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مقاالت علمي-پژوهشي
 -1عالي ،مرضيه .شعباني ورکي،بختيار .جاویدی طاهره و آهنچيان محمد رضا.انقياد کودکان در نظام های آموزشي1391مجله علوم تربيتي دانشگاه اهواز .
 -2عالي ،مرضيه .جاویدی طاهره جهاني شدن،آموزش عالي و تحقيقات بنيادی1387راهبرد فرهنگ .
-3عالي ،مرضيه .جاویدی طاهره بررسي مباني انسان شناسي برخي از فالسفه پست مدرن و اهداف تربيتي مترتب بر آن.1390آئينه معرفت .
 -4قندیلي سيد جواد و عالي مرضيه .بررسي توصيفي رویکردهای نظری به تربيت اسالمي1390دوفصلنامه تربيت اسالمي .
 -5عالي ،مرضيه و همکاران مروری بر روش شناسي نظریه پایور با تاکيد بر مطالعات سازماني1389راهبرد .
 -6عالي ،مرضيه .شعباني ورکي،بختيار بررسي تاکسنومي اسکات در پژوهش های تربيتي1389مباني تعليم و تربيت فردوسي مشهد.
 -7عالي ،مرضيه تحليلي تبارشناختي از سير تحول گفتمانهای تربيتي1393پژوهشنامه تربيت تبليغي.
-8عالي ،مرضيه واکاوی تاثير انقالب اسالمي بر تحول در رویکردهای نظری به تربيت اسالمي1394فصلنامه علوم انساني اسالمي صدرا .
-9عالي ،مرضيه  .نقد وارزیابي برنامه درسي رشته علوم تربيتي گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشي1388نامه آموزش عالي .
 -10عالي ،مرضيه  .فرصت ها و تهدیدهای پيش روی نظام تعليم و تربيت ایران در بستر جهاني شدن1388مطالعات فرهنگي اجتماعي .
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مقاالت همایش های بين المللي
 -1توصيف و تحليلي از مدل های آموزش فرامرزی1393همایش آموزش عالي فرامرزی انجمن آموزش عالي ایران
-2بررسي و مقایسه ارکان برنامه درسي در نظریه های تربيت اسالمي قبل و بعد از انقالب اسالمي

 1391نخستين کنگره بين المللي علوم انساني اسالمي

مقاالت همایشهای ملي
بررسي تحليلي رویکردهای مختلف به بومي ماندن برنامه درسي در عصر جهاني
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1387همایش بومي سازی و جهاني شدن برنامه درسي

 2تحليلي بر ابعاد و گستره آموزش غير رسمي در تربيت شهروند دموکراتيك1386همایش بين المللي آموزش و یادگيری غير رسمي
 3تبيين استانداردهای تفکر انتقادی برای استفاده از اینترنت به عنوان یك منبع اطالعات در آموزشهای غير رسمي 1386همایش بين المللي آموزش و یادگيری
غير رسمي
 4معنای زندگي انسان از نگاه نيچه1388همایش معناداری زندگي
 5جایگاه و اهميت رسانه های انعطاف پذیر در برنامه درسي1386همایش برنامه درسي ملي
 6کندوکاوی در الزامات و شرایط بکارگيری و توليد فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمي ایران1386همایش برنامه درسي ملي
 7چالش های نظام رتبه بندی جهاني برای نظام های آموزشي1387همایش انجمن آموزش عالي ایران
 8آسيب شناسي برنامه درسي رشته علوم تربيتي1388جشنواره آموزش دانشگاه فردوسي
 9پویش روایي :مکانيزمي موثر برای مدیریت دانش ضمني1388دومين کنفرانس مدیریت دانش
 10تحليل گفتمان :روش شناسي پژوهش تربيتي از دیدگاه فوکو1388همایش فلسفه تعليم و تربيت
 11ارزیابي برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد و دکتری رشته فلسفه تعليم و تربيت در نظام آموزش عالي ایران1387همایش انجمن برنامه درسي دانشگاه تبریز
 12ارزیابي و تحليل تطبيقي جایگاه مطالعات اجتماعي در مسائل تربيتي از منظر جامعه شناسي معرفت رویکردی ميان رشته ای 1394هفتمين همایش انجمن فلسفه
تعليم و تربيت ایران

تاليف کتب
1

تبارشناسي انضباط در مدرسه1394تهران :انتشارات داد و دانش
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سازمانها در بستر جهاني شدن(کتاب برتر سال جهاني شدن) 1384دانشگاه فردوسي مشهد

طرح های پژوهشي
 1برنامه ریزی استراتژیك دانشگاه فردوسي مشهد -فاز تدوین راهبردهای تربيتي1387مرکز مطالعات اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد
 2بررسي توصيفي مدلهای نظری تربيت دیني در ایران و جهان1388دانشگاه فردوسي مشهد
 3تاکسونومي اسکات و پژوهش های تربيتي در ایران1388دانشگاه فردوسي مشهد
 4تحليل تربيتي رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری درباره تربيت به اهل تسنن1389مدارس علوم دیني اهل سنت
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 5نظام جامع آموزش آستان قدس رضوی(در سطح جهان اسالم) 1394آستان قدس رضوی
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