحصیلی دانش

 مختلی و تک جنسیتی

 داور اول جاسم بادپا

 به توجه با شغلی اشتیاق و شناختی¬رابطه سرمایه روان

 ابتدایی دوره معلمان شادکامی احساس ای¬واسطه نقش

 بیرجند شهر

 داور اول مرتضی براتی

مقایسه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی دبیران 

 جه به ویژگی های جمعیت شناختیشهر بیرجند با تو

 داور اول حسن نیک نژاد

آموزی )شاد( بررسی پدیدارشناسانه شبکه آموزش دانش

 آموزان دوره اول متوسطهدر یادگیری دانش

 استاد راهنما دوم کریم ریگی نژادشورکی

ای در اشتیاق تحصیلی دانش نقش خودکارآمدی رایانه

 آموزان دوره دوم ابتدایی در آموزش مجازی

 داور اول فریبا سرگل زائی

بررسی شایستگی های حرفه ای دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 

 بیرجند

 داور اول یعلی احمد

های فرهنگی در رابطه هوش بررسی نقش میانجی نگرش

فرهنگی و سایش اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی 

 های دولتی شهر بیرجنددانشگاه

 داور اول فاطمه دهقانی

بررسی نقش رهبری اصیل در سایش اجتماعی با 

گری وفاداری سازمانی در معلمان دوره دوم میانجی

 متوسطه شهر بیرجند

 داور اول وحید طالبی فر

داری شغل در رابطه بین رهبری نقش میانجی معنی

 گرا و بهزیستی کارکنان دانشگاه بیرجندتحول

 داور اول نرجس عربی

پیشایندها و پسایندهای هم آفرینی در بین اعضای 

 علمی دانشگاه بیرجندهیئت

 استاد راهنما دوم فاطمه ناصری

ها و راهکارهای آموزش برخی در دوره چالش

از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی  19-گیری کوویدهمه

 شهر بیرجند

 ر اولاستاد مشاو حامد ابراهیم زاده

واکاوی ادراک معلمان دوره ابتدایی از توانمندسازی 

 های بهبود آن: یک پژوهش کیفیشناختی و راهروان

 داور اول سعیده کوره پز

 داور اول عالیه رحیم آبادیآفرینی در اعضای هیئت گیری همواکاوی موانع شکل
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 علمی دانشگاه بیرجند

پیش بینی رفتارنوآورانه و عملکرد شغلی، براساس 

 های مدیریت تعارض در کارکنان دانشگاه بیرجند.سبک

 داور اول زهرا سیروسی

آفرین و عنوان فارسی: رابطه سبک رهبری تحول

ای کارآفرینی عملکرد شغلی، با توجه به نقش واسطه

 کنان دانشگاه بیرجندسازمانی در کار

 داور اول زهرا مجیدی فرد

نقش پیش بینی کننده بلوغ شغلی در رفتار نوآورانه و 

 عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بیرجند

 داور اول زهرا عرب

نقش جبران خدمات در ماندگاری معلمان شهرستان 

 ای خودکالت با میانجیگری تمایل به توسعه حرفه

 استاد مشاور اول علی عقیلی پور

 داور اول زینب جوانبخت طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه سازمان حریص

بررسی پدیدارشناسی درس آموزش کار آفرینی از 

دیدگاه دانشجویان کارشناسی گروه علوم تربیتی دانشگاه 

 بیرجند

 داور اول سمانه عابدی نسب

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سایش اجتماعی 

 دانشجویان

 داور اول وحید جعفریان

نقش رهبری دانش در عملکرد شغلی با توجه به 

گری نشا  کاری و یادگیری سازمانی در میانجی

 کارکنان دانشگاه بیرجند

 داور اول محدثه آخوندی

نقش مدیریت منابع انسانی اسالمی در بهبود عملکرد 

گری عدالت سازمانی و سازمانی، باتوجه به میانجی

 یرجندمحیی کار در کارکنان دانشگاه ب معنویت

 داور اول محمد خراسانی آیسک

بینی معنویت در محیی کار و عملکرد شغلی، پیش

براساس مدیریت کوانتومی در کارکنان 

 وپرورش بیرجندآموزش

 داور اول رسول حسینی میناخو

شناسایی و مقایسه سطح بلوع سرمایه انسانی در دانشکده 

 های دانشگاه بیرجند:رویکرد ترکیبی

 داور اول شکوفه اکبری
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گری آفرینی با میانجینقش باورهای ارتباطی در هم

های مدیریت تعارض در بین اعضای هیأت علمی سبک

 دانشگاه بیرجند

 داور اول سمائیسعیده 

آفرینی با های رهبری پایدار و همرابطه بین مهارت

گری اعتماد شناختی از دیدگاه اعضای هیأت میانجی

 علمی دانشگاه بیرجند

 داور اول حجت ناصحیان

 داور اول مرتضی خالقیان مقدم شناسایی ویژگی های مدرسه دانش بنیان

 

 

  سوابق اجرایی -9

 عضو کمیته علمی همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی

 عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش جغرافیا

 مایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسیهمسئول دبیرخانه علمی 

 عضو ستاد اقتصاد مقاومتی دانشگاه بیرجند

 های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا)س(عضو کمیته داوری فصلنامه اندیشه

 عضو کمیته داوری فصلنامه مدیریت دانشگاهی دانشگاه کردستان

 دانشگاه عالمه طباطبایی یموزشآ تیریو مد یرهبر یهاپژوهشعضو کمیته داوری فصلنامه 

 رانیا یانجمن مطالعات برنامه درس انهیسال شیهما نیمقاالت هجدهم ابیارز

 خراسان جنوبی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کارشناسمعاونت و

 استان دانشگاهی یهاورزشهیات  شورای نائب رئیسعضو و  

 آموزش عالی استان مؤسساتو  هانشگاهداعضو شورای مدیریت ارتباطات 

 علمی کاربردی جامع عضو شورای آموزشی کمیسیون موارد خاص استان در دانشگاه

 در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ثارگریاشاهد و  دبیر ستاد دانشجویان معززنائب رئیس و 

 دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه فرهنگیان )واحد استانی(

 انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان دبیر کمیته

 اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بسیج کانونجانشین 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یبدنتیترب مسئول
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 روابی عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مسئول

 پژوهشی دانشگاه فرهنگیان )پردیس شهید باهنر(مسئول کارشناس 

 دانشگاه فرهنگیان واحد استانی  پژوهش رشناسکا

 کارشناس آموزش دانشگاه فرهنگیان )پردیس شهید باهنر(

 دانشگاه فرهنگیان واحد استانی پژوهشیشورای  دبیر

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر

 وبیطرح تعالی مدیریت مدرسه در استان خراسان جن کمیته ارزیابیو دبیر  عضو

 عضو اتاق تفکر دانشگاه فرهنگیان 

 عضو کمیته اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا

 اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا مسئول دبیرخانه

 یسینومقالهر رشته جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان د نیام 26 داور

 کارشناس مسئول پژوهش واحد استانی  معلمتیتربمراکز  سیتأسسال  نیصدم کیدبیر ستاد نکوداشت 


