
1390 - 3 - 30 تاريخ تا آموزشي ريزي برنامه - تربيتي علوم ارشد كارشناسي هاي نامه پايان عناوين
خانوادگينام 1راهنمانام نامهمشاور پايان نامهموضوع پايان وضعيت

عشريمحسن نسباثني برومند زادمسعود علي نور شهرسترحمن متوسطه مقطع هاي دبيرستان دبيران تحصيلي مدرك و كاري، سوابق سن، جنسيت، به توجه با آموزش در ( ICT اطالعات( فناوري كاربرد با رابطه در دبيران نگرش شدهمقايسه دفاع

زادهمجيد نيااحمد اديب دوستاسد رضا 87-86كريم تحصيلي سال ايذه واحد اسالمي آزاد دانشگاه ابتدايي ، آموزشي گروه دروني شدهارزيابي دفاع

پوراحمدپورييونس حسين خرميمحمد سراج ايرانناصر وتربيت تعليم نظام ابتدايي دورهي اجتماعي تعليمات كتب محتواي در شهروندي تربيت شدهبررسي دفاع

فرغالمعلي زادهاديبي معرف خرميعبدالمهدي سراج مصرفناصر الگوي اصالح به توجه ميزان مبناي بر ابتدايي مقطع وپنجم چهارم هاي پايه بخوانيم درسي كتاب محتواي شدهتحليل تصويب

پوشبهاره سياه خرميارجمند سراج صنوبريناصر انديمشكمحمد شهرستان متوسطه مدارس بخشي اثر با سازماني فرهنگ رابطه شدهبررسي دفاع

عصارهاعتمادياناعظم قوروليعليرضا زاده آقا 1390-1389محرم تحصيلي سال دزفول شهرستان دبيرستان انساني رشته سوم پايه آموزان دانش تحصيلي عملكرد با فراشناخت راهبردهاي بين رابطه شدهبررسي دفاع

نژادزهره سوارياالسوند پوركريم بختيار 1389سعيد - 1388 تحصيلي سال در سليمان مسجد شهر متوسطه مقطع مرد و زن معلمان شغلي رضايت و زمان مديريت بين شدهرابطه تصويب

مقدمامانيطاهر صفايي مرعشيمسعود منصور 1388سيد - 1389 سال در ايالم استان ابتدايي مقطع دولتي مدارس با انتفاعي غير مدارس آموزشي هاي مؤلفه تطبيقي شدهبررسي دفاع

منشامكانيانزينب مرادي رضادوستفردين دزفولكريم اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان تحصيلي عملكرد با اعتقادي رشد و معنوي هوش گانه وچند ساده رابطه شدهبررسي دفاع

پورعبدالكريم شكارياميني عصارهعباس اطالعاتعليرضا فناوري رشته آموزان دانش عملكرد با تفكر هاي سبك شدهرابطه دفاع

باورصادينگين پوربابادي حسين شاهيمحمد اهوازسكينه شهر راهنمايي سوم پايه دختر آموزان دانش استدالل مهارت و تحصيلي پيشرفت بر سخنراني و محور مساله شيوه به رياضي درس آموزش بخشي اثر شدهمقايسه تصويب

پورسعيد پورباقر قدم اله بخشعزت فرح آبادسعيد خرم شهرستان يك ناحيه راهنمايي مدارس آموزان دانش رياضي درس تحصيلي پيشرفت و درس كالس مديريت هاي سبك بين رابطه شدهبررسي دفاع

زادباقريانفريدون علي نور خرميرحمن سراج 89-90ناصر تحصيلي سال در شهر دره شهرستان ابتدايي مقطع آموزگاران شغلي رضايت و سازماني تعهد با كار محيط در معنويت رابطه شدهبررسي تصويب

منشبانوزادهمحمد مرادي زادفردين علي نور دزفولرحمن اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان در تحصيلي عملكرد با انگيزشي باورهاي و تنظيم خود يادگيري هاي سبك چندگانه و ساده رابطه شدهبررسي دفاع

بختيار صنوبريباويرسيد زادمحمد علي نور 1389-رحمن سال در دهلران شهرستان در تعليماتي راهنمايان عملكرد با انتظارات اين انطباق ميزان و راهنما معلمان آموزشي هاي نقش از آموزگاران و مديران انتظارات مقايسه و شدهبررسي دفاع

زادهبخشيمهدي معرف شاهيعبدالمهدي 1388سكينه - 1389 تحصيلي سال شوش شهرستان در ابتداييي دوره پنجم پايه پرورش و آموزش نظام اخالقي اهداف تحقق ميزان ومطالعه شدهبررسي دفاع

منشبديعيمهناز مرادي سواريفردين 387كريم - 1389 تحصيلي درسال دزفول شهرستان تربيت و تعليم مديران-وكارشناسان معلمان، ديدگاه از ابتدايي دوره در فعال تدريس هاي روش اجراي توسعه در موثر عوامل شدهبررسي دفاع

نژادعليرضا شبرفي هاشمي صادقيسيداسماعيل دزفولرضا شهرستان ابتدايي مدارس سوم پايه در كمي ارزشيابي با توصيفي ارزشيابي مشمول آموزان دانش رواني بهداشت شدهمقايسه تصويب

زادهحمزه چراغ شكاريبويري پورعباس حسين indianaمحمد الگوي بر تكيه با تربيتي علوم رشته ارشد كارشناسي مقطع تربيتي آراء و فلسفي مكاتب درس مجازي آموزش شدهطراحي دفاع

بخشمريم خرميبهروزي سراج زادناصر علي نور دانيالرحمن شوش شهرستان ابتدايي مقطع پسر و دختر آموزان دانش تحصيلي پيشرفت با مدارس سازماني فرهنگ بين رابطه شدهبررسي دفاع

سپهونديبيرانوندزهرا علي خرميمحمد سراج آبادناصر خرم شهرستان متوسطه سوم سال دختر آموزان دانش تحيلي پيشرفت با انگيزشي هاي باور و گارند هشتگانه هوش رابطه شدهبررسي تصويب

مهرمنصوره زادپويا علي نور خرميرحمن سراج دزفولناصر واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيئت اعضاي و كاركنان ميان در سازماني شهروندي رفتارهاي ابعاد سطح شدهارزيابي دفاع

نسبپيريعفت برومند خرميمسعود سراج دزفولناصر شهرستان ابتدايي مدارس كمي و توصيفي طرح سوم پايه آموزان دانش در دهي_يادگيري) ياد (فرآيند ها نگرش و ها مهارت شدهمقايسه تصويب

خرميتواضعفروزان سراج زادهناصر معرف انديمشكعبدالمهدي شهرستان متوسطه و راهنمايي ابتدايي، مقاطع در آنان بخشي اثر با مديران روانشناختي سرسختي و شغلي استرس شدهرابطه دفاع

زادهمحمد شكاريتوفيق زادهعباس معرف المهدي دزفولعبد واحد آزاد دانشگاه دانشجويان و علمي هيئت اعضاي ديدگاه از الكترونيكي آموزش اجراي سنجي امكان شدهبررسي دفاع

شاهيتيماسعبدالزهرا مرعشيسكينه منصور اهوازسيد شهر پرورش و آموزش سازمان كارشناسان ديدگاه از پيشنهادات نظام موفقيت بر مؤثر عوامل شدهبررسي دفاع

علي عصارهجعفريمحمد پورعليرضا الهام 88-1387حسين سال در دهلران شهرستان رياضي درس در راهنمايي سوم پايه آموزان دانش تحصيلي افت بر موثر عوامل شدهبررس دفاع

زادجالليفريبا علي نور خرميرحمن سراج معلمانناصر شغلي رضايت با آن رابطه ميزان و دمينگ مدل اساس بر ايالم شهر آموزشي هاي دبيرستان جامع كيفيت مديريت سطح شدهارزيابي دفاع

بهبهانفرشته زادهجوكار معرف پورعبدالمهدي الهام خوزستانحسين استان شرقي محلي يادگيري مراكز آموزشياران و خودشان،مديران ديدگاه از بومي زندگي هاي مهارت زمينه در سوادان نو آموزشي هاي نياز شدهبررسي دفاع

شحردانيعبدالجليل هاشمي مرعشيسيداسماعيل منصور شوشسيد و انديمشك دزفول، دانشگاهي پيش آموزان دانش در پيشرفت انگيزش و يادگيري هاي سبك با شخصيتي عوامل بين گانه وچند ساده رابطه شدهبررسي دفاع



عصارهحزيننسيم قوروليعليرضا زاده آقا آموزشيمحرم درسي ريزي برنامه در 6 منطقه اسالمي آزاد هاي دانشگاه علمي هيأت اعضاي مشاركت راهكارهاي شدهبررسي دفاع

نيسيحلواييمحمد شاهيعبدالكاظم تحسكينه سال در دزفول شهرستان ابتدايي مقطع رياضي درس در آموزان دانش تحصيلي پيشرفت با رياضي كتاب آموزشي اهداف از پنجم پايه آموزگاران استفاده ميزان بين رابطه شدهشناسايي دفاع

پورحماديحسن حسين زادهمحمد معرف 1389-1384عبدالمهدي هاي سال در خوزستان دانشگاهي جهاد كاربردي علمي جامع مركز كامپيوتر آموزشي گروه دروني شدهارزيابي تصويب

غريبوندشهناز سواريخدري وكريم نورالدين محبي سليمانمحمدحسين مسجد شهر متوسطه مقطع اول پايه دختر آموزان دانش بخشي اثر خود و تحصيلي عملكرد بر زمان مديريت هاي مهارت آموزش شدهتاثير تصويب

نسبخسروپناهمريم برومند خرميمسعود سراج 90-89ناصر تحصيلي درسال ، رشداخالقي حسب بر ايران ابتدايي دوره اجتماعي تعليمات آسمان، هاي هديه ، بخوانيم هاي كتاب محتواي شدهتحليل دفاع

نژادشهرزاد عصارهخسروي پورعليرضا الهام هاحسين دانشگاه اين علمي هيئت ديدگاه از خوزستان) (استان 6 منطقه آزاد هاي دانشگاه درسي هاي برنامه سازي المللي بين موانع شدهبررسي تصويب

خرميدالوندامير سراج نسبناصر برومند دزمسعود آبياري شبكه كارشناسان ديدگاه از اي حرفه هاي مهارت بهبود بر خدمت ضمن هاي آموزش اثربخشي شدهبررسي تصويب

پوردريسمريم بختيار پورسعيد حسين اهوازمحمد شهر حاشيه پنجم پايه دختر آموزان دانش تحصيلي عملكرد بر مطالعه هاي مهارت شدهتاثير دفاع

پوردوستييداله بختيار مرعشيسعيد منصور سالهايسيد بين در ايالم استان پرورش و آموزش توسعه چهارم برنامه اهداف با ها آن مقايسه و متوسطه دوره دانش و كار ي شاخه با متوسطه دوره نظري شاخه دروني كارايي شدهمقايسه دفاع

بانفروزان شاهيديده پورسكينه الهام نورحسين پيام دانشگاه هاي واحد و مراكز علمي دستياران و علمي هيئت اعضاء ديدگاه از نور پيان دانشگاه در پژوهش انجام موانع شدهبررسي دفاع

منفردنيلوفر ولويربيعي هاشميپروانه جالل مقطعسيد اين در پرورشي مربيان آموزش براي هايي فصل سر ارائه با اهواز شهر دخترانه رانمايي مقطع پرورشي مربيان آموزشي سنجي شدهنياز تصويب

فورچيفاطمه شاهيرجب پورسكينه الهام ايرانحسين حفاري ملي شركت كاركنان عملكرد بر تخصصي هاي دوره بخشي اثر شدهارزشيابي تصويب

شاهيرستميعلي زادسكينه علي نور 80رحمن - 86 سالهاي طي خوزستان استان در استثنايي پرورش و آموزش ابتدايي دوره دروني كارايي شدهارزيابي دفاع

خرميرشيديانكتايون سراج پورناصر حسين -1387محمد 88 دزفول شهرستان متوسطه مقطع عادي مدارس آموزا دانش با درخشان هاي استعداد مدارس آموزان دانش در وخالقيت انتقادي تفكر شدهمقايسه دفاع

نيسيروانفرفاطمه شاهيعبدالكاظم اهوازسكينه شهر راهنمايي سوم دختران در روان سالمت با آن رابطه و بلوغ بهداشت آموزشي نيازهاي شدهبررسي تصويب

زادهكامليا شكاريروشن پورعباس حسين 1388محمد - 1387 تحصيلي سال در اهواز شهر آموزان دانش يادگيري در ابتدايي اول پايه آموزشي كمك هاي كتاب تاثير دررباره معلمان نظر شدهبررسي دفاع

پورزمانيعبدالرضا حسين زادمحمد علي نور -1385رحمن 86 تحصيلي سال در باغملك شهرستان ابتدايي دوره مديران و معلمان گاه ديد از آموزشي هاي گروه عملكرد شدهبررسي دفاع

زادهزمانيسارا معرف پورعبدالمهدي الهام اهوازحسين شهرستان پسرانه مدارس ابتايي دوم پايه زبانه دو و زبانه يك آموزان دانش بين خواندن مهارت شدهمقايسه تصويب

زليخا سواريسپهرسيده هاشميكريم اميديهسيدجالل شهرستان غيرانتفاعي و دولتي هاي دبيرستان تجربي سوم پايه دختر آموزان دانش بين زمان مديريت و مطالعه هاي مهارت مطالعه مقايسه و شدهبررسي تصويب

نيسيسليمانيعليرضا شاهيعبدالكاظم ايالمسكينه استان دانشگاههاي دانشجويان و متخصصان ديدگاه از زبانوادبياتفارسي دانشگاه در كارآفريني هاي مؤلفه و ها استراتژي بندي شدهاولويت دفاع

صنوبريسليمانيمريم ولويمحمد جنسيتيپروانه هاي توليد»نقش «باز انعكاس ي شيوه نظر از متوسطه دوره وزندگي» ودين شناسي ،جامعه اجتماعي «مطالعات كتب محتواي شدهتحليل تصويب

شاهيشوشتريندا شبانيسكينه شيخ هاشمي شهرسيداسماعيل استثنايي آموزشي مراكز ابتدايي مقطع ذهني توان كم آموزان دانش مربيان و والدين ديدگاه از بهداشت) جهاني سازمان (پيشنهادي زندگي گانه ده مهارتهاي تحقق ميزان شدهبررسي دفاع

انعاميشيرآليمريم شاهيعبدالزهرا اهوازسكينه پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات اعضاء بين در شغلي خشنودي و شغلي انگيزش با اوچي تاكه و نوناكا مدل دانش مديريت بين رابطه شدهبررسي تصويب

پورشيرزاديقربان حسين مهديزادهمحمد (89-1388)حسين تحصيلي سال در آن بر موثر عوامل و مهران شهرستان متوسطه آموزان دانش ديدگاه از معلمي شغل اجتماعي منزلت و پايگاه شدهبررسي دفاع

پورشيرمهدشهناز حسين صنوبريمحمد 1387)محمد -1388 تحصيلي سال در انديمشك شهر ابتدايي دوره معلمان كاوي مورد ابتدايي( پرورش و آموزش اعتقادي اهداف با : آسمان هاي هديه درسي محتواي انطباق شدهبررسي دفاع

مطلقپروين خرميصادقي سراج نسبناصر برومند مجريمسعود اول پايه آموزگاران و تربيت و تعليم متخصصان ديدگاه از آن شناسي آسيب و توصيفي ارزشيابي بكارگيري ضرورت شدهبررسي دفاع

انعاميصالحيحسن زادهعبدالزهرا نورعلي 89-88رحمن تحصيلي سال در شوش شهرستان تحصيلي مختلف مقاطع پسرانه مدارس مديران شغلي انگيزش و كار به اشتياق و سازماني جو بين رابطه شدهبررسي دفاع



خرميعبدالهياعظم سراج نسبناصر برومند ايالممسعود شهر پرورش و آموزش مديران خالقيت با خطرپذيري و ابهام تحمل ، تفكر هاي سبك چندگانه و ساده رابطه شدهبررسي تصويب

عصارهعبدالهيسيدنجات بشليدهعليرضا (ع)كيومرث دانيال شوش شهرستان دبستاني پيش دوره بدون و با اول پايه آموزان دانش گفتاري زبان رشد شدهمقايسه دفاع

پورعساكرهاحمد حسين خرميمحمد سراج ماهشهرناصر واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيات اعضاء خدمت ضمن مدت كوتاه هاي دوره آموزشي هاي نياز شدهشناسايي دفاع

خرميعشيريبتول سراج صنوبريناصر 88-محمد تحصيلي سال در دزفول شهرستان متوسطه مقطع سوم پايه آموزان دانش شيمي درس تحصيلي عملكرد با معلم مديريت سبك و پيشرفت انگيزه ، اسنادي هاي سبك بين شدهرابطه دفاع

شاهيعظيميعظيمه بشليدهسكينه دزفولكيومرث شهرستان ابتدايي دوره معلمان ديدگاه از ICT خدمت ضمن آموزش دوره بخشي شدهاثر دفاع

مهرعفت زادهعظيمي معرف منشعبدالمهدي مرادي پنجمفردين پايه علوم و رياضي دروس در كارشناسي مدرك داراي معلمان و كارداني تحصيلي مدرك داراي معلمان و آموزان دانش تحصيلي عملكرد مقايسه و شدهبررسي دفاع

عليرضا پورعلويسيد حسين زادهمحمد معرف ايسنا)عبدالمهدي ايران( دانشجويان خبرگزاري مركزي دفتر خبرنگاران آموزشي سنجي شدهنياز دفاع

خرميغضنفرييعقوب سراج زادهناصر معرف پرورشعبدالمهدي و آموزش توسعه چهارم ساله پنج برنامه طي ايالم استان متوسطه مقطع آموزشي هاي فرصت برابري شدهبررسي تصويب

خرميغالميحسنعلي سراج صادقيناصر دزفولرضا شهرستان دولتي هاي دبيرستان دبيران بين (ICT) بر مبتني تفكر فرآيندهاي ابعاد چندگانه و ساده رابطه شدهبررسي تصويب

وندبديلزري سواريفرج صادقيكريم 90-89رضا سال در تركالكي شهر مدارس ابتدايي پنجم پايه دختر آموزان دانش رياضي درس تحصيلي پيشرفت بر مساله حل آموزش شدهتاثير دفاع

مرعشيفرجينسرين شبانيسيدمنصور شيخ هاشمي (1388-1385)سيداسماعيل هاي سال طي كشور هاي زندان 3 منطقه آموزش مركز خدمت ضمن آموزش هاي دوره سودمندي به نسبت كاركنان نگرش شدهارزيابي دفاع

شاهيفرحانيسعديه بشليدهسكينه -86كيومرث 87 تحصيلي سال اهواز شهرستان پرورش و آموزش در انساني نيروي وري بهره ارتقاء بر موثر عوامل مورد در ودبيران مديران نظرات مقايسه شدهبررسي دفاع

پورآزاده صنوبريفرزان نسبمحمد برومند دزفولمسعود شهرستان ابتدايي مدارس دوم پايه آموزان دانش توصيفي و كمي ارزشيابي به توجه با حركتي، - رواني - عاطفي، ، شناختي عملكرد شدهمقايسه دفاع

خرميفالمرزپورنسيم سراج نسبناصر برومند دزفولمسعود شهرستان روستايي نوسواد زنان تكميلي دوره فراگيران با سواد از پس آموزش هاي برنامه پوشش تحت فراگيران (نگرشي) عاطفي ، شناختي عملكرد شدهمقايسه تصويب

پورسهيال خرميفهيم سراج زادهناصر معرف انديمشكعبدالمهدي شهرستان نظري متوسطه مدارس آموزان دانش تحصيلي پيشرفت با دروني كنترل منبع و شده داده نظم خود يادگيري راهبردهاي چندگانه و ساده رابطه شدهبررسي دفاع

پورسيما بصيريقاسم منصوب شاهيمحمد دانيالسكينه شوش شهرستان متوسطه مقطع دبيران و مديران ديدگاه از تدريس فرايند بر آموزشي هاي گروه عملكرد شدهبررسي دفاع

خرميقالوندحسين سراج زادهناصر معرف انديمشكعبدالمهدي شهرستان راهنمايي مقطع مديران شغلي فرسودگي با رهبري سبك ، كاري) (مشاركت شغلي درگيري گانه چند و ساده شدهرابطه دفاع

بهروزيقنادانفرزانه شبانيناصر شيخ هاشمي دزفولسيداسماعيل شهر ابتدايي مقطع معلمان آموزشي شدهنيازسنجي تصويب

پوركالنترهرمزيمريم حسين پورمحمد بختيار اهوازسعيد شهر حاشيه پنجم پايه دختر آموزان دانش سازگاري بر شهروندي هاي مهارت آموزش تاثير شدهبررسي دفاع

خرميكمانگرفروزان سراج شاهيناصر اهوازسكينه شهر ابتدايي مدارس معلمان و مديران سوي از آنها كاربست و اطالعات رساني روز به موانع شدهبررسي دفاع

شكاريكوششليال عصارهعباس 88-87عليرضا تحصيلي سال در دزفول شهرستان كاردانش هاي هنرستان آموزان هنر ديدگاه از مناسب اجرايي راهكارهاي و الكترونيكي يادگيري هاي شيوه از استفاده موانع شدهبررسي دفاع

نسبكوكبيفاطمه برومند خرميمسعود سراج دزفولناصر شهرستان متوسطه دوره آموزان دانش بين در درسي غير مطالعه به بازدارنده و كننده ترغيب عوامل شدهبررسي تصويب

زادهگراوندشاكرم معرف منشعبدالمهدي مرادي كوهدشتفردين مدارس مديران كارآمدي و ها گيري تصميم در دبيران مشاركت رابطه شدهبررسي دفاع

زادهمهدي زادگلي علي نور صنوبريرحمن 1389-1388محمد سال در دزفول اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان تحصيلي درپيشرفت ( WBMM ) محور) وب ) مديا مولتي ) اي رسانه چند آموزشي برنامه تاثير شدهبررسي دفاع

زادهغالمرضا نسبلوكه برومند خرميمسعود سراج هيجانيناصر هوش و ارتباطي هاي مهارت پرداختن نظر از ابتدايي دوره اجتماعي تعليمات درسي كتب محتواي شدهتحليل دفاع

فريدمريم پورمحمدي حسين نسبمحمد برومند خوزستانمسعود استان پرورش و آموزش پژوهشگران و پژوهشي رابطين ديدگاه از پژوهش انجام به معلمين ي برانگيزاننده عوامل شدهبررسي تصويب

خرميمداحيفريبا سراج زادهناصر معرف ملكشاهيعبدالمهدي شهرستان متوسطه مقطع اول سال دختر آموزان دانش تحصيلي پيشرفت در گروهي ورقابت فردي تالش فردي، رقابت تدريس روش سه اي مقايسه شدهبررسي تصويب

ولويمردانيسارا هاشميپروانه 90-89سيدجالل تحصيلي سال در باغملك و ايذه شهرستانهاي ابتدايي دوره آموزگاران توسط كالس در يادگيري - ياددهي نوين هاي روش درس محتواي بودن كاربردي ميزان شدهبررسي تصويب

فرفروزان خرميمعظم سراج پورناصر حسين دزفولمحمد واحد اسالمي آزاد دانشگاه انساني علوم دانشجويان با مهندسي و فني دانشجويان هويت هاي وسبك انتقادي تفكر هاي مهارت شدهمقايسه دفاع

پيشهمرضيه زادهملك معرف خرميعبدالمهدي سراج دزفولناصر شهرستان هاي دبيرستان مديران و دبيران ديدگاه از رياضي دبيران تدريس) وفنون ها (روش آموزشي هاي نياز شدهبررسي دفاع

زادموسويغالمرضا علي نور عصارهرحمن تحصيلي87-1386عليرضا سال ايالمدر استان راهنمايي و ابتدايي تحصيلي هاي دوره آموزشي هاي فرصت برابري نا ميزان شدهبررسي دفاع

نسبموسوينازي برومند پورمسعود حسين دانيال(ع)محمد شوش شهرستان دانشگاهي پيش آموزان دانش ديدگاه از دانشگاهي تحصيل ادامه براي دانشگاه انتخاب در انگيزشي موثر عوامل شدهبررسي تصويب



سميه زادسيده خرميموسوي سراج صنوبريناصر انتقاديمحمد تفكر پرورش لحاظ به راهنمايي مقطع اجتماعي تعليمات كتب محتواي شدهتحليل تصويب

رضا نيسيمهدويانامير شاهيعبدالكاظم رونالدالنگسكينه و بلير نانسي الگوي از استفاده با خدمت ضمن هاي آموزش هدايت براي راهكارهايي ارائه منظور به اهواز شهر 2 ناحيه ابتدايي مدارس مديران آموزشي سنجي شدهنياز دفاع

وندارسالن شكارينجف عصارهعباس تحصيلي87-1386عليرضا سال انديمشك در اي حرفه و فني رشته انتخاب بر فراگيران فردي و خانوادگي اجتماعي، هاي ويژگي نقش شدهتعيين دفاع

پورغالمرضا داودينصراله شاهيايران كارآْفرينيسكينه هاي مهارت پرورش به توجه با دبستان پنجم ي پايه درسي كتب محتواي تحليل و شدهبررسي دفاع

زادنوراحمديعلي علي نور صنوبريرحمن 1389-1388محمد تحصيلي سال در ايالم استان متوسطه مقطع آموزان دانش تحصيلي پيشرفت با شيمي درس دبيران فلسفي ذهنيت شدهرابطه دفاع

سوارينوريعلي پوركريم بختيار آبدانانسعيد شهر متوسطه سوم پايه پايين و باال تحصيلي عملكرد با آموزان دانش پيشرفت انگيزه و زمان مديريت شدهمقايسه دفاع

مهديزادههمتيبرزو بشليدهحسين ابتداييكيومرث پنجم پايه رياضي و تجربي علوم درسي كتب محتواي در گرايي ساخت رويكرد به توجه ميزان شدهبررسي دفاع

زاديكتارحيم علي نور شاهيرحمن 89-1388سكينه سال انديمشك شهرستان در آنان آموزشي نيازهاي با مدت) (كوتاه خدمت ضمن هاي دوره آموزشي محتواي تناسب ي درباره ابتدايي دوره معلمان نظرات شدهبررسي دفاع

خرمييكتازهرا سراج صنوبريناصر 1389-1390محمد سال در دزفول شرستان پرورش و آموزش اداره كاركنان بين ارتباطات و اطالعات آوري فن گيري بكار با سازماني فرهنگ شدهرابطه تصويب

دوستعصمت خرمييگانه سراج قوروليناصر زاده آقا متوسطهمحرم و راهنمايي مقطع آموزان دانش رياضي درس تحصيلي عملكرد بر فراشناختي هاي آموزش تاثير شدهبررسي دفاع

قنبريسهيال صنوبرييوسف خرميمحمد سراج 1387-1383ناصر تحصيلي هاي سال در دزفول شهرستان راهنمايي مقطع مدارس دروني كارايي شدهبررسي دفاع

آراعبدالكريم نسبدانش برومند خرميمسعود سراج دزفولناصر شهر ابتدايي مدارس در اي رسانه سواد آموزش با آموزگاران آشنايي ميزان شدهبررسي تصويب

مقدمنسيبه زادهاشمي علي نور صادقيرحمن هوشرضا كنترل با شهر دره شهرستان شاغل غير و شاغل مادران ابتدايي پنجم پايه پسر و دختر فرزندان اجتماعي و فردي سازگاري و تحصيلي عملكرد شدهمقايسه تصويب

زادهجوكشتمژگان معرف مشتقاقيعبدالمهدي انسانيسعيد علوم دانشكده تربيتي علوم رشته دانشجويان ديدگاه از كارشناسي و كارداني هاي دوره آموزشي خدمات كيفيت بر موثر عوامل برخي شدهمقايسه تصويب

زادفتحيفروغ علي نور صادقيرحمن هوشرضا متغير كنترل با بهبهان شهرستان در اند نگذرانده يا اند گذرانده را دبستاني پيش دوره كه ابتدايي اول پايه پسر و دختر آموزان دانش سازشي رفتار و تحصيلي عملكرد شدهمقايسه تصويب


