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 . 1396تا 1388 یلیاز سال تحص یو اجتماع یواحد المرد در گروه علوم انسان یدانشگاه آزاد اسالم یپژوهشگر نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتاب ها

 /نام نویسندگان نام کتاب ردیف

 مترجمان

سال 

 انتشار

 نام انتشارات اثر نوع

دانشگاه آزاداسالمی  تالیف 1394 سیداحمدهاشمی برنامه ریزی درسی )اصول و کاربرد( 1

 واحدالمرد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تالیف 1393 سیداحمدهاشمی آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالیفن 2

 المرد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تالیف 1393 سیداحمدهاشمی تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت 3

 المرد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تالیف 1392 سیداحمدهاشمی آموزش عالی )مفاهیم و رویکردها( 4

 المرد

 خانه ریاضیات تصنیف 1398 سید احمد هاشمی  فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران  5

-9 "مدخل شمارهبرنامه درسی، ایرانی دانشنامه  6

پژوهش اسطوره شناسی در با عنوان    " 3-2-2-9

 مطالعات برنامه درسی

برنامه درسی  انجمن مطالعات دانشنامه 1399 سید احمد هاشمی 

و سازمان پژوهش و برنامه 

ریزی وزارت آموزش 

 وپرورش

-9 "مدخل شماره ،یبرنامه درسایرانی دانشنامه  7

جستار نظر ورزانه : به با عنوان پژوهش    " 3-2-9

 عنوان روش تحقیق کیفی 

برنامه درسی  انجمن مطالعات دانشنامه 1399 سید احمد هاشمی 

و سازمان پژوهش و برنامه 

ریزی وزارت آموزش 

 وپرورش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ترجمه 1394 منیره مهرابی-سیداحمدهاشمی تدریس موثر)شواهدواقدامات( 8

 المرد

و آموزش و پرورش )مشارکت والدین در  والدین 9

 مدارس(

-سیداحمدهاشمی

 مصطفی بهمنی -سیدرضابالغت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تالیف 1391

 المرد

 مقدمه ای برروشهای تحقیق در فلسفه 10

 )باتاکیدبرفلسفه تعلیم وتربیت(

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تالیف 1390 سیداحمدهاشمی-سیدرضابالغت

 المرد

 تعلیم وتربیت اسالمی 11

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تالیف 1392 سیدرضابالغت -سیداحمدهاشمی

 المرد

پژوهش در علوم تربیتی وروان شناسی)بررسی انواع  12

پژوهش به همراه راهنمای عملی نگارش پایان نامه، 

 رساله ومقاله(

 خسرو وشیرین تالیف 1391 سیدرضابالغت-سیداحمدهاشمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تالیف 1392 سیدرضابالغت-سیداحمدهاشمی فرهنگ و تعلیم وتربیت 13

 المرد

ابراهیم نجفی -سیاحمدهاشمی هنر و تربیت دینی 14

 نژاد

 تایماز تالیف 1393

 تایماز تالیف 1393 عباس حضرتی-سیداحمدهاشمی مدارس هوشمند 15

 تایماز تالیف 1394 عباس حضرتی-سیداحمدهاشمی مبانی مدیریت آموزشی 16



 تایماز تالیف 1394 دنیاگندمکار-سیداحمدهاشمی غیر درسی )جایگاه و کاربرد( مطالعه 17

 تایماز تالیف 1394 رقیه رفعتی-سیداحمدهاشمی آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی 18

 ای معلمان)اصول و راهکارها(هویت حرفه 19

 

 -سیداحمدهاشمی

 پروین اکبریه -جمشیدامیدی

 تایماز تالیف 1393

 تایماز تالیف 1394 عباس حضرتی-سیداحمدهاشمی ریزی آموزشی و درسینگرش سیستمی در برنامه 20

 آسیب های اجتماعی طالق 21

 

ابراهیم -سید احمد هاشمی

 نهضت صفایی-صحرانشین

 ندای کارآفرین تالیف 1396

 پرورش فلسفه آموزش و 22

 

-جمشیدامیدی-سیداحمدهاشمی

 پروین اکبریه

 تایماز تالیف 1394

 تایماز تالیف 1394 عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی های تحقیق در علوم انسانیروش 23

 تایماز تالیف 1394 عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی گیری و سنجش در علوم تربیتیاندازه 24

 تایماز تالیف 1395 دنیاگندمکار -سیداحمدهاشمی تکنولوژی آموزشی 25

 های تدریس پیشرفتهروش 26

 

کبری خواجه  -سیداحمدهاشمی

 پورفیروزآبادی

 تایماز تالیف 1397

 تایماز تالیف 1394 رقیه رفعتی -سیداحمدهاشمی آموزش هنر در دوره ابتدایی 27

 -سیداحمدهاشمی آموزش و پرورش تطبیقی 28

 پروین اکبریه -جمشیدامیدی

 تایماز تالیف 1395

 تایماز تالیف 1395 عباس حضرتی -سیداحمدهاشمی مبانی طراحی آموزشی 29

 تایماز تالیف 1395 دنیاگندمکار -سیداحمدهاشمی روانشناسی یادگیری 30

کبری خواجه  -سیداحمدهاشمی مدیریت آموزشگاهی 31

 پورفیروزآبادی

 تایماز تالیف 1395

 تایماز تالیف 1395 رقیه رفعتی -سیداحمدهاشمی اجتماعی–آشنایی با فعالیتهای تربیتی  32

سعیده طیبی  -سیداحمدهاشمی های برنامه درسینظریه 33

 طاهری

 شیوا رسا تالیف 1396

 تایماز تالیف 1396 خلیل فروتن -سیداحمدهاشمی فراتر از یادگیری با ارزشیابی توصیفی 34

 تایماز تالیف 1396 علی کیمیایی  -سیداحمدهاشمی  تفکرانتقادی درعلوم تجربی دوره ی ابتدائی 35

 توسعه تربیتی پایدار با نگاهی به مدارس هوشمند 36

 

 -نهضت صفایی -سیداحمدهاشمی

 یوسف رازقی

 سبط النبی تالیف 1395

پروانه  -سیداحمدهاشمی تربیت درنهج البالغه 37

 آرمان رستمی -دودمان

 سبزیاران گستر تالیف 1396

 در کالسهای سازنده گراجستاری  38

 

ابراهیم  -سید احمد هاشمی

 نهضت صفایی-صحرانشین

 ندای کارآفرین ترجمه 1397

 مشارکت والدین در یادگیری 39

 

آتنامسن  - -سیداحمدهاشمی

 آمنه مسن آبادی -آبادی

 گیوا ترجمه 1397

یوسف رازقی -سید احمد هاشمی اخالق حرفه ای 40

 آرمان رستمی-پور

 تات تالیف 1396



 مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله 41

 

یوسف رازقی -سید احمد هاشمی

 زیبا بسارده-پور

 تات تالیف 1396

 مبانی روانشناختی و اجتماعی برنامه ریزی درسی 42

 

صادق نوروز  -سید احمد هاشمی

 فاطمه زارعی –مصرمی 

 پارالق قلم تالیف 1397

 مدیریت منابع انسانی 43

 

صادق نوروز  -سید احمد هاشمی

 رامین نوروز مصرمی –مصرمی 

 پارالق قلم تالیف 1397

 ژوهی ) راهنمای عمل (پاقدام  44

 

شهناز دهقان -سید احمد هاشمی

 زیبا بسارده-باغ بردانی

 فرهوش تالیف 1397

 روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 45

 

یوسف رازقی -سید احمد هاشمی

 صادق نوروز مصرمی-پور

 فرهوش تالیف 1397

 روش های تحقیق کیفی  و آمیخته  46

 

آتنا  مسن  -سید احمد هاشمی

 محمد طاهری -آبادی

 گیوا تالیف 1397

 رسانه و برنامه درسی 47

 

 –یعقوب علیپور  –سیداحمدهاشمی 

 سید علی حسینی

 پارالق قلم تالیف 1397

معصومه  –سید احمد هاشمی  آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  48

 احمدی پور 

 خانه ریاضیات تالیف 1398

،یوسف رازقی سید احمد هاشمی تعلیم وتربیت در کالس های چند پایه 49

 پور،معصومه پارسا

 ندای کارآفرین تصنیف 1398

سید احمد هاشمی، محبوبه  اصول برنامه ریزی درسی  50

 جعفرپور

تدوین و  1398

 گردآوری

 نوروزی

 درسیاثربخشی برنامه  51

 

تدوین و  1398 اعظم صابرفرد-سیداحمدهاشمی

 گردآوری

 ندای کارآفرین

 اصول مدیریت آموزشی 52

  

تدوین و  1398  سید احمد هاشمی، میترا تقی پور

 گردآوری

 پایتخت فرهنگی

 -زهره ریاضی -سیداحمدهاشمی مدیریت ورهبری درآموزش وپرورش 53

 عبدالوحیدمنطق

تدوین و  1398

 گردآوری

 پایتخت فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقاالت  چاپ شده درمجالت

نوع نمایه علمی  مقاله نام فیرد

 نشریه

 نام مجله)سال انتشار/شماره( نویسندگاننویسنده/  نام

1 Explain the curriculum 

leadership framework in 

the education system 

ISI Abolfazl Abbasi, seyed Ahmad Hashemi, 

Abbas Gholtash, Aliasghar Mashinchi 
Critical Studies in Education, ISSN: 

Print ISSN:1750-8487 Online ISSN: 

1750-8495, Vol.72, No.7, 1-7,2021. 

2 The Effect of 

Educational Intelligent 

Technologies on the 

Academic Achievement 

of Elementary Students 

in Shiraz District One.   

ISI seyed Ahmad Hashemi, Zahra nabavizade IJRDO- Journal of Educational 

Research. 

Print ISSN: 0022-0671 Online ISSN: 

1940-0675,vol.11.2017.  

3 Application of DANP 

technique in identifying 

and prioritizing the 

dimensions of 

professional 

competencies of 

student-teachers of 

Farhangian University of 

Bushehr Province 

ISI Masoomeh Ahmadi pour, Seyed Ahmad 

Hashemi, Mokhtar Ranjbar, Mohammad 

Behroozi 

Annals of psychology,Issn:0212-

9728, Vol.42 Num.5,11 january 

2021.  

4 The use of Critical 

Thinking in Social 

Science Textbooks High 

School: a field Study of 

Fars province in Iran 

Emerging 

Sources Citation 

Index  

Seyed ahmad hashemi "International Journal of 

Instruction"   ISSN:1694-609x.VOL. 

4(1), 2010 

5  A Study of Gardner's 

Theory of Multiple 

Intelligences in the Field 

of Elementary 

Mathematics Instruction 

Emerging 

Sources Citation 

Index  

Seyed ahmad hashemi- sayed abdlohadi 

samavi-khalil ahangaran 

International Journal of 

Management Studies Vol. 3(2) , 

2014,  
 

6 Science production in 

Iranian Educational 

System by the Use of 

Critical Thinking 

Emerging 

Sources Citation 

Index  

Seyed Ahmad Hashemi, Ezatolah Naderi, 

Ali Shariatmadari, Maryam Seif Naraghi, 

Monireh Mehrab 

"International Journal of 

Instruction"ISSN:1694- 609X.VOL. 3 

(1), 2010 

7 The study of 

Relationship between 

the Use of total Quality 

Management (TQM) and 

Staff Empowerment 

from the Perspective of 

Faculty (case study: 

Islamic Azad University, 

Lamerd Branches) 

scopus Seyed Ahmad Hashemi, yousof 

mohammadiyan, Hamzeh Rahpeyma, 

Nazila Baghaee 

International Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation,ISSN:1475-7192 

,Vol.25,2021,Issue:Issue1,228-234. 

8 What is the philosophy 

of entrepreneurial 

science? 

scopus Seyed Ahmad Hashemi, AbdolMohammad 

SheikhAbuli 

International Research Association 

for Talent Development and 

Excellence,ISSN:1869-

2885,vol.13,No.2,2021,336-344. 

9 Investigating the 

relationship between 

emotional Intelligence 

and creativity and 

among fars school 

managers 

scopus Seyed Ahmad Hashemi, Ehsanaallah 

Boroumand, Zahra Resalatpisheh, 

Nasraldin Karami shirazi 

International Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation,ISSN:1475-

7192,Vol.25,2021,Issues:Issue2,115-

122. 

10 Internationalizing 

curriculum: Foundation 

scopus Seyed Ahmad Hashemi, Abdolhamid 

Shirvani 

International Research Association 

for Talent Development and 



of modern revolution in 

education system  

Excellence,ISSN:1869-

2885,vol.13,No.1,2021,450-457. 

11 Peace education in the 

philosophy of 

education; Concepts and 

approaches 

scopus Seyed Ahmad Hashemi, Mohammadreza 

azemati 

Journal of critical reviews, ISSN-

2394-5125,Vol 8, Issue 02, 

2021,423-428.  

 تیریمد نیب ی رابطه 12

با نقش  وری دانش و بهره

فرهنگ  یواسطه گر

در دانشگاه آزاد  یسازمان

 واحد المرد یاسالم

 نو پژوهشی رهیافتی-علمی ی فصلنامه سیداحمدهاشمی (ISC)نیوزارت

 شماره آموزشی، مدیریت در

 1393چهارم،سال 

دانشگاه آزاد  یفیتوسعه  ک 13

بر سطح  دیبا تأک یاسالم

 یعلم ئتیه یاعضا یآگاه

 هایدر مورد شاخص

 یزریبرنامه

 یافتیره یپژوهش -یعلم یفصلنامه  یداحمدهاشمیس (ISC)نیوزارت

آموزشی ،سال سوم  تیریدر مد نو

 1391،شماره ی دوم ،سال 

14 Supervision and 

evaluation role in higher 

education effectiveness 

 Seyed ahmad hashemi Shiraz journal of system (ISC)نیوزارت

management,vol.1(3) ,2013 

نگرش معلمان در  رابطه ی 15

خصوص استفاده از محتوای 

الکترونیکی و فناوری 

آموزشی با رضایت شغلی 

معلمان در مدارس متوسطه 

 اول

 تیرینو در مد یافتیفصلنامه ره یاحمد هاشم دیس (ISC)نیوزارت

 ,  98سالی آموزش

 4شماره 

 ینقش واسطه گر یبررس 16

در رابطه  یسالمت روان

با عملکرد  یتعهد مذهب نیب

در دانشگاه ازاد  یشغل

 واحد المرد یاسالم

روش ها و  یپژوهش -یعلم یفصلنامه یداحمدهاشمیس (ISC)نیوزارت

، 1393،سال  یروانشناخت یمدل ها

 18شماره،5دوره

 یعوامل اجنماع یبررس 17

 یاسیموثر بر مشارکت س

:  یزنان )مطالعه مورد

سال  39تا  18زنان 

 شهرستان المرد(

زن و  یپژوهش -یعلم یفصلنامه یداحمدهاشمیس (ISC)نیوزارت

، سال ششم، شماره 1393 سال جامعه ،

 1394اول، بهار  ی

رابطه استفاده از مهارت  18

و  سیتدر یاساس یها

 یلیبهبود عملکرد تحص

دانشکده  ان؛یدانشجو

 المرد یپرستار

 یراهبرد ها یپژوهش - یعلم هینشر یداحمدهاشمیس (ISC)نیوزارت

،  8دوره  ،یآموزش در علوم پزشک

 1394،سال 1شماره 



هوش  نیب یرابطه  یبررس 19

 یریو جامعه پذ یجانیه

 یبا بهره ور یسازمان

 یدرمان کارکنان مراکز

 شهرستان المرد

 -      6شماره ی،راز یمجله علوم پزشک یاحمد هاشم دیس (ISC)نیوزارت

 6شماره  25( جلد  1397 وریشهر )

 105-97صفحات 

 یآموزش گروه یاثربخش 20

 یشفقت خود بر فرسودگ

ی شغل تیو رضا یشغل

 معلمان

روش ها ومدل  یپژوهش یفصلنامه علم یاحمد هاشم دیس (ISC)نیوزارت

-سال نهم-یروان شناخت یها 

 97بهار-31شماره

21 Model to evaluate 

faculty competence in 

shojk education of 

educational city 

- یهاشم داحمدیس- ینچیاصغر ماش یعل (ISC)نیوزارت

 یکامران محمدخان

  یشهر تیریمد یپژوهش یفصلنامه علم

 2016زمستان 45 یشماره 

22 Development of Human 

Sources Competence is 

the Necessity of 

Organizational 

Processes Development 

 Seyed ahmad hashemi-mohammad (ISC)نیوزارت

sadegh hoseini-abilfazl abbasi 
Shiraz journal of system 

management, special Issue(0),2013 

برنامه  یالگو یطراح 23

 یپژوهش کاربرد یِدرس

دانش آموزان دوره  یبرا

 ییابتدا

عباس  ی،احمد هاشم دیس ی،عباس حضرت (ISC)نیوزارت

 ینچیاصغر ماش یعل ،قلتاش

دوره فصلنامه علمی تدریس پژوهی، 

-122 صفحه،1399 زییپا،3، شماره 8

97 

 ندیفرا تیفیک یابیارز  24

در دانشکده  سیتدر

شهر المرد در  یپرستار

 94-93 یلیسال تحص

 یراهبرد ها یپژوهش-یعلم هینشر یابوالفضل عباس -یداحمدهاشمیس (ISC)نیوزارت

،  8دوره  ،یآموزش در علوم پزشک

 1394،سال 3شماره 

طراحی الگوی مدیریت  25

استعداد مدیران مدارس : 

 رویکرد آمیخته

زهره طایفه سیفی، سیداحمدهاشمی، عباس  (ISC)نیوزارت

 قلتاش

پژوهشی مدیریت بر -دوفصلنامه علمی

، 2ها، سال نهم، شمارهآموزش سازمان

 .35-63، صص 99پاییز و زمستان 

برنامه  یمولفه ها نیتدو 26

از  یا هیسواد تغذ یدرس

منظر کارشناسان و 

متخصصان در دوره دوم 

 متوسطه

 داحمدیس، قلتاش عباس، خواجه پور یکبر (ISC)نیوزارت

 ینچیاصغر ماش یعلی، هاشم

نو  یافتیره یپژوهش یفصلنامه علم

,بهار 1,شماره یآموزش یریتدرمد

1398 

 یریبکارگ ی یسهمقا 27

توسط  یادگیری یراهبردها

 موفق و ناموفق یاندانشجو

اندیشه  یپژوهش -یعلم ی فصلنامه یابوذرهمت -یداحمدهاشمیس (ISC)نیوزارت

 ی شماره تربیتی، علوم در تازه های

 1387دوم،سال 

میزان انطباق  ی مقایسه 28

آزاد اسالمی  یدانشگاهها

با  فارس و دولتی استان

 ، یاحمد هاشم یدس (ISC)نیوزارت

 ی، ابوالفضل عباس

 یهاشم ینبز

 نو رهیافتی پژوهشی –فصلنامه علمی

 هشتم، دوره آموزشی، مدیریت در

 1396 زمستان ،32 شماره



 یدانشگاهها یویژگیها

هزاره سوم از دیدگاه 

 صاحبنظران متخصصان و

 یعدالت سازمان ینرابطه ب 29

و رفتار  یبا اعتماد سازمان

 یدگاهاز د یسازمان یمدن

 یگروه ها یرانمد

منطقه  یواحدها یآموزش

 یدانشگاه آزاد اسالم یک

 یداحمدهاشمی، س (ISC)نیوزارت

  یا،حدادن یروسس

 یحجت اله فان

 یافتیره  پژوهشی – یعلم یفصلنامه 

شماره  یآموزش یریتنو در مد

 1392چهارم،سال 

رفتار اطالع  یمقایسه  30

یابی معلمان پژوهنده و 

 غیر پژوهنده

 یداحمدهاشمی، س (ISC)نیوزارت

 ، بخش یاضفین حس

 یینکو یبحبی، ابوذرهمت

پژوهشی پژوهش  -علمی ی فصلنامه

و  یس یشماره  ی،درس یزیدر برنامه ر

 1391سال  یکم،

بررسی ارتباط بین انواع  31

سبک تفکر با خالقیت و 

نوآوری مدیران مدارس 

 شهرستان المرد

 یداحمدهاشمی، س (ISC)نیوزارت

 یابوذرهمت ،فرد یاحمدصادق

پژوهشی پژوهش در -علمی ی فصلنامه

 یس   یشماره  ی،درس یزیبرنامه ر

 1390  ام،سال

 یابیمدل ارز یهارا 32

 یعلم یئته یها یستگیشا

در نظام دانشگاه آزاد 

 ی)مورد: واحدها یاسالم

 یدانشگاه آزاد اسالم

 استان فارس(

 یداحمدهاشمی، س (ISC)نیوزارت

 ی، چیناصغرماشی عل

 یکامران محمدخان

 یافتیره  پژوهشی – یعلم یفصلنامه 

هفتم ،  ی،سالآموزش یریتنو در مد

 95، زمستان  4شماره 

بررسی تاثیر برنامه  33

آموزشی کاهش کمردرد 

بر میزان کیفیت زندگی 

 شبکه بهداشت کارکنان

 ید احمد هاشمی،   سیا، فاطمه ک (ISC)نیوزارت

 یعبداله شجاع

،  25مجله علوم پزشکی رازی دوره 

 1397، مرداد  170شماره 

 یساز یتجار یارائه الگو 34

 یریتمد یکرددانش با رو

و  یدانش در دانشگاه فن

 یا حرفه

           ، یباقر یمهد ،یرعباس م (ISC)نیوزارت

 یهاشم احمد یدس

آموزش  پژوهشی -یفصلنامه علم

 4, شماره  1398 یایی، سالعلوم در

فرهنگ  ینرابطه ب یبررس 35

و ناکارآمدی  یسازمان

سالمت اداری در کارکنان 

 درمان المرد بهداشتمرکز

  -یداحمدهاشمیس (ISC)نیوزارت

 یافاطمه ک

 24دوره -یراز یمجله علوم پزشک

 1396آذرما -162شماره

36 Supervision and 

evaluation role in higher 

education effectiveness 

 Seyed ahmad hashemi Shiraz journal of system (ISC)نیوزارت

management,vol.1(3) ,2013, ISC 



برنامه  یالگو یطراح 37

 دوره یاخالق یتترب یدرس

بر  یدوم مبتن متوسطه

 برخاسته از داده ها یهنظر

 گندمکار، عباس قلتاش،  یادن (ISC)نیوزارت

  ی،هاشم یداحمدس

 ماشینچی اصغر یعل

پژوهش  یپژوهش یفصلنامه علم

 دوره –شانزدهم  ی سالدربرنامه درس

 1398تابستان-34شماره-دوم

الگوی محتوای  یبررس 38

تاب آوری  یکتاب درس

با  ییدانش آموزان استثنا

 استفاده از مؤلفه های

 یلرتا یدرس برنامه

 ، ینراق یفس یممر ،یمرجان جناب (ISC)نیوزارت

 یاحمد هاشم یدس عزت اهلل نادری،

مطالعات  یپژوهش یعلممجله 

، 28، شماره 27( دوره یرش)پذیناتوان

 153-131، صفحه 1399بهار 

39 Examining Spiritual 

Intelligence and 

Learning Style of High 

School Students in 

Lamerd 

 Parvaneh Doodman, Farzad Mohammad (ISC)نیوزارت

Jani, Seyed Ahmad Hashemi, Ali Asghar 

Mashinchi 

Health, Spirituality and Medical 

Ethics. 2018;5(4):15-21 

40 Determining the 

Mediating Role of 

Psychological Well -

Being in the 

Relationship Between 

Spiritual Intelligence 

and Life Satisfaction of 

Nurses Working in 

Lamerd City 

 Seyed Ahmad Hashemi, Abolfazl Abbasi Journal of Client-Centered Nursing (ISC)نیوزارت

CareAugust 2017 . Volume 3. 

Number 3 

سنجش  یالگو یطراح 41

شهروندان و  یترضا

خدمات  یریتمد ینمراجع

ارتباط  های و کانال یشهر

: یمورد کاو)با شهروند 

 یاقتصاد یژهمنطقه و

 (پارس

 یداحمدهاشمی،س (ISC)نیوزارت

 یابوالفضل عباس 

پژوهش و  یپژوهش یفصلنامه علم

 ۀ، شمار 9سال  ی،شهر یزیبرنامه ر

 1397، بهار 32 یاپیپ

 یبرنامه درس یالگو 42

دوره   ینیآموزش کارآفر

 یهبر نظر یمتوسطه مبتن ی

 برخاسته از داده ها

عباس ی، هاشم یداحمدسیدی، ام یدجمش (ISC)نیوزارت

 ینچیاصغر ماش یعل، قلتاش

و زمستان  پاییز و عمل یهفصلنامه نظر

 14, شماره 1398

 یذهن یبرساخت ها 43

از برنامه  یآموزش یرانمد

 ینیآموزش کارآفر یدرس

 بر مدارس

عباس ی، هاشم یداحمدسیدی، ام یدجمش (ISC)نیوزارت

 ینچیاصغر ماش یعل، قلتاش

,  1398 ی، سالمطالعات برنامه درس

 53شماره

44 The Influence of 

Managers Competency 

Dimensions on 

Entrepreneurial 

Behavior of Training 

Departments 

 Mahmood Rahmani, Seyd Ahmad (ISC)نیوزارت

Hashemi, Mehdi Bagheri 
Iranian journal of educational 

Sociology 

Volume 2, Issue 1 (1-2019) 



بر  یمبتن یستدر یاثربخش 45

بر  یاجتماع ییساختن گرا

,تفکر یلیتحص یشرفتپ

 یشرفتپ یزشو انگ یانتقاد

دانش آموزان  یلیتحص

 ییششم ابتدا یهپا

 ، عباس قلتاش، بتول قائدی (ISC)نیوزارت

 علی اصغر ماشینچی، سیداحمد هاشمی

 دانشگاه کردستان-یپژوه یستدر

 2, شماره  1398 سال

 یادو سبک  یهوش معنو 46

در دانش آموزان  یریگ

شهرستان  یها یرستاندب

 المرد

اصغر  ی، علیهاشم ، سیداحمدپروانه دودمان (ISC)نیوزارت

 ینچیماش

 Health, Spirituality and Medical 

Ethics. 

(Acceptance) 

47 Explaining the Aesthetic 

Principles of Khaje Nasir 

and Rousseau's 

Thoughts to Develop an 

Artistic Pattern for for 

Elementary Students 

 Nehzat Safaei,Seyd Ahmad (ISC)نیوزارت

Hashemi,Abbas Gholtash,   Ali Asghar 

Mashinchi 

Iranian journal of educational 

Sociology 

Volume 2, Issue 2 (6-2019) 

48  

 یادگیریراهبرد  یرتأث

توأم با رسانه  یمشارکت

 یشرفتبر پ یدارید یها

تفنگدار  فراگیران یلیتحص

 یدر درس جنگها یاییدر

 یپژوهشی علم یننو

 یداحمدهاشمی، محمدرضاسی، فرامرز نصر (ISC)نیوزارت

 پرویزی بستانی، غالمرضا

 –یاییعلوم در یآموزش یفصلنامه علم

 20رهشما – 99بهار

بر  یجوسازمان یرتأث یبررس 49

 یمطالعه  ی؛سکوت سازمان

آزاد  دانشگاهی مورد

 واحد المرد یاسالم

 یپژوهشها  یپژوهش یفصلنامه علم یاحمد هاشم یدس (ISC)نیوزارت

سوم،  ی سالآموزش یریتو مد یرهبر

 95، زمستان  01شماره 

 یهگو یاستخراج بارعامل 50

 یالگو یابیارزش یها

تاب  یکتاب درس یمحتوا

دانش آموزان  یبرا یآور

 ییاول ابتدا یهپا ییاستثنا

 یدرس یبراساس مولفه ها

 یلرتا

 ی، نراق یفس ، مریممرجان جناب (ISC)نیوزارت

 یداحمدهاشمیسی، عزت اهلل نادر

 -یفصل نامه آموزش درعلوم انتظام

 1399بهار/25سال هفتم/شماره

51 Designing an Integrated 

Social Education 

Curriculum Pattern in 

Elementary School 

 ,Reza Gholamian, Seyed Ahmad Hashemi (ISC)نیوزارت

Ali Asghar Mashinchi,Mohammad 

Behroozi 

Iranian journal of educational 

Sociology (Interdisciplinary Journal 

of Education)Available online at: 

http://www.iase-idje.ir/ 

Volume 2, Number 4, December 

2019 Designing 



الگوی برنامه  طراحی 52

درسی پژوهش کاربردی 

برای دانش آموزان دوره 

 ابتدایی

عباس قلتاش، حضرتی،سیداحمدهاشمی،عباس (ISC)نیوزارت

 علی اصغر ماشینچی

فصلنامه علمی تدریس پژوهی،سال 

 1399هشتم،شماره سوم،پاییز 

 بین ی رابطه بررسی 53

 مدارس مدیران خالقیت

 جذب در آنان عملکرد و

 شهرستان در مالی منابع

 تحصیلی سال در المرد

1397 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 ی،آموزش یریتمد یها یمجله  نوآور هاشمی احمد سید

 05مسلسل )شماره دوم  یزدهم،سال س

 1397، بهار( 

 ینب یرابطه  یبررس 54

مدارس و  یرانمد یتخالق

عملکرد آنان در جذب 

در شهرستان  یمنابع مال

 المرد

 دانشگاه آزاد

 یاسالم

 و رهبری پژوهشی -علمی ی فصلنامه سیداحمدهاشمی

 شماره چهارم، سال آموزشی، مدیریت

 1393 سوم، ی

 سواد وضعیت بررسی 55

 هیئت اعضای اطالعاتی

 آزاد دانشگاه علمی

 منطقه واحدهای اسالمی

 یک

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

 سیداحمدهاشمی، 

 عباسی ابوذرهمتی، ابوالفضل

 فناوری پژوهشی-علمی ی فصلنامه

 علوم در ارتباطات و اطالعات

 1391دوم، تربیتی،شماره

 دانشگاه در علمی ی توسعه 56

 های کتاب تدوین با ها

 و اصول مبنای بر درسی

 مناسب معیارهای

دانشگاه 

 آزاداسالمی

 اهلل سیداحمدهاشمی، زهرازین الدینی، عزت

 نراقی سیف شریعتمداری، مریم نادری، علی

تولید علم،  یپژوهش- یعلم ی فصلنامه

 1389هشتم،سال  شماره ی

بررسی میزان استفاده از  57

مفاهیم تربیت شهروندی در 

 تعلیمات های محتوای کتاب

 دوره ی اجتماعی

راهنمایی از دیدگاه 

 دبیران

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

  -سیداحمدهاشمی

 ابوذرهمتی

 و رهبری پژوهشی -علمی ی فصلنامه

 اول،سال ی شماره  آموزشی، مدیریت

1389 

 کیفیت درونی ارزیابی 58

 اسالمی آزاد های دانشگاه

 دیدگاه از یک ی منطقه

 دانشجویان و اساتید

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

 – سیداحمدهاشمی

 عباسی ابوالفضل

 و رهبری فصلنامه علمی پژوهشی 

 5 شماره ، دهم ،سال آموزشی مدیریت

 1395 زمستان ،

رهبران توسعه بهسازی  59

آموزشی یک رهیافت 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

  –سیداحمدهاشمی 

 ابوالفضل عباسی

فصلنامه علمی پژوهشی  رهبری 

ومدیریت آموزشی دانشگاه 

سال -آزاداسالمی واحدگرمسار



پژوهشی جهت شناسایی 

 موانع وچالشهای فرارو

-97تابستان-2شماره-دوازدهم

 240-221صص

 برنامه اثربخشی بررسی 60

 رسمی غیر درسی

 بر )برنامه فوق فعالیتهای(

 افزایش مهارتهای

 معلمان دانشجو اجتماعی

 فرهنگیان دانشگاه

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 ، هاشمی احمد سید

 حسینی بتول سیده

پژوهشنامه  پژوهشی علمی فصلنامه

تربیتی،دانشگاه،آزاداسالمی 

 تابستان سیزدهم، سال -واحدبجنورد

1397 

 یو اعتبار بخش یطراح 61

سواد  یبرنامه درس یالگو

دوره  یبرا یا یهتغذ

 متوسطه دوم

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 یهاشم ،سیداحمدخواجه پور یکبر

 ینچیاصغر ماش ،علیقلتاش عباس

پژوهشی علوم  -فصلنامه علمی

اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی 

 1398واحدشوشتر

 معلمان نگرش رابطه 62

 از استفاده به نسبت

و  الکترونیکی محتوای

 با آموزشی فناوری

 آموزان دانش یادگیری

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 فصلنامه علمی پژوهشی  هاشمی رزاقی،سیداحمد محمد

 در ارتباطات و اطالعات آوری فن

  دوم شماره  هشتم تربیتی سال علوم

  1396زمستان

تاثیررویکرداجتماعی نقش  63

مدیریت دانش برتجاری 

 سازی دانش

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 -عباس میر

 سیداحمدهاشمی-مهدی باقری

پژوهشی علوم  -فصلنامه علمی

اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی 

سال سیزدهم،شماره -واحدشوشتر

 1398بهار -اول

تجاری  بر موثر مولفه های 64

 اساس بر دانش سازی

 دانش مدیریت

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 ، میر عباس

 هاشمی سیداحمد ، باقری مهدی 

پژوهشی  -پذیرش درفصلنامه علمی

دیماه  -رهبری ومدیریت آموزشی

1397 

تدوین واعتباریابی الگوی  65

برنامه درسی تربیت 

 اخالقی

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 دنیاگندمکار،عباس قلتاش، سیداحمدهاشمی،

 علی اصغرماشینچی

پژوهشی علوم  -فصلنامه علمی

 اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی

سال سیزدهم،شماره -واحدشوشتر

 1398بهار -دوم

طراحی الگوی برنامه  66

درسی  آموزش 

کارآفرینی برای دانش 

 آموزان دوره اول متوسطه

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 -جمشیدامیدی

 -سیداحمدهاشمی

 علی اصغرماشینچی-عباس قلتاش

فصلنامه رهبری ومدیریت آموزشی 

-دانشگاه آزاداسالمی واحدگرمسار

-2شماره-دوازدهمسال 

 39-25صص-1397تابستان

 جو بین ی رابطه بررسی 67

 و سازمانی تعهد با سازمانی

 در معلمان ی روحیه

 دخترانه راهنمایی مدارس

 مرودشت شهر ی

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

  -سیداحمدهاشمی

 ابوذرهمتی - پورفراغه درویش سکینه

 و رهبری پژوهشی -علمی ی فصلنامه

 شماره چهارم، سال آموزشی، مدیریت

 1389 چهارم،سال ی



 برای ضرورتی خردورزی 68

: ها دانشگاه در علم تولید

 و ترویج های راه بررسی

 در خردورزی ی توسعه

 تولید منظور به ها دانشگاه

 علم

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

 -سیداحمدهاشمی

 سیدرضابالغت

 علم، تولید پژوهشی -علمی ی فصلنامه

 1390شانزدهم،سال  ی شماره

 تعهد بین رابطه بررسی 69

 کنترلی خود با سازمانی

 شهر ابتدایی معلمان

 زاهدان

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

  -احمدهاشمی سید

 -خزاعی زری -سیدرضابالغت

 محمدمحمودوند

 نوآوری  پژوهشی – علمی ی فصلنامه

 شماره هشتم، سال آموزشی، مدیریت

 ،1392 تابستان ،(31مسلسل)  سوم

70 Relationship of Using 

Information Technology 

and Adaptability to 

Teachers Common 

Sense 

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

Seyyed Ahmad Hashemi , Nehzat Safaei Journal of Education Experiences, 

Vol 1, No 1, summer 2018 

 هوش بین رابطه بررسی 71

 اجتماعی سرمایه و هیجانی

 ماندگاری به میل با

 ابتدایی مدارس مدیران

 المرد شهرستان

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

 -سیداحمدهاشمی

 عباسی ابوالفضل

 های فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری

 آموزشی، مدیریت

 مسلسل) چهار شماره نهم، سال 

 1393 ،سال(36

آموزش  یتوضع یبررس 72

 یدرس یفلسفه در برنامه

 یسه ساله اول دوره

 معلمان یدگاهاز د ییابتدا

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

 -سیداحمدهاشمی

 عباسی ابوالفضل 

 ،11 تربیتی،دوره پژوهشنامه فصلنامه

 1395 پاییز ،48 شماره

 فن به سیستمی نگرش 73

  و اطالعات آوری

 در  آن نقش و ارتباطات

 و محور تفکر آموزش

 علمی ی توسعه

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

  -نادری اهلل عزت-سیداحمدهاشمی

 نراقی سیف مریم-شریعتمداری علی

 علم، تولید پژوهشی -علمی ی فصلنامه

 1389 ششم،سال ی شماره 

 های مهارت محتوای تحلیل 74

 سال اقتصادی – اجتماعی

 دانش ای حرفه پیش اول

 از ذهنی توان کم آموزان

 از استفاده با خوانایی منظر

 خوانایی های تکنیک

 بررسی روش ، کلوز روش)

 بررسی روش و تصاویر

 نظرات و( ها پرسش

 درس این دبیران

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

  -سیداحمدهاشمی

  -ابوذرهمتی

 محمودرضاکاظمی

 اندیشه پژوهشی -علمی ی فصلنامه

 ی شماره تربیتی، علوم در تازه های

 1389 چهارم،سال



 اجتماعی رویکرد تاثیر 75

 بر دانش مدیریت نقش

 دانش سازی تجاری

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 - باقری مهدی- میر عباس

 هاشمی سیداحمد

علوم  یپژوهش -یفصلنامه علم

 یدانشگاه آزاداسالم یاجتماع

، واحدشوشتر

 (ISS_1810_1682)کدمقاله1398

تبیین مبانی تربیت سیاسی  76

و اجتماعی اندیشه های 

جان دیویی و مطهری در 

 تربیت شهروندی

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 -ابراهیم صحرانشین

 -سیداحمد هاشمی

 مختار رنجبر -عباس قلتاش

 یتیفصلنامه  پژوهشنامه ترب

 62, شماره  98 سال

77 Investigate the 

Relationship between 

Leadership Style and Job 

Satisfaction among 

Employees of the 

Department of 

Education in Bushehr 

Province 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

Seyyed Ahmad Hashemi, Yousef 

Razeghipour 
Volume 2, Issue 2, Summer and 

Autumn 2019, Pages 121-136 

تبیین الگوی شایستگی  78

مدیران بر پایه رفتار 

کارآفرینانه و اعتماد 

 سازمانی مدیران

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

مهدی ،سیداحمد هاشمی،محمود رحمانی

 باقری

 یآموزش یریتو مد یفصلنامه رهبر

 2, شماره  1398 سال

طراحی و اعتباربخشی  79

الگوی برنامه درسی سواد 

تغذیه ای برای دوره 

 متوسطه دوم  

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

عباس ی، هاشم یداحمدس، خواجه پور یکبر

 ینچیاصغر ماش یعل، قلتاش

علوم  یپژوهش -یفصلنامه علم

 یدانشگاه آزاد اسالم یاجتماع

 1, شماره  1398 سالواحدشوشتر

تبیین مبانی زیباشناسانه  80

اندیشه های خواجه نصیر و 

 رسو در تربیت هنری

آزاد  دانشگاه

 یاسالم

، عباس قلتاش یهاشم یداحمدسیی، نهضت صفا

 ینچیاصغر ماش یعل

 یتیفصلنامه  پژوهشنامه ترب

 62, شماره  98 سال

 -یاددهی یروش ها 81

 یبرنامه درس یادگیری

در  یاجتماع یتترب یقیتلف

 ییدوره ابتدا

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 اصغر علی ، هاشمی احمد سید ، غالمی رضا

 بهروزی محمد ، ماشینچی

 یقاتتحق یپژوهش - یفصلنامه علم

اره مش یازدهم، ی سالآموزش یریتمد

 4 یاپیپ، 1399چهارم، تابستان 

82 The educational model 

of social constructivism 

and its impact on 

academic achievement 

and critical thinking 

دانشگاه آزاد 

 یاسالم

batoul Ghaedi ,abbas Gholtash ,seyed 

ahmad hashemi ,ali asghar mashinchi 
Volume 3, Issue 2, Summer and 

Autumn 2020, Pages 79-102 

83 Investigate the 

relationship between 

organizational climate 

and organizational 

health and job 

performance of 

administrators of 

school: a field study of 

lamerd city in iran 

 Seyed ahmad hashemi-ghodratollah علمی پژوهشی

mohammadi-abolfazl abbasi 
International Journal of current life 

science,vol.4(5),2014 



84 Structural Model for 

Occupational Prestige in 

Female Faculty in Azad 

University of Iranshahr 

 Seyed ahmad hashemi "International journal of علمی پژوهشی

management and social sciences 

research (IJMSSR)",vol.3(3),2014 

85 Studying the 

acquaintance of 

elementary teachers in 

learning theories in the 

lamerd city 

 Seyed ahmad hashemi, Razieh Noori International Journal of Humanities علمی پژوهشی

and Cultural Studies,2016  

86 Investigation of 

Effective Factors on 

Achievement 

Motivation of students 

of the Islamic azad 

university, lamerd 

branch in 2011-2012 

 

 Seyed ahmad hashemi,abofazl علمی پژوهشی

abbasi,shbnam almasiyan 
International SAMANM Journal of 

Marketing and 

Management,vol.2(2),2014 

87 Features of the Finnish 

educational system in 

the era of globalization 

curriculum 

 Seyed ahmad hashemi,masoomeh علمی پژوهشی

ahmadipoor 
Journal of natural science and  

humanities- 2018, volume 2, issue 

1, pages: 1-4 

88 Students’ Participation 

in Education as a 

Democracy Indicator: 

the Study of  Sunbeam 

Composition Method in 

Guidance Schools of Iran 

, Hormozgan 

 "Seyed ahmad hashemi,sayed reza blaghat "Journal of Educational Studies علمی پژوهشی

ISSN: 2162-6952,VOL.4(1), 2011 

89 Studying the Prevalence 

of Behavioral Disorders 

among Elementary 

School Students of 

Lamerd City in the 

Academic year2014-15 

سیداحمد هاشمی، حسن خضری، فرخنده  علمی پژوهشی

 کاظمی

Journal of Changde Teachers 

University-Natural Science 

Edition,vol.15,2015. 

90 INVESTIGATING THE 

RELATIONSHIP 

BETWEEN 

TRANSFORMATIONAL 

MANAGEMENT STYLE 

AND TEACHERS 

KNOWLEDGE SHARING 

IN SCHOOLS OF MOHR 

CITY IN THE ACADEMIC 

YEAR2016-2015 

  .The lloab Journal, Vol.4,2016 سید احمد هاشمی، مهدی کوهستانی علمی پژوهشی

91 The role of ICT in 

learning teaching 

process 

سید احمد هاشمی، پری جمال الدین مصطفی،  علمی پژوهشی

 سوسهابی، مریم برهمان

An International Research On-line 

Journal POLAND 2013,Vol.72. 

 

 

     

اثرات تمرکز زدایی بر  92

 یادگیری درکالس درس 

در علوم  یدجد یقاتفصلنامه تحق علیرضا تنوری-سیداحمد هاشمی  علمی پژوهشی

 1398 سال یانسان

فلسفه در یادگیری ارتباط  93

 کودکان

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم  سیداحمد هاشمی، حفظ شریفات علمی پژوهشی

 6,شماره  1398سال  تربیتی



در  یبرنامه درس یگاهجا 94

 کودکان یادگیری

فصلنامه پژوهش نامه مطالعات  میترا تقی پور، سیداحمد هاشمی علمی پژوهشی

سال  اسالمیراهبردی علوم انسانی و 

 24, شماره  1398

 و پنهان درسی برنامه 95

 مدارس در آن نقش

 صادق خدابخشی فاطمه ، هاشمی احمد سید علمی پژوهشی

 آبادی

 علوم در نوین های پیشرفت مجله

 هشتم، شماره دوم، دوره رفتاری،

 1396 ماه خرداد

 براختالالت تحلیلی 96

 آموزان دانش یادگیری

 ابتدایی

  -،سیداحمدهاشمیقلتاشعباس علمی پژوهشی

 فر ستایش مریم

 وعلوم روانشناسی مطالعات فصلنامه

 1396،تابستان2،شماره3تربیتی،دوره

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم  یداحمد هاشمیسنصرالدین کرمی شیرازی  علمی پژوهشی مفاهیم برنامه درسی 97

 6,شماره  1398سال  تربیتی

در تأثیر برنامه درسی  98

 تدریس معلمان

فصلنامه پژوهش نامه مطالعات  محبوبه جعفرپور سیداحمد هاشمی علمی پژوهشی

سال  راهبردی علوم انسانی و اسالمی

 24, شماره  1398

هوش  ینرابطه ب یبررس 99

 یریتومد یجانیه

)مطالعه یراناحساسات مد

 یششرگت پاال یمورد

 (یانگازپارس

  -رضااشگرف –سیداحمدهاشمی  علمی پژوهشی

 ژاله قاسمی

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات 

-3دوره -روانشناسی وعلوم تربیتی

 96پاییز-3شماره

 فضای و فلسفه،کودک 100

 مجازی

 ،  هاشمی احمد سید علمی پژوهشی

 بسارده زیبا ،  پور رزاقی یوسف 

 حقوق و فقه در پژوهش علمی مجله

 - / 1396 پاییز / 5 شماره)دوم سال(

103 

از  یتو ترب یمتعل یبررس 101

 نهج البالغه یدگاهد

  – یاحمد هاشم یدس علمی پژوهشی

 فر یشستا یممر

 روانشناسی، تخصصی علمی فصلنامه 

 دوره ، تربیتی علوم و اجتماعی علوم

 107ص ، 1396 زمستان ،3 شماره ،1

 اقدام فلسفه واکاوی 102

 مکتب در پژوهی

 پراگماتیسم

  – یاحمد هاشم یدس علمی پژوهشی

 فر یشستا یممر

 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 1396 زمستان ،4 شماره ،3 دوره

 ISSN: 2476-5074 54 صفحات -63

 فضای و فلسفه،کودک 103

 مجازی

 زیبا ،  پور رزاقی یوسف ،  هاشمی احمد سید علمی پژوهشی

 بسارده

 حقوق و فقه در پژوهش علمی مجله

 - / 1396 پاییز / 5 شماره )دوم سال(

 سالمت رابطه بررسی 104

 شغلی میل با اجتماعی

 مزمن وفرسودگی

  صحرانشین ابراهیم  هاشمی احمد سید علمی پژوهشی

 صفایی نهضت

دوفصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه 

 فرهنگی هرمزگان

واکاوی مؤلفه های حقوق  105

بشر در کتاب های درسی 

مطالعات اجتماعی دوره ی 

 ابتدایی ایرانآموزش 

مختار  ،سیداحمد هاشمی، یوسف محمدیان علمی پژوهشی

 رنجبر

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم 

 6,شماره  1398سال  تربیتی



 تربیتی های اندیشه بررسی 106

 ازدیدگاه تطبیقی درفلسفه

 ومطهری فارابی

  -سیداحمدهاشمی علمی پژوهشی

 رضادرخشنده

 وعلوم روانشناسی مطالعات فصلنامه

 1396بهار-1،شماره3 دوره -تربیتی

ISSN:2476-500 

بررسی محتوا در برنامه  107

 ریزی درسی

 ،نازیال بقایی علمی پژوهشی

 سیداحمد هاشمی، علی اصغر ماشینچی

فصلنامه پژوهش نامه مطالعات 

سال  راهبردی علوم انسانی و اسالمی

 24, شماره  1398

نقش آموزش و پرورش در  108

 تعلیم و تربیتفلسفه 

 ، سیداحمد هاشمی علمی پژوهشی

 میرحسین دهقان منشادیا

 فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

1398 

 و تعلیم اهمیت بررسی 109

 اسالم در تربیت

  ، هاشمی احمد سید علمی پژوهشی

 فر ستایش مریم

 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 1396 زمستان ،4 شماره ،3 دوره

 79 صفحات -96

ISSN: 2476-5074 

در  یتو ترب یمفلسفه تعل 110

دوره  ینظام آموزش

 ییابتدا

  یشنبه یننسر علمی پژوهشی

 یهاشم یداحمدس

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم 

 6,شماره  1398سال  تربیتی

 

 

 

 ها یشمقاالت ارائه شده در هما

 نام کنفرانس/ سال ارائه  نویسندگاننویسنده/  نام عنوان  ردیف

1 Analysis of Picture Books and Decoding Images in 

Children Literature 
Seyed ahmad hashemi  International online conference (IOLC 2011), 

indexed by EBSCO ISI ،2011 

2 Investigation of Iranian free zone success criteria Seyed ahmad hashemi  Kuwait chapter of AJBMR,vol 1(12) 

2012 

3 Utilizing human resource strategy and resources to 

achieve efficiency in higher education in Iran"" 
Seyed ahmad hashemi Academy of World Business Marketing and 

Management Development (AWBMAMD) 

Conference, dubai,2014 

4 Quality Creation in Educational Systems Based on  the 

Information 
Communication Technology (ICT) 

Seyed ahmad hashemi  International Conference Management (ICM 

2011), Penang, Malaysia, 2011 

5 The Evaluation of New Trends and Equipments in 

Teaching, Learning and Educational Management 
Seyed ahmad hashemi International Conference  on Information 

and Multimedia Technology(ICIMT 2011) 

indexed   by Thompson ISI ,Dubai, UAE, 2011 

  آموزان دانش یادگیری در والدین مشارکت نقش واکاوی 6

  استرالیا  در

 

 اصغر علی هاشمی، احمد سید

 آبادی مسن آتنا  ماشینچی،

 وکاربردی جدید نگرشهای ملی همایش اولین

 2017اکتبر -استرالیا-درسی ریزی دربرنامه

 علمی و عالی آموزش ی توسعه و اسالمی آزاد دانشگاه 7

 مداری مشتری رویکرد با کشور

 واحداسالمی  آزاد دانشگاه قرن ربع همایش سیداحمدهاشمی 

 1386.یزد

 تأکید با پرورش و درآموزش مجازی های سازمان مدیریت 8

 ICT بر

 1386 نوین، مدیریت همایش سیداحمدهاشمی



( ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری به نسبت سیستمی نگرش 9

 پرورش و آموزش در

 سوم، ی هزاره در مجازی های محیط همایش سیداحمدهاشمی

1386 

 1386 نوین، مدیریت همایش سیداحمدهاشمی مداری مشتری رویکرد با دانشگاه در نوآوری و تغییر 10

 علمی و عالی آموزش ی توسعه و اسالمی آزاد دانشگاه 11

 انسانی نیروی وری بهره با کشور

 1386، اسالمی آزاد دانشگاه قرن ربع همایش سیداحمدهاشمی

 1386 نوین، مدیریت همایش سیداحمدهاشمی دولتی های سازمان در انسانی منابع بهسازی مدیریت 12

 توسعه ی پشتوانه شهروندی های ارزش و فرهنگی باورهای 13

 المرد شهرستان در علمی ی

 ی توسعه و رشد محور استان، جنوب همایش سیداحمدهاشمی

 1388 فارس،

 1388یک، منطقه انسانی نیروی همایش سیداحمدهاشمی آن در خدمت ضمن آموزش نقش و انسانی منابع ی توسعه 14

 توسعه جهت در ارتباطات  و اطالعات تکنولوژی از استفاده 15

 المرد شهرستان در علمی ی

 1389 ،1404  ی توسعه افق در المرد همایش سیداحمدهاشمی

 1389 ، وری بهره همایش سیداحمدهاشمی توسعه بر آن تأثیر و انسانی منابع وری بهره بررسی 16

 توسعه جهت در ارتباطات  و اطالعات تکنولوژی از استفاده 17

 المرد شهرستان در علمی ی

 1389 ،1404  ی توسعه افق در المرد همایش سیداحمدهاشمی

 1389 ، وری بهره همایش سیداحمدهاشمی توسعه بر آن تأثیر و انسانی منابع وری بهره بررسی 18

 آموزش مدیریت در نوآوری و تحول ملی همایش سیداحمدهاشمی عالی آموزش مدیریت در نوآوری و تحول ضرورت 19

 1390فارس، استان های ویژگی بر تأکید با عالی

 ایران در کارآفرینی توسعه موانع بررسی 20

 

 و کارآفرینی در ها دانشگاه نقش ملی همایش سیداحمدهاشمی

 1394 بنیان، دانش اقتصاد

  خمینی)ره( امام حضرتسیاسی  اخالق و اندیشه 21

 

 امام های اندیشه شناخت ملی همایش سیداحمدهاشمی

 1393،(ره)خمینی

 1389 اطالعات، فناوری و کامپیوتر همایش سیداحمدهاشمی پرورش و آموزش در اطالعات آوری فن کاربرد 22

 در  خودآگاه نا های بازتاب:  کودک ادبیات شناسی روان نقد 23

 کودک ادبیات

  نوجوان و کودک شناسی روان المللی بین همایش سیداحمدهاشمی

 Elsevier 1390, توسط ،  ISI در شده نمایه

 و ها چالش) زبان آموزش در فرهنگی بین ارتباطات بررسی 24

 (کارها راه

 ایران، در انسانی علوم جایگاه ملی همایش سیداحمدهاشمی

1390 

-بهره در انسانی نیروی ی توسعه و سازمانی آموزش نقش  25

 تولید فرآیند وری

 ملی تولید در سازمانی آموزش نقش ملی همایش سیداحمدهاشمی

 1391 ایرانی، سرمایه و کار از حمایت و

 نوآور و خالق مدیران آموزش ضرورت و اهمیت بر تأملی 26

جهانی نوین مدیریت در  

 1391 نوین، مدیریت علوم آموزش ملی همایش سیداحمدهاشمی

 شکل در فرهنگی میراث نقش المللی بین همایش سیداحمدهاشمی ملی هویت در معماری نقش 27

 1391 ملی، هویت گیری

 ی هزاره های سازمان ی توسعه ضرورت مشارکتی مدیریت 28

 سوم

 1391 نوین، مدیریت علوم آموزش ملی همایش سیداحمدهاشمی



 و تحول جهت در همگرایی اساسی ضرورت سازمانی تعهد 29

 عالی آموزش در نوآوری

 آموزس در ونوآوری تحول ملی همایش دومین سیداحمدهاشمی

 1391.عالی

 1391، سازی مسجد نهضت و نماز همایش سیداحمدهاشمی (سره قدس) خمینی امام اندیشه در مسجد 30

 ،(ع) کاظم موسی امام زندگی سبک ملی همایش سیداحمدهاشمی (ع)کاظم موسی امام واجتماعی علمی جایگاه به نگاهی 31

1392 

 الگوی نقش و زندگی سبک سازی نهادینه راهکارهای 32

 جوانان معنوی تربیت در دینی بزرگان

 ،(ع) کاظم موسی امام زندگی سبک ملی همایش سیداحمدهاشمی

1392 

 وتمدن فرهنگ گسترش در(ع) کاظم موسی امام نقش 33

 اسالمی

 ،(ع) کاظم موسی امام زندگی سبک ملی همایش سیداحمدهاشمی

1392 

 اطالعات آوری فن توسعه فراروی های چالش تحلیل بررسی 34

 آموزشی های نظام در ارتباطات و

 با آموزش آوران ره مجازی ملی همایش دومین سیداحمدهاشمی

 1392 دیجیتال، عصر در آموزش محوریت

 ،(ع) کاظم موسی امام زندگی سبک ملی همایش سیداحمدهاشمی (ع)کاظم موسی امام دیدگاه از فرزندان تربیت 35

1392 

 مدل براساس مدارس در انتقادی تفکر تعالی الگوی ارائه 36

 (P4C) لیپمن متیو

 و علوم در پژوهش المللی بین کنفرانس پنجمین سیداحمدهاشمی

 1395 تکنولوژی،

 و گسترش در( EPR) سازمانی منابع ریزی برنامه نقش 37

 پخش ملی شرکت کارکنان فنی دانش ، وری بهره افزایش

 فارس منطقه نفتی های فرآورده

 اطالعات فناوری نمایشگاه و کنفرانس سومین سیداحمدهاشمی

 1393 ، وارتباطات

 و تربیتی های اندیشه در اجتماعی تربیتی نکات بررسی 38

 تربیت و تعلیم نظام در خمینی)ره( امام دیدگه از اجتماعی

                                                                        اسالمی

 امام های اندیشه شناخت ملی همایش سیداحمدهاشمی

 1393،(ره)خمینی

 با کشور انسانی نیروی توسعه در اسالمی آزاد دانشگاه نقش 39

 المرد واحد محوریت

 ی توسعه و رشد محور استان، جنوب همایش سیداحمدهاشمی

 1388 فارس،

 روانی بهداشت ارتقاء و آموزش برای راهکارهایی 40

 دانشجویان

 1386، روانی بهداشت ارتقاء همایش مجیدبهمنی -سیداحمدهاشمی

 ،  سیداحمد هاشمی نقش رفتار شهروند سازمانی در تعهد سازمانی کارکنان 41

 اعظم صابرفرد

پنجمین همایش پژوهشهای نوین درحوزه علوم 

 1397تهران،دیماه-وروانشناسی ایران تربیتی

 پرورش و آموزش کیفی ی توسعه در آموزشی راهنمای نقش 42

 المرد شهرستان

  -سیداحمدهاشمی

 سیداحمدعلوی

 ی توسعه و رشد محور استان، جنوب همایش

 1388 فارس،

 های ویژگی بر تأکید با) جامعه پایدار ی توسعه محور زن، 43

 (المرد در زنان

 احمدصادقی -سیداحمدهاشمی

 فرد

 1388 جنوب، زن همایش

 شهرستان های سازمان در خالق مدیریت وجود ضرورت 44

 المرد

 ی توسعه و رشد محور استان، جنوب همایش رضاکریمی -سیداحمدهاشمی

 1388 فارس،

 منابع ی توسعه در المرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه نقش 45

 انسانی

  -سیداحمدهاشمی

 امیری عیسی

 1389 ،1404  یتوسعه افق در المرد همایش



 آزاد دانشگاه فرهنگی و دانشجویی ی حوزه انداز چشم 46

 المرد واحد اسالمی

 1389 ،1404 ی توسعه افق در المرد همایش مختاررنجبر -سیداحمدهاشمی

 آموزان دانش دینی تربیت آموزش موثر روشهای بررسی 47

 دانش دیدگاه از بوشهر شهرستانمتوسطه  مقطع دختر

 مقطع همان دبیران و آموزان

خداکرم کهن  -سیداحمدهاشمی

 کیانوش کازرونی –

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی 

 تهران-1397وعلوم اجتماعی اسفندماه

 ی توسعه بر تلویزیون بر تأکید با جمعی های رسانه نقش 48

 المرد شهر متوسطه آموزان دانش فرهنگی

 علی سلمان-سیداحمدهاشمی

 نژاد

 1389 ،1404 ی توسعه افق در المرد همایش

 ی توسعه جهت ضرورتی انسانی نیروی ی توسعه و آموزش 49

 المرد شهرستان ادارات کارکنان شغلی امنیت

 ابوالفضل -سیداحمدهاشمی

 عباسی

 1390 امنیت، و آموزش ملی همایش

 داریوش-سیداحمدهاشمی دانشجویان تحصیلی پیشرفت انگیزش بر مؤثر عوامل بررسی 50

 حیاتی

 1390 ایران، در انسانی علوم جایگاه ملی همایش

کامران  –سیداحمدهاشمی  ابتدائی آموزش حوزه در تقلب معضل بررسی 51

 کاردان

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق 

درعلوم تربیتی،مدیریت وروانشناسی اردیبهشت 

 تهران-1398ماه

 تولید جهت در  انسانی نیروی توانمندسازی الگوی ی ارائه 52

 ملی

 ابوالفضل -سیداحمدهاشمی

 عباسی

 تولید و نوآوری مدیریت، المللی بین همایش

 1391 ملی،

 جامع رویکردی ها دانشگاه انسانی منابع ی توسعه و آموزش 53

 عالی آموزش فرآیندهای وری بهره در

 ابوالفضل-سیداحمدهاشمی

 عباسی

 انسانی منابع بهسازی و آموزش ملی همایش

 1391 دانشگاه،

 کاظم موسی امام دیدگاه از فرزندان تربیت روشهای بررسی 54

 (ع)

 ،(ع) کاظم موسی امام زندگی سبک ملی همایش کیمیایی علی -سیداحمدهاشمی

1392 

 به میزان و یادگیرنده سازمان های مولفه رابطه بررسی 55

 آزاد دانشگاه در ارتباطات و اطالعات آوری فن کارگیری

 سنگه مدل اساس بر المرد واحد اسالمی

  -سیداحمدهاشمی

 عابدی صدیقه -ابوالفضل عباسی

 با آموزش آوران ره مجازی ملی همایش دومین

 1392 دیجیتال، عصر در آموزش محوریت

 برنامه کیفیت و عالی آموزش شدن المللی بین اثرات بررسی 56

 شدن جهانی عصر در درسی

 

 معصومه -سیداحمدهاشمی

 کیمیایی علی -پور اسدیان

 برنامه در کیفیت المللی بین کنفرانس اولین

 1393 ، عالی آموزش درسی

مبانی هستی شناختی وارزش شناسی فلسفه تربیتی  57

 درآموزش وپرورش

   -سیداحمدهاشمی

 صالح روستا -نسرین شنبهی

همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی دومین 

 پژوهش ومطالعات درحوزه علوم انسانی اسالمی

 شیراز-1398اردیبهشت ماه 

 زندگی سبک و تفکر درس اهداف تحقق میزان بررسی 58

 در المرد و اشکنان متوسطه معلمان دیدگاه از اول متوسطه

  1393 – 94تحصیلی سال

 و توسعه سراسری پژوهشی علمی کنگره اولین سیداحمدهاشمی -غفاری فاطمه

 و شناسی جامعه روانشاسی، و تربیتی علوم ترویج

 1393 ایران، اجتماعی فرهنگی علوم

 پیشرفت در ارتباطات و اطالعات فناوری تاثیر مطالعه 59

 آموزان دانش تحصیلی

 سید احمد هاشمی ، 

 محبوبه جعفرپور

 

نوین چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای 

پژوهشی درعلوم اجتماعی،علوم تربیتی 

 )پذیرش(1398وروانشناسی خردادماه

 -سیداحمدهاشمی-کیمیایی علی جامعه در امنیت ارتقای مهم عامل ، پرورش و آموزش 60

 احمدمیر

 و خالقیت کارآفرینی، المللی بین کنفرانس اولین

 1394 نوآوری،



 طاهره سیده -سیداحمدهاشمی پایدار توسعه در پرورش و آموزش نقص 61

 کیمیایی علی -طیبی

 و ها چالش مدیریت المللی بین کنفرانس سومین

 1394 ها، راهکار

 و کارآفرینی در ها دانشگاه نقش ملی همایش کیمیایی علی -سیداحمدهاشمی دانشگاه در کارآفرینی آموزش به توجه لزوم 62

 1394 بنیان، دانش اقتصاد

 ارائه و خانواده بنیان تحکیم و حجاب نقش و جایگاه بررسی 63

 جامعه در آن گسترش برای راهکارهایی ی

 سوی به راهی دینی تربیت ملی همایش اولیه کیمیایی علی -سیداحمدهاشمی

 1394 ، تعالی

 به توجه منظر از ابتدایی مقطع آسمان هدیه ارزیابی 64

 بنیادین تحول های سند مؤلفه به توجه با دینی های آموزه

 علی -سیداحمدهاشمی

 بتول -فروتن خلیل -کیمیایی
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 پژوهشی اجرا شده  های طرح

سال  تحقیقاتی های طرح عنوان ردیف
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 همکاران

 ناموفق و موفق دانشجویان بین در یادگیری راهبردهای ی استفاده میزان بررسی 1

 المرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 هاشمی زینب -ابوذرهمتی-سیداحمدهاشمی 1386

 ی ارائه منظور به المرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه استراتژیک ی برنامه تدوین 2

 دانشگاه این کیفیت بهبود جهت الگویی
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 به فارس استان دولتی و اسالمی آزاد های دانشگاه بودن یادگیرنده میزان یمقایسه 7
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 نامه پایان و رساله مشاور و راهنما استاد

 دانشگاه مقطع مشاور راهنما نامه پایان عنوان ردیف

 آزاد دانشگاه نظام در علمی هیات های شایستگی ارزیابی مدل ارائه 1

 (فارس استان آزاد دانشگاه واحدهای:موردی مطالعه)اسالمی

 تهران تحقیقات و علوم دکتری  *

 آموزش در کاربردی پژوهش درسی برنامه بخشی اعتبار و طراحی 2

 ابتدایی

 المرد واحد دکتری  *

طراحی و اعتباربخشی الگوی شایستگی مدیران و رابطه آن با روحیه  3

 کارآفرینی و اعتماد سازمانی

 واحد کیش دکتری  *

ارائه الگوی شکل گیری اعتماد اجتماعی دانش آموزان دوره دوم  4

 متوسطه

 واحد کیش دکتری  *

 دوره اخالقی تربیت درسی برنامه الگوی اعتباربخشی و طراحی 5

 دوم متوسطه

 المرد واحد دکتری * 

 دوره معلمی تمرین درسی برنامه الگوی واعتباربخشی طراحی 6

 ابتدایی وپرورش آموزش کاردانی

 المرد واحد دکتری  *

 دوره برای ای تغذیه سواد درسی برنامه الگوی واعتباربخشی طراحی 7

  دوم متوسطه

 المرد واحد دکتری  *

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تلفیقی تربیت اجتماعی در  8

 دوره ابتدایی 

 واحد المرد دکتری  *

طراحی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان  9

استثنایی پایه اول ابتدایی براساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر و 

 منظر متخصصان ذیربط ارزشیابی آن از

 واحد علوم و تحقیقات تهران دکتری * 

بررسی مفهوم شناسی , معرفت شناسی و ارزش شناسی فلسفه فناوری  10

 اطالعات و فضای مجازی در تعلیم تربیت و ارائه الگو

 واحد المرد دکتری  *

 واحد کیش  دکتری  * ارایه مدلی جهت مدیریت استعداد مدیران مدارس دولتی شهر تهران  11

ارائه الگوی شایستگی حرفه ای مدیران براساس سند تحول بنیادین  

 آموزش و پرورش

 واحد کیش دکتری  *

برای پایه ششم ابتدائی مبتنی بر « مالیه شخصی»طراحی و تدوین کتاب  12

 اصول برنامه درسی و اسناد باال دستی آموزش و پرورش ایران

 تحقیقات تهرانواحد علوم و  دکتری  *

 برای آفرینی کار آموزش درسی برنامه الگوی  واعتباربخشی طراحی 13

 متوسطه اول ی دوره آموزان دانش

 المرد واحد دکتری  *

طراحی وتدوین چارچوب رهبری برنامه درسی مبتنی  14

بررویکردراهبردی ،مطالعه موردی نظام برنامه درسی دوره ابتدایی 

 ایران

 المرد واحد دکتری  +

طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده  15

 درمقطع متوسطه دوم

 المرد واحد دکتری  +

ارائه مدلی برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی براساس سند تحول  16

 بنیادین در مدارس متوسط سما کشور

 واحد کیش دکتری  *
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ابتدایی ,مبتنی بر مؤلفه های روش تدریس کاوشگری و ارزشیابی آن 

 از منظر متخصصان و معلمان ذیربط

 واحد علوم و تحقیقات تهران دکتری  *

ارائه الگوی معنویت گرایی در نظام آموزش و پرورش ایران براساس  18

آموزش و پرورش شهر نظریه داده بنیاد و بررسی میزان انطباق سازمان 

 شیراز

 واحد المرد دکتری * 

طراحی واعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی برنظریه های ساختن  19

اجتماعی وتآثیر آن برپیشرفت تحصیلی،تفکرانتقادی وانگیزش پیشرفت 

 تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع ابتداعی دردرس ریاضی پایه ششم

 المرد واحد دکتری + 

اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه ریزی درسی با تأکید بر طراحی و  20

 مهارت حل مسأله در مقطع ابتدایی

 واحد المرد دکتری * 

تبیین مبانی زیبا شناسانه اندیشه های خواجه نصیر و رسو به منظور  21

 تدوین الگوی تربیت هنری برای کودکان

 واحد المرد دکتری  *

تبیین مبانی تربیت سیاسی  و اجتماعی در اندیشه های جان دیوی و  22

 مطهری به منظور تدوین مدیریت شهروندی 

 واحد المرد  دکتری  *

 واحد المرد دکتری  * طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی سواد رسانه ای 23

طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی وارونه در دانشگاه  24

 فرهنگیان 

 واحد المرد دکتری  *

 واحد المرد دکتری *  الگوی ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در نظام آموزش رسمی کشور   25

ایده تحقق آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان از منظر فیلسوفان تعلیم  26

 معاصروتربیت 

 واحد المرد دکتری * 

مقایسه و تحلیل تطبیقی روش های تربیت ذهن با رویکرد تعلیم و تربیت  27

 اسالمی 

 واحد المرد دکتری  *
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 عالیق آموزشی و پژوهشی

 طراحی پروژه های آموزشی و پژوهشی تدریس در دانشگاه ها 

 موضوعات مرتبط با برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسیاصول 
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