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 عضویت ها:

 

 نماینده وزیر علوم در هیات ممیزه دانشگاه سمنان 

 ن البرزنماینده وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه آزاد استا 

 لفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمینماینده وزیر در هیات تخ                                   

  استان سمنان نماینده وزیر علوم در هیات امنای موسسه آموزش عالی کومش 

 عضو کمیته نظارت بر هیات ممیزه دانشگاه های دولتی 

 یزه مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریعضو کمیسیون علوم انسانی، هیات مم 

   عضو هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 ه دامغانکمیسیون دائمی هیات امنای دانشگا عضو    

 عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه خوارزمی 

 عضو گروه برنامه ریزی و گسترش علوم تربیتی 

 شیهبری آموزسردبیر فصلنامه مدیریت و ر 

 در آموزش عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافتی نو 

  علوم دریایی عضو هیات تحریریه فصلنامه  آموزش 

 عضو هیات تحریریه فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسالم 

 ترکیه -انجمن علوم تربیتی و روانشناسی  عضو 

 عضو انجمن آموزش عالی ایران 

  نماینده معاون آموزشی وزارتو عضو کمیسیون بورس سازمان امور دانشجویان 

 مرکزی سازمانی امور دانشجویان و نماینده معاون آموزشی وزارت کمیسیون موارد خاص عضو 

 سازمانی امور دانشجویان و نماینده معاون آموزشی وزارت شورای انتقال دانشجویان خارجی عضو 

 عضو کمیسیون علوم انسانی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور 

 

 

 ی تدریس و تحقیق:  هازمینه

ریزی آموزشی؛ ؛ برنامهعالی آموزشو رهبری مدیریت  ؛ عالی موسسات آموزشریزی و مدیریت مالی در ؛ بودجهعالی اقتصاد آموزش 

 مدیریت منابع انسانی؛ روش تحقیق؛   
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فصالنامه علمای    ور.عبدالهی، ضماهنی. طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیاام نا   عبدالرحیم نوه ابراهیم،. ملک زاده، 331

 37 -10ص  0713بهار  12سال ششم. شماره چهارم. پیاپی پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. 
 
  
 
 117. Bahareh Shahriari, Akbar Hassanpoor, Abdolrahim Navehebrahim, Saeed Jafarinia .A 

Sytematic Review of Green Human Resource Management  EVERGREEN Joint Journal of 

Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy, Vol. 60, Issue 62, pp.711-781, June 
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یی و اعتباریاابی شااخه هاای توساعه     مهدی اندش، عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته، حسن رضا زین آبادی.  شناسا. 334
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بررسي نقش رضايت شغلي .  سارا عابدي كوشكي*، حسن رضا زين آبادي، عبدالرحيم نوه ابراهيم، احد جعفرنژاد. 111

 . 7611، زمستان 62لعات مديريت بر آموزش انتظامي، شماره فصلنامه مطا.  در تعهد سازماني در يك سازمان آموزشي

      

 

سيب شناسي فرهنگ مدرسه بتر استاس آ   .،عبدالرحيم نوه ابراهيمرنگي، بيژن عبدالهي، همحمدرضا ب ،اكرم گودرزي. 111

، بهتار و 7نشتريه متديريت بتر آمتوزش ستازمان هتا، ستال چهتارم، شتماره  .چهارچوب ارزش هاي رقتابتي ممطالعته متوردي 

 . 7611تابستان 

 

 

ارزشيابي اثربوشي دوره هتاي آمتوزش ضتمن ختدمت در ارتقتاي عملكترد شتغلي  ، عبدالرحيم نوه ابراهيم،داود مجيدي. 776

 . 7616، پاييز 1فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، شماره . كاركنان پليس

 

 
توستعه كيفتي خصوصتي ستازي  .  ، حستن رضتا زيتن آبتاد عبتدالرحيم نتوه ابتراهيمحميدرضتا آراستته، الله جمشيدي، . 101

، بهتتار و 6نشتريه نتوآوري و ارزش آفرينتي، ستال اول، شتماره . هتتاي ختردآمتوزش عتالي در ايتران: الزامتات و پتيش بايستت 

 88-00 صص  7612تابستان 

  

 

تدوين چارچوب داوري  آسيب شناسي و . عليرضا مطلبي فرد*، عبدالرحيم نوه ابراهيم، هديه محبت، علي اكبر سادين. 101

، پاييز 22فصلنامه دانش شناسي معلوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات ، شماره . آثار علمي: يك رويكرد كيفي

7612 . 

 

 

حسن رضا زین آبادی. تاملی بر کارکرد آموزشای دانشاگاه هاای نسال      الرحیم نوه ابراهیم،عبدزهرا غالمی، حمیدرضا آراسته، . 306

 0713مهرو آبان  31پیاپی  2، سال یازدهم، شماره نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکیسوم در ایران: ارائه مدلی بر... 

 

. فرایند تدوین برنامه درسای بارای دوره کارشناسای    هیمعبدالرحیم نوه ابرااکرم حافظی، عفت عباسی، شمس الدین نیکنامی، . 307

مجلاه ساالمت و   پیوسته بهداشت مدارس و اعتبار سنجی آن از دیادگاه متخصصاان برناماه ریازی درسای و بهداشات مادارس.        

 3157بهداشت. سال هشتم. شماره پنجم. زمستان 
 

حمدرضاا بهرنگای.  توساعه باازارگرایی آماوزش عاالی:       حمیدرضاا آراساته، م   شمامی، عبدالرحیم نوه ابراهیم،مصطفی عزیزی .930

 1فرهنگی. دوره چهارم. شاماره   –فصلنامه مطاللات توسله اجتماعی  محدودیت ها و فرصت ها در بازار آموزش عالی ایران.

 54زمستان   907-311صفحات 

 
 

، طراحای و تبیاین الگاوی پیشاایندهای     اهیمعبدالرحیم نوه ابرحسن رضا زین ابادی، حمیدرضا آراسته، مرضیه دهقانی زاده، . 430

مجله مرکز مطاللات و توسله آموزش علوم پزشکی یزد. دوره سیزدهم. فضیلت سازمانی در دانشگاه های دولتی استان یازد.  

 .3156زمستان  914-101. صفحه 1شماره 
 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5774&Number=32&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6321&Number=401&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6321&Number=401&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7236&Number=7&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6472&Number=3&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6472&Number=3&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=22&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=22&Appendix=0
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 –گاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتای  آسیب شناسی دانش عبدالرحیم نوه ابراهیم.مجید رضائیان، محمد توکل کویری، .  130

پااییز و   1 – 11 (، 93)پیااپی   9، شاماره  33دوره . فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام هاای آموزشای  غیرانتفاعی. 

 ،  3156زمستان 
 

موزش عالی ایران. . آیار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آ عبدالرحیم نوه ابراهیم. مجید رضائیان، محمد توکل کویری، 011

 . 3157پاییز و زمستان  شماره دو 94فصلنامه مطاللات جامله شناختی دوره 
 

تبیین الگوی تااییر دیان داری درونای بار تصامیم       اکبر حسن پور. عبدالرحیم نوه ابراهیم،حسن عابد جعفری، پویا پیرملکی، . 010

   3156. تابستان 97. پیاپی  9سال هفتم. شماره  فصلنامه مطاللات رفتار سازمانی.گیری اخالقی در کسب و کار. 

 

بررسای و تبیاین پیشاایندهای رشاد حرفاه ای       حسان رضاا زیان آباادی.     عبدالرحیم نوه ابراهیم.اکرم صفری. بیژن عبدالهی. . 300

اپی پیا . 1پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال نهم. شماره  -فصلنامه علمیهمکارانه در سازمان های آموزشی. 

 .3156پاییز  013-17صفحه   19

 

شناسایی مولفه هاای توساعه حرفاه ای  مادیران باا       . حمیدرضا آراسته. حسن زین آبادیعبدالرحیم نوه ابراهیممیترا صدیق. .  55

 .3157پاییز و زمستان  9مدیریت بر آموزش سازمانها. سال ششم شماره استعداد مدارس غیردولتی: پژوهشی آمیخته.  
 

حسن رضا زین آبادی. طراحی الگاوی کاارکرد پژوهشای دانشاگاهها باا       عبدالرحیم نوه ابراهیم،را غالمی، حمیدرضا آراسته، زه. 51

 .3156تابستان  96شماره  1فصلنامه مطاللات راهبردی سیاست گذاری عمومی. دوره رویکرد صنعت یاری. 

 

19. Zahra Ahmadi0, Abdolrahim Naveh Ebrahim .The Relationship between Professional Ethics 

and Conflict Management of Female Principals of High Schools in Karaj City of Iran. Journal of 
Applied Environmental and Biological Sciences . (11)1-1, 4112 

 

 

شناسایی عوامل ماویر بار مادیریت توساعه علاوم       بهرنگی.حمیدرضا آراسته. محمدرضا  عبدالرحیم نوه ابراهیم.وجیهه کریمی. . 57

فصالنامه علمای پژوهشای . پاژوهش در یاادگیری      انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با نگاهی به آموزش عالی. 

 3151سال دوم. شماره هفتم. زمستان  آموزشگاهی و مجازی.
 

. طراحی چارچوب مفهومی برای رتبه بندی عبدالرحیم نوه ابراهیمراستخواه، ، محمود ابوالقاسمی، مقصود ففارفار رحیم صفری.  59

. 93فصلنامه مطاللات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سال هشتم. شاماره  گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی ایاران.  

 .3156بهار  353-999صص 

 

بر مادیریت اساتعداد    یضا آراسته، حسن زین آبادی. رویکرد سیستم، حمیدرعبدالرحیم نوه ابراهیمیریا غالمحسین پور انوری، . 54

 .3157فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی تابستان  در دانشگاه و تاییر آن بر روی اجتماع و سازمان.

 

در  ، بیژن عبادالهی. سیساتم پاریرش دکتاری    عبدالرحیم نوه ابراهیم. حاتم فرجی ده سرخی، حمیدرضا آراسته، رضا بغدادچی، 51

 91مجله علوم تربیتی دانشگاه شاهید چماران اهاواز. دوره ششام. ساال       ایران و دانشگاه های برتر: یک مطالعه تطبیقی.

 .3159پاییز و زمستان  9-14ص ص:  9شماره 
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ان بررسی رابطه وجدان کاری با مولفه هاای تعهاد ساازمانی دبیار     عبدالرحیم نوه ابراهیم.حمید خسروی، مصطفی عسکریان و . 59

فصلنامه نوآوری هاای مادیریت آموزشای، ساال دوازدهام، شاماره دوم       مدرسه های متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران. 

 3157بهار  03-3صه ، 47مسلس  

 

. بررسی نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتاار شاهروندی   عبدالرحیم نوه ابراهیمسارا عابدی کوشکی، حسن رضا زین آبادی،  . 53

پژوهشای رهیاافتی ناو در مادیریت      -فصلنامه علمای : یافته های یک پژوهش کمی در مدارس شهر کرج. سازمانی معلمان

 ،3157بهار  . 95، پیاپی 3آموزشی. سال هشتم، شماره 

 

،. ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با عبدالرحیم نوه ابراهیممحمدرضا بهرنگی، رضا یوسف زاده اندواری ؛  .50

ساال  پژوهشی رهیافتی نو در مادیریت آموزشای.    -فصلنامه علمیه دبیران در پریرش الگوی مدیریت آموزش علوم. روحی

 ،3151بهار  36پیاپی  پنجم، 

 

و حسن رضا زین آبادی. واکاوی موانع رشد حرفه ای همکاراناه معلماان در    عبدالرحیم نوه ابراهیماکرم صفری؛ بیژن عبدالهی، . 15

 .  3157دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه. دوره پنجم شماره اول بهار و تابستان   میخته.مدارس: پژوهشی آ

 

تحلیل چالش های فراروی دانشگاه ها و موسساات آماوزش عاالی     عبدالرحیم نوه ابراهیم.مجید رضائیان، محمد توکل کویری،  .11

 3159ان. سال هشتم، شماره اول، زمستان و بهار فصلنامه انجمن آموزش عالی ایرغیرانتفاعی ایران.   –غیردولتی 
 

اکبر حسن پور،. نقد روشمند مطالعاات دیان و مادیریت در غارب و      عبدالرحیم نوه ابراهیم،ری، عابد جعفحسن پویا پیرملکی؛ . 16

ی. س اسی علوم انساان نشپژوهشی روش -فصلنامه علیارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حاوزه.  

 3157پاییز  67-49، صفحات 59، ش 91

 

– علمی فصلنامهساازمانی.   کارآفرینی ایجاد مانع سازمانی، سکوت بر مویر ملعوا.     عبدالرحیم نوه ابراهیم یوسفی؛ فرزانه   .17

 ، 3159 تابستان 9 پیاپی ،9 شماره هفتم، سال آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی

 

، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان. ارائه الگاو بارای توساعه مراکاز علمای کااربردی       لرحیم نوه ابراهیمعبدامریم همتی، . 19

 4سال هشتم شاماره  علمی پژوهشی امداد و نجات .  فصلنامه جمعیت هالل احمر با رویکرد مدل سازی معادالت سااختاری. 

3159.   

. طراحی و اعتباریابی مدل ارزشیابی عملکرد وظیفه مدار مدیرگروه آموزشای . عبدالرحیم نوه ابراهیم.رجایی پور. نازیال کریمی؛  . 14

 .3157زمستان  19پیاپی  4سال هشتم. شماره . فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 

 

ارزشایابی وظیفاه   لگاو ی  ارائاه ا مبنایی بارای  : شرح وظایف رئیس دانشکده. عبدالرحیم نوه ابراهیم.. پور رجایینازیال کریمی؛ . 11

 3157پاییز  30،   پیاپی 1، شماره 4دوره  .  علوم دریایی آموزش فصلنامه علمی پژوهشی  . مدار
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واکااوی، رتباه بنادی و ارائاه الگاوی مولفاه هاای        . حمیدرضا آراسته. حسن زیان آباادی.   عبدالرحیم نوه ابراهیممیترا صدیق. . 19

. فصلنامه علمی پژوهشای رهیاافتی ناو در مادیریت     شهرتهران )باروش آمیخته( یغیردولتشناسایی مدیران مستعد مدارس 

 . 70پیاپی  0711پاییز   7شماره  هشتم،. سال آموزشی 

 

طراحی الگوی استراتژیک شایستگی مدیران کارکردی . . حمیدرضاآراسته. عبدالرحیم نوه ابراهیمسن رنگریز. فرزاد سلطانیه؛ ح . 13

بهاار و    21-1صافحات   0ساال ششام شاماره    . ساازمانها  فصلنامه مدیریت بر آماوزش دو. لیل مضمونبا استفاده از روش تح

 0711تابستان 

 

10. افضل آبادی. عبدالرحیم نوه ابراهیم. بیژن عبدالهی. حسین عباسیان.  طراحی مدل برندسازی کارفرما در  سازمانهای عمومی 

)شمارۀ پیاپی  7سال نهم، شماره نسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع( . های مدیریت منابع افصلنامۀ پژوهش.  ی ردولتیغ

0711پاییز  011ا  33(،: 11  

, Mohammad Reza Abdolrahim NavehebrahimAhmad Karimi Dashtahi, Mahmood Ekrami, . 65
Sarmad. Application of Leadership Theories in Higher Distance Education Leadership. 
International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926  Special Issue. 

 February 2116  
 

 

شناسایی مالکهای پاریرش دانشاجویان دوره    بیژن عبدالهی. عبدالرحیم نوه ابراهیم.حاتم فرجی ده سرخی. حمیدرضا آراسته.  .61

 0712زمستان   33پیاپی  2شماره  10. سال  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی فصلنامهدکتری: مطالعه کیفی.  
 

 

 باه  بازگشات  رهبری برای مدلی ارائه ابراهیم. نوه بدالرحیمبهرنگی  ع آراسته  محمدرضا فهندری؛ حمیدرضا رمضانیان هادی.  66

 و پااییز  . 31  پیااپی  شاماره  ، دوم، هشامار  نهام،  سال راهبردی، مدیریت . اندیشهایران عالی آموزش نظام اصلی مسیر

 3154 زمستان
 

 

واکاوی عوامل مویر بار شاکل گیاری و توساعه     . و بیژن عبدالهی عبدالرحیم نوه ابراهیمعلیرضا مطلبی فرد، حمیدرضا آراسته،   67

، پااییز و  03ماره ، شا 1دوره . فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشای.  کژکارکردی های آموزش عالی در ایران

 ،0713زمستان   21-1

 

ارائه سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی پیوساته  . عبدالرحیم نوه ابراهیماکرم حافظی، عفت عباسی، شمس الدین نیکنامی، . 69

 0713سال پانزدهم شماره چهارم ، نشریه پژوهشکده بهداشتی جهاد دانشگاهی، نشریه پایش  بهداشت مدارس.

 

حمیدرضا آراسته. محمدرضا بهرنگی. شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت توسعه علاوم   عبدالرحیم نوه ابراهیم.کریمی. وجیهه . 64

 0712پاییز  7اره شم 10. سال فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . انسانی: ارائه مدل مفهومی
 

Abdolrahim ammadreza Behrangi, Hadi Ramazanian Fahandary, Hamidreza Arasteh, Moh .16
Identifying and explaining the activities of turnaround leadership at Ferdowsi  . Navehebrahim

University of Mashhad. Journal of productivity and development 3(1) 9039    
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حسن رضا زین آبادی. طراحی و تبیاین الگاوی جامعاه یادگیرناده      هیم،عبدالرحیم نوه ابرااعظم پهلوان صادق، بیژن عبدالهی، . 96

 . 0712سال دوم شماره دهم، . فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. حرفه ای در نظام آموزش عالی

 

ی نشاانگان و ابعااد   ، حسن رضا زین آباادی. شناساایی و اعتبارسانج   عبدالرحیم نوه ابراهیماعظم پهلوان صادق، بیژن عبدالهی، . 36

    0712زمستان 02سال هفتم، شماره پژوهش نامه مدیریت تحول،  هشیاری سازمانی در آموزش عالی.

 

 کارشناسای  دوره درسای  برناماه  طراحای نوآوراناه  . عبدالرحیم نوه ابراهیماکرم حافظی، عفت عباسی، شمس الدین نیکنامی،  .06 

 0712 ،پزشکی خراسان شمالیمجله دانشگاه علوم  .مدارس بهداشت پیوسته

 

75.  Mostafa Azizi Shomami, Abdolrahim Navehebrahim, Nasim Torabi, Zahra Jafari Karfestani.  

Studying Students Perception of Investment in Post-Secondary Education in Iran (1102).  Asian 

Journal of Research in Social Sciences and Humanities Vol. 2, No. 7, March 1102, pp. 702-713. 
 

. شناسایی عوامل تایر گارار بار برناماه    0711، حسن رضا زین آبادی.  محمدرضا بهرنگی،  عبدالرحیم نوه ابراهیم، اسد حجازی. 17

پژوهشی  -زیابی(. فصلنامه علمیهای توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران )چهارچوبی برای برنامه ریزی ، اجرا و ار

 ،0712بهار  .10، پیاپی 0رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 

 

. Abdolrahim NavehebrahimDorsa Malekshahi , Amir hossein Mohammad Davoudi,  .67 
The Relationship between Components of Spiritual Leadership and Mental Health of Students. 

International Journal of Scientific Management and Development, Vol.1 (6),141 -116 

Available online at: www.IJSMD.Com . 1014 

 

 در کاری زندگی کیفیت ادراک نقش.  0711، حسن رضا زین آبادی.  محمدرضا بهرنگی،  عبدالرحیم نوه ابراهیم، اسد حجازی. 77

 0717، زمستان 7دوره سوم شماره فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. سازمانی.  کارآفرینی

 
 

Relationship between University Culture and   , Abdolrahim Navehebrahim. Mitra Layeghi  31

Student Identity International Journal of Scientific Management and Development Vol.1 (0), 

0-3, (1107) 
. 

تعامل برازنده پليس با مديران مدارس  .عبدالرحيم نوه ابراهيممحمدرضا بهرنگي، حميدرضا آراسته،  ،سيد سعيد كشفي. 12

 . آموزان راهنمايي تهران به منظور ارائه راهبرد پيشگيري از بزه كاري و بزه ديدگي دانش
  7617، زمستان 1فصلنامه انتظام اجتماعي، سال چهارم، شماره 

 

بررسيي سيبه هياي رهبيري ميديران ميدارس اب يدايي .  حيدر توراني، امير آقايي، عبدالرحيم نوه ابتراهيم، زينتب صتادقي. 71

، پتتاييز و زمستتتان 7نشتتريه متتديريت بتتر آمتتوزش ستتازمان هتتا، ستتال اول، شتتماره . شييهر تهييران از ديييدگاه مييديران و معلمييان

7617  .     
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. تاییر سبک رهبری توزیع شده بار تعهاد   0710حمیدرضا آراسته. ، عبدالرحیم نوه ابراهیمعلی یاسینی، حسن رضا زین آبادی، . 97

. دو فصالنامه مادیریت بار    سازمانی، رضایت شغلی، و رفتارشهروندی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری متغیر اعتماد در مدرسه

 0710  .3آموزش سازمان ها سال اول شماره 

 

Return on Investment (ROI) in  ) 1107( .   Abdul Rahim Naveh EbrahimZeinab Sadeghi  , . 37
Organization; with Emphasis on Human Capital Development. Journal of Basic and Applied 

www.textroad.com. 9031, 199-134s)3(1Scientific Research.   
 

70. Amir Ashkan Nasiripour, Abdolrahim Navehebrahim, Seyyed Jamaleddin Tabibi, Ali Ebraze. 

The analysis of psychological empowerment factors in Iranian public hospitals. Journal of 

Society for development in new net environment in B&H. Health MED - Volume 3 / 

Number 3 / 1107 

 

95. Abdolrahim Navehebrahim, Badakhshan A; and Rahimi, S. An Evaluation of the 

University as a Learning Organization Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3): 

023-032, 1107 

ISSN 0110-3033. 

 

 

زیابی کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد مادیریت آموزشای   و یزدان منصوری و سکینه رحیمی.  ار ابراهیمعبدالرحیم نوه . 19

 3151/ بهار و تابستان 300شماره  99فصلنامه آینده پژوهی مدیریت. سال به منظور ارتقای کیفیت یادگیری دانشگاهی. 
 

تاییر گراری سبک  بررسی نقش میانجی گر احساس کارآمدی در .عبدالرحیم نوه ابراهیمعلی یاسینی، حسن رضا زین آبادی،  -69

، صاه  2، شاماره  2دوره  فصلنامه مدیریت دولتی،. رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی

 0710زمستان   .023-011

بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی . مصطفی عزیزی شمامی ،ابراهیمعبدالرحیم نوه مصطفی عزیزی شمامی -79

، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه .گراری در تحصیالت تکمیلیها از سرمایهویان شبانه با ادراک آندانشج

 . 0710سال  12شماره 

 

نشاانگرهای اخالقای مادیران آماوزش عاالی، باارویکرد       ، لیال لطفی، و هدیه محبت. ابراهیمعبدالرحیم نوهعلیرضا مطلبی فرد،  -93

، 11شاماره مسلسال   ، دانشگاه آزاد اسالمی واحاد گرمساار،   فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشییل محتوا. کیفی مبتنی بر تحل

 .0710، تابستان 1سال ششم، شماره 

 

هتد  گتراري در الگتوي تربيتت پلتيس . حميتد رضتا آراستته، بيتژن عبتداللهي،، اباراهیم عبدالرحیم نوه،  مرتضي نيازخاني -49

    .  7617، تابستان 00فصلنامه پژوهش هاي دانش انتظامي، شماره . سالمي ايرانكودكان و نوجوانان جمهوري ا
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هاای  در نگارش  نقش سبک رهبری تحولی مدیران ، ولی اهلل فرزاد.ابراهیمعبدالرحیم نوهحسن زین ابادی، محمدرضا بهرنگی،  -19

 .0710بهار  011، شماره فصلنامه تللیم و تربیتشغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون الگوهای علی. 

 

هاای  طراحای الگاوی شایساتگی   . اباراهیم ناوه  عبادالرحیم عالمحسین رضایت، محمد یمنی دوزی سرخابی، علیرضا کیامنش،  -99

، ساال چهاارم، شاماره اول، پااییز و     آموزش عالی ایاران  انجمن امه علمی پژوهشیدوفصلنسای دانشگاه های دولتی ایران. ؤر

 .0711زمستان، 

 

93- Jamshidi,  L., Arasteh, H.,  Navehebrahim, A., Zeinabadi, H., and  Rasmussen, P.D. 1100.  

Developmental Patterns of Privatization in Higher Education: A Comparative Study, Higher 

Education, The International Journal of Higher Education Research,  Vol. 10, Num. 0. 

 

 ةمعمااری الگاوی شایساتگی: ارایا    . اباراهیم ناوه  عبدالرحیمالمحسین رضایت، محمد یمنی دوزی سرخابی، علیرضا کیامنش، غ -09

 . 0711پاییز و زمستان  01، سال سوم شماره پیاپی انسانیهای مدیریت منابع دو فصلنامه پژوهشچارچوب مفهومی. 

 

فصلنامه علمی گرر از شبه نیاز سنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی )مطالعه موردی(. . ابراهیمعبدالرحیم نوهاکبر عیدی و   -45

 .0711زمستان  2. سال دوم شماره پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 

 

ای و اخالقای در آماوزش و   بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفاه زاده. ، فرشاد محسنابراهیمعبدالرحیم نوهد، فرعلیرضا مطلّبی -14

ساال  فصلنامه علمی پژوهشی اخالق در علوم و فنااوری.  نظر دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی. تدریس از نقطه

 .0711زمستان  2ششم، شماره 

 

نقش تعامل بهينه نييروي ان ظيامي . ضا آراسته، محمدرضا بهرنگي، عبدالرحيم نوه ابراهيم،حميدر، حسن رضا رفيعي  -46

، 07ه فصتلنامه پتژوهش هتاي دانتش انتظتامي، شتمار. با آموزش و پرورش در ارتقاي فرهني  نظيو و ايمنيي ترافيكيي كشيور

      7616تابستان سال سيزدهم، 

 

 

های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم نامهتحلیل استنادی پایان  و ریاحی نیا . ابراهیمعبدالرحیم نوه -74

چمران اهواز. .  دانشگاه شهید مطاللات کتابداری و علم اطالعاتشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر. تربیتی و روان

 .0711پاییز و زمستان  3، شماره 03-0سال 

 

های کارآموزی شناسی موانع و مشکالت ایر بخشی دورهآسیب. ابراهیمعبدالرحیم نوهفر، بیمهدیه عسکری سرکله، علیرضا مطلّ -94

 .0711پاییز  فصلنامه رهپویه هنر،  .پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان رشته کتابداری

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3430&Number=51&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3430&Number=51&Appendix=0
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بررسی نیازهای آموزشی مدرساان فرهناگ و هنار دانشاگاه      .و سمیه قراگوزلو ابراهیمنوهعبدالرحیم طفی عزیزی شمامی،  مص -44

 .0711بهار  01. شماره فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیکاربردی تهران. -جامع علمی

 

فصالنامه  در انتخاب برای ورود به آماوزش عاالی.    اقتصاد رفتاری دانشجویان، مصطفی عزیزی شمامی. ابراهیمعبدالرحیم نوه -14

 .0731، زمستان 03، شماره رهپویه هنر

 

ايجاد نظو و امنيت ترافيكي: . حميدرضا آراسته، محمدرضا بهرنگي، عبدالرحيم نوه ابراهيم، ،حسن رضا رفيعي -49

  7681، زمستان 72پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي، شماره . بررسي آموزش ترافيكي در شش كشور اروپايي

 

چگونگي برنامه درسي دوره متوسطه به لحاظ پرداختن به مولفه هاي فتردي  . عبدالرحيم نوه ابراهيممريم افض  خاني، . 41

 776-86 صتتص  . 7681، تابستتتان 76نشتتريه آمتتوزش و ارزشتتيابي، ستتال ستتوم، شتتماره . . و گروهتتي خالقيتتت دانشتتجويان

   [PDF 266kb]  مشاهده متن    چکيده 

 

مطاللاات  هاای دولتای شاهر تهاران.     های مرکزی دانشگاه. ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانهابراهیمعبدالرحیم نوهریاحی نیا و  -21

 .0731، 1.  دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره کتابداری و علم اطالعات

 

71- Aghdasi, S., Kiamanesh, A., and Navehebrahim, A.  Emotional Intelligence and 

Organizational Commitment: Testing the Mediatory Role of Occupational Stress and Job 

Satisfaction.. Procedia - Social and Behavioral Sciences 95 (9033) 3579 – 3567 International 

Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 1100). 

 

73- Masoudi, S. and Navehebrahim, A.   Gender Differences in Citizenship Behavior Among the 

Iranian Elementary School Students., Procedia - Social and Behavioral Sciences 95 (9033) 3497-

3419,  International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 1100). 

16- Veladat, F., and Navehebrahim, A.  . Designing a model for managing talents of students in 

elementary school: A qualitative study based on grounded theory., A. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 95 (9033) 3099-3070, International Conference on Education and Educational 

Psychology (ICEEPSY 1100). 

17- Veladat, F.,  Yazdani, F., and Navehebrahim, A.  . School Brands Engaged in Cost-Benefit 

Analysis: Schooling Market.. Procedia - Social and Behavioral Sciences 95 (9033) 3149-3141, 

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 1100). 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5778&Number=12&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1478&Number=10&Appendix=0
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های ت علمی دانشگاهثرسی وضعیت اخالق آموزشی اعضای هیبر،. ابراهیمعبدالرحیم نوهحمیدرضاآراسته، ؛ علیرضا مطلبی فرد -91

 .  0731بهار  1-3شماره پژوهشی راهبرد فرهنگ -صلنامه علمیفدولتی شهر تهران. 

 

آماوزان،  نقش مدیران در پیشرفت تحصایلی داناش   ، ولی اهلل فرزاد.ابراهیمعبدالرحیم نوهحسن زین ابادی، محمدرضا بهرنگی،  -41

 .  72ماره ش -0731تابستان های آموزشی. پژوهشی نوآوری-یمفصلنامه عل بک رهبری تحولی فراشناخت.سآزمون 

 

ارائه الگوی بهسازی اعضای هیاات علمای بار اسااس      ، حمید آراسته ، علیرضا کیامنش، جواد پورکریمی.ابراهیمعبدالرحیم نوه -11

دوره پانمم  ،   0733د چمران اهواز، زمساتان  دانشگاه شهی مجله علوم تربیتینظریه داده بنیاد: مطالعه موردی جهاد دانشگاهی. 

 .   2شماره  1-01سال 

 

ارزيابي مراكز علمي كاربردي اس ان مركزي با اس فاده از الگوي تعالي  .سمیه حمصی و  ابراهیمعبدالرحیم نوه -91

     . 7688، زمستان 77فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي، شماره . سازماني

 

 

ریازی و مادیریت آموزشای    در قلمرو برناماه  وکاو در یک دهه انتشار مقاالت فصلنامة تعلیم و تربیتکند .ابراهیمنوه عبدالرحیم -31

  0731پاییز  017مطالعات آموزش پرورش. شماره . پژوهشگاه فصلنامه تللیم و تربیت. (0733-0731)

 

 07شاماره  ، فصالنامه رهپویاه هنار   شکاف دانشی نخبه و نابغه در بزرگراه استعداد. .ابراهیمعبدالرحیم نوهوالدت و فهیمه  -10

 ،  0731تابستان 

 

فصلنامه رهپویه  ی.های فرهنگهای سیار روستایی و توسعه مهارتکتابخانه و احمدی.نوروززاده   ، ابراهیمعبدالرحیم نوه -95

   .0733زمستان  00 ، شمارههنر

رهبری کارآمد برای مدیران مدارس  بکس ..فرزادولی اهلل و  ابراهیمعبدالرحیم نوهبهرنگی . محمد رضادی. آبازین حسن رضا  - 19

تابستان  73پیاپی  1، شماره  تللیم و تربیت وهش در مسال ژفصلنامه پ .از رهبری آموزشی به رهبری تحولی امروز: گرار

0733  

 

 01، شماره فصلنامه رهپویه هنر ،گرایی: تحولی در معماری برنامه درسیهحرف .موحد صفایی و ابراهیمعبدالرحیم نوه -69 

 . 0733تابستان 

97- Navehebrahim, Abdolrahim  1111. A study of quality from the perspective of university 

graduates: the case of a small size University., Education, Business, and Society: 

Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 1 No. 2, Emerald. 
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.  وهشکده تحقیقات اساتراتژی  ژنامه پپژوهش . کارآفرینی : ذاتی یا اکتسابی .بهرام زادهعباس و  ابراهیمعبدالرحیم نوه -99

0733  

 

مجموعاه مقاا ت    ،فرینی دانشاجویان ارآکا نقش انجمن های علمی در تقویت روحیه  . اکبریسارا و  ابراهیمعبدالرحیم نوه -49

 .0733.  پژوهکشده تحقیقات استراتژی 

 

صلنامه پژوهش در فهاا.   رائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاها . پورکریمیجواد و  ابراهیمعبدالرحیم نوه -19

 . 0733  پاییز و زمستان  3. شماره ..سازمان سنجش و آموزش کشور ،های آموزشینظام

 

 ای.های شاهروند حرفاه  موزش دانشگاهی در ایجاد ویژگیبررسی نقش آ.  ابراهیمعبدالرحیم نوه ،شریفیاصغر اسالمیه فاطمه -99

 .0733  ، بهار3سال سوم، شماره اول، شماره مسلسل . دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

  

آماوزش   مؤسساه . فصلنامه رهپوپه هنرهای سینمایی بر جامعه. ییرات ارزشی فیلمثبررسی ت و مهدوی. ابراهیمعبدالرحیم نوه -39

   .0733 -0733.  3و3شماره عالی سوره. 

 

: تحلیلای بار   رفتار شهروندی سازمانی معلمان .فرزادولی اهلل و  ابراهیمعبدالرحیم نوهبهرنگی . محمد رضاآبادی. زین حسن رضا -90

سازمان پژوهش و  برنامه ریازی آموزشای،   . های آموزشیفصلنامه نوآوری. شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندهاماهیت، روش 

 . 0733 سال هفتم، زمستان 13شماره 

 

 آخرمطالعه شاخص هاي كار آفريني در بين دانش آموزان سال  . عبدالرحيم نوه ابراهيم ، اشكان تندسته ، نادر سليماني  -35

فصتلنامه رهبتري و متديريت آموزشتي، .  ي، فني حرفه اي وكار دانش )مدارس م وسطه شهرس ان گرمسيار سه شاخه نظر

 . 7681، تابستان 2سال دوم، شماره 

 

هاای  و کیفیت ماندگاری: مطالعاه دانشاگاه  نی بررسی رابطه فرهنگ سازما . ابراهیمعبدالرحیم نوهعبدالرحیم و طیبه ارجمندی  -13

  .0733 تابستان 1شماره سال اول ، سازمان سنجش آموزش کشور نامه آموزش عالی،  .دولتی ایالم

 

شناسايي عوامل موثر در بكارگيري فناوري هاي ارتباطات و اطالعات در . عبدالرحيم نوه ابراهيم ، نجمه مهتدي -36

 . 7681، بهار 7فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، سال دوم، شماره . احدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شهر تهرانو

 

ه آميوزش عيالي ، ويرورت روييارويي بيا ارتباطيات گشيود. سكينه شاهي ، عبتدالرحيم نتوه ابتراهيم ، يتدر مهرعلتي زاده -37

فصتلنامه پتژوهش و برنامته ريتزي در آمتوزش . چالشهاي جهاني شوندگي ؛ مطالعه موردي دانشگاه هياي دول يي خوزسي ان

 .  7681، زمستان 06عالي، شماره 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=202&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=202&Appendix=0
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، تاثيرجهانی شدن بربرنامه   درسی دانش آموزان 7681و معصومه السادات ابطحی،  براهيم عبدالرحيمنوه ا  .39

، بابلسر، انجمن مطالعات برنامه درسی، هش مين همايش انجمن مطالعات برنامه درسیبانيازها  ويژه   بينايی، 

ICSA-https://www.civilica.com/Paper68ICSA-68_662.html 

 

02- Navehebrahim, Abdolrahim and S. Masoudi. 1100. Citizenship Behavior among the 

Iranian Elementary School Students. Singapore, International Conference of Social Sciences 

and Humanities ( ICSSH).  

 

310- Navehebrahim, Abdolrahim and F. Veladat. 1100. Managing Talents of our kids in 

elementary schools, lessons from business sector: A conceptual model. Singapore,  

International Conference of Social Sciences and Humanities ( ICSSH)  1100  .  

 

01- Navehebrahim, Abdolrahim 1101. University as Learning Organization: the Case of Tarbiat 

Moallem University. International Conference in University Teaching and 

Management Innovations. Malaysia.  

 

ات مدیریت در افزایش بهاره وری نیاروی انساانی معاونات     های اطالعنقش سیستم  .و مرتضی عسکرانی ابراهیمعبدالرحیم نوه - 33

 .0711، زمستان همایش مدیریت آموزشی در نظر و عم ریزی شهرداری تهران، آموزش و برنامه

 

01. Poorandokht Fazelian, Abdolrarim Navehebrahim, Saeed Soraghi (1101).  

The effect of 3E instructional design model on learning and retention of sciences for middle class 

students. Procedia Social and Behavioral Sciences 3 021–027. Available online at 

www.sciencedirect.com (1101) 

 

1- Navehebrahim, Abdolrahim 9006.  A Model for Strategic Planning in Iranian Higher 

Education Institutions, International Conference in Education, Penang و   Malaysia.  

 

 

1- Navehebrahim, Abdolrahim 9007. A Strategic Model for Fund Raising: The Case of Damghan 

University of Basic   Sciences (DUBS).  European University Associations, Conference on 

Fund Raising for Strong Universities; Hamburg, Germany.  

 

3 - Navehebrahim, Abdolrahim 9009. Science and Power, International Conference on Solid 

Physics, Semnan University, Iran.  

 

https://www.civilica.com/Paper-ICSA08-ICSA08_032.html
http://www.sciencedirect.com/


 

16 | P a g e  
 

هاا در باازنگری   وضاعیت ساهم مشاارکت دانشاگاه     .ابراهیمعبدالرحیم نوهارگاه، جفتحی وا رضا نوروززاده، رضا محمودی، کورش -7

 01دوره  21شاماره پیااپی    ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه ،ریزیهای درسی مصوب شورای عالی برنامهبرنامه

  .0733 زمستان 2شماره 

 

رسييي رابطييه مهارتهيياي سييه گانييه مييديران گروههيياي آووزشييي بييا كيفيييت بر   . عبتتدالرحيم نتتوه ابتتراهيم ، وجيهتته كريمتتي -9

 . 7680، بهار 61فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره . آموزشي

 

زينييه اتييال  در آمييوزش عييالي دول ييي؛ مطالعييه مييوردي: ارزيييابي درونييي كسييري بودجييه و ه. عبتتدالرحيم نتتوه ابتتراهيم  -4  

 . 7687، زمستان 20فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره . دانشگاه علوم پايه دامغان 

 

-التحصیالن مرکز آموزش علمیعملکرد فارغبربررسی میزان ایربخشی دوره های کاردانی . دودانگههاجر و . اهیمابرعبدالرحیم نوه. 7

ای در تحاو ت  هاای فنای و حرفاه   مجموعه مقا ت همایش نقش آموزش کاربردی علوم صنایع شیالتی میرزاکوچک خان.

 . 0732  ای کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهاقصادی و اجتماعی

، شاماره  ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه  های آموزشی و توسعه منابع انسانی.کارگاه. ابراهیمعبدالرحیم نوه -9

01، 0731.،    

 

، ریازی در آماوزش عاالی   فصلنامه پژوهش و برناماه ریزی آموزشی.  های اطالعاتی در برنامهپایگاه  .ابراهیمعبدالرحیم نوه -3

 .  0731  ،0شماره 
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http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2200&Number=26&Appendix=0
rahim
Highlight

rahim
Highlight



 

17 | P a g e  
 

 

 :و ترجمه کتاب تالیف

 

. ناشر موسساه کتااب   عبدالرحیم نوه ابراهیمتالیف پل الیور ترجمه . نگارش ادبیات تحقیق: اصول راهنما برای دانشجویان. 37

 .0713مهربان نشر. چاپ اول 

 

،  ناازیال کریمای و هاادی    اباراهیم عبدالرحیم نوه : پاتریشیا گاسلین، بارت نوردام. مترجمان: 1101. موفقیت در دوره دکتری. 39

 چاپ دوم. 0712کشوری انتشارات دانشگاه سوره 

 

 0712تالیف مارزانو. ترجمه نوه ابراهیم و  نازیالکریمی. انتشارات منادی تربیت. . علم و هنر تدریس: 34

 

 

انتشاارات دانشاگاه فرهنگیاان،     .عبدالرحیم ناوه اباراهیم  تالیف پال رمزدن. ترجمه: . یادگیری برای تدریس در آموزش عالی. 31

0712. 

 

 و هادی کشوری. عبدالرحیم نوه ابراهیم: پیتر چیز، رابرت توماس و الیزابت کریک. مترجمان: 1113. سازمان استلداد محور. 39

 0712انتشارات مرکز آموزش و انتشارات صنعتی ایران. 

 

،  ناازیال کریمای و هاادی    عبدالرحیم ناوه اباراهیم  دام. مترجمان: : پاتریشیا گاسلین، بارت نور1111موفقیت در دوره دکتری. . 33

 چاپ اول. 0711کشوری انتشارات دانشگاه سوره 
 

 

انتشاارات   .، آرماین قلای زاده  عبدالرحیم ناوه اباراهیم  مصطفی عزیزی شمامی، .  آموزش عالی و رفتار اقتصادی دانشجویان. 30

 .0710صداقت 

 

و هاادی کشاوری . دانشاگاه ساوره      اباراهیم عبدالرحیم ناوه  .وری در مدیریت منابع انسانیمدیریت استلداد مللمان : نوآ . 5

0710. 

 

، اکرم گودرزی، الله جمشیدی، حاماد  ابراهیمعبدالرحیم نوه .مدیریت استلداد مللمان : نوآوری در مدیریت منابع انسانی  .1

 .0711تشارات دانشگاه سوره تهران: انرویکرد عملیاتی.  -ریزی آموزشی مبانی برنامه عابد.

 

. انتشارات   .ابراهیمعبدالرحیم نوهبیژن عبدالهی و  توانمندسازی کارکنان ، کلید طالیی مدیریت منابع انسانی .6

 . .0733ویرایش:تهران 

 

ؤسسه و همکاران. چاپ م ابراهیمعبدالرحیم نوهترجمه (، 0113) : تالیف پال رمزدن یادگیری رهبری در آموزش عالی. 7

 0731ریزی در آموزش عالی و دانشگاه علوم پایه دامغان پژوهش و برنامه
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. چاپ مؤسسه پژوهش و ابراهیمعبدالرحیم نوه. تالیف بیکاس سانیال. ترجمه میری و دانشگاهینوآوری در مدیریت .  9

  0731ریزی در آموزش عالی برنامه

  

 

2- Education and National Development: Iranian’s National Report. Navehebrahim, 

Abdolrahim (0117), Institute for Research  and Planning in Higher Education, Tehran, Iran. 

 0731. چاپ مؤسسه اطالعات ابراهیمعبدالرحیم نوه. تالیف زبیگنیو برژنسکی ترجمه خارج از کنترل  . 1

 

 .   0730ریزی در آموزش عالی،  مؤسسه مؤسسه پژوهش و برنامه. ابراهیمدالرحیم نوهعب. کتاب آمار آموزش عالی ایران . 9

 

 .   0731و دستجردی  ابراهیمعبدالرحیم نوه. تالیف فخرالدین حجازی. ترجمه هفت حصار. 3

 

 

    

 

 شده:های تحقیقاتی انجامطرح

های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشای دانشاکده   نامهتحلی  استنادی پایانو ریاحی نیا.   ابراهیمعبدالرحیم نوه -

 .0711 شناسی دانشگاه تربیت مللم در ده سال اخیر.علوم تربیتی و روان

 

 .0731. های دولتی شهر تهرانهای مرکزی دانشگاهارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه. ابراهیمعبدالرحیم نوهریاحی نیا و  -

 

: مطالعه موردی کارایی درونی دانشاگاه علاوم پایاه دامغاان     ی رابطه کسری بودجه و هزینه اتالفبررس. ابراهیمعبدالرحیم نوه -

0733. 

 . 0731  به سرپرستی عبدالرحیم نوه ابراهیم کار گروهی طرح جامع دانشگاه علوم پایه دامغان -

 

 . 0731. طرح جامع آموزشی دانشگاه کاشانو دیگران.  ابراهیمعبدالرحیم نوهذکایی ،  -

 

 .0731ایران.  آوری اطالعات مراکز آموزش عالی دولتیاولین طرح  کامپیوتری جمع و دیگران.  ابراهیمعبدالرحیم نوه -

 


