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 پژوهشی  سوابقب: 

 3131پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 

 

 کنفرانسها و همایشها-مقاالت چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی
 

 بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با سبکهای تصمیم گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر-

  8311نشریه مدیریت فردا 

 

 سازمانی ورفتارهای ناسازگار در پرستارانبررسی نقش میانجی استرس شغلی وفرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت -

 8311نشریه علوم پزشکی سبزوار 

 

 ادراک از محیط یادگیری وفرسودگی تحصیلی :نقش واسطه ای تاب آوری --

 13علوم پزشکی سبزوار نشریه 

 

 بررسی رابطه مهارتهای ذهن آگاهی با سبکهای تصمیم گیری در مدیران -

 1333نشریه بهبود مدیریت 

 

 رابطه ادراک از محیط یادگیری وسرزندگی تحصیلی با نقش واسطه ای شناخت وفراشناخت وانگیزه پیشرفت وخودکارآمدی -

 8313دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری 

 



 

 

 آوری مادران کودکان استثنایی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش امید به زندگی و تاب -

8311شاوره و رواندرمانی نشریه فرهنگ م



 

 -سازی تحصیلی با میانجی فیت محیط آموزشی در خودناتوانینقش ک -

 بینی تحصیلی ورزی تحصیلی و خوش گری تعلل

 8311نشریه روانشناسی تربیتی 

 

- The Relationship Between Cognitive Emotion Regulation  and Academic Buoyancy ………… 
Iranian journal of educational Sociology 2017 

-;EXAMINING THE RELATION OF PERSONALITY AND DECISION MAKING STYLES OF 

HAKIM SABZEVARI UNIVERSITY MANAGERS 

 
ARTH PRABHAND :A journal of economicand management  2014 

 

- PREZENTATION OF DECISION MAKING MODEL FOR……. 

 8311مدیریت اجراییدومین کنفرانس  

 

رفتار شهروندی در  بررسی نقش میانجی اعتماد دررضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و -

 بیمارستان مشهد



 8311سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری 

 

 بررسی تاثیر خشم معلم در فرایند مدیریت آموزش-

 8313 سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت ایران

 

 بررسی تاثیر خودنظارتی و منبع کنترل بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش پرورش سبزوار-

 8313سال  18کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 

 

 نقش هیجانات تحصیلی در مدیریت آموزش

 8311 ومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت ایراند

 

 بررسی رابطه الگوهای ارتباطی وسبکهای دلبستگی-

 8313 سومین همایش ملی سالمت روان وتندرستی 

 

 خودپنداره ودینداری با رضایت زناشوییبین رابطه  -

 8313اولین همایش علوم تربیتی روانشناسی وآسیبهای اجتماعی

 

 ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده وخودناتوان سازی با فرسودگی تحصیلی -

 8311همایش کشوری دوران دانشجویی 

 

 بررسی وضعیت کودکان کار وخیابانی -



 8311سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ..

 

  

 رابطه حمایت سازمانی ادراک شده ،ویژگیهای شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی با سرمایه روانشناختی--

 8313 کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره وتعلیم وتربیت

 

 تحصیلیرابطه حمایت اجتماعی ادراک شده واهداف پیشرفت وتاب آوری هیجانی با هیجانات  -

 8313 اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم وتربیت ومشاوره

 

 رابطه اهمال کاری تحصیلی وادراک محیط یادگیری واهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی-

 8313 اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم وتربیت ومشاوره

 

 ایدئولوژی گرایی ومحافظه کاری به مثابه چالشهای فراروی تحول تربیتی 

 8313 چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران

 

- The effect of satellite on hakim sabzevari… 

3rd international conference on modern approach in humanitis 2016 
 

 

 

 



 

 

 طرحهای پژوهشی
 بررسی تاثیر رابطه عوامل شناختی با تصمیم گیری مدیران دفاع-

 8311با موسسه آموزشی صنایع دفاعی -) طرح ارتباط با صنعت (

 8311طرح درون دانشگاهی -رابطه هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری-

 

 

 فعالیتهای پژوهشیسایر 

 و کتابها و پایان نامه ها نشریات علمی پژوهشی متعدد در  داوری مقاالت

 ارشد در زمینه روانشناسی وعلوم تربیتیکارشناسی راهنمایی پایان نامه های 

 برگزاری کارگاهها ی مرتبط با رشته

 و..........

 سوابق اجرایی
 مدیر گروه علوم تربیتی 

 عضو شورای پزوهشی دانشکده 

 عضو کارگروه تخصصی علوم تربیتی 

 استادمشاور انجمن

 مشاور مرکز وشاوره دانشگاه



 دانشگاه فناوریهای نوین و..............عضو کمیته انضباطی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


