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کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

011 
های مورد نیاز شناسایی شایستگی و مهارت

 آموزانمعلمی در تربیت دانش
 مریم مشتاقی شریف زاده 

 نیلوفر عطایی -الهام سلوکی  -فاطمه بخششی  نقش معلم در تربیت سیاسی دانش آموزان 011

011 

ای با اضطراب رابطه ادراکات محیطی مدرسه

امتحان دانش آموزان متوسطه دوم: بررسی 

 ای اهداف پیشرفتنقش واسطه

 دکتر ابوالقاسم شکیبا -علی باقری 

011 
پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس 

 ابعاد شخصیت و هوش هیجانی
 دکتر ابوالقاسم شکیبا -آرزو شیرین زبان 

011 
رابطه بین توانمند سازی روانشناختی و بررسی 

 تعهد سازمانی با عملکرد شغلی معلمان
 دکتر ابوالقاسم شکیبا -ملیحه کاظمی اصفهانی 

011 
بررسی رابطة بین باورهای ا نگیزشی و  ویژگی 

 های شخصیتی با رضایت شغلی معلمان 
 دکتر ابوالقاسم شکیبا -لیال مرشدلو 

001 
نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی  

 دانش آموزان
 فاطمه ایوبی، منیر بازقندی، سکینه داوری

001 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش   تربیت 

 سیاسی و اجتماعی معلم
 عذرا بیدی 

001 
بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی بین معلمان و 

 دانشجو معلمان
  1، علی صدر1، ربابه صنعتی0سیده معصومه علوی

011 
نقش محبّت و مهر ورزی در فرآیند تعلیم و 

 تربیت
 خدیجه خیرآبادی

 معلم در توسعه کارآفرینینقش مراکز تربیت 011
، ابراهیم 1، حسین حیدری1، اسماعیل سعادتی0حسن نودهی

 1سعادتی

 تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی )ره( 011
، 1، ابراهیم سعادتی1، حسین حیدری0محمود جاویدمهر

 1، سیدحسن حسینی1اسماعیل سعادتی

011 
شکوفایی و بقاء جامعه با ایجاد تربیت سیاسی 

 در آموزش پرورش

ابوالفضل حمامی  -محسن خسروآبادی  -حمیدرضا صارمی 

 اول

011 
نقش برنامه های درسی فوق برنامه در 

 ابتدایییادگیری دانش آموزان 
 علی معاون نوق

011 
لزوم تربیت سیاسی اجتماعی متعلمان و 

 معلمان در آموزش و پرورش
 صدیقه عنابستانی

011 
نقش معلم در تربیت سیلسی دانش آموزان  با 

 نگاهی به مدینه فاضله
 [1]، ملیکا کریمی[0]زهرا شکیبا
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011 

های آموزش بررسی میزان اثربخشی دوره

مطالعه: معلمان شهرستان ضمن خدمت )مورد 

 سبزوار(

 1، اسماعیل سعادتی1، حسین حیدری0ابراهیم سعادتی

011 

بررسی نقش معلمان در تربیت سیاسی و 

اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی باتوجه به 

 برنامه درسی مطالعات اجتماعی

،محمد 1،مهدی کالته سیفری1،مجید عابد0سید علی بازقندی

 1،حمید رضا صارمی منش 1حسین علیزاده

011 
نقش معلم در توسعه ی فرهنگی و اجتماعی 

 جامعه
 2علیرضا ارشادی مقدم 1محمد اصغری

011 
بررسی علل انزواطلبی و گوشه گیری دانش 

 آموزان دبستانی 
 هیبت اماموردی، فرهاد طاهری

011 

ضرورت آموزش محیط زیست به دانش آموزان 

بنیادین در آموزش با استناد به سند تحول 

 وپرورش

 [0مرتضی امیری کاخک]

 [1[،محمودجاویدمهر]0مرتضی امیری کاخک] اهمیت مدیریت زمان برای دانش آموزان 011

011 
بررسی راهکارهای اساسی در اثربخشی ولذت 

 بخش کردن اوقات فراغت دانشجو معلمان

، امیر نکوئی 1، محمد حسین بهرامی0حبیب اهلل تقی پور

 1آبادیمحمود 

 1، سعید صولت1، مرتضی بهمن0یاسین حسن زاده بررسی تربیت سیاسی دانش آموزان 011

011 
مسائل ومشکالت تحصیلی آموزش و پرورش 

 در دوره ی ابتدایی
 1، محمود جاویدمهر 1، احسان قارزی  0الیاس پارسایی طلب

011 

بررسی کارکرد های جامعه پذیری سیاسی »

نهاد های تعلیم و در دانش آموزان و نقش 

 «تربیت در آن

 1،محمود جاویدمهر1،سید رضا کبیری0فرزاد پورعلی

 الهام پیرایش نقش معلمان رهبر در تعلیم و تربیت  011

 الهام پیرایش بررسی تطبیقی تربیت معلم در ژاپن و ایران 011

011 
بررسی رابطه هوش اجتماعی معلمان و 

 یادگیری مشارکتی دانش آموزان
 جاویدمهر هانیه

011 
وپرورش ایران و استرالیا در مقایسه آموزش

 دوره ابتدایی

، محمود 1، احسان معصومی اصل 0سید مصطفی حسینی 

 1جاویدمهر

 تربیت از دیدگاه اسالم  011
، رضا باعثی ابراهیم 1، مهدی شکری0مریم خانی ابراهیم آباد 

 1آباد

      1احمد  جبله       1محمد دستورانی 0محمود دستورانی سیاست های کارآمدی آموزش و پرورش 011

011 
نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی 

 دانش آموزان

مهدی 1علیرضا محمدی رئوف، 1طاهره سادات دلبری،0

 مهرآبادی

011 
روش های یادگیری ویاددهی در مراکز تربیت 

 معلم

جاوید ، محمود 1، وحید نامی1، صمد مصرزاده0محمد دوالبی

 1مهر
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011 
نقش معلم در تربیت اجتماعی دانش آموزان با 

 توجه به قرآن و سبک زندگی معصومین)ص(
 1، سعید رازقندی1، حسین قاضی نژاد0حامد سبحانی

110 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ,تربیت 

 سیاسی و اجتماعی و تربیت معلم

ربابه رجایی راد,)مربی پرورشی(اعظم رجایی راد 

)آموزگاردبستان دخترانه رضوان صالح آباد( زهرا رجایی راد 

 ,)آموزگار بنت الهدی صدر(

111 
نقش معلم در تربیت سیاسی و اجتماعی 

 دانش آموزان
 ربابه رجایی راد  محسن سنگ سفیدی زهرا رجایی راد 

111 
تاثیر آموزش در مدرسه و کتب درسی بر 

 جامعه پذیری دانش آموزان ابتدایی 
مریم  [1]حدیثه محمدی زهرا رجب زاده  مریم زنگنه سیده

 [2]فسانه

111 
تاثیر هوش هیجانی بر کار آفرینی کارکنان »

 «دانشگاه فرهنگیان
سجادیگانه-1ایمان مرادی-1محمودجاویدمهر-1رضایی کاظم-  

111 
از چه طریقی می توان تعهد کاری معلمان را  

 افزایش داد

، محمود 1رسولی استادی،مصطفی 0امید رمضانی استادی

 1جاوید مهر

111 
نقش شایستگی های سیاسی و اجتماعی معلم 

 بر تربیت دانش آموزان

، محمدرسول 1، محمدرضا کیوانلوشهرستانکی0حسن زمندی

 1بهمن آبادی

111 
تربیت سیاسی دانش آموزا ن وجایگاه معلمین 

 درآن
 کلثوم سابکزیی1علی اکبر خالقی 1مصطفی سابکزیی،0

 1،محمود جاوید مهر0سید محمد سرچاهی هوش رقابتی در تعلیم وتربیت 111

101 
انگیزه و بررسی راهکارهای افزایش آن در 

 معلمان ابتدایی

. حسینسید دوست .علی وطن1.وحید مالیی ، 1سیدآبادی ،  

مهر.محمود جاوید1،   

101 
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 

 آموزان مقطع ابتداییدانش

علیرضا عظیمی فرمان  1محمود جاویدمهر  0ابوالفضل سیرتی 

 1احمدرضا سدیدی1امین سدیدی  1آبادی 

111 
بررسی تشویق و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی 

 دانش آموزان مقطع ابتدایی
 1، محمود جاوید مهر1، فواد نقرات0حسین شتابی

111 
روش های تعلیم و تربیت از نظر امام صادق 

 )ع(
 1، رضا باعثی ابراهیم آباد1، محسن شکری0شکریمهدی 

111 
بررسی هوش اخالقی در دانشجویان تربیت 

 معلم

محمود 1جوادکیوانلو شهرستانکی0علی شمس ابادی

 1محمود جاوید مهر1رامشک

111 
بررسی نقش مدیر مدرسه در رشد و پرورش 

 آموزانخالقیت دانش
 1یدمهر، محمود جاو1، محمد رضا شهیدی0حیدرعلی مومنی

 راه های پرورش خالقیت در مراکز تربیت معلم 111
،محمود جاوید 1،صادق خواسی0محمد صارمی قلعه نویی

 1مهر

111 

شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز معلمی 

درتعلیم و تربیت دانش آموزان ازنگاه معلمان 

 برتر

 علی صالحی
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111 
نقش خالقیت در دانشگاه فرهنگیان ؛ بعنوان 

 مبنای تعلیم و تربیتنهادِ 
 1، صدیقه طالبی1،زهرا فرهادی صدر0مصطفی طالبی

111 

در جستجوی اثربخشی بررسی تطبیقی 

های اجتماعی در میان تحلیلی شایستگی

معلمان ایران و جهان با نگاهی ویژه به سند 

تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 

 ی درسی ملیبرنامه

 1پور، سعید حسن0رضا عابدی

111 
موضوع:کنترل استرس شغلی و راهبرد 

 موفقیت سازمانی
 .1,سید علی شاد دل1,محمود جاوید مهر0صابر عباس زاده 

111 

بررسی مباحث محیط زیست در کتب علوم 

ی دوم دبستان براساس سند تجربی دوره

تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری 

 اسالمی ایران

، 1ابوذر سیامکی، 1، سید مسعود حسینی0امید عزیزی

 1محمود جاویدمهر

111 
نقش معلم و مدرسه در تربیت سیاسی دانش 

 آموزان
 کبری کیخسروی -فاطمه عطاری -محبوبه فخریه

111 

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق 

سازمانی کارکنان دانشگاه فرهنگیان شهرستان 

 سبزوار

 1،محمود جاویدمهر 1،رضا صمدی 0جواد فراشیانی

111 
: نگاهی بر نقش حرفه ای معلم در نظام  

 و اجتماعی سیاسی 
 محمد امین فکوری

111 
بررسی علل استرس در دانشجویان مراکز 

 تربیت معلم

، محمد یوسف  1، الیاس پارسایی طلب 0احسان قارزی

 1، محمود جاویدمهر 1، علی شادان 1آبادی

111 
آموزش های معلمان ونقش آن بر افزایش بهره 

 وری و کارآیی در دوره ابتدایی
 1،محمود جاوید مهر1، امیراسفندیاری0ابراهیم کاهانی

111 
بررسی تاثیر دانشگاه فرهنگیان بر تربیت دینی 

 دانش آموزان در مدارس

، 1، حسن حسن پور1، عبدالرحمن حاج عظیمی 0براتعلی کرد

 1، محمود جاوید مهر1سعید رفیعی

110 

دانشجومعلمان رشته مقایسه هویت دینی 

دانشگاه   11و  10علوم تربیتی ورودی 

 فرهنگیان عالمه طباطبایی سبزوار

 1، محمدحسین علیزاده0براتعلی کرد

 استرس شغلی و راههای مدیریت آن 111
مرتضی فیض 1دکتر محمود جاوید مهر 1احسان کمالی فر

 محمد مالک  1آبادی

110 
دانشجویان در تفکر انتقادی راهبرد موفقیت 

 مراکز تربیت معلم

[ قصونی محمود 0نام نویسنده : علی محمد محمد نژاد]

 جاویدمهر

111 
نظام آموزشی کشور ژاپن ، معضالت  و جایگاه 

 تربیت معلم درآن )مطالعه موردی(
 خدیجه مشتاقی شریف زاده   

111 

بررسی و مقایسه روش های نوین تدریس و 

تدریس در مراکز روش های تاریخی )قدیم( 

 تربیت معلم

،  محمود جاوید 1،محمد دوالبی1، وحید نامی0صمد مصرزاده

 1مهر
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110 
بررسی جایگاه یادگیری الکترونیک در نظام 

 آموزشی ایران

 1، سعید گرمابی1، جواد حیدری0سید محمد مظلوم سیدآباد

 1داوود خوشرو

111 
برسی نقش معلمان در تربیت سیاسی و 

 آموزاناجتماعی دانش 
 کبری مظلومی 

 معلم در ژاپن و ایرانمقایسه تربیت 111
،سجادپل 1،محمودجاوید مهر0احسان معصومی اصل

 1،آزیتا داوودی1شکسته

111 
سازمانهای های دانش بنیان و ارتباط آن با 

 مراکز تربیت معلّم

، محمود جاوید 1،صمد مصر زاده1، محمد دوالبی0وحید نامی

 1مهر

111 

رابطه سبک زندگی اسالمی با بررسی 

شادکامی دانشجو معلمان در مراکز تربیت 

 معلم

، محمود جاوید 1،حسین شتابی1، مصیب چشمی0فواد نقرات

 1مهر

110 
 

 اصول و مبانی تربیت سیاسی

،  1، سجاد حاجی جمهوری 0مهدی وحدانی عشرت آبادی

 1محمود جاویدمهر

111 
سازمان های یادگیرنده و نقش آن در 

 یادگیری

کاظم  1صادق شاهسوندی 1محمود جاوید مهر   0سجاد یگانه

 1ابوالفضل سیرتی  1رضایی

110 
سیاسی  -: نقش معلم درتربیت اجتماعی

 دانش آموزان

رضاشمس آبادی  ، الیاس دستورانی، طه درخشانفرد، 

 ابوالفضل فاتحی

111 
نقش تشکل های دانشجویی در تربیت سیاسی 

 افراد
 زهرا فهیمی نیا -مریم معینی فر -سبزوارمریم قاسمی 

111 
نقش معلم در آموزش دانش آموزان و  توسعه 

 سیاسی،فرهنگی
 مریم معینی فر -مریم قاسمی سبزوار -زهرا فهیمی نیا

111 
تربیت سیاسی و  نقش آموزش و پرورش در 

 تربیت سیاسی 
 مریم قاسمی سبزوار -زهرا فهیمی نیا -مریم معینی فر

111 
های آزاد الزامات و موانع برگزاری کرسی

 اندیشی در مراکز تربیت معلم
 حسن پوریان -حسین زید ابادی -زهره پوریان

100 
نقش معلم در جنگ نرم با با تاکید بر 

 انمیشین های هالیوودی
 وحیده محمدنژاد، آرزو کریم زاده، زهره عباسی

 


