
۱ 
 

 
    بیژن عبدالهی نام و نام خانوادگی:

 مرتبه: دانشیار
 گروه آموزشی: مدیریت آموزشی

 دانشکده: مدیریت
 دانشگاه: خوارزمی

 biabdollahi@khu.ac.ir ,ایمیل:
biabdollahi@yahoo.com 

 صفحه شخصی:
 

 تحصیالت -1
  ایران تهران  (خوارزمی)دانشگاه تربیت معلم  1383دکتري مدیریت آموزشی  

  عنوان تز: 
آوري، پایان نامه ) طراحی الگوي توانمند سازي روان شناختی کارشناسان حوزه ستادي وزارت علوم، تحقیقات و فن1383عبدالهی، بیژن.( 

  و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.  شناسیرواندوره دکتري. دانشکده 
 

 دانشگاه تهران ایران تهران  1375کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
  عنوان رساله: 
بررسی سبکهاي مدیران مدارس و رابطه آنها با رضایت شغلی معلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  )1375عبدالهی، بیژن. ( 

 و علوم تربیتی دانشگاه تهران شناسیروان

 دانشگاه عالمه طباطبایی  ایران تهران 1372کارشناسی مدیریت آموزشی
 

  
 جوایز-2

 1394پژوهشگر برتر دانشگاه  • 
 1395استاد نمونه دانشگاه  •

 

 

 تدریس بتجار -3
   اعضاء هیأت علمی ايحرفهرشد 

 نظریه هاي مدیریت و سازمان پیشرفته در سطوح ارشد و دکتري 
 مبانی فلسفی تئوري هاي مدیریت و سازمان 
 فرهنگ سازمانی 
 سازمان و قوانین 
 رفتار سازمانی 
 مدیریت رفتار سازمانی 
 ارزشیابی عملکرد کارکنان، و سازمان 
 روابط انسانی در سازمان ها 
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 سازمان و مدیریت در سازمان ها 
 اصول مدیریت 
 مقدمات مدیریت آموزشی 
 ریزي درسی و آموزشیمقدمات برنامه 
 اصول برنامه ریزي درسی 
 مقدماتی و پیشرفته تحقیق يهاروش 
 اقدام پژوهی 
 اقتصاد آموزش و پرورش 
 هشیسمینارهاي پژو 
 خالقیت و نوآوري در مدیریت و سازمان ها 
 شناس سازمانیروان 
 نظارت و راهنمایی تعلیماتی 
 مدیریت نیروي انسانی 
 منابع انسانی ریزيبرنامه 
 آموزش ضمن خدمت کارکنان 
  ي آموزش ضمن خدمت کارکنانهادورهاثربخشی 
 مدیریت استرس 
 مدیریت زمان 
 ارتباطات سازمانی 
 توانمندسازي کارکنان 
 

 هاي اجراییفعالیت -4
  
 دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معاونمنصب فعلی:  • 

 1397  -1394رئیس پردیس بین الملل دانشگاه  •
 94 -92رئیس دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه خوارزمی  •
 1394-1390مدیرگروه مدیریت آموزشی  •
 1394– 1392سرپرست مدیرگروه مدیریت آموزشی  •
 1394 -1391پردیس بین الملل مدیرگروه مدیریت  •

 

   
 هامقاالت ژورنال -5

در  ايحرفهشناسایی پیشایندها و پسایندهاي جامعه یادگیرنده  ).1397عبدالهی، بیژن و عباسیان، حسین( ، حسن رضا، آباديزینحاتمیان، جمال،  )1 
 160-145):1(6مدارس ابتدایی. مدیریت مدرسه.

). شناسایی ابعاد و نشانگرهاي رفتاري مدیران 1369ضرغامی، سعید( ، حسن رضا، آباديزین عبدالهی، بیژن عبدالحسینی، بیتا،  )2
 85-2:61شماره  5مدارس در بسار کوانتمی: پژوهشی کیفی. مدیریت مدرسه. دوره 

). بررسی متغیرهاي تأثیرگذار در طراحی الگوي 1396تیموري، نازنین( ، حسن رضا، آباديزین عبدالهی، بیژن رنگ ریز، حسن،  )3
قانون اساسی. مدیریت  44ي پتروشیمی تحت پوشش بندج اصل هاشرکتجذب و تأمین نیروي انسانی مبتنی بر نظام شایستگی در 

 114-83: 34منابع انسانی در صنعت نفت. سال نهم، شماره 
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و حامی نوآوري الزمه ایجاد ساختار توانمندساز). 1396ضا، عبدالهی، بیژن وبهرنگی، محمدرضا(حسن ر آباديزینحیدري فرد، رضا،   )4
وزش تحقق مدارس نوآور: پژوهشی کیفی.  آم ر  ت ب ری دی نم زما  115-151، صص2. سال ششم، شماره هاسا

) با AHPتعالی سازمانی  براساس تحلیل سلسله مراتبی(). ارزیابی 1396، حسن رضا و تابش فر، غالمحسین(آباديزینقمري، آزاده، عبدالهی، بیژن،  )5
انارکی اردکانی، داود، حسن پور، اکبر، عبدالهی، بیژن 13-1):3(5اقتصاد و مدیرت شهري. نامهفصلتأکید بر توسعه قابلیت هاي اقتصادي بانک شهر. 

هاي مدیریت منابع انسانی دانشگاه صلنامۀ پژوهشانه.  ف). فهم شناسی مدیریت استعداد: کاربرد ساخت گرایی شبکه خز1396و عباسیان، حسین(
 100-75: 4سال نهم، شماره   جامع امام حسین(ع).

 یعمومي هاسازمان کارفرما در يمدل برندساز یطراح). 1396فضل آبادي، محمدحسین، نوه ابراهیم، نوه ابراهیم، عبدالهی، بیژن و عباسیان، حسین( )6
 100-75):3(9مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).هاي صلنامۀ پژوهش. فیردولتیغ

هاي رشد تحلیل اکتشافی نقش مدیران مدارس درتشکیل و تثبیت گروه). 1396عبدالهی، بیژن، خباره، کبري و شیرزادگان، مریم( )7
 . 88-59): 3(13هاي نوین تربیتی. . اندیشهاي مبتنی بر همکاري معلمانحـرفه

محور در -آموزش و یادگیري پژوهش). 1396حسن رضا، عبدالهی، بیژن و عباسیان، حسین( آباديزینحسین پور طوالزدهی، شهره،  )8
 30-9).4(33تعلیم و تربیت. نامهفصل. محیط ساختن گرا: طراحی مدلی بر اساس پژوهش پدیدارنگارانه

) درك مدیران، معلمان و مشاوران از نقش و وظایف مشاوران مدارس( مطالعه موردي: 1396اشرفی فشی سکینه، عبدالهی بیژن، گودینی فاطمه.( )9
 17-1): 4(34هاي تربیتی . مدارس شهر نورآباد). نشریه پژوهش

همکارانه معلمان  ايحرفه). واکاوي موانع رشد 1396(، حسن رضاآباديزینو  نوه ابراهیم، عبدالرحیم  عبدالهی، بیژن، صفري، اکرم،  )10
  46-23):1(5در مدارس: پژوهش آمیخته. مدیریت مدرسه.

). ارزشیابی کیفیت دروندادهاي رشته مدیریت آموزشی در دوره کارشناسی ارشد. 1396عبدالهی، بیژن، عینی،مریم و سعیدي،یاسین( )11
 145-117): 6(17سانی،پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم ان

). مدرسه به عنوان جامعه یادگیرنده 1396حسن رضا، عبدالهی، بیژن و عباسیان، حسین( آباديزینحسین پور طوالزدهی، شهره،  )12
 24-7):63(16پژوهش محور(یک پژوهش پدیدارنگارانه). نوآوري هاي آموزشی. ايحرفه

بررسی وضعیت زیرساخت هاي مؤثر پیاده سازي مدیریت دانش دانشگاه آزاد ). شناسایی و 1396ملکی، داود و  عبدالهی، بیژن،( )13
 116-97):3(12اسالمی رباط کریم. نوآوري هاي مدیریت آموزشی.

ي شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. نامه آموزش هامؤلفه) بررسی رابطه 1396اشرفی فشی سکینه و عبدالهی بیژن.( )14
  135-115):39(10عالی. 

). بررسی عملکرد مدیران کتابخانه هاي دانشگاهی و تأثیر آن بر 1395نظري آستانه، حاجیه، ریاحی نیا، نصرت و عبدالهی، بیژن( )15
 163-145):29(8مشاوره شغلی و سازمانی. نامهفصلن. ارضایت شغلی کتابدار

م معلمان.  ايحرفه رشد در پژوهی درس تأثیر ). بررسی1395عبدالهی، بیژن، بهرامی، آذر و علی مردانی اکرم، ( )16 و ل ع وزش  آم
تظامی ن  75-44، صص6. سال سوم، شماره ا

جلوه هاي سکوت معلم در مدرسه: یک  ).1395حسن رضا، آراسته، حمیدرضا و عبدالهی، بیژن ( آباديزینکردفیروزجایی، فهیمه،  )17
 85-69ص، ص2پژوهش کیفی. مدیریت مدرسه. سال چهارم، شماره 

احمر براساس مدل کامرون سازمانی جمعیت هالل ) شناسایی فرهنگ1395هداوندي، محمدرضا و ابراهیمی، ایوب(عبدالهی، بیژن،  )18
صلو کوئین(مورد مطالعه: ستاد مرکزي).  امهف ت ن جا و ن د  دا  1-14صص  2و1. سال هفتم. شماره ام

د روانشناختی در ارتباط میان رهبري توزیعی ). بررسی نقش واسطه اي قراردا1395فرزانه، محمد، عبدالهی، بیژن،و عزیزي، مهدي( )19
یو تسهیم دانش.  ان زم سا ر ا ت ف ر ت   73-47، صص4. سال پنجم، دوره مطالعا

) ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهاي دانش اموختگان کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی 1395عبدالهی، بیژن، قدیمی، فرهاد( )20
 19-1، صص5، شماره 3.دوره دریاییآموزش علوم دانشگاههاي خوارزمی و تهران. 

مدار در طراحی الگوي مدیریت منابع انسانی مشتري).1395رضایی، سعید، سیدجوادین، سیدرضا، گنجعلی، اسداهللا، عبدالهی، بیژن( )21
ی. صنایع تولیدي عموم ت  ری دی شهاي م ژوه  53-25، صص34. سال نهم، شماره پ
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تبیین جهت گیري نسبت به تغییر در مدارس براساس نقش بدبینی سازمانی و ) 1395عبدالهی، بیژن، علیجانی نوده پشنگی، مجید( )22
سهسبک رهبري.  در ت م ری دی  70-47. سال دوم، شماره اول، صصم

). آسیب شناسی فرایند جذب هیأت علمی در 1395حسن رضا، بهرنگی، محمدرضا و عبدالهی، بیژن ( آباديزینمصدق، حمید،  )23
ی .حقیقات و فن آوري از نگاه صاحب نظراندانشگاه هاي دولتی وزارت علوم، ت سان ان ع  اب ت من ری دی ش هاي م ژوه ، 3شماره 8دوره .پ

 200-181صص
). واکاوي عوامل مؤثر بر شکل گیري و توسعه 1395عبدالهی( و بیژن علیرضا، آراسته، حمیدرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم فرد، مطلبی )24

صلکژکارکردي هاي آموزش عالی در ایران. دو  امهف و  ن ت  ری دی هم ام رن زيب شی ری وز آم م هاي  ر نظا -9،صص17شماره  7.دوره  د
40  

پذیرش  ). سیستم1395فرجی ده سرخی، حاتم، آراسته، حمیدرضا ،بغدادچی، رضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و عبدالهی، بیژن، ( )25
صلمطالعه تطبیقی.  دکتري در ایران و دانشگاههاي برتر:یک امهف ی ن یت رب ت م  و ل  34-5 صص ، 2شماره  ،23سال ،ششمدوره  .ع

شی معلمان. ايحرفه). بررسی موانع اساسی فراروي رشد 1395عبدالهی، بیژن، صفري، اکرم ( )26 وز آم رهاي  و آ و ، شماره 15دوره  . ن
 134-99 صص ، 58

 راهبردهاي بر مبتنی آموزش مدیریت ). تأثیر1395حسن رضا، ( آباديزینصادقی، زینب، بهرنگی، محمدرضا، عبدالهی، بیژن، و  )27
کیدانشجویان.  یادگیري بهبود در تربیتی اعصاب علوم ش ز م پ و ل ع ر  د وزش  آم ردهاي  هب ا  8-1صص، 3. سال نهم، شماره ر

). فرهنگ و جو سازمانی نوآورانه مدرسه: یک 1395حسن رضا، عبدالهی، بیژن وبهرنگی، محمدرضا( آباديزینحیدري فرد، رضا،   )28
شیپژوهش کیفی.  وز آم ت  ری دی ر م د و  ی ن فت ا  74-53، صص2. سال هفتم، شماره رهی

ررسی اقدامات جذب هیئت علمی در میان ب ).1395حسن رضا، بهرنگی، محمدرضا و عبدالهی، بیژن ( آباديزینمصدق، حمید،  )29
اوري، دانشگاههاي دولتی دنیا و نظام آموزشی سابق حوزة علمیۀ قم ر . دانشگاههاي دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّ د ت  ری دی م

ی. سالم ا ه  گا ش ان  3-20، صص11سال پنجم، شماره  د
).طراحی و تدوین شاخص هاي ارزیابی عملکرد 1395هی، بیژن (حسن رضا، و عبدال آباديزینیوسلیانی، غالمعلی، بهرنگی، محمدرضا،  )30

صلنظام پژوهش در آموزش و پرورش(مورد مطالعه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با رویکردکیفی.  امهف ه  ن ز دا ن ا ت  مطالعا
شی وز آم ی  اب شی ز ر ا و  ري   109-69، صص14. سال ششم، شماره گی

امهفصلهشیاري سازمانی: پژوهشی آمیخته.   ساختاري طراحی الگوي). 1395پهلوان صادق، اعظم و بیژن عبدالهی( )31 ش هاي  ن ژوه پ
ی ان زم سا ع  اب ت من ری دی   42-19، صص 3شماره  6دوره .م

). بررسی دانش زیست محیطی پزشگان و 1395حسن رضا، و بهرنگی، محمدرضا( آباديزینکریمی، مرضیه، ;عبدالهی، بیژن،  )32
کیپرستاران شاغل در سازمان پارس جنوبی و شیوه هاي مناسب آموزش زیست محیطی به آنان.  ش ز وزش پ آم ر  د ه  سع و ت م هاي   .گا

 61-74، صص1سال سیزدهم، شماره 
) بررسی رابطه آموزش کارآفرینانه معلم(اهداف، 1394و زهرا بنی جمال(روشن، محمد،سیفی، الهام، عبدالهی، بیژن،  نوکانی، ژیال  )33

امهفصلمحتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش آموزان.  ی ن یت رب ت ن  وی شه هاي ن دی ن شماره  11. دوره ا
 179-151، صص1

واسطه اي  نقش با شغلی رضایت و روانشناختی مندسازيتوان رابطه ساختاري ). الگوي1394پهلوان صادق، اعظم و بیژن عبدالهی( )34
صلدو خوارزمی).   دانشگاه :مطالعه خودتنظیمی(مورد و خودکارآمدي امهف و  ن ت  ری دی هم ام رن زيب شی ری وز آم م هاي  ر نظا  .د

 113-85، صص 14شماره  8دوره 
). آسیب شناسی فرهنگ مدرسه براساس 1394(  بهرنگی، محمدرضا، عبدالهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحیم، گودرزي، اکرم، )35

ن هاچهارچوب ارزش هاي رقابتی(مطالعه موردي).  زما سا وزش  آم ر ت ب ری دی  41-9، صص1. سال چهارم، شماره م
).  بررسی عوامل مؤثر بر میزان روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد: 1394عبدالهی، بیژن، فرهادي امجد، فرهاد و قدیمی، فرهاد(  )36

امهفصلشی آمیخته. پژوه شی ن وز آم ی  اب شی ز ر ا و  ري  ه گی ز دا ن ا ت   152-129، صص 9. سال پنجم، شمارهمطالعا
ه معلمان.  ايحرفه).  بررسی و نقد نظریه نظارت آموزشی به عنوان رشد 1394عبدالهی، بیژن(  )37 ام رن و ب ون  تقادي مت ن ا ه  ام ش ن ژوه پ

ی سان ان م  و ل ع  163-144، صص4. سال، پانزدهم، شماره هاي 
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 اساتید مؤثر رفتاري يهامؤلفه و نشانگان اعتبارسنجی و ).  شناسایی1394عبدالهی، بیژن، کرمی، الهام و پهلوان صادق، اعظم ( )38
صل .دانشجویان انتقادي تفکر گیري شکل در دانشگاه امهف ن ن را ی ا ی  ال ع وزش  آم  191 -153، صص2. سال هفتم، شماره انجمن 

 جامعۀ الگوي تبیین و ).  طراحی1394حسن رضا ( آباديزیننوه ابراهیم، عبدالرحیم و  عبدالهی، بیژن، پهلوان صادق، اعظم، )39
رآموزش عالی.  نظام در حرفه اي یادگیرنده د ش  ژوه ري پ دگی ا ی ی گاه ش وز زي و آم  17 -38صص دهم، شماره دوم، . سالمجا

).تأملی بر رهبري نوآورانه در مدرسه: مطالعه 1394حسن رضا، عبدالهی، بیژن و بهرنگی، محمدرضا( آباديزینحیدري فرد، رضا،   )40
ن هاپدیدارنگارانه.  زما سا وزش  آم ر ت ب ری دی  62-33، صص2. سال چهارم، شماره م

 گذرنامه و مهاجرت پلیس در فکري سرمایه مدیریت و گرا تحول رهبري ) سبک1394عبدالهی، بیژن، صفري، اکرم و رضا صبوري( )41
یا. .ا.ج تظام ن ا ت  ری دی ت م  503-484): 3(10. مطالعا

هاي توسعه ي مطالعه ي کیفی نیازها و روش). 1394حسن رضا، و آراسته، حمیدرضا( آباديزینحیات، علی اصغر، ;عبدالهی، بیژن،  )42
صل. مدیران مدارس ايحرفه امهف ري ن دگی ا ی و  وزش  آم ت   62-41 صص، 2، شماره 7دوره . مطالعا

 پذیرشدانشجویان ). شناسایی مالکهاي1394لرحیم و عبدالهی، بیژن، (فرجی ده سرخی، حاتم، آراسته، حمیدرضا ، نوه ابراهیم، عبدا )43
و  نامهفصلکیفی.  مطالعه اي دکتري: دوره ش  ژوه هپ ام رن زيب ی ری عال وزش  آم ر   71-97 صص، 3، شماره 21دوره  .د

 و نشانگان اعتبارسنجی و ).  شناسایی1394حسن رضا ( آباديزینیم و عبدالهی، بیژن، پهلوان صادق، اعظم، نوه ابراهیم، عبدالرح )44
ش .عالی آموزش در سازمانی هشیاري ابعاد ژوه امه پ ت ن ری دی  103-75،صص 41 شماره هفتم، سال ،تحول م

ت ). ارزشیابی کیفیت فرایندهاي رشته مدیریت آموزشی. 1394عبدالهی، بیژن، سعیدي، یاسین و عینی، مریم( )45 ری دی وزش م آم ر ب
ن ها زما  147-127، صص2. سال چهارم، شماره سا

ی). عوامل موفقیت تسهیم دانش در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. 1394محمدي، بتول و عبدالهی، بیژن( )46 ال ع وزش  آم ه  ام دوره . ن
 137-115 صص، 32، شماره 8

ت ) شناسایی و اولویت بندي منابع استرس زا دانشجویان. 1393علیمردانی، اکرم، عبدالهی، بیژن  و حسین پور، شهره( )47 مطالعا
تظامی ن ا وزش  آم ر  ت ب ری دی  71-53، صص 28شماره . سال هفتم، م

ي داوطلبان و جوانان هاسازمانپذیري و تعهد سازمانی در کارکنان بررسی رابطۀ جامعه ) 1393عبدالهی، بیژن و همتی، مریم( )48
صل.  احمرجمعیت هالل امهف ت ن جا و ن د  دا  13-1صص 1. شماره ششم.   سال ام

امهفصلي کیفیت زندگی کاري. هامؤلفهناسایی و اولویت بندي ) ش1393علیمردانی، اکرم، عبدالهی، بیژن  و حسین پور، شهره( )49  ن
ی ان شتیب و پ ی  سان ان ع  اب ت من ری دی ه م سع و  126-107. صص31. سال نهم شماره ت

. معلمان اثربخش ايحرفهشناسایی و اعتبارسنجی شایستگی هاي ). 1393( ، دادجو توکلی، عطیهغالمعلی یوسلیانی ،عبدالهی، بیژن )50
صل امهف ري ه ن و آ و شین وز آم   48-25صص 49شماره 13. سال  اي 

ا اثر بخشی مدیران مدارس. ). رابطه1393عبدالهی، بیژن و رضا حیدري فرد ( )51 امهفصلي هوش سازمانی ب شی ن وز آم ري هاي  و آ و . ن
 82-65صص  50شماره 

ي عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان هامؤلفه). بررسی رابطه 1393( ، حاتمیان، جمالغالمعلی یوسلیانی ،عبدالهی، بیژن )52
صلدوره ابتدایی.  امهف ی ن یت رب ت ن  وی شه هاي ن دی ن  117-91، صص2شماره  10. دوره ا

 نامه فرایند نظارت پژوهشی در اجراي پایان ايحرفهاخالقی و  معیارهاي .)1393(محبت، هدیه و عبدالهی بیژن علیرضا، فرد، مطلبی )53
و  .دانشجویی هاي صلد اف هن و  م ت  ری دی هم ام رن زيب شی ری وز آم م هاي  ر نظا  113-93، صص  12شماره  6.دوره  د

) ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخالقی. 1393عبدالهی، بیژن، کریمیان، حیدر، نامداري پژمان، مهدي( )54
صل امهف ري ن و نا ف و  م  و ل ع ر  د  60-51، صص 4. سال نهم، شماره اخالق 

 .یادگیري بر خالقیت کارمندان فروش تأثیر نیاز به شناخت، انگیزة خودافزایی و گرایش به). 1393( بیژن، رضایی، سعیدعبدالهی،  )55
ش ش و دان ژوه ر پ ا د و سی ر شنا ردي ن رب  68-58، صص4، شماره  15. سال کا

صل. .SWOT). طراحی برنامه استراتژیک اموزشی شرکت ره آبتین با رویکرد1393عیدي، اکبر، عبدالهی، بیژن( )56 امهف و  ن وزش  آم
ی سان ان ع  اب ه من سع و  89-69،صص3.سال اول،  شماره ت
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 رابطه بین رفتارهاي رهبري کارآفرینانه با توانمندسازي روان شناختیبررسی  ) 1393عبدالهی، بیژن و میرموسوي، سید محسن( )57
صل.  احمري داوطلبان و جوانان جمعیت هاللهاسازمانکارکنان  امهف ت ن جا و ن د  دا  34-22صص 4.  سال ششم. شماره ام

). معلم نوآور کیست؟ یافته هاي یک پژوهش 1393حسن رضا، عبدالهی، بیژن وبهرنگی، محمدرضا( آباديزینحیدري فرد، رضا،   )58
رورشکیفی.  و پ وزش  آم ر  د ی  ان زم سا ر ا ت ف  19-5. سال دوم، شماره اول، صصر

بر  اساس الگوي  )ITC(ايحرفهو پژوهش هاي فنی و  مرکز تربیت مربی ارزشیابی) 1392و انصاري جابر، مسعود( عبدالهی، بیژن )59
صل). EFQM (بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت تعالی سازمانی امهف وزي ن آم رت  ها  66-53صص  3. شماره م

ي دانش بنیاد مستقر در پارك هاشرکت) مدیریت دانش الگویی جهت مدیریت 1392ایزدیان، زینب، عبدالهی، بیژن، کیانی، مراد( )60
امهفصلهاي علم و فناوري.  ري ن و ا ن ف د  ش  70-64صص37شماره10. سال ر

ش ) ارایه مدل راهبردي براي توسعه مشارکت دانش آموزان. 1392حجت ا... مرادي سعیدراد ، حمیدرضا، و عبدالهی، بیژن(  )61 ژوه پ
ت امنی و  ه نظم  ام  80-57صص 21، شماره 6. سال ن

حول). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و مراحل مسیر شغلی. 1392بهرامی، آذر( و عبدالهی، بیژن )62 ت و  ه  سع و ت ت  ری دی ل . سام
 20-13. صص 12شماره  5

صل) یادگیري در آشوب:یادگیري شبکه اي رمز موفقیت در تالطم محیط.  1392و سلطانیه، فرزاد( عبدالهی، بیژن )63 امهف روش  ن
ی سان ان م  و ل ع سی   170-153ص ص76.  شماره شنا

). بررسی میزان رعایت اخالق تدریس در بین اساتید 1392عبدالهی، بیژن، مصدق، هادي، بیرونی کاشانی، راضیه و پورکریمی، جواد( )64
صلدانشگاه تهران و مؤسسه امام خمینی(ره) از نگاه فراگیران.  امهف ی ن سالم ا ه  گا ش ان د ر  د گ  رهن . پژوهشگاه فرهنگ و معارف ف

 722-705صص 4اره اسالمی. سال سوم شم
). بررسی رابطه ي راهبردهاي مدیریتی و شرایط سازمانی با توانمندسازي مدیران 1391عبدالهی، بیژن و سکینه اشرفی فشی ( )65

صلمدارس.  امهف ی ن یت رب ت ن  وی شه هاي ن دی ن  114 -91، صص 2، شماره 1. دوره ا
امهفصلوزشی به عنوان رویکرد اصالحی در مدارس. زدایی آم) بررسی میزان تمرکز1391عبدالهی، بیژن، و کبیري، مسعود( )66 م  ن لی تع

ت ربی ت  78-55، صص109. شماره و 
امهفصلکشور.  ايحرفه)طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و 1391عبدالهی، بیژن ( )67 در  ن ش  ژوه پ

شی وز آم م هاي   188-169صص 17. سال ششم، شماره نظا
صل. با تدریس مؤثر معلمان مدیران مدارسرابطه کارکردهاي رهبري آموزشی ). 1391( علی اکبر سادینعبدالهی، بیژن و  )68 امهف  ن

شی وز آم م هاي  ر نظا د ش  ژوه  74-51، صص 19. سال ششم،  شماره پ
صل). باز تعریف رشد حرفه اي مداوم معلمان: تغییر پارادیم هاي آموزش و یادگیري. 1391عبدالهی، بیژن ( )69 امهف لم ن ی –ی ع ش ژوه  پ

ر ه هن وی  56-49، صص22، دوره سوم، شماره رهپ
دار نقش نظارت و راهنمایی آموزشی مدارس ابتدایی ). بررسی نظام باور افراد عهده1391(عزیزي شمامی، مصطفی عبدالهی، بیژن و  )70

شی نامهفصل. تهران شهر وز آم ت  ری دی و م ري   116-101، صص 22، شماره 4. دوره رهب
). هدف گذاري در الگوي تربیت پلیس کودکان و 1391ه ابراهیم، عبدالرحیم، آراسته، حمید و نیازخانی، مرتضی(، نوعبدالهی، بیژن )71

صلنوجوانان جمهوري اسالمی ایران.  امهف ی ن تظام ن ا ش   39-7، صص55. شماره دان
ررسی رابطه هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی ). ب1391( و فهیمه کهولتعلی اصغر حیات،حاتم فرجی،  عبدالهی، بیژن، )72

امهفصل .)مطالعه موردي دانشگاه شیراز( شی ن وز آم ت  ری دی ت م  88-77صص سال چهارم، شماره دوم، .تحقیقا
). رابطه هوش معنوي و خودکنترلی میان 1391عبدالهی، بیژن، تابان، محمد،  یاسینی، علی، نوراد صدیق، میترا و صیدي، فریده( )73

صلنشجویان دانشگاه هاي تهران و شهید بهشتی. دا امهف ی ن سالم ا ه  گا ش ان د و  گ  رهن  694-669صص 4شماره  2. سال ف
امهفصلدرسی مدرسه محور.  ریزيبرنامه). مدیریت مدرسه محور و توانمندسازي معلمان در 1389عبدالهی، بیژن ( )74 لمی  ن  –ع

ر ه هن وی رهپ شی  ژوه امه ). پژوهش در آموزش و پرورش. 1388عبدالهی، بیژن ( 22-8، صص15دوره سوم، شماره  .پ ش ن ژوه پ
رورش. و پ وزش  آم ه  گا ش ژوه شی پ وز   46-45، صص116شماره  آم
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صل ). اثرعدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در محیط هاي آموزشی: یک مطالعه موردي.1388(عبدالهی و رضا خانی )75 امهف  ن
ت ربی ت و  م  لی  134-111صص 100شماره . تع

ی. یادگیري خود راهبري در آموزش و بهسازي منابع انسانی ). 1388عبدالهی، بیژن ( )76 تظام ن ا وزش  آم ر  ت ب ری دی ه م ، 1. شماره مجل
 47-29صص 

). عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاء هیأت علمی دانشگاه:  مطالعه موردي دانشگاه تربیت معلم 1388بیژن عبدالهی و حیدري( )77
وزش  تهران. آم ه  یمجل  135-111. صص5شماره  .عال

امهفصلطراحی سامانه نشانگر هاي ارزیابی کیفیت آموزشی مؤسسه آموزشی. ) 1386.(عبدالهی، بیژن )78 ت ن ربی ت و  م  لی . 90شماره  .تع
 152-127صص

ر. نقش خودکارآمدي در توانمندسازي کارکنان )،1385عبدالهی، بیژن( )79 ی دب  40-35صص 168، شماره ت
صل .نمندسازي روان شناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادالت ساختاري)توا1384عبدالهی، بیژن( )80 امهف ش  ن ژوه پ

ی عال وزش  آم ر  د زي  ری ه  ام رن    64-37صص 36و 35شماره  .و ب
 
٨١) Anaraki Ardakani,Davood,  Hasanpoor, Akbar,  Abdollahi,Bijan and  Hossein 
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 مقاالت کنفرانسها -6

 دانشجویان منظراز  آموزشی یریتمد شتهدر ر حمطر بکتا یک کیفیت یابیارز). 1396لهی(اعبد نبیژ  و ضار حسندي،   باآ ین،  زفرشته ي،دباآ نبابا -1
 آذر ماه  30، 48-25علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول  .اولین همایش ملی نقد متون و کتب . تکمیلی تتحصیال

مبتنی بر  ايحرفه) . بررسی نگرش معلمان در باره نقش مدیر مدرسه در ایجاد و تثبیت گروههاي رشد 1396عبدالهی، بیژن، خباره، کبري و مریم شیرزادگان(
 شیرازابان ماه  25، علوم تربیتی و اجتماعی. شناسیروانهمکاري(مورد: مدارس ابتدایی استان مازندران). همایش تحقیقات جدید ملی در 

پژوهشگاه  .). نقد اثربخش مقاالت و راهکارهاي ارتقاء سطح آن. اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی1396عبدالهی، بیژن و طاهره نوروزي وند( -3
 آذر ماه  30، 174-159علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد دوم 

اثبات گرایانه در مدیریت و سازمان. اولین همایش ملی نقد متون  -نظریه و عمل در پارادایم مدرن). نقدي برشکاف 1396عبدالهی، بیژن و رحمان محمدي( -4
 آذر ماه  30، 204-189پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد دوم  .و کتب علوم انسانی

 نرم :موردي مطالعه(هوشمند مدرسه امکانات از استفاده براي اولیا گیآماد سنجش مدل ). ارائه1396شه پناه، ماندانا، نسیم غنبر طهرانی و بیژن عبدالهی ( -5
 مهر،  15. دومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسالمی ) تهران المپیک دهکده سما هوشمند مدرسه افزار

 .)AHP). ارزیابی تعالی سازمانی بانک شهر براساس تحلیل سلسله مراتبی(1395و تابش فر، غالمحسین( آباديزینقمري، آزاده، عبدالهی، بیژن، حسن رضا  -6
 اولین همایش بین المللی اقتصاد شهري(بارویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل). انجمن علمی اقتصاد شهري ایران

http://www.amiemt-journal.com/
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http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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ت سازمانی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي خوزستان. هفتمین ). بررسی تاثیر و نقش عدال1395مرادي، پروانه و عبدالهی، بیژن( -7
 بهمن ماه 27ران کنفرانس بین المللی  مدیریت و حسابداري و جهارمین کنفرانس بین المللی  کارآفرینی و نوآوري باز. مرکز همایش هاي بین المللی رازي ته

). بررسی رابطه بین بکارگیري تکنیک مشارکت و توانمندسازي کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي خوزستان. دومین 1395مرادي، پروانه و عبدالهی، بیژن( -8
 کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداري و اقتصاد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

س مدل دنیسون مطالعه موردي دانشگاه شهید رجایی. نخستین همایش ملی ). شناخت فرهنگ سازمان براسا1395حاج قاسمی، محمدجواد، عبدالهی، بیژن( -9
 علوم اسالمی حقوق و مدیریت. دانشگاه علمی کاربردي استانداري قم. اردیبهشت

دانش در دانشگاه ). شناسایی و بررسی وضعیت زیرساختهاي مؤثر پیاده سازي مدیریت 1394ملکی، داوود، عبدالهی، بیژن، قمري، آزاده، علیجانی، مجید( -10
.  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباط کریم، مایش ملی جایگاه کاربردي علوم انسانی و حوزه هاي میان رشته اي در توسعه شرکتهاي دانش بنیانآزاد اسالمی. ه

 آبان 28و27
 مایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه. دانشگاه خوارزمی). تجاري سازي تحقیق، رابط صنعت و دانشگاه. سومین ه1394عبدالهی، بیژن، محمودپور، بختیار( -11
). بررسی سطح تمایل به برون سپاري و چابکی سازمان بهزیستی استان مازندران. دومین کنفرانس ملی و 1394کردفیروزجایی، فهیمه و عبدالهی، بیژن، ( -12

 اولین کنفرانس بین المللی و پژوهش هاي نوین در علوم انسانی
). ارزیابی و مقایسه کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک در بانکدارهاي دولتی و خصوصی شهر کرج. دومین همایش 1394یژن، محمدي، ولی اله(عبدالهی، ب -13

 الکترونیکی پژوهش هاي نوین در علوم رفتاري. دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمان.
سازمان بر برنامه هاي جبران خدمات مطالعه موردي: شبکه بهداشت و درمان شهر اصفهان. ).بررسی تأثیر چرخه عمر 1394عبدالهی، بیژن، بهرامی، آذر( -14

 دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک هاي مدیریت. مرکز همایش هاي دانشگاه تهران
بنیان. دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و ي دانش هاشرکت). مدل عوامل کلیدي موفقیت 1393عبدالهی، بیژن، غفوریان، فاطمه  و شاهی، علی حسن( -15

 .مدیریت کسب و کارهاي دانش بنیان. شرکت پژوهشی طرودشمال، بابلسر مازندران
). آسیب شناسی فرهنگ دوره متوسطه و ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیري 1393گودرزي، اکرم، بهرنگی، محمدرضا، عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم( -16

یقات العات و تحقآسیب هاي اجتماعی و فرهنگی ایران. مرکز مط شناسیروانمبتنی برچارچوب ارزش هاي رقابتی. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و  
 اسالمی سروش حکمت مرتضوي

). ارزیابی کیفیت عملکرد گروههاي آموزشی با الگوي: مطالعه موردي دانشگاه الزهراء. اولین کنفرانس 1393ناصري، مژگان، عبدالهی، بیژن و وحیده علیپور( -17
 بهشت تهراناردی 18و  17ملی ارزیابی کیفیت در نظام هاي دانشگاهی. دانشگاه صنعتی شریف. 

 بین وبر. همایش ماکس شناسی روش بر تأکید با سازمانی مطالعات فلسفی مبانی بررسی) 1393عبدالهی، بیژن، و محمدحسین افضل آبادي( -18
 عمل. دانشگاه خوارزمی در تربیت و تعلیم فلسفه المللی

 سازمان همایش مطالعه در جایگزین هاي واقعیت سوي به رهیافتی بنیادي گرایی انسان فلسفه)1393عبدالهی، بیژن، و مرضیه دهقانی زاده( -19
 عمل. دانشگاه خوارزمی در تربیت و تعلیم فلسفه المللی بین
 ساختمان و طراحی شرکت : کاوي کار مورد محیط بهبود در استراتژیک و نوآور عاملی ساختارفیزیکی ) هوشمندي1393عبدالهی، بیژن، و نازنین تیموري( -20

 استراتژیک. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نوآوري و کارآفرینی ملی کنفرانسنفت. 
در جهت رشد و ارتقائ  ايحرفه). ضرورت آموزش و بالندگی مدرسان فنی و 1393عبدالهی، بیژن، علی سادین، حسین سادین و محمود نیکخواه بهرامی( -21

 359. سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزي و اشتغال.ص ايحرفهو  تربیت نیروي کار ماهر در مدارس و آموزشکده هاي فنی
.  همایش بین المللی جایگاه تسهیم دانش و سرمایه هاي فکري در توسعه سرمایه هاي اجتماعی در مدارس ).1393عبدالهی، بیژن، و میترا نورا صدیق( -22

 مدیریت. تهران  موسسه سفیران فرهنگی مبین.
) راهکارهاي نوین براي حل تعارضات و اختالفات در سازمان دریافتی از آموزه 1392، مجتبی غریت و مصطفی غریب(آباديزینعبدالهی، بیژن، حسن رضا  -23

 بهمن 3هاي دینی. اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار. دانشگاه بوعلی سینا همدان. 
قش آموزش در توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به توسعه پایدار . اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار. ) ن1392عبدالهی، بیژن، و فاطمه سهرابی( -24

 بهمن 3دانشگاه بوعلی سینا همدان. 
 دي ماه) تأثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده. کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها شیراز 1392گراوند، ایوب، عبدالهی، بیژن( -25
) برندسازي کارفرما: شناسایی ابعاد جذابیت سازمانی از دیدگاه کارکنان بالقوه دانش. ششمین کنفرانس ملی مدیریت 1392عبدالهی، بیژن، رضایی، سعید( -26

 اسفند. 7و6دانش. مرکز همایش هاي بین المللی دانشگاه شهید بهشتی. 
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). تبیین ربطه رفتار شهروندي سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی. دومین کنفرانس 1391و نعیمه کهولت(حیات، علی اصغر، عبدالهی، بیژن، فرجی، حاتم  -27
 ایران -اسفند تهران 12ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام هاي اموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازي نظام اموزشی. انجمن پژوهش هاي آموزشی ایران. 

مجموعه مقاالت دومین کنگره علوم انسانی پژوهشگاه ). یادگیري پژوهش محور براي پرورش روحیه ي تحقیق و تتبع در دانشجویان. 1391عبدالهی، بیژن( -28
 93-79علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري. جلد سوم صص 

کشور. نخستین همایش ملی مهارت اموزي و اشتغال در  ايحرفهملکرد اموزشی مربیان سازمان فنی و ). طراحی نظام ارزشیابی ع1391عبدالهی، بیژن( -29
 کشور  ايحرفهایران. سازمان آموزش فنی و 

. شوتز مدیران دربرقراري ارتباط با کارکنان درچارچوب تئوري ویلیام بررسی رابطه بین نیازهاي درون شخصی). 1390عبدالهی، بیژن و  اسد حجازي( -30
 نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی ، موسسه آفاق صنعت

. قزوین شهر متوسطه مدارس موردي مدیران نمونه آموزشی: مدیران هاي شایستگی سنجی اعتبار و سایی ). شنا1390عبدالهی، بیژن و سمیه تیموري( -31
 371. ص مطلوب اداري نظام شایسته ایران حاکمیت اسالمی جمهوري نظام در پایدار توسعه و شایسته دولت ملی همایش

. پژوهشکده 1404اعتبار سنجی فرصت ها و تهدیدهاي محیطی آموزش و پرورش شهر تهران. اولین همایش ملی آموزش در ایران ).1390عبدالهی، بیژن( -32
 سیاست گذاري علم، فناوري و صنعت

ایجاد محیط هاي کارآفرینی در مدارس. اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل . انجمن . رهبري آموزشی کارآفرین: )1390عبدالهی، بیژن( -33
 مدیریت آموزشی ایران

اعتبار سنجی و کنترل کیفیت موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی. اولین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام هاي ).1390عبدالهی، بیژن( -34
 پژوهش هاي آموزشی ایرانآموزشی. انجمن 

نقش رهبري در توانمندسازي کارکنان پلیس. همایش علمی توانمندسازي کارکنان پلیس. نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران،  )1389بدالهی، بیژن(ع -35
 بازرسی کل ناجا دفتر تحقیقات کاربردي

و انتخاب) مؤسسات و مراکز ارائه کننده خدمات آموزشی یک مطالعه موردي. کنفرانس ) برون سپاري آموزش: اعتبار سنجی(ارزیابی 1389عبدالهی، بیژن( -36
 آموزش در سازمان ها. دانشگاه شهید بهشتی

 یشناسروانصنعتی و سازمانی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و  شناسیروان) عدالت سازمانی. اولین کنگره دو ساالنه 1387عبدالهی، بیژن.( -37
 .اعتبار سنجی مؤسسات و مراکز آموزشی:  الگوها و استاندارد ها . دومین کنفرانس ملی تخصص تبیین نظام هاي استاندارد آموزش )1387عبدالهی، بیژن( -38

 تهران ایران هتل المپیک
شا1387عبدالهی، بیژن.( -39 شایري. همایش بین المللی ع یر کوچنده. وزارت آموزش و پرورش. چاپ ) یادگیري خود راهبري در کالس هاي درس چند پایه ع

 در مجموعه مقاالت همایش
 توانمندسازي روان شناختی نیروي انسانی: دیدگاه ها و  ابعاد. ارایه  و سخنرانی در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.")1384عبدالهی، بیژن( -40
. "توانمندسازي روانشناختی کارشناسان حوزه ستادي وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري طراحی الگوي ") 1383عبدالهی، بیژن و عبدالرحیم نوه ابراهیم.( -41

ص سه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، چاپ درمجموعه مقاالت همایش جلد دوم  س سعه پایدار و آموزش عالی. مؤ سخنرانی در همایش تو -547صارایه و 
523 
ــبکهاي مدیران1376عبدالهی، بیژن.(  -42 ــی س ــهر  ) بررس ــخنرانی در همایش بهبود کیفیت آموزش عمومی، اداره کل آموزش و پرورش ش مدارس. ارائه و س

 623-625تهران،  چاپ در خالصه مقاالت صص 
43-Abdollahi, Bijan& Ahmad Razzaghi(2016) Examining the relationship between organizational health and schools 
effectiveness. International conference on management & social science.  Dubai- UAE 
44-Ali Akbar Ghasemi, Khodanazar Farokhnejad and Bijan Abdollahi(2012)A Survey of the Effects of Principal and 
Teacher Leadership on Students’Participation of High Schools. The Asian Conference on Education Osaka Japan 
2012. pp. 971-983.  http://iafor.org/ace_proceedings.html 
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سالمی ).1395عبدالهی، بیژن()1 ا رش  گ ا ن رس ب دا ر م د شی  وز آم ري  رهب و  ت  ری دی و مطالعات  . تهران: پژوهشگاه مطالعات علوم انسانیم
 فرهنگی

ی)). 1395عبدالهی، بیژن()2 ین ال ت ب ر ر(نظا رت کالس درس محو  . تهران: انتشارات مرآتنظا
عمل).2011جیمز نوالن و لیندا اي. هوور ()3 و  ه  ری م:  نظ ل رد مع ک ل عم ی  اب شی ز ر ا و  شی  وز آم رت  ). تهران: 1395بیژن عبدالهی، (ترجمه نظا

 دانشگاه خوارزمی
سه. )2008دیویس، کیت()4 در ري م رهب ی  ان و مب ول  ص پژوهشگاه مطالعات آموزش و  ). تهران:1389بیژن عبدالهی و رضا ساکی، (ترجمه ا

 پرورش
))1386شالمن، الن کاند لیف و شالمن، لی اس()5 ن ها کا ام و  کالت  ش شی(م وز آم ش هاي  ژوه ر پ د ی  س سا ا ث  (ترجمه بیژن عبدالهی  مباح

 و تربیت. تهران: پژوهشگاه مطالعات تعلیم و دیگران) 
. تهران: توانمند سازي روان شناختی کارکنان: کلید طالیی مدیریت منابع انسانی). 1385عبدالهی، بیژن و  عبدالرحیم نوه ابراهیم()6

 ویرایش
. (ترجمه بیژن عبدالهی و همکاران) تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش یادگیري رهبري در آموزش عالی). 1380رمزدن، پال ()7

 عالی
 .تهران: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهرانگانه مدیریت آموزشیقلمروهاي شش) 1376عبدالهی، بیژن و دیگران.()8
 

 هاانجمنعضویت در  -8
 هاسازمانعضو هیأت تحریه نشریه مطالعات رهبري آموزشی در  • 

 عضو هیأت تحریه نشریه مدیریت مدرسه •
 علوم انتظامیعضویت در هیأت تحریه نشریه مدیریت بر  •
 تعلیم و تربیت، با عنوان تحول در مدیریت آموزشی نامهفصلسردبیري ویژه نامه  •
 عضو هیأت مؤسس انجمن مدیریت آموزشی ایران •
 عضو هیأت مدیره(نایب رئیس انجمن) انجمن مدیریت آموزشی ایران •
 انسانی و مطالعات فرهنگی عضویت گروه علوم تربیتی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم •
 عضو شوراي پژوهشی گروه سازمان، مدیریت و نیروي انسانی پژوهشکده تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش •

 
 

 هاي  پژوهشیفعالیت -9
اداره کل آموزش  .تهراني هاشهرستاناي مدیریت آموزشگاهی در اداره کل آموزش و پروش حرفه ). طراحی استانداردهاي1395عبدالهی، بیژن.( )1

 و پرورش شهرستان هاي تهران
  انجام شده است اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاي تهرانتذکر: این طرح  بر اساس قرار داد بین دانشگاه و  )2
شور. پژوهشگاه ) بررسی جایگاه و چگونگی انجام کارکرد هاي نظارت و راهنمایی آموزشی در نظام آموزش ابتدایی ک1390عبدالهی، بیژن.( )3

 مطالعات آموزش و پرورش
 تذکر: این طرح  بر اساس قرار داد بین دانشگاه و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام شده است )4
در فرایند یاددهی و یادگیري در دوره تحصیلی ابتدایی. شوراي تحقیقات  پژوهشفرهنگ  ) بررسی موانع نهادینه کردن1389عبدالهی، بیژن.( )5

 آموزش و پرورش شهر تهران. سازمان
 تذکر: این طرح  بر اساس قرار داد بین دانشگاه و سازمان آموزش و پرورش انجام شده است. )6
 هاي آموزشی کارکنان بانک ملی ایران. اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران.) طرح نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه1387عبدالهی، بیژن ( )7
 کرج. ايحرفه.  مرکز تربیت مربی سازمان فنی و ايحرفهطراحی نظام ارزشیابی عملکرد  مربیان سازمان آموزش فنی و  )1387عبدالهی، بیژن.( )8
 تذکر: این طرح  بر اساس قرار داد بین دانشگاه و مرکز تربیت مربی کرج انجام شده است. )9
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مؤسسه آموزشی. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر ) طراحی سامانه نشانگر هاي ارزیابی کیفیت آموزشی 1383عبدالهی، بیژن.( )10
 تهران.

فاز اول طرح تدوین سند توسعه با چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش  )1386عبدالهی، بیژن( )11
 و پرورش شهر تهران

زمان آموزش و پرورش شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش ) مطالعه نظام تحقیق و توسعه سا1386عبدالهی، بیژن و ساکی( )12
 شهر تهران

) بررسی نظام مدیریت و برنامه ریزي راهبري سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.  شوراي تحقیقات 1386عبدالهی، بیژن، احمدي و بامدادي( )13
 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

) بررسی محیط علمی و نظام آموزش عالی شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش 1386ه گر(عبدالهی، بیژن، نصري و پیوست )14
 شهر تهران

شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش  ايحرفه). بررسی محیط نظام آموزش فنی و 1386عبدالهی، بیژن، نصري و پیوسته گر ( )15
 شهر تهران

). بررسی محیط هاي اقتصادي، کشاورزي، صنعت و بازرگانی  شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان 1386یوسته گر (عبدالهی، بیژن، نصري و پ )16
 آموزش و پرورش شهر تهران

). بررسی محیط هاي جمعیتی،  جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و 1386عبدالهی، بیژن، نصري و پیوسته گر ( )17
 تهرانپرورش شهر 

 ). بررسی محیط خانواده  شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران1386عبدالهی، بیژن، نصري و جمشیدي ( )18
سیاسی شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر  -). بررسی محیط هاي اجتماعی1386عبدالهی، بیژن، نصري و جمشیدي ( )19

 تهران
منطقه اي  شهر تهران. شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش  -). بررسی محیط هاي بین المللی1386نصري و جمشیدي ( عبدالهی، بیژن، )20

 شهر تهران
 ) طرح نیازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان معاونت پشتیبانی و مهندسی و تحقیقات  ستاد مشترك سپاه پاسداران1384عبدالهی، بیژن ( )21

  
 

 پژوهشیعالیق   -10

 
 رهبري فرایند یاددهی و یادگیري •
 استاندارهاي کیفی مدیران مدارس •
 تدوین اسناد تحول •
 نیازسنجی آموزشی •
 مدیریت و برنامه ریزي  استراتژیک •
 آموزش و بالندگی کارکنان •
 ارزشیابی عملکرد (سازمانی، برنامه ها و کارکنان) •
 ارزشیابی عملکرد معلمان •
 مدیریت منابع انسانی •
 برنامه هاي آموزشیطراحی  •
 توانمندسازي کارکنان •
 نظارت و راهنمایی تعلیماتی •
 سازمان و مدیریت آموزش و پرورش •

 

 

 

         
 تدوین  
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 برنامه ریزي نیروي انسانی •
 

 دانشجویان -11
 ارشد •
 دکتري •
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