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مطالعات تربيتي و روانشناسي.22- 98 ،)2( 22 ،
.22

صالحی عمران ،ابراهيم( )2989رويکرد هاي نظري در برنامه هاي درسی آموزش صدنعتی .مجله مطالعات برنامه

درسي .شماره .8-42 :29
.29

صالحی عمران ،ابراهيم ،جعفري صميمی ،احمد .نيلی جمال()2989مقايسه مزيدت نسدبی آمدوزش عدالی و ارزش

افزودهاي اقتصادي در استان کردستان .مجله علو م تربيتي .دوره ششم .شماره 9و.249-230 :4
.24

ايزدي صمد ،صالحی عمران ابراهيم ،قربانی ،عادل(  )2989ارزيابی وضعيت اشتغال دانش آموختگان جامع علمی

رو کاربردي.فصلنامه آموزش عالي ايران .شماره .2-24 :2
.25

صالحی عمران ابراهيم ،ميمنت عابدينی بلترك()2990تحليل محتواي مولفه هاي اطالعات سالمت در کتاب هاي

درسی .مديريت اطالعات سالمت .دوره هشتم،شماره 810-811 :4
.20

صالحی عمران ابراهيم،ابراهيمی قربانعلی ،حسين زاده مليحده( )2989بررسدی عوامدل و انگيدزههداي پيددايش و

گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی غيردولتدی -غيرانتفداعی در ايدران مطالعده موردي:اسدتان مازنددران .مجلاه
مطالعات اجتماعي ايران .شماره 9ف صفحه89-203 :
.23

ابراهيمی قربانعلی ،صالحی عمران ابراهيم ،حسين زاده مليحه( )2989بررسی عوامل موثر بر انگيزه تحصديل

در دانشگاه غيرانتفاعی.فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران.شماره . 33-66: 3
.28

صالحی عمران ابراهيم ،ساالري ضياالدين(  )2992يادگيري ترکيبی رويکردي نوين در توسدعه آمدوزش و فرايندد

ياددهی-يادگيري .راهبرد هاي آموزش .دوره ،5شماره ،2صفحه:
.29

صفار حيدري حجت،صالحی عمران ابراهيم ،رضا يی فريمانی( )2989بررسی ميزان اشنايی و عالقه مندي داندش

آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران .فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات .سال ششم ،شماره
.239-290 .20
 .90صالحی عمران ابراهيم ،اقدايی ،محمد حسن ،هاشم خانی سرفراز( )2992استفاده از روشهاي تصدميمگيري اندد
شاخصه براي انتخاب استاد راهنماي پايان نامه دکتري .فصلنامه "پ وهش و برنامه ريزي در آموزش عالي" ، .شدماره
 ، 05ص00-43
 .92صالحی عمران ابراهيم ،عالی شوندي ،اقدس ()2992سياست پذيرش دانشجويان بومی از اشم اندداز همبسدتگی
ملی .مطالعات ملي ،شماره .34-59 :29
92. Salehi omran. Ebrahim: Char bashlo H. Koshnevisan F. (2022) A survey on the
attention criteria of work components in Iran elementary school textbooks. Journal of
Basic and applied Scintific research. (22) 2. 20902-20895.
 .99ولی پور ،رقيه ،وحيد شاهی کورش ،صالحی عمران ابراهيم( )2992مهارتهاي زندگی دانشجويان دانشگاه علوم
پزشکی مازندران سال ،2989 .مجله ايراني آموزش پزشكي.99-99 :)22(2،
53. Dehgani M; Salehi omran. Ebrahim. et al (2192) Evalutionary tend of logical
thinking in higher education:curricula and development of graduate students logical
thinking. Archives des sciences.832-836 .
 .53صالحی عمران ابراهيم ،ثابتی عبدالحميد ( )2992بررسی مؤلفههاي مسئوليت اجتماعی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی در توسعه منابع انسانی .فصلنامه آموزش عالي ايران0-93 ،
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.90

صالحی عمران ابراهيم ،هاشمي ،سهيال ،چارباشلو ,حسين ( )1331بررسی مقايسهاي مؤلفههاي فرهنگ کار در

کتابهاي درسی دوره ابتدايی و روش تدريس مربيان .دانشور رفتار .سال .23شماره ،42صفحه239-294 :
.93

صالحی عمران ابراهيم ،سهيال هاشمي، ،منصوره ايران نژاد( )1331تحليل محتواي کتابهاي درسی دورهي آموزش

ابتدايی براساس مؤلفههاي شادکامی .فصلنامه علمي-پ وهشي نوآوريهاي آموزشي.شماره .242-204 .44
91. Salehi omran Ebrahim. Chaharbashlo H. (2022) A survey on the attention criteria of
work components in Iran elementary school textbooks. Journal of Basic and applied
Scintific research.01133-01310
93. Ariya S. Abolghasemi. M. Ahmadvand A. Salehi omran. E. (2029)The changing
approch of the higher education development decision making in Iran.IRJBS. Vol 1.
Ariya S. Abolghasemi. M. Ahmadvand A. Salehi omran. E. (2029)Desiging higher

11.

education development Fuzzy expert system in Iran. JMCS. Vol. 1.
.10

صالحی عمران ابراهيم  ،زهرا جعفري کرفسدتانی( )2992بررسدی ميدزان برخدورداري رفتدار شدهروندي سدازمانی

کارکنان دانشگاه مازندران .پزوهشنامه مديريت اجراي علوم اقتصادي.سال اهارم .شماره.89-220 .8
.42

صالحی عمران ابراهيم  ،عباس عزيزنژاد() 2992بررسی اخالق پژوهی در متون اسالمی و قرآنی (با تأکيد بدر آثدار
ول

مارل

حضرت آيت اهلل جوادي آملدی)" .فصلنامه قران و علوم بشري دانشگاه مازندران".سال
161-101 :1
 .49صالحی عمران ابراهيم  ،الهه رحمانی( )2992بررسی و شناسايی شايستگيها و مهارتهاي اشتغالزاي زنان در صنعت
(مطالعه موردي :شرکت فوالد مبارکه اصدفهان) .فصلنامه آموزش مهندسي اياران .دوره  ،25شدماره  ،53بهدار ،2992
صفحه .39-52
 .44صالحی عمران ابراهيم ( )2992بررسی زمينه ها و عوامل موثر براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي فنی و حرفه
اي .فصلنامه مهارت آموزي .شماره  2صفحه.25-9:
.45

صالحی عمران ابراهيم  ،الهه رحمانی قهدريجانی( )2992بررسی شايستگی هاي کانونی در برنامه هاي اموزش

هاي فنی و حرفه اي :مروري برمباحث نظري و تجربيات کشورها  .فصلنامه مهارت آموزي .شماره 2صفحه.92-3
.40

صالحی عمران ابراهيم ،ميمنت عابدينی ،حليمه کنطورای( )2992بررسی ديدگاه مديران دوره هاي ابتدايی،

راهنمايی و متوسطه درباره هويت ملی .13 .سال  24شماره  9صفحه25-49:
.43

صمد ايزدي ،ابراهيم صالحی عمران ،سيروس منصوري(  )2992بررسی صالحيت حرفه اي معلمان مرد دوره

متوسطه شاخه علوم انسانی برمبناي رويکرد سازنده گرايی .مطالعات آموزش و يادگيري .دوره اهارم .شماره اول .بهار و
تابستان.23-2.
 .48صمد ايزدي ،ابراهيم صالحی عمران ،کوروش فتحی ،ميمنت عابدينی( )2989تجزيه و تحليل محتواي کتاب هاي
درسی دوره ابتدايی بر اساس مولفه هاي اموزش سالمت .فصلنامه نواوري هاي اموزشي .شماره .299 99
 .49ابراهيم صالحی عمران ،يمنت عابدينی ،سيروش منصوري ()1911تحليل محتواي کتاب هاي درسی دوره
ابتدايی برمبناي مولفه هاي امنيت اجتماعی .فصلنامه پژوهش هاي انتظامی .سال اهارم شماره سوم.
 .50ابراهيم صالحی عمران،عرفانه قاسم پور .احترام قاسم پور(  )2992مسئو ليت پذيري دانشگاهه  .نهادينه کردن
ويژگی هاي انسان کامل در دانشجويان .فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمي.سال سوم ،شماره29-98 :2
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.52

ابراهيم صالحی عمران ،الهه رحمانی قهدريجانی ( )2992مساله اشتغال دانش آموختگان اموزش عالی و ضرورت

توجه به مهارت هاي اشتغالزاي بازار کار در طرح امايش اموزش عالی .فصلنامه آموزش عالي ايران .سال  .5شماره
سوم28-58:
 .52ابراهيم صالحی عمران ،ترانه عنايتی ،عشرت ولی پور ( )2992بررسی شاخص هاي کيفيت زندگی در کتاب هاي
درسی دوره اموزش ابتدايی .فصلنامه تعليم و تربيت .سال .29شماره .45-02 :4
.59

صالحی عمران ابراهيم ،هاشمي ،سهيال ،چارباشلو ,حسين ( )1331ميزان توجه به مهارتهاي اشتغال زا در محتواي

کتب درسی دوره آموزش راهنمايی ايران .فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني .دوره پنجم .شماره .08-95 :20
.54

کرمی مرتضی ،صالحی عمران ابراهيم  ،خشنودي فر هاحر( )2992نياز سنجی آموزشی مديران شرکت برق

منطقه اي مازندران مبتنی بر الگوي شاايستگی . .دوفصلنامه مطالعات برنامه ريري آموزشي .شماره.209-283 .2
.55

اقا ميرزايی ،طاهره ،صالحی عمران ابراهيم(  )2992بررسی عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان( مطالعه

موردي ،دانشگاه علوم و فنون مازندران .نامه آموزش عالي .سال پنجم ،شماره .223-240 :20
.50

صالحی عمران ابراهيم ،قاسم زاده آناهيتا ( )2992بررسی مهارت هاي عمومی مرتبط با کيفی سازي آموزش هاي

فنی و حرفه اي از منظر ذينفعان .دوفصلنامه نوآوري و ارزش آفريني ،سال دوم ،شماره .29-42 ،4
.53

اقا ميرزايی ،طاهره ،صالحی عمران ابراهيم(  )2999عوامل موثر بر ارزشيابی عملکرد اعضاي هيات علمی توسط

دانشجويان .دوماهنامه راهبرد هاي آموزش در علوم پزشكي .دوره  ،3شماره .53-02 :2
58. Tajari,M.,S., Salehi Omran,E.,& Hashemi,S.(2195). Examining need for
Psychological capital and proposing a model for pay attention to it in in-service training o
employee. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social
Science,9(6),pp.9951-9933.
 .59ثمري عيسی .يمنی دوزي محمد .صالحی عمران ابراهيم ،گرايی نژاد غالمرضا ( )2992بررسی و شناسايی عوامل
موثر در فرايند توسعه دانشگاهی در دانشگاههاي ايران .دوفصلنامه مطالعات برنامه ريري آموزشي .شماره.03- 290 4
)00. Abedini Baltork M. , Nasresfahani A., Mohammadi M. Salehi Omran E. ( 2025
Application os construtivist curricula in higher education in Iran. Merit Research Journals
of Education and Review. Vol. 9(9).
عابدينی بلترك ميمنت ،نصر اصفهانی احمد رضا ،محمدي مهدي ،صالحی عمران ابراهيم ( )2999عناصر برنامه
.02
ي درسی سازنده گرا در آموزش پزشکی :مطالعا موردي .مجله ايراني آموزش پزشكي.888-893 .)20( 24 .
.02

صالحی عمران ابراهيم ( )2999آسيب شناسی مديريت آموزش هاي مهارتی .فصلنامه مهارت آموزي .سال دوم.

شماره .25-48 ،8
بنی عقيل آسيه ،صالحی عمران ابراهيم ،فاضلی محمد( )2999ارتباط سرمايه فرهنگی با عملکرد علمی
.09
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال  .2992مجله توسعه پ وهش در پرستاري و مامايي .دوره  ،22شماره،2
.52-58
بنی عقيل آسيه ،صالحی عمران ابراهيم ،فاضلی محمد( )2999بررسی ارتباط کيفيت زندگی و عملکرد دانشگاه
.04
علوم پزشکی گاستان و ارائه مدل پيش بين .توسعه آموزش جندي شاپور .سال  ،5شماره .298-240 ،9

8

ارائه و چاپ مقاله در كنفرانس هاي داخلي:
 .2ابراهيم صالحی عمران)2932( ،علل و عوامل موثر در بی عالقه گی و کم توحهی دانشدجويان رشدته هداي دبيدري بده
دروس تربيتی .اهارمين سمپوزيوم جايگاه تربيت .وزارت آموزش و پرورش .2932
 .2ابراهيم صالحی عمران)2989( ،آموزش هاي فنی و حرفه اي .پنجمدين همدايش ملدی کدار.تهران ،وزارت کدار و امدور
اجتماعی 2989.
 .9ابراهيم صالحی عمران)2989( ،آموزشهاي فنی و حرفه اي ،مهارت هاي اساسی و تحوالت اجتماعی .مجموعه مقداالت
اا شده در همايش آموزشهاي فنی و تحوالت اقتصادي  ،اجتماعی و فرهنگی .اداره کل آموزش هاي فنی و حرفه اي
استان مازندران.2989 .
 .4ابراهيم صالحی عمران)2982( ،زن و توسعه :تحليلی بر کاربرد نظريه هاي سرمايه انسانی و اجتماعی .دفتدر مطالعدات
زنان دانشگاه مازندران2982.
 .5ابراهيم صالحی عمران)2980( ،بررسی گسترش آموزش عالی در ايران با رجوع خاص به مشارکت زنان .دفتر مطالعات
و برنامه ريزي فرهنگی و اجتماعی وزارات علوم و تحقيقات و فن آوري.2980 .
 .0يداهلل مهر علی زاده ،ابراهيم صالحی عمران)2989( ،اا مقاله تحت عنوان :آيا اصال حات آموزش عدالی در ايدران در
جهت تحوالت جهانی شدن است؟ همايش آموزش عالی و توسعه پايدار .مجموعه مقاالت همايش .جلد دوم .مو سسده
پژوهش و بر نامه ريزي آموزش عالی2989 .
 .3ابراهيم صالحی عمران،يداهلل مهر علی زاده ()2989اا مقاله تحت عنوان :تغييرات بازار کار ،توسعه آمدوزش عدالی و
سرمايه اجتماعی .همايش آموزش عالی و توسعه پايدار .مجموعه مقاالت همايش .جلد اول .مو سسه پژوهش و بر نامده
ريزي آموزش عالی2989 .
 .8ابراهيم صالحی عمران)2984( ،آموزشهاي فنی و حرفه اي ،تحوالت اجتماعی و اقنصادي .مجموعه مقاالت اا شدده
در همايش آموزشهاي فنی و تحوالت اقتصادي  ،اجتماعی و فرهنگی .اداره کل آموزش هاي فندی و حرفده اي اسدتان
مازندران.2984 .
 .9آموزش عالی و پرورش روحيه کار آفرينی در دانشجويان :مدورد بررسدی دانشدگاه مازندران.سدمنان دانشدگاه سدمنان.
همايش ملی آموزش عالی و کار آفرينی.2980 .
 .20تبيين و کار بست نظريه سارنده گرايی در تدريس علوم .همدايش منطقده اي يداددهی و يدادگيري در آمدوزش علدوم.
سلماس ،دانشگاه آزاداسالمی واحد ماکو.2988 .
 .22ارائه الگوي ارزيابی در کيفيت در آموزشی عالی براساس رويکرد سيستمی .مجموعه مقاله هاي همايش ملی نظدارت و
ارزيابی آموزش عالی.دانشگاه شهيد بهشتی.2983 .
 .22تبيين مولفه هاي اساسی برنامه درسی براي ايجاد و توسعه مهارتهاي اشتغال زاي بازار کار در اقتصاد جهانی. .هشتمين
انجمن مطالعات برنامه درسی.بابلسر دانشگاه مازندران.2983
 .29جهانی شدن ،افت کيفيت آموزشی و خصوصی سازي در آمدوزش. .هشدتمين انجمدن مطالعدات برنامده درسی.بابلسدر
دانشگاه مازندران.2983
 .24تدداثير آمددوزش هدداي جهددانی در رشددد حرفدده اي معلددم .هشددتمين انجمددن مطالعددات برنامدده درسی.بابلسددر دانشددگاه
مازندران.2983
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 .25ابراهيم صالحی عمران ()2988توسعه منابع انسانی ورويکرد هاي نظدري .همدايش ملدی مندابع انسدانی .دانشدگاه آزاد
اسالمی قائم شهر.2988.
 .20برنامه درسی اموزش عالی و مهارتهاي اشتغالزاي بازار کار در اقتصاد جهانی .همايش برنامه درسدی آمدوزش عدالی در
ايران .دانشگاه تبريز.2988
 .23تبيين ضرورت توجه به مهارتهاي اشتغالزادر برنامه ي درسی اموزش عالی.همايش برنامه درسی آموزش عالی در ايران.
دانشگاه تبريز.2988
 .28برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربيتی به پرورش مهارتهاي کار آفرينی .همايش برنامه درسی آموزش عالی
در ايران .دانشگاه تبريز.2988.
 .29تجزيه و تحليل محتواي کتاب هاي درسی برمبناي مولفه هاي خالقيت.سومين کنفرانس ملی خالقيت شناسی تريز و
مهندسی و مديريت نوآوري ايران 5-0.آبان .تهران(خانه معلم). 2989.
 .20نقش تفاوت هاي جنسيتی در هويت يابی تحصيلی و شغلی دانشجويان و بررسی آن در مباحث روانشناسدی .همدايش
تفاوتهاي جنسيتی در روانشاسی .دانشگاه ازاد اسالمی واحد شبستر 20 .آذر .2989
 .22ارايی و ايستی آموزش سالمت در کتداب هداي درسدی دوره ابتددايی.اولين همدايش ملدی عوامدل اجتمداعی مدوثر
برسالمت.دانشگاه علوم پزشکی ايران .تهران 22و  22مهر ماه .2989
 .22بررسی ميزان آگاهی دانشجويان از حقوق شهروندي و ابعاد آن .همايش ملی رويکردها ،جالش ها و راهبردهاي برنامده
درسی تربيت شهروندي .دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت .اسفند .2989
 .29بررسی تفکر انتقادي و خالق در دوره هاي آموزش ضمن خدمت معلمان.دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسی
ايران :برنامه درسی تربيت معلم .تهران ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی20 ،و 22اسفند .2989
 .24ابراهيم صالحی عمران ،سعيديغموري()2989بررسی مها رتهاي اشتغال زاي بازار کار فارغ التحصيالن آموزش عدالی از
ديدگاه مديران و کار فرمايان .همايش ملدی دانشدگاه ،دانشدجو و نيداز هداي جامعده .اصدفهان .دانشدگاه اصدفهان29 .
ارديبهشت .2989
 .25ابراهيم صالحی عمران)2989( ،دانشجو و انتخاب شيوه خاص تحصيل حضدوري ،نيمده حضدوري و غيدر حضدوري در
دانشگاه :يک تحليل اقتصادي .همايش ملدی دانشدگاه ،دانشدجو و نيداز هداي جامعده .اصدفهان .دانشدگاه اصدفهان29 .
ارديبهشت .2989
 .20ابراهيم صالحی عمران ،اقدس عالی شوندي( )2990بررسی سياست پذيرش دانشجو در دانشگاه هداي ايدران .همدايش
بين المللی مديريت ،آينده نگري کار آفرينی و صنعت در آموزش عالی .سنندج ،دانشگاه کردستان28 .و 29ارديبهشت
.2990
 .23ابراهيم صالحی عمران ،عبدالحميد ثابتی ()2990بررسی مولفه هاي مسئوليت اجتماعی دانشگاه هدا و مراکدز آمدوزش
عالی در توسعه منابع انسانی .همايش بين المللی مديريت ،آينده نگري کار آفرينی و صنعت در آموزش عالی .سنندج،
دانشگاه کردستان28 .و 29ارديبهشت .2990
 .28ابراهيم صالحی عمران ،حسين اهارباشلو ()2990بررسی روابط دانشگاه و صنعت در ايران :مطالعه تطبيقی با توجه به
تجربيات کشور هاي موفق .همايش بين المللی مديريت ،آينده نگري کار آفرينی و صنعت در آمدوزش عدالی .سدنندج،
دانشگاه کردستان28 .و 29ارديبهشت .2990
 .29ابراهيم صالحی عمران ،سميه محمدي زاد( )2990تحليل محتواي کتاب هاي درسی دوره ابتدايی بدر اسداس حيطده
شناختی درس تربيت بدنی .همايش ملی تحول بنيادين در نظام درسی ايران .مشدهد .دانشدگاه فردوسدی مشدهد28 .
ارديبهشت .2990
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 .90ابراهيم صالحی عمران)2990( ،علوم تربيتی و اشتغال .اولين همايش علمی دانشدجويان علدوم تربيتدی ايدران .تهدران.
دانشگاه شهيد بهشتی 24.ارديبهشت .2990
 .92ابراهيم صالحی عمران ،منصوره ايران نژاد،زهرا جعفري ( )2990بررسی نقش آموزش هاي دينی در شادکامی فدردي و
اجتماعی .مازندران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،همايش ملی دين ،دانشگاه و علوم انسانی 23 ،اسفند .2990
 .92ابراهيم صالحی عمران ،منصوره ايران نژاد ،زهرا جعفري ( )2990اهميت و ضرورت شکل گيري بسدتر هداي فرهنگدی
شادي و نشاط در دانشگاه اسالمی .مازندران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،همايش ملی دين ،دانشگاه و علوم انسانی23 ،
اسفند .2990
 .99ابراهيم صالحی عمران ،زهرا جعفري ،منصوره ايران نژاد)2990 ( ،حايگاه و نقش معنويت در محيط کار و نقدش آن در
بهبود رفتار شهروندي سازمانی در دانشگاه اسالمی  .مازندران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،همايش ملی دين ،دانشدگاه و
علوم انسانی 23 ،اسفند .2990
 .94ابراهيم صالحی عمران ،عرفانه قاسم پور (  )2990بررسی نظرات دانشجويان در باره ويژگی انسان کامدل در اسدالم در
رفتار دانشجويان :مورد بررسی دانشگاه مازندران .مازندران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،همايش ملی دين ،دانشگاه و علوم
انسانی 23 ،اسفند .2990
 .95ابراهيم صالحی عمران ( )2990سخنران ويژه همايش ملدی" مهدارت آمدوزي و اشدتغال در ايدران" .تهدران .سدازمان
آموزش فنی و حرفه اي کشور .2992
 .90بررسی تناسب رشتههاي تحصيلی در فرايند گسترش و آمايش آموزش عالی(مطالعه موردي :دانشدگاه شدمال کشدور)
همايش بين المللی" آمايش در آموزش عالی .بابلسر دانشگاه مازندران.2992 .
 .93ابراهيم صالحی عمران ،مجتبی تجري ( )2992بررسی ديدگاههاي انتقدادي در آمدايش آمدوزش عدالی .همدايش بدين
المللی" آمايش در آموزش عالی .بابلسر دانشگاه مازندران.2992 .
 .98ابراهيم صالحی عمران ،سميه محمديزاد ،زهرا جعفري( )2992سير تحوالت آمايش سرزمين در ايران ودستاوردهاي
آن در برنامه ريزي آموزش عالی .همايش بين المللی" آمايش در آموزش عالی .بابلسر دانشگاه مازندران.2992 .
 .99ابراهيم صالحی عمران ،الهه رحمانی()2992مسأله اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و ضرورت توجه به مهارتهاي
اشتغال زاي بازار کار در طرح آمايش آموزش عالی .همايش بين المللی" آمايش در آموزش عالی .بابلسر دانشگاه
مازندران.2992 .
 .40ابراهيم صالحی عمران ،الهه رحمانی()2992بررسی شايستگی هاي کانونی در برتامه هاي آموزش هاي فندی و حرفده
اي :مروري بر مباحث نظري و تجربيات کشورها .همايش ملی" مهارت آموزي و اشدتغال در ايدران" .تهدران .سدازمان
آموزش فنی و حرفه اي کشور .2992
 .42ابراهيم صالحی عمران ()2992بررسی زمينه ها و عوامل موثر براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي فنی و حرفه اي.
همايش ملی" مهارت آموزي و اشتغال در ايران" .تهران .سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 92خرداد .2992
 .42ابراهيم صالحی عمران ،مجتبی تجري()2992سرمايه فرهنگی به عنوان يک ضرورت فرهنگی در اموزش عالی.
 .49ابراهيم صالحی عمران ،مريم برادران()2992دانشگاه پژوهشی يک ضرورت براي سرمايه گذاري در جهت توسعه
اقتصادي و اجتماعی .تهران .همايش ملی اينده پژوهی2992 .
 .44ابراهيم صالحی عمران ،مولود اثاري()2992بررسی وضعيت تدريس رايانه دانش اموزان دوره متوسطه فنی و حرفه اي
شهرستان ساري .همايش ملی" مهارت آموزي و اشتغال در ايران" .تهران .سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 92
خرداد.2992
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 .45ابراهيم صالحی عمران ،سميه محمديزاد ،زهرا جعفري ،منصوره ايران نزاد()2992بررسی تناسب بين دانشگاههاي
سنتی و مجازي ومقاطع تحصيالتت کميلی .کنفرانس بين المللی توسعه تحصيالت تکميلی .تهران  .دانشگاه تربيت
مدرس 2 .خرداد2992
 . .40ابراهيم صالحی زهرا فرهمند()2992امايش جنسيت دانشجويان  .کنفرانس بين المللی توسعه تحصيالت تکميلی.
تهران  .دانشگاه تربيت مدرس2992 .
 .43بررسی و واکاوي عوامل ايجاد توسعه تحصيالت تکميلی و .کنفرانس بين المللی توسعه تحصيالت تکميلی .تهران
تهران  .دانشگاه تربيت مدرس2992 .
 .48آمايش اموزش عالی و گسترش بخشهاي اموزش غير دولتی .کنفرانس بين المللی توسعه تحصيالت تکميلی .تهران
تهران  .دانشگاه تربيت مدرس2992 .
 .49ابراهيم صالحی عمران ،زهرا ممتاز()2992بررسی عوامل اجتماعی موثر برا اجراي موفق نظام اموزش مهارت و فناوري
 .همايش بين المللی مهارت اموزي و اشتغال ارديبهشت 92
 . .50ابراهيم صالحی زهرا فرهمند()2992آمايش اموزش عالی زير ساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی .همايش ملی
اقتصادمقاومتی با رهيافت توليد ملی .دانشگاه باهنر کرمان 25 .ارديبهشت 2992
 .52ابراهيم صالحی عمران ،مجتبی تجري ()2992موانع پيش روي کار افرينی در دانشگاه ..کنفرانس ملی کار افرينی.
تهران دانشگاه شاهد20 .و 22مهر .2992
 .52ابراهيم صالحی عمران ،عرفانه قاسم پور()2992بررسی شاخص ها و اصول اخالق در پژوهش با نگاهی به متون
اسالمی .اولين همايش ملی اسالم و ارزش هاي متعالی با تاکيد بر اخالق .تهران .اولين همايش ملی اسالم و ارزش
هاي متعالی با تاکيد بر اخالق .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی 8 .اسفند.
 .59حسين اهارباشلو ،ابراهيم صالحی عمران ،فاطمه خوشنويسان( )2992بازنگري در برنامه هاي درسی آموزش فنی و
حرفه اي با تاکيد بر مهارتهاي اشتغال زا .همايش ملی تغيير در برنامه درسی دوره اي هاي تحصيلی آموزش و
پرورش ..بيرجند 25-24.اسفند دانشگاه بيرجند.
 .54ابراهيم صالحی عمران ،معصومه محمديان( )2992رابطه توده اي شدن آموزش عالی و گسترش کار آفرينی .همايش
ملی دانشگاه کار آفرين ،صنعت دانش محور .دانشگاه مازندران25 .و  20ارديبهشت.
 .55ابراهيم صالحی عمران ،زينب کرم خانی ،آمنه قربانی نيا( )2999آسيب شناسی ازمون هاي عملی مهارت حرفه اي در
آزمون هاي عملی از ديدگاه مربيان .دومين همايش بين المللی مهارت آموزي و اشتغال 23 .ارديبهشت .تهران سازمان
آموزش فنی و حرفه اي.
 .50ابراهيم صالحی عمران ،زينب کرم خانی)2999( ،رتبه بندي شايستگی هاي مورد نياز بازار کار جهانی در سطوح
مختلف مديريت در صنايع و شرکت ها  23 .ارديبهشت .سومين همايش بين المللی مهارت آموزي و اشتغال .تهران
سازمان آموزش فنی و حرفه اي.
 .53ابراهيم صالحی عمران ،زينب کرم خانی)2999( ،بررسی جايگاه بين المللی شدن آموزش عالی در اسناد فرادستی و
سهم ايران در آموزش بين المللی در مقايسه با ساير کشور ها .همايش بين المللی توسعه آموزش عالی فرامرزي:
فرصت ها و االش ها .دانشگاه فردوسی مشهد 24.ارديبهشت.
 .58تيموري ميترا ،ابراهيم صالحی عمران )2999( ،الگوي بين المللی شدن دانشگاه ها( با تاکيد بر نقش دولت و دانشگاه
ها .همايش بين المللی توسعه آموزش عالی فرامرزي :فرصت ها و االش ها .دانشگاه فردوسی مشهد 24.ارديبهشت.
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 .59شکري عاطفه ،ابراهيم صالحی عمران ،مهرداد مدهوشی)2999( ،بررسی و تعيين استرا تژي مناسب براي بين المللی
شدن آموزش عالی ايران با استفاده از ماتريس  .SWOTهمايش بين المللی توسعه آموزش عالی فرامرزي :فرصت ها
و االش ها .دانشگاه فردوسی مشهد 24.ارديبهشت.
 .00کاکايی ،فهيمه،فاطمه عطاران ،ابراهيم صالحی عمران )2999( ،برنامه درسی :رهيافتی نو بسوي دانشگاه فرامرزي.
همايش بين المللی توسعه آموزش عالی فرامرزي :فرصت ها و االش ها .دانشگاه فردوسی مشهد 24.ارديبهشت.
 .02ابراهيم صالحی عمران ،فاطمه حسين تبار )2999( ،بررسی نظري اثرات سرمايه اجتماعی برتوسعه و گسترش خوشه
هاي صنعتی .همايش ملی کارافرينی و رقابت پذيري .دانشگاه مازندران 90 .ارديبهشت.

ارائه و چاپ مقاله در كنفرانس هاي بين المللي:
-2ارائه مقاله تحت عنوان :
A Study of the relationship between higher education expansion and dialogue among .
civilisationsدر کنفرانس بين المللی گفت و گوي تمدن ها .ورشو  .لهستان.2982 .
-2ارائه مقاله تحت عنوان:
 Expansion of higher education in Iran and women's participationدر کنفرانس بين المللی آمدوزش
مردمان بومی – کانادا –. 2982
-9ارائه مقاله تحت عنوان :
 The reasons of women's representation in Iranian universitiesدر کنفرانس بين المللدی تحقيقدات
آموزشی در اروپا – هامبورگ آلمان . 2982
-4ارائه مقاله تحت عنوان :
 Vocational training in relation to adults in Iranدر کنفرانس يونسکو – تايلند . 2982
-5اا مقاله تحت عنوان :
 Growth and development of university in Iran and women's representation.در کنفدرانس
آموزش عالی براي قرن  – 22مالزي . 2982
-0ارائه مقاله تحت عنوان :
Higher education expansion with relation to Nation-State in the age of globalisation.
در کنفرانس تعليم و تربيت  ،مشارکت و جهانی شدن .جمهوري اک ،پراگ2004, .
-3ارايه مقاله تحت عنوان :
A study of factors determining on technical and vocational trainees placement (case study:
Iran).
در کنفرانس بين المللی تحقيقات آموزشی در اروپا – يونان. 2989
 -8ارائه مقاله تحت عنوان :
A study of women's participation in public life in Iranian context.Paper presented at the
XVI World Congress of Sociology. Durban. South Africa 29-29 July 2000.
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:  پذيرش مقاله تحت عنوان-3
Higher education expansion and new labour market’s needs: A Theoretical
discusion. Presented for the EERA conference. Dublin 2005.
:  ارائه مقاله تحت عنوان-01
A study about women's employment among the university's graduates: case study
mazandaran university.Paper presented at the EERA conference.Geneva 2000.
:  ارائه مقاله تحت عنوان-22
Higher educational opportunity for Iranian women and social change. Paper presented at
the Globalization, inequality and the life course conference. Department of Sociology,
University of Groningen, The Netherlands, Sept. 2-2, 2003.
: ارائه مقاله تحت عنوان-22
Employability skills training in higher education. Paper presented at the ECER conference
20-22 Sept. 2008 Goteborg.
:  ارائه مقاله تحت عنوان-29
Explanation of the expansion of higher education in Iran with reference to women. Paper
presented at the British Association for International and Comprative Education (BAICE)
Research student conference. Gender and Education: Policy and practive, 5th May 2000.
University of Sussex Institute of Education.
:  ارائه مقاله تحت عنوان-41
Employability skills with considering social capital in Iranian HE .Paper presented at the
International conference on learning innovation in science anf technology ICLIST
conference 41- 42 Feb. 4242.Pattaya.Thahiland.
:  ارائه مقاله تحت عنوان-42
Supply side explanations for the women 's participation in higher education in Iran with
considering nation-state formation. Paper presented at the World congress of sociology.
22-23 July 2020. Gothenburg, Sweden.
:  ارائه مقاله تحت عنوان-41
Content analysis of elementary textbooks based on global education components. Paper
presented at the globalization and localization in call international conference 2-9 Dec.
2020. Sabah. Malaysia.

:چاپ چكيده در كنفرانس
 دومدين همدايش ملدی. دانشگاه اصدفهان. اصفهان.تبيين پيامد هاي فراروي افزايش حضور زنان در موسسات آموزش عالی
.2989.انجمن آموزش عالی ايران
 دانشدگاه شدهيد.تهران. همايش ملی نظارت و ارزيابی آمدوزش عدالی. رويکرد حرفه گرايی و ارزيابی اقتصادي،آموزش عالی
.2983 .بهشتی
پژوهشدکده مطالعدات فرهنگدی و. تهران. فرصت ها و االش هدا:بررسی انواع سرمايه ها و برنامه هاي آموزش علوم انسانی
.2989. همايش بين المللی علوم انسانی در ايران. تحقيقات و فناوري،اجتماعی وزارت علوم
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بررسی االشهاي آموزش علوم انسانی در آموزش عالی ايران.کنگره ملی علوم انسانی.پژوهشدگاه علدوم انسدانی و مطالعدات
فرهنگی2985 .
 .02تحليل مفهوم شهروندي و جايگاه آن در جامعه اسالمی .مازندران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،همايش ملی دين ،دانشگاه
و علوم انسانی 23 ،اسفند .2990
 .09بررسی نقش دانشگاه اسالمی در ايجاد شادي و بهزيستی روانی .مازندران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،همايش ملی دين،
دانشگاه و علوم انسانی 23 ،اسفند .2990
 .04سرمايه روانشناختی به عنوان رويکردي نو در تضمين کيفيت نظام هاي اموزشدی .تهدران کنفدرانس ملدی ارزشديابی و
تضمين کيفيت در نظام هاي اموزشی2992 .
Higher education and employability skills with considering social capital.HERDSA
conference. 8=44 July 4222. Australia.
Iranian female graduate and their employment situation. ECER conference 4242. Helsinki.
Finland.

شركت در دوره ها و كارگاههاي مختلف آموزشي و تحقيقي:
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شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان « روش تحقيق کمی و کيفی » .دانشگاه مازندران . 2982
شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان « آشنايی با شيوه هاي ارزشيابی آموزشی » .دانشگاه مازندران . 2982
شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان « روش تدريس زبان انگليسی (. » )2دانشگاه مازندران . 2982 :
شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان « آشنايی با اينترنت و پايگاههاي اطالعاتی »  .دانشگاه مازندران . 2982
شددددرکت در کارگدددداه آموزشددددی تحددددت عنددددوان « روشددددها و فنددددون تدددددريس پايگاههدددداي اطالعدددداتی »
دانشگاه مازندران .» 2982
شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان « ميزگدرد تخصصدی بررسدی مسدايل اجتمداعی اسدتان مازنددران » دانشدگاه
مازندران .» 2982
شرکت در دوره آموزشی و اجرائی ارخه مديريت بهره وري .انجمن بهره وري ايران 2984

مجري و تدريس در كارگاههاي آموزشي:
.2
.2
.9
.4

برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی" مهارت هاي روش تدريس" براي مدرسان دانشگاههاي علمدی و کداربردي
استان مازندران در سال .2983
برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی”روش تحقيق براي مديران و کارشناسان بنياد شهيد و امورايثارگران اسدتان
مازندران در دانشگاه مازندران سال .2980
برگزاري و تدريس شش دوره کارگاه آموزشی" روش تدريس" براي اعضاي هيات علمی دانشدگاه علدوم پزشدکی
بابل.2989
برگزاري و تدريس کارگاه آموزشی" روش تحقيق و مقاله نويسی" براي اعضاي هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی
بابل.2989
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 .5مجري کارگاه آموزشی" آشنايی با شيو ه هاي ارزشيابی آموزشی" براي اعضداي هيدات علمدی دانشدگاه مازنددران
.2982
 .0مجري کارگاه آموزشی" روشها و فنون تدريس" براي اعضاي هيات علمی دانشگاه مازندران .2982
 .3برگزاري و تدريس کارگاه آموزشی" روش تدريس" براي اعضاي هيات علمی گروه برق دانشگاه مازندران .2982
 .8برگزاري و تدريس کارگاه آموزشی" روش تدريس" براي مربيان ادره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مازندران
.2980
 .9برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی”روش تحقيق" براي مدرسان دانشگاههاي علمی و کاربردي استان مازندران
در سال .2985
 .20برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی”روش تحقيق" براي مدرسان دانشگاههاي علمی و کاربردي استان مازندران
در سال .2980
 .22برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی”روش تحقيق" براي مديران و کارشناسان خدمات درمانی تدامين اجتمداعی
استان مازندران.2985.
 .22برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی"طراحی پروپوزال تحقيقاتی" براي اعضاي هيات علمدی دانشدگاه پيدام ندور
منطقه 9کشور .2982
 .29برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی" مهارت هاي روش تدريس" براي مدرسان دانشگاههاي علمدی و کداربردي
استان مازندران در سال .2989
 .24برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی" روش تحقيق" براي مدرسان دانشگاههاي علمی و کاربردي استان مازندران
در سال .2989
 .25برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی" توانمندسازي اعضاي هيات علمی در روش تدريس" بدراي اعضداي هيدات
علمی دانشگاه علوم وفنون بابل 2990
 .20برگزاري و تدريس در کارگاه آموزشی" توانمندسازي اعضاي هيات علمی در روش تدريس" بدراي اعضداي هيدات
علمی دانشگاه مازندران 2992
 .23تدريس در کارگاه ملی " اشنايی با مفاهيم و نظام هاي جديد در زمينه يادگيري مدام العمر .تهران کميسيون ملی
يونسکو در ايران و وزارت اموزش و پرورش .تهران .2992
 .28تدريس در کارگاه ملی " يادگيري مدام العمر در ايران :االش ها ،دستاوردها و اشم انداز اينده .تهران کميسيون
ملی يونسکو در ايران و سازمان آموزش فنی و حرفه اي .تهران 22 ،مهر .2992
.29

دبير همايش هاي ملي در كشور:
.2
.2
.9
.4

دبير همايش ملی« دانشگاه و گفتگو ي تمدنها » محل برگزاري همايش :دانشگاه مازندران .2982
دبير همايش ملی « جايگاه گفتگوي تمدنها در بين اقشار مختلف جامعه » محل برگزاري همايش  :دانشگاه مازنددران
.2980
دبير همايش اول ملی آموزسهاي فنی وتحوالت اقتصادي  ،اجتماعی و فرهنگی .دانشگاههاي مازندران وتهدران و اداره
کل آموزش هاي فنی و حرفه اي استان مازندران .در سال.2989
دبير همايش دوم ملی نقش آموزسهاي فنی و تحوالت اقتصادي ،اجتماعی .با همکاري دانشگاههاي مازندران و تهدران,
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اداره کل آموزش هاي فنی و حرفه اي استان مازندران .در سال.2984
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 .5عضو هيات علمی همايش ايثارو شدهادت:االش هدا و فرصدت هدا در حدوزه هداي فرهنگ،اقتصداد و سياست.دانشدگاه
مازندران 2983
 .0عضو هيات علمی همايش ملی"نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار".کانون همبستگی فرهنگيان ايران .2989
 .3عضو کميته علمی همايش بين المللی "آموزش و يادگيري غيررسمی .دانشگاه فردوسی مشهد .2985
 .8عضو کميته علمی همايش ملی”انسان معاصر،دين و کارکرد هاي آن" دانشگاه مازندران .2984
 .9عضو کميته علمی همايش"فرهنگ کار" دانشگاه آزاد اسالمی ساري .2984
 .20عضو کميته علمی .هشتمين انجمن مطالعات برنامه درسی.بابلسر دانشگاه مازندران.2983
 .22دبير همايش ملی نظارت و ارزيابی آموزش عالی.دانشگاه شهيد بهشتی .2983
 .22عضو کميته علمی همايش طرح مسائل اجتماعی استان مازندران2988 .
 .29عضو کميته علمی همايش ملی فرصت ها و االش ها اجتماعی ،امنيتی در سواحل درياي خزر .ساري .2989
 .24عضو کميته علمی همايش بين المللی مديريت ،آينده نگري ،کارآفرينی و صنعت در آموزش عالی .انجمن آموزش عالی
ايران2990.
 .25عضو کميته علمی همايش ملی دانشجو ،دانشگاه و نياز هاي جامعه .دانشگاه اصفهان2989 .
 .20عضو کميته علمی همايش دين ،دانشگاه و علوم انسانی .دانشگاه مازندران 2990
 .23دبير کميته علمی همايش بين المللی" آمايش در آموزش عالی" .دانشگاه مازندران 2992
 .28عضو کميته علمی همايش ملی" مهارت آموزي و اشتغال در ايران" .تهران .سازمان آمدوزش فندی و حرفده اي کشدور
.2992
 .29عضو کميته علمی اولين همايش بين المللی" مهارت آموزي و اشتغال در ايران" .تهران .سازمان آموزش فنی و حرفده
اي کشور .2992
 .20عضو کميته علمی سومين همايش بين المللی" مهارت آموزي و اشتغال در ايران" .تهران .سازمان آموزش فنی و حرفه
اي کشور .2999
 .22عضو کميته علمی اهارمين همايش بين المللی" مهارت آموزي و اشتغال در ايران" .تهدران .سدازمان آمدوزش فندی و
حرفه اي کشور .2994

افتخارات:
 .2پژوهشگرنمونه دانشگاه مازندران در سال .2989
 .2استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال2985
 .9دريافت لوح تقدير از معاون رييس حمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی به عنوان مدير موفق درتوسدعه ورزش اسدتان
مازندران در سال2984
 .4دريافت لوح تقدير از استاندار مازندران به عنوان مدير موفق درتوسعه ورزش استان مازندران در سال2984
 .5دريافت لوح تقدير از استاندار مازندران به عنوان مدير موفق در اجراي طرح تکريم مردم و جلب رضايت اربداب رجدوع
در سال 2982
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پژوهشگرنمونه دانشگاه مازندران در سال .2989
پژوهشگرنمونه استان مازندران 2990
استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال2992
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عضويت در انجمن هاي علمي:
 .2انجمن علمی آموزش عالی ايران
 .2انجمن بين المللی جامعه شناسی International sociological association
دروس تدريس شده در دوره هاي كارشناسي ارشد:
Course Thought:
Systemic thinking in educational planning for MA Students
Theories of educational planning for MA Students
Economic of education for BA & PhD students
Research methodolog in education for MA students
دروس تدريس شده در دوره دكتري:
روش هاي برنامه ريزي آموزشی در توسعه ملی و منطقه اي
روش تحقيق کمی و کيفی درآموزش عالی
اقتصاد آموزش عالی
پژوهش کمی و کيفی در آمورش عالی
سياست گذاري دراموزش عالی
راهنمايي و مشاوره بيش از 011پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
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