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مقاالت چاپ و پذیرش شده
 .1قاسم زاده ،ابوالفضل؛ حسنی ،محمد؛ زوار ،تقی ( .)1392برازش روابط علی -ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و رفتار
شهرو ندی سازمانی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،دوره ،3
شماره 79-94 :9
 .2حسنی ،محمد؛ حیدری ،زهرا؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1391بررسی نقش و تاثیر اخالق اسالمی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز ،دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسالمی ،سال  ،20شماره 9-32 :2
 .3قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباس زاده میر محمد؛ حسنی ،محمد؛ هاشمی ،تورج ( .)1392مدل ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و
عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی ،فصلنامه علمی -پژوهشی سالمت کار ایران ،دوره  ،10شماره 54-64 :2
 .4حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ کاظمزاده ،مهدی ( .)1392نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس شغلی
کارکنان ،فصلنامه علمی-پژوهشی سالمت و بهداشت ،دوره چهارم ،شماره اول47- 56 :
 .5قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباس زاده میر محمد؛ حسنی ،محمد ( .)1392برازش روابط علی  -ساختاری با وجدان بودن و توافق پذیری با
استرس و رضایت شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی ،فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی ،سال
هشتم ،شماره 95-115 :31
 .6حسنی ،محمد؛ پیغمبری ،طاهر؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1391نقش ابعاد رهبری معنوی در ظرفیت یادگیری و پاسخگویی سازمانی
کارکنان توزیع برق استان آذربایجان غربی ،فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت و توسعه ،سال چهاردهم ،شماره 93-108 :54
 .7حیدری ،زهرا؛ حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1392تاثیر فرهنگ خدمتگذاری در پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی کارکنان
با توجه به نقش اخالق اسالمی کار ،دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسالمی ،سال  ،21ش .151-175 :2
 .8قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباسی ،مهدی ،ملکی ،منظر ( .)1393نقش عواطف مثبت و منفی بر رضایت و عملکرد شغلی اعضای هیات
علمی ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی ،سال نهم ،شماره 140-161 :35
 .9سلمانپور ،حمزه؛ فرید ،ابوالفضل؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ سلمانپور ،صدیقه ( .)1393رابطه طرحواره های ناسازگارانه اولیه با کمال
گرایی :آزمون یک مدل علی ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی ،سال نهم ،شماره 91- 107 :35
 .10قاسم زاده ،ابوالفضل؛ زوار ،تقی؛ فیض الهی ،زهرا ( .)1392بررسی نقش میانجی باوجدان بودن در رابطه پاسخگویی با رفتار
شهروندی و رفتار سیاسی ،فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،سال سوم ،شماره 63-78 :12
 . 11حسنی ،محمد؛ حیدرزاده ،زهرا؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ،سهرابی ،مینا ( .)1393تبیین نقش اخالق اسالمی کار بر تعهد سازمانی و
نگرشها نسبت به تغییر سازمانی ،دو ماهنامه علمی-ترویجی توسعه سازمانی پلیس ،سال یازدهم ،شماره 123-142 :50
 .12قاسم زاده ،ابوالفضل؛ احمدی ،عزت اهلل؛ ملکی ،منظر؛ حسنی ،محمد ( .)1393رابطه ادراک سیاست سازمانی با استرس و رضایت
شغلی با میانجی حمایت ادراک شده ،فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی .سال نهم ،شماره 99-121 :34

 .13قاسم زاده ،ابوالفضل؛ زوار ،تقی؛ مهدیون ،روح اله؛ رضائی ،آدیه ( .)1393رابطه اخالق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی
فردی :نقش میانجی فرهنگ خدمتگذاری ،فصلنامه اخالق در علم و فناوری ،سال نهم ،شماره 76-69 :2
 .14حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ شیرازی ،علی ( .)1393نقش تعاملی هویت سازمانی و هویت تیمی بر رضایت شغلی و
رفتارهای فرانقش ،فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نیروی انتظامی ،سال نهم ،شماره دوم ،تابستان304-287 :
 .15حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ سامری ،مریم ،جدی ،ابراهیم ( .)1393تحلیل مدل معادالت ساختاری دیدگاه اعضای هیات
علمی درباره مسئولیت اجتماعی ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،دوره ششم ،شماره 102-119 ،20
 .16قاسم زاده ،ابوالفضل؛ ملکی ،منظر؛ میالن ،شعبان ( .)1393نقش تعاملی اخالق حرفه ای و هویت سازمانی بر  OCBو انحراف کار،
مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،دوره هفتم ،شماره  ،4آبان79- 66 :
 .17کاظم زاده ،مهدی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1393تبیین نقش و میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش،
فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش ،سال اول شماره .105-116 :2
 . 18حسنی ،محمد؛ فتحی ،صابر؛ حسین پور ،علیرضا؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1393نقش توانمندسازی روانشناختی بر بهبود عملکرد
شغلی و احساس پاسخگویی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه ،فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها ،دوره  ،3شماره 65-82 :2
 .19قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباس پور ،عباس؛ کاظمزاده ،مهدی ( .)1393بررسی رابطه بین بالندگی مدیران ارشد صف و ستاد وزارت
آموزش و پرورش با اثر بخشی سازمانی ،فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها ،دوره  ،3شماره 153-176 :2
 .20قاسم زاده ،ابوالفضل؛ ملکی ،شیوا؛ حبیبی ،حمداله ( .)1393نقش هویت تیمی و سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی،
فصلنامه مدیریت در سازمان های دولتی95- 111 ،)2( 8 ،

 .21قاسم زاده ،ابوالفضل؛ ربیعی ،محسن؛ کاظمزاده ،مهدی ( .)1393نقش پاسخگویی و وجدان بر استرس و رفتار انحرافی کار ،مجله
بالینی پرستاری و مامایی ،دوره  ،4شماره ( 1بهار).27-38 :
 .22قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1394نقش سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر ظرفیت یادگیری سازمانی ،مجله دانشکده
پرستاری و مامائی ارومیه ،دوره سیزدهم ،شماره سوم ،پی در پی ( ،68خرداد).180- 188 :
 .23قاسم زاده ،ابوالفضل؛ حسنی ،محمد؛ حسن نژاد ،ژاله؛ جدی ،ابراهیم ( .)1394نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی بر عملکرد
شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ،فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی ،سال اول ،شماره 63- 82 :2
 .24قاسم زاده ،ابوالفضل؛ حیدری ،زهرا؛ موسوی ،عطیه؛ حسنی ،محمد ( .)1394نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و اجتماعی بر
تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اساتید علوم پزشکی ،فصلنامه گامهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره  ،12شماره 315-324 :2
 .25پارسا ،شلر؛ رادمنش ،منصور؛ کسرائی ،شکوفه؛ عبدی ،رضا؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1394رابطه کیفیت زندگی کاری ،استرس و
رضایت شغلی با عملکرد و رفتار شهروندی کارکنان ،فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی .سال چهاردهم ،شماره 61-83 :54
 .26خضرلو ،رقیه؛ حسنی ،محمد؛ قلعه ای ،علیرضا؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .) 1394بررسی اثر علّی مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد و
رضایت شغلی :آزمون نقش میانجی ویژگیهای شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،
دوره هفتم ،شماره 104-122 ،23
 .27حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ شیرازی ،رحیم ( .) 1394نقش میانجی حمایت سازمانی در رابطه رفتار سیاسی با رضایت و
عملکرد شغلی ،فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی صنعت نفت .دوره شش ،شماره 119- 138 ،23
 .28احمدی ،عزت اله؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ بافنده ،حسن ( .)1394بررسی همبستگی ویژگیهای شخصیتی با رعایت اخالق حرفه ای
و پاسخگویی فردی مشاوران و روان شناسان ،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،دوره نهم ،شماره 57-65 ،9
 .29اسمعیل زاده ،عباسعلی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .) 1394بررسی رابطه عدالت سازمانی و با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان
دانشگاه پیام نور ،فصلنامه پژوهشها و مطالعات علوم رفتاری ،سال ششم ،شماره  ،23تاریخ انتشار بهار .9-22 :94
 .30جهانی ،سجاد؛ حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1394نقش پاسخگویی بر رضایت و عملکرد شغلی :آزمون اثر میانجی رفتار
شهروندی و شهرت ،فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی ،سال اول ،شماره  :3بهار 162 - 139 :1394
 .31قاسم زاده ،ابوالفضل؛ مهدیون ،روح اهلل؛ زارع زاده ،پریسا ،آرغده ،فاروقه ( .)1395ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،فصلنامه گامهای توسعه در آموزش پزشکی ، .دوره  ،13شماره 41-48 :1

 .32همتی ،محمدعلی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1394نقش دانش آفرینی بر مهارتهای مدیریتی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ،مجله
تصویر سالمت .دوره ششم (  ،)94شماره 16-23 :3
 .33قاسم زاده ،ابوالفضل؛ کاظمزاده ،مهدی؛ کاتب ،مهدی ( .)1394نقش تعاملی ابعاد سرمایه اجتماعی بر آموزش اثربخش اساتید علوم
پزشکی ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.648 – 640 ) 81( 15 .
 .34قاسم زاده ،ابوالفضل؛ کاتب ،مهدی؛ حیدری ،زهرا ( .)1394نقش سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر ظرفیت یادگیری
سازمانی و دانش آفرینی کارکنان درمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد .فصلنامه آموزش و توسعه منابع

انسانی ،سال دوم ،شماره 47-56 :7

 .35نیشتمن مومن پور؛ حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1394نقش جو اخالقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان .فصلنامه اخالق
زیستی ،سال پنجم ،شماره 65-91 :17
 .36شاه ویرن ،عارف؛ زوار ،تقی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ حضرتیان ،فاطمه ( .)1395امکان سنجی اجرای نظام آموزش ترکیبی بر اساس
الزامات ایزو  10015در شبکه بهداشت و درمان ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.63 – 71 )7( 16 .
 .37قاسم زاده ،ابوالفضل؛ زوار ،تقی؛ فتحی ،احمد؛ موسوی ،عطیه (پذیرش ) .نقش احساس پاسخگویی فردی بر رفتار شهروندی ،رضایت
و استرس شغلی :آزمون نقش میانجی خودکارآمدی شغلی .فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی.
 .38زوار ،تقی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ رادمنش؛ پارسا؛ مهدی زاده (پذیرش) .نقش ویژگی شخصیتی روان رنجوری بر استرس و رضایت
شغلی با توجه به اثرات میانجی خودکارآمدی شغلی کارکنان ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی.
 .39عیسی زادگان ،علی؛ احمدی ،عزت اله؛ سلمانپور ،حمزه ،قاسم زاده ،ابوالفضل (پذیرش) .نقش تمایل به بخشش ،قدردانی ،امید و
بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی.
 .40سلیمانی ،اسماعیل؛ عباسی ،مهدی؛ حسنی ،محمد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل (پذیرش) .اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر
کیفیت زندگی و مولفه های آن در دانشآموزان زورگو ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های نوین روانشناختی.
 .41میالن ،شعبان؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ یارمحمدزاده ،پیمان (پذیرش)  .تعامل سیاست ادراک شده سازمانی و سرمایه روان شناختی

در پیش بینی اخالق حرفه ای ،فصلنامه اخالق در علم و فناوری.
 .42قاسم زاده ،ابوالفضل؛ حسنی ،محمد؛ حیدری ،زهرا (پذیرش) .بررسی پیشایندها و پیامدهای اخالق اسالمی کار ،مدیریت در
دانشگاه اسالمی.
 .43قاسم زاده ،ابوالفضل؛ ملکی ،شیوا؛ شریفی ،لیال ( .)1395اثر میانجی اخالق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری ،یادگیری
سازمانی و تسهیم دانش ،مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی ،دوره  ،9شماره .76-86 :22
 .44حیدری ،زهرا؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ زارع زاده ،پریسا ( .)1395نقش اخالق کار اسالمی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی،
پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی؛ پژوهش های اخالقی ،سال ششم ،شماره سه23- 45 ،
 .45اسدیان ،سیروس؛ ربیعی ،محسن؛ قاسم زاده ،ابوالفضل (پذیرش) .نقش اخالق حرفه ای و اعتماد سازمانی بر توانمندسازی روان
نشاختی معلمان ،فصلنامه علمی-ترویجی اخالق.
 .46اسدیان ،سیروس؛ قلیزاده ،حمزه؛ قاسم زاده ،ابوالفضل (پذیرش) .نقش اخالق و صالحیتهای حرفه ای بر باورهای خودکارآمدی
معلمان ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری.
 .46شیرمحمدزاده ،محسن؛ کاشف ،محمد؛ سیدعامری ،حسن؛ قاسم زاده ،ابوالفضل (پذیرش) .نقش رهبری بر تعهد سازمانی و رضایت
شغلی براساس نقش میانجی گر فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان ،مطالعات راهبردی ورزش و جوانان.
 .47شیرمحمدزاده ،محسن؛ کاشف ،محمد؛ سیدعامری ،حسن؛ قاسم زاده ،ابوالفضل (پذیرش) .بررسی پیشایندها و پیامدهای
توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادرات ورزش و جوانان ،دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش.
 .48مهدیون روح اهلل ،زوار ،تقی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ ناوه کش ،فرهاد؛ شاکری ،شادی (پذیرش) .نقش مهارت های فناوری اطالعات
در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی ،فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.
 .49عیسی زادگان ،علی ،سلمانپور ،حمزه ،قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1391رابطه صفات شخصیتی ،جهت گیری مذهبی و وسواس مرگ:
آزمون یک الگوی علی ،فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی و دین ،سال (67-82 ،2)5
 .50اسمعیلی ،محمدرضا؛ عامری ،میر حسن؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ سهرابی ،پوریا ( .)1390رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان تربیت بدنی ،مجله علمی-پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی ،شماره 10
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طرح های پژوهشی اتمام یافته و مصوب
 . 1بررسی پیشایندها و پیامدهای پاسخگویی فردی اعضای هیات علمی (مطالعه موردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه تبریز)،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (( )1393مجری)
 . 2نقش تعاملی پاسخگویی فردی و ویژگی شخصیتی با وجدان بودن بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی معلمان مقطع ابتدایی
شهر تبریز ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (( )1393مجری).
 . 3مدل معادالت ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی ،دانشگاه ارومیه (( )1392همکار).
 .4بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر استرس و رضایت شغلی با توجه به اثرات میانجی خودکارآمدی شغلی کارکنان دانشگاه های
دولتی (ملی و پیام نور) استان آذربایجان غربی (( )1392همکار)
 . 5نقش ویژگیهای شخصیتی بر رعایت اخالق حرفه ای و پاسخگویی فردی مشاوران و روان شناسان ( .)1393دست اقدام (همکار).
 .6بررسی میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی
( .)1393دست اقدام (همکار)
 .7نقش توسعه حرفه ای کارکنان بر پیامدهای مثبت شغلی با توجه به اثرات میانجی خودکارآمدی شغلی  ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ()1393
(همکار).
 . 8نقش توسعه حرفه ای و اخالق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (( )1393مجری).
 .9نقش مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاعضای هیا ت علمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه های شهر
تبریز ( .)1392دست اقدام (همکار).
 . 10ارزیابی درونی گروه آموزشی فقه و معارف دانشگاه ارومیه ،دانشگاه ارومیه( ،1390 ،همکار).
 . 11سنجش درجه محرومیت و توسعه یافتگی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غرب ی ،اداره کل آموزش و پرورش استان آ.غ،
(1389همکار)
 . 12بررسی شیوع مشکالت و اختالالت رفتاری در دانش آموزان دوره راهنمایی ،اداره کل آموزش و پرورش استان آ.غ(1389 ،همکار)
 . 13تدوین شاخصهای آموزشی مناطق آموزشی هفت گانه سازمان زندانها ،مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها( 1388 ،مجری).
همایش های ملی
.1

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباس پور ،عباس؛ حسنی ،محمد ( .)1390توسعه شایستگی های مدیران ارشد یک
عامل حیاتی در اثربخشی سازمانهای آموزشی ،اولین همایش ملی مدیریت آموزش سازمانی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران

.2

قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1390ت اثیر توسعه شایستگی مدیران در اثربخشی و توسعه سازمانی ،اولین
همایش کمیته امام (ره) استان آذربایجان شرقی ،تبریز.

.3

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ زوار ،تقی؛ کاظمزاده ،مهدی ( .)1392نقش بکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع
فرهنگی مدیران در ارتقای سطح پاسخگویی فردی معلمان ،اولین همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی

.4

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ اسمعیل زاده ،عباسعلی ()1391؛ تبیین نقش و میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر
تعهد سازمانی و آموزش اثربخش معلمان شهرستان شبستر ،اولین همایش ملی شبستر در قلمرو فرهنگ و تاریخ ایران ،شبستر،
ایران

.5

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ فیض الهی ،زهرا ( .)1391شیخ محمود شبستری و اندیشه های تربیتی ،اولین
همایش ملی شبستر در قلمرو فرهنگ و تاریخ ایران

.6

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباسی ،مهدی ()1391؛ تبیین نقش اخالق اسالمی ،اخالق کاری و فرهنگ خدمت
گذاری در ارتقای مسئولیت اجتماعی معلمان شهرستان شبستر ،اولین همایش ملی شبستر در قلمرو فرهنگ و تاریخ ایران

.7

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباسی ،مهدی؛ حیدری زاده ،قدم خیر ()1392؛ غدیر و احیای هویت اسالمی
مسلمانان ،همایش فرهنگ غدیر ،الگوی تمدن و سبک زندگی اسالمی

.8

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ عباسی ،مهدی؛ حیدری زاده ،قدم خیر ()1392؛ غدیر و آموزه های تربیت سیاسی،
همایش فرهنگ غدیر ،الگوی تمدن و سبک زندگی اسالمی

.9

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ اسمعیل زاده ،عباسعلی؛ کاظمزاده ،مهدی ( .)1392نقش آفرینی دانشگاه در فرایند
ارتقای سنت حسنه وقف از رهگذر تولید سرمایه اجتماعی .دومین همایش شبستر در قلمرو فرهنگ و اتریخ ایران اسالمی (با
محوریت وقف)

.10

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ تجاسب ،کامیاب ( .) 1392نقش پاسخگویی فردی بر رفتار شهروندی سازمانی :اثر
میانجی کنترل ادراکی ،دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران ،تهران 14 ،و  15اسفند.

.11

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ ملکی ،شیوا ( .)1393نقش فرهنگ و هنجارهای غیر رسمی در تعالی احساس
پاسخگویی اساتید ،همایش مدیریت آموزشی

صفایی ،اسماعیل؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1393بررسی انگیزش فارسی آموزان خارجی در یادگیری زبان
.12
فارسی ،همایش پیوندهای زبانی و ادبی ایران و ترکیه ،تهران ،ایران.
.13

کاتب ،مهدی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1393نقش سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و تسهیم
دانش ،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

هدایتی ،عزیر؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1393مدیریت دانش :عاملی حیاتی در بالندگی شایستگی های
مهارتی مدیران ،دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ،تهران ،ایران.
تببین نقش خودکارآمدی بر میزان پاسخگویی دبیران ( ،)1391اولین همایش ملی شبستر در قلمرو فرهنگ
و تاریخ ایران (همکار).
بررسی رابطه بین توانمندسازی و رفتار تابعیت سازمانی دبیران ناحیه یک تبریز ( .)1390اولین همایش ملی
آموزش در ایران (همکار).
بررسی رابطه بین کارآفرینی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ( .)1390کنفرانس ملی
کارآفرینی ،تعاون و جهاد اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی نائین شهر (همکار)
بررسی میزان استفاده معلمان ابتدائی از  ICDLو ارتباط آن با کیفیت تدریس ( .)1390اولین همایش انجمن
مدیریت آموزشی ایران ،تهران (همکار)
بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه ( .)1391اولین
همایش ملی مدیریت علوم نوین گرگان (همکار).
بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان پسر سال سوم مدارس متوسطه ( ،)1391چهارمین همایش ملی آموزش دانشگاه شهید رجایی تهران (همکار)
نقش آموزش و بهسازی دانش مدیران در توسعه تواناییهای مدیران ( .)1391همایش ملی علوم مدیریت
نوین ،گرگان (همکار)
بررسی رابطه بین ویژگی های سا زمانی مدارس با اعتماد معلمان ( .)1391همایش ملی رسالت معلم در
چشم انداز ایران  ،1404مرکز تربیت معلم شهید رجایی شهر بابل (همکار)
تبیین نقش جهت گیری هدف و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال
اول مدارس متوسطه ( .)1391اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی ،تهران (همکار)
تبیین نقش ارزشیابی توصیفی بر مشارکت یادگیری و پیشرفت تحصلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
( .)1391اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی ،تهران (همکار)
تبیین نقش فناوری اطالعات در توانمندسازی دبیران متوسطه ( .)1392همایش مجازی ره آوران آموزش
(همکار)
سیستم های خبره ،سیستم های اطالعاتی مدیریت سازمانی ( .)1392همایش مجازی ره آوران آموزش
(همکار)

صفاری؛ کاظمزاده؛ قاسم زاده ( .)1392نقش مدیریت دانش در جهت توسعه بخشیدن به فرایند نوآوری و

.27

خالقیت در سازمان دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ،گرگان ،ایران
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

برسی تفاوت تعصبات قومیتی و نژادی دانشجویان بر اساس گرایشات مذهبی و زبانی ( .)1392اولین همایش
ملی قومیت و فرهنگ ایرانی (همکار)
فرهنگ غدیر و بیداری اسالمی از منظر امام خامنه ای ( .)1392همایش فرهنگ غدیر ،الگوی تمدن و سبک
زندگی اسالمی (همکار)
بررسی اثربخشی آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی در بهبود باورداشتهای فردی و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ( .)1390اولین همایش ملی دانشجویان علوم تربیتی ایران" (همکار)
بررسی فرهنگ وقف و چالش های آن در نهادهای فرهنگی و آموزشی جامعه اسالمی ( .)1392دومین
همایش ملی شبستر در قلمرو فرهنگ و تاریخ ایران اسالمی با محوریت وقف (همکار)
نقش سنت حسنه وقف در توسعه علم و آموزش عالی ( .)1392دومین همایش ملی شبستر در قلمرو
فرهنگ و تاریخ ایران اسالمی با محوریت وقف (همکار)
آموزش و قف :رویکردی به سوی احیای سنت حسنه وقف از رهگذر آموزش ( .)1392دومین همایش ملی
شبستر در قلمرو فرهنگ و تاریخ ایران اسالمی با محوریت وقف (همکار)
نقش مدیریت دانش در جهت توسعه بخشیدن به فرآیند نوآوری و خالقیت در سازمان ( .)1392دومین
همایش ملی علوم مدیریت نوین( .همکار)
تبیین نقش ویژگیهای شخصیتی با میزان خالقیت اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه ( .)1392کنفرانس
ملی حسابداری و مدیریت( .همکار)
بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه ( .)1392ششمین
کنفرانس ملی مدیریت دانش( .همکار)

همایش های بین الملی
1.Ghasemzadeh, A., Abbaszadeh, M., Hassani, M. (2010). Accountability in educational systems: An
examination of antecedents and consequences", International Conference of IADIS, e-Learning,
Freiburg, Germany, 26-29 July.
2. Milan, S., Ghasemzadeh, A., Consequences of accountability: the role of perceived control, 3th
international conference on behavioral sciences, Kish, Iran, , 28 february 2014
 .1قاسم زاده ،ابوالفضل؛ کاظمزاده ،مهدی؛ هدایتی ،عزیز ( .)1393پاسخگویی اعضای هیات علمی پیش بایست توسعه آموزش
عالی فرامرزی ،ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران توسعه آموزش عالی فرامرزی :فرصت ها و چالشها:
مشهد.
.2

شاه ویرن؛ عارف؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ حضرتیان ،فاطمه ( .)1392چالش های آموزش و بهسازی و توانمندسازی منابع
انسانی در عرصه جهانی شدن ،کنفرانس بین المللی مدیریت چالشهای و راهکارها ،شیراز ،ایران

.3

شیرمحمدزاده؛ کاشف؛ محرم زاده؛ قاسم زاده ( ،) 1393توانمندسازی کارکنان :مبانی نظری و پیامدهای آن ،پنجمین
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش ،بیستم شهریور ،اهواز ،ایران

.4

شیرمحمدزاده؛ کاشف؛ محرم زاده؛ قاسم زاده ( ،) 1393پیشایندهای توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،پنجمین کنفرانس
بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش ،بیستم شهریور ،اهواز ،ایران

.5

کاظمزاده؛ داداش زاده؛ داداش زاده ،قاسم زاده ( .)1392تبیین نقش شایستگی مدیران و معاونان دانشگاه ارومیه و ذهنیت
فلسفی آنها با اثربخشی سازمانی اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،تهران ،ایران

.6

کاظمزاده ،مهدی؛ قاسم زاده ،ابوالفضل؛ صفاری ،ناصر ( .) 1392تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش
سازمانی ،کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ،شیراز ،ایران

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

تب یین نقش فرهنگ سازمانی و رسمیت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین دبیران ناحیه دو شهر ارومیه (.)1392
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (همکار)
بر رسی رابطه بین پاسخگویی با رضایت  ،عملکرد ،استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اثرات میانجی کنترل
ادراکی (پذیرش) .سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری (همکار)
نقش انقالب اسالمی در بیداری اسالمی ( .)1392همایش بین المللی بیداری اسالمی و بسیج مستضعفین (همکار)
گفتمان و آسیب های بیداری اسالمی از دیدگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه ای ( .)1392همایش بین المللی بیداری اسالمی
و بسیج مستضعفین (همکار)
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رسمیت سازمانی با اعتماد دبیران ناحیه  2شهر ارومیه (.)1392کنفرانس بین المللی
مدیریت چالشها و راهکارها (همکار)
بررسی رابطه بین پاسخگویی با میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی ( .)1391اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،نوآوری
و تولید ملی ،قم (همکار).
تبیین نقش آموزه های تربیتی فرهنگ غدیر در مدیریت اسالمی ( .)1393سومین همایش بین المللی فرهنگ غدیر الگوی
مدیریت جهادی ،تبریز ،مهر
تبیین نقش فرهنگ غدیر در عملکرد مدیریت نیروی انسانی اسالمی در نظام آموزش و پرورش ،سومین همایش بین المللی
فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی ،تبریز ،مهر
درخشانی ،احد؛ قاسم زاده ،ابوالفضل ( .)1393پاسخگویی ،مبانی نظری و پیامدهای آن ،همایش بین المللی انسان و هویت
های فراموش شده ،شبستر 20 ،اسفند.
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كارگاههای آموزشی:
نام دوره

نام موسسه

سال برگزاری

نرم افزار  SPSSمقدماتی و پیشرفته

راهبرد پیمایش تهران

1390-91

ترجمه متون تخصصی زبان انگلیسی ( )2( ،)1و ()3

جهاد دانشگاهی تهران

1389-90

نرم افزار لیزرل مقدماتی

راهبرد پیمایش تهران

1391

نرم افزار لیزرل پیشرفته

پژوهشگاه علوم و فنون اطالعات ایران

1392

سبکهای یادگیری

دانشگاه شهید بهشتی

1390

نرم افزار Endote

دانشگاه ارومیه

1391

مقدمه ای بر تحلیل های سلسله مراتبی با نرم افزار
HLM
مدل معادالت ساختاری با نرم افزار Mplus

مرکز مطالعات اجتماعی حکمت بنیان

1393

مرکز مطالعات اجتماعی حکمت بنیان

1393

آشنایی با نحوه جستجو در اینترنت (مقدماتی)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

آشنایی با نحوه جستجو در اینترنت (پیشرفته)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

نرم افزار Endote

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

افتخارات:
 انتخاب پ ژوهشگر برتر (نفر دوم دانشگاه) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1394 انتخاب پژوهشگر برتر جوان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1393 -انتخاب دانشجوی نمونه در مقطع دکتری در سومین همایش استعدادهای درخشان دانشگاه اورمیه

عضویت در كمیته های تخصصی
-

عضو شورای تحقیقات اداره زندانهای استان آذربایجان شرقی
عضو کمیته پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستان شبستر
عضو شورای ارتباط با صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عضو شورای ارزشیابی آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مشاور معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

