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معاونت اجتماعي نیروی  ناظر: )  بررسي تطبیقي در ده کشور مختلف، پلیس و آموزش همگاني 

 6 اداره کل مطالعات و تحقیقات اجتماعي(  –انتظامي 

93-1392  
 زلزله رد شرقي آذربايجان برق نیروی توزيع شرکت بحران مديريت تجربیات و خدمات بررسي 

شرقي ( آذربايجان برق نیروی توزيع ) ناظر: شرکت ارسباران  
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1393 
آموزان ) ناظر:  دانش قومي هويت با احتماعي خودکارآمدی و هیجاني هوش رابطه بررسي 

 دانشگاه شهید مدني آذربايجان (
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  مقاالت علمي چاپ شده درمجالت علمي و پژوهشي  -5

دانشجويان.  ديدگاه از غربي و شرقي آذربايجان استانهای نور پیام دانشگاه آموزشي مراکز ماتخد کیفیت ارزشیابي

 در ريزی برنامه و نادری، پژوهش اهلل عزت دکتر ، عسكريان مصطفي دکتر ، بهرنگي محمدرضا دکتر ، زوار تقي

 4شماره  1386 زمستان ،(46 پیاپي«   ) عالي آموزش

 آموزان. تقي زوار، فريبا جعفری. مطالعات دانش خودکارامدی باورهای اساس بر یيادگیر رويكردهای بیني پیش

  1393بهار ،19 شماره ،11 تربیتي، دوره روانشناسي

Investigating the Relationship between Self-Belief and Effectiveness of High School Managers. Taghi 

zavvar, Ehsan bagher. Journal of Behavioral Sciences in Asia. December 2013 

Impact of Psychological Capital and Social Capital on the Job Stress and Deviant Behaviors in Clinical 
Staff, Abolfazl Ghasemzadeh; Taghi Zavvar; Adibeh Rezaei. Volume 4, Issue 4, Autumn 2015, Page 
149-154 

 زوار، تقي زاده، حسین معلمان. سمیه خودکارامدی باورهای سنجش مقیاس پايايي و روايي های صشاخ  بررسي

 1389تابستان و پويش، بهار مصرآبادی، فصلنامه جواد



 کننده تعديل نقش بر تاکید با تحلیلي فرا پژوهش: تحصیلي پیشرفت بر يادگیری راهبردهای آموزش بخشي اثر

 11شماره  1392 بهار«  تربیتي گیری ، اندازه زوار تقي ، مصرآبادی جواد ، آداب عرفاني جنسیت. الهام

 کشور. الهام داخل در زيربط پژوهشي مطالعات فراتحلیل: تحصیلي پیشرفت های شاخص فراشناخت؛ تعامل نقش

 3شماره  1392 تابستان ،(19 پیاپي«   ) عالي ، آموزش زوار تقي ، مصرآبادی جواد ،*  آداب عرفاني

 ، عظیمي متوسطه. محمد دوره آموزان دانش تحصیلي عملكرد با تنظیمي خود يادگیری و تحصیلي فرسودگي هرابط

 38شماره  1392 پايیز«  درسي ريزی برنامه در ، پژوهش زوار تقي ، پیری موسي

 میانجي اثرات به توجه با سازماني شهروندی رفتار و استرس با شخصیتي های ويژگي ساختاری -علي روابط برازش

 شناسي روان های ، پژوهش زوار تقي ، حسني محمد ،* علیشاهي زاده قاسم فردی. ابوالفضل پاسخگويي رفتار

 9شماره  1392 بهار«  اجتماعي

 ،* زاده قاسم سیاسي. ابوالفضل رفتار و شهروندی رفتار با پاسخگويي رابطه در بودن باوجدان میانجي نقش بررسي

 12شماره  1392 زمستان«  اجتماعي شناسي روان های ، پژوهش يالله فیض زهرا ، زوار تقي

 ، مصرآبادی جواد ،* رحماني هیجاني. سامان هوش و خواني ذهن براساس غیرمنضبط و منضبط آموزان دانش تمايز

 47شماره  1392 پايیز«  آموزشي های ، نوآوری زوار تقي

 صادق ، وکیلي مراغه. راحله شهرستان متوسطه مدارس دبیران سازماني تعهد و روانشناختي توانمندسازی رابطه

 2شماره  1392 تابستان«  آموزشي مديريت و ، رهبری زوار تقي ، آوارسین ملكي

 ، مصرآبادی جواد ،* رحماني منضبط. سامان غیر و منضبط آموزان دانش خواني ذهن و هیجاني هوش ی مقايسه

 4شماره  1392 زمستان ،(8 پیاپي«   ) مدرسه شناسي ، روان زوار تقي

،  زوار تقي ، مصرآبادی جواد ، فیضي تحصیلي. ايوب های بازده بر گروهي تدريس های روش اثرات فراتحلیل

 2شماره 1393 زمستان و پايیز ،(67 پیاپي« ) يادگیری و آموزش مطالعات

 منضبط دانشجويان نبی تمايزگذاری در تحصیلي عملكردهای و شخصیت صفات مدرسه، به عاطفي های مولفه نقش

  1394 هشتم،بهار ارزشیابي، سال و آموزش جباری. نشريه زوار، ثريا مصرآبادی، تقي انضباطي. جواد مشكل داری و

 خدمتگزاری. ابوالفضل فرهنگ گر میانجي نقش: فردی پاسخگويي و اجتماعي مسئولیت با ای حرفه اخالق رابطه

 تابستان ،2 شماره نهم فناوری، سال و علوم در رضايي. اخالق يبهاد مهديون، اهلل روح زوار، تقي زاده، قاسم

1393 

 مهديون؛ اهلل علمي. روح هیئت اعضای پژوهشي و آموزشي عملكرد در ارتباطات و اطالعات فناوری هایمهارت نقش

 .آموزشي شیابيارز و گیری اندازه مطالعات کمری. سیه شاکری شادی کش؛ ناوه فرهاد زاده؛ قاسم ابوالفضل زوار؛ تقي

  156-133 صفحه ،1395 بهار ،13 شماره ،6 دوره



 ويرن شاه درمان. عارف و بهداشت شبكه در 10015 ايزو الزامات اساس بر ترکیبيزشموآ منظا اجرای سنجيامكان

 - 1395-1) - 16 حضرتیان. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، دوره فاطمه ، زاده قاسم ابوالفضل زوار، تقي ،*

 63 -71، ص (78:  پیاپي شماره

 مجامع علمي : فهرست مقاالت ارائه شده در -6

اولین سمینار علمي ترويج  ، تقي زوار،بررسي رابطه برخي عوامل با سودمندی دوره های آموزش بزرگساالن روستائي

  1375–مور دام و منابع طبیعي ا

مور دام و اولین سمینار علمي ترويج ا اظم فرجادنیا، . تقي زوار، کارزشیابي اقتصادی دوره های آموزشي ترويجي

 1375–منابع طبیعي 

 1379–همايش امام تربیت خانواده  . تقي زوار،)ره( سیمای معلم در انديشه امام خمیني 

، تقي زوار، همايش ارشد مديران اطالعاتي های سیستم بر تاکید با سازمان در اطالعاتي های سیستم و اطالعات

 1390، محاسبات و ارتباطات اطالعات، صنعتي کاربردهای توسعه

-ايش قران کريم سفینه النجاهدومین هم . موسي پیری، تقي زوار،نقش اصل اعتقادی توحید در تربیت از منظر قران

1388 

 -همايش روانشناسي پیام نور . موسي پیری، تقي زوار،آشنايي دبیران دوره راهنمايي با روش های نوين تدريس

1389 

همايش  . تقي زوار، موسي پیری، درآمدی بر لزوم تدوين برنامه درسي آموزش زبان فارسي در مناطق غیرفارسي زبان

 1389-دو زبانگي و آموزشي 

 کاظم مهدی علیشاهي، زاده قاسم ابوالفضل زوار، تقي، سازماني مديريت اطالعاتي های سیستم خبره، های سیستم

 1392، ديجیتال عصر در آموزش، همايش بیطالي زاده

 1392، کار و کسب مديريت ملي همايش اولین .زوار تقي پور، عظیم احسان، مدارس در  دانش مديريت

محمد عظیمي، ، مدل تجربي فرسودگي تحصیلي، يادگیری خودنظم داده و انگیزش پیشرفت با عملكرد تحصیلي

 1391شجويان،  ششمین سمینار سراسری بهداشت رواني دانموسي پیری، تقي زوار، 

آسیه سپهری، جواد بررسي مقايسه ای دانش آموزان منضبط و دارای مشكالت انضباطي از لحاظ عملكرد خانواده، 

 1391نخستین همايش ملي شخصیت و زندگي نوين، مصرآبادی، تقي زوار، 

المللي دانشجويي اعتیاد، اولین گنگره بین  زهرا فیض الهي، تقي زوار، بررسي رابطه جرات ورزی با استعداد اعتیاد،

1391 



غیوری  منیره فرنیا، محمدعلي زوار، تقي، ارزيابي دروني گروه علوم تربیتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

 1392هفتمین همايش ارزيابي کیفیت در نظام هي دانشگاهي، 

 المللي بین کنفرانس زوار، اولین تقي ، يوسفي معنوی. سمیه هوش و عادالنه دنیای باورهای بین رابطه

 1394 – تربیتي علوم و روانشناسي

زوار،  تقي ، جعفری پروين ، جعفری دانشآموزان. فريبا يادگیری رويكردهای در پیشرفت هدف جهتگیری نقش

 1394 – جامعه شناسي آسیب و تربیتي روانشناسي،علوم پژوهشي علمي همايش اولین

 زوار، کنفرانس تقي ، محمودی بانه. نوشین شهرستان مدارس در مديران اثربخشي و استعداد مديريت ی رابطه

 1394 – انساني علوم و مديريت المللي بین

 توسعه ملي کنفرانس ، دومین زوار تقي ، نیا رحیمي بو آموزان. شب دانش کالسي رفتارهای در همساالن نقش

 1394 – فرهنگي و اجتماعي مطالعات روانشناسي، و تربیتي علوم در پايدار

 تربیتي علوم ملي همايش ، نخستین يوسفي سمیه ، زوار ابتدايي. تقي دوره در اخالقي هوش به توجه ضرورت

 1393 - شناسي روان و

 فراگیردر کیفیت مديريت اجرای چگونگي با مديران هدفمند سازماني فراموشي های مولفه میان رابطه تعیین

 1393 – مديريت المللي بین ، همايش زوار تقي ، پور عظیم چايپاره. احسان شهرستان مدارس

 المللي بین ، همايش حضرتیان فاطمه ، زوار تقي ، ويرن شاه انساني. عارف منابع مديريت در گیری تصمیم

 1393 – مديريت

 حضرتیان فاطمه ، زوار تقي ، ويرن شاه دولتي. عارف سازمانهای در دانش مديريت آموزشي راهبردهای و موانع

 1393 – مديريت المللي بین ، همايش

 1393 – مديريت المللي بین حضرتیان، همايش فاطمه زوار، تقي ويرن، شاه سازمان. عارف در زمان مديريت

 موسي ، زوار تقي ، جیني شیره فزوني معلمان. رضا چندگانه ی قومي هويت رشد در اسالمي دينداری نقش

 1393 - مديريت المللي بین ،  همايش پیری

،  جیني شیره فزوني رضا ، پیری موسي ، زوار معلمان. تقي سازماني شهروندی رفتار در اسالمي ریديندا نقش

 1393 – مديريت المللي بین همايش

 فزوني رضا ، پیری موسي ، زوار معلمان. تقي سازماني شهروندی رفتار در چندگانه قومي هويت رشد نقش

 1392 – اسالمي ايران فرهنگ و قومیت ، همايش چیني شیره



 معلمان. ابوالفضل فردی پاسخگويي سطح ارتقای در مديران فرهنگي تنوع مديريت مهارتهای بكارگیری نقش

 1392 – اسالمي ايران فرهنگ و قومیت ، همايش زاده کاظم مهدی ، زوار تقي ، زاده قاسم

 تقي ، زاده داداش مجید هیجاني. هوش اساس بر راهنمايي آموزان دانش چندگانه قومي هويت رشد بیني پیش

 1392 – اسالمي ايران فرهنگ و قومیت ، همايش زوار

 مصر جواد ، رحماني هیجاني. سامان هوش و خواني ذهن اساس بر منضبط غیر و منضبط آموزان دانش تمايز

 1391 – نوين زندگي و شخصیت ملي همايش ، نخستین زوار تقي ، آبادی

 تقي آبادی، مصر جواد ، رحماني منضبط. سامان غیر و منضبط آموزان دانش خواني ذهن ای مقايسه بررسي

 1391 – نوين زندگي و شخصیت ملي همايش ، نخستین زوار

 قرآن ملي همايش ، سومین زوار تقي ، پیری روايات. موسي و قرآن در تربیت عقالني رويكردهای به نگاهي

 1389 – عصر النجاه سفینه کريم

 

 جویان ) کارشناسی ارشد (راهنمایی پایاننامه دانش -7

 بالیني کارکنان انحرافي رفتارهای و شغلي استرس بر اجتماعي سرمايه و روانشناختي سرمايه تعاملي نقش بررسي

 رضايي. اديبه: دانشجو ، قاسمزاده، تقي زوار و ابوالفضل: راهنما تبريز. استاد شهر درماني-آموزشي هایبیمارستان

: راهنما استاد اعتیاد. از پیشگیری جامع سند اهداف به وصول جهت در بهزيستي يغیررسم هایآموزش نقش بررسي

  حسنوند. مريم: دانشجو کلیبر، حبیبي و رامین زوار تقي

 زوار، تقي: راهنما تحصیلي. استاد انگیزش بیني پیش در دانشجويان ذهني بهزيستي و رفتاری سبک از ادراک رابطه

 جويا. راستین فريده: انشجود مصرآبادی، جواد: مشاور استاد

 زوار، تقي: راهنما آموزان. استاد دانش يادگیری های حیطه و اثرمندی خود بر گروهي مفهومي های نقشه اثربخشي

 امیريان. لیال: دانشجو مصرآبادی، جواد: مشاور استاد

 شهر یمتوسطه یدوره دبیران شغلي تعهد با اجتماعي پیشرفت هایهدف و شناختيمعرفت باورهای یرابطه

 ابراهیمي. بهاره: دانشجو اسديان، سیروس: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما . استاد91-92 سال در کامیاران

 مدنيشهید دانشگاه دانشجويان و مديران علمي، هیأت اعضای ديدگاه از استاد عملكرد ارزشیابي هایشیوه بررسي

 فوزيه حسني. سیده: دانشجو پیری، موسي: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما . استاد91 ـ92 سال در آذريايجان

 سوم سال آموزان دانش تحصیلي خواهي کمک بر بدبیني-بیني خوش درس، کالس ساختار از ادراک رابطه بررسي

 مريم: دانشجو مصرابادی، جواد: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما . استاد91-92تحصیلي سال در کرج شهر متوسطه

 اده.ز روشن



 استاد زوار، تقي: راهنما تحصیلي. استاد خودکارآمدی با فرزندپروری های وشیوه تفكر های سبک رابطه بررسي

 صادقي. نعیمه: دانشجو پیری، موسي: مشاور

 مصرآبادی. و جواد زوار تقي: راهنما سازمان. استاد عملكرد و وری بهره با سازماني جو و فرهنگ رابطه فراتحلیل

 پور. جوادی مهفاط: دانشجو

 دبیرستانِ و راهنمايي معلمانِ تدريس هایسبک و کالس مديريت هایسبک با شغلي انگیزش یرابطه بررسي

 ويسي. امید: دانشجو مصرآبادی، جواد: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما جوانرود. استاد و پاوه های شهرستان

 تحصیلي سال در آذربايجان مدني شهید دانشگاه برق ندسيمه فني گروه و عمران مهندسي فني گروه دروني ارزيابي

 اللهي. فیض زهرا: دانشجو يارمحمدزاده، پیمان: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما استاد .90-91

 خوی شهر متوسطه و راهنمايي مدارس معلمان تعارض مديريت هایسبک با خودکارآمدی باورهای یرابطه بررسي

 زاده حسین سمیه: دانشجو مصرآبادی، جواد: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما ستاد. ا89-90 تحصیلي سال در

 گوزدکني.

-90تحصیلي سال در کاشان شهرستان متوسطه مدارس مديران اثربخشي با خودباوری و گرايي منطق رابطه بررسي

 باقری. احسان: دانشجو پیری، موسي: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما . استاد1389

 دوره آموزان دانش يادگیری رويكردهای با خودکارآمدی باورهای و پیشرفت هدف گیری جهت ی رابطه سيبرر

 فريبا: دانشجو مصرابادی، جواد: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما . استاد89-90 تحصیلي سال در بیجار شهر متوسطه

 جعفری.

 تقي: راهنما تدريس فعال. استاد روشهای از ها آن یریگ بهره میزان با اساتید خالقیت و ارتباطي های مهارت رابطه

 روناک مرادی. :دانشجو پیری، موسي: مشاور استاد زوار،

 استاد زوار، تقي: راهنما ابهر. استاد شهرستان متوسطه مدارس مديران اثربخشي با سازماني وسالمت جو رابطه مطالعه

 محمد قهرماني. :دانشجو پیری، موسي: مشاور

 آن مقايسه و اعتیاد از پیشگیری جامع سند اهداف به توجه با هفتم پايه زندگي سبک و تفكر کتاب وایمحت تحلیل

 هاجر کريمیان. :دانشجو پیری، موسي: مشاور استاد زوار، تقي: دبیران. استاد راهنما ديدگاه با

 حمايت میانجي نقش با سازماني اثربخشي با کارکنان ساختاری توانمندسازی با ساختارسازماني رابطه بررسي

 ابوالفضل قاسم زاده،: مشاور استاد زوار، تقي: راهنما تبريز. استاد شهر کاربردی علمي دانشگاههای در سازماني

 پريسا زارع زاده :دانشجو
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زوار.  يارمحمدزاده، تقي سرافراز، پیمان ارسباران. يوسف زلزله در شرقي آذربايجان برق توزيع شرکت تجربیات واکاوی
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