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 .1391، بهار  2يفرهنگ در دانش اسالم ،

 1391زمستان    ،ينیارآفرفصلنامه توسعه ک ياسالم يبا صفات اخالق نانهیکارآفر يتيشخص یها يژگیو یرابطه  يبررس 43

 اطالعات در سازمان ها یفناور یريدر بكارگ ياخالق یجو کار جادیا 44
 يپژوهش - يفصلنامه علم

 پژوهش نامه اخالق

، 13سال چهارم، شماره 

 1390 زیيپا

45 
کارکنان )در شرکت نفت  يضمن خدمت و اثربخش یآموزش ها نيرابطه ب

 اهواز(

 و برنامه تیریدوفصلنامه مد

 یدر نظام ها يآموزش یزیر

 ،يآموزش

 .1390بهار و تابستان 

 بررسي شاخص های معطوف به نيازهای مالي کارآفرینان از طرح تا توسعه 46

پژوهشي( -فصلنامه )علمي

توسعه کارآفریني دانشگاه 

 تهران

، 13سال چهارم، شماره 

 1390پایيز 

 مولفه های مدیریت آرماني دولت جهاني موعود 47
پژوهشي( -مه )علميفصلنا

 مشرق موعود

، پایيز 19سال پنجم، شماره 

1390 

 ي آنفلسف يگرا و مبانيبر پژوهش کم ینقد 48
 پژوهشي(  –)علمي فصلنامه

 شناسي علوم انسانيروش

 66سال هفدهم، شماره 

 1390بهار 

 يفرهنگ سازمان تیریمد  ،ياسالم قاتيتحق یبرا اديداده بن هینظر يروش شناس يمعرف 49
و  ستيسال نهم، شماره ب،

 .1390سوم، بهار و تابستان 

 کارآفریني در بخش عمومي: رویكرد هم افزایي 50

پژوهشي( -فصلنامه )علمي

دانشگاه سيستان و بلوچستان و 

 انجمن علوم مدیریت ایران

، 12سال چهارم، شماره 

 1390تابستان 

 (الت)کارکرد زبان در توسعه عد يعدالت زبان يمفهوم شناس 51

( يپژوهش-ي(، فصلنامه )علم

 اتيزبان و ادب یپژوهش ها

 مدرس  تيدانشگاه ترب ،يقيتطب

1390 

 شناختي بر آنها و نقش عوامل جمعيتکارآفریني خانگي: انگيزه 52
پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

 توسعه کارآفریني

 3، شماره 9دوره 

1389 

 دل بومي(نظام ملي مهارت و فنآوری )در تكاپوی ارائه م 53
پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

 های آموزشيپژوهش در نظام

 10شماره 

1389 

54 
بررسي و سنجش تناسب شغلي کارکنان و ارائه راهكارهایي جهت بهبود آن 

 های نفتي ایران()مطالعه موردی: شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده

پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

مدیریت و منابع انساني در 

 فتصنعت ن

 11شماره 

 1389تابستان 

 جهاني شدن فرهنگ مهدویت از دیدگاه قرآن کریم و روایات اسالمي 55
پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

 مشرق موعود

 16شماره 

 1389زمستان 

 پژوهش کيفي: رهيافتي نو در مطالعات مدیریت 56
پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

 راهبرد

 54شماره 

 1389بهار 

57 
کار و رابطه آن با عدالت سازماني در چارچوب نظریه درگير شدن در 

 مبادله اجتماعي و فرهنگي

پژوهشي( -فصلنامه )علمي

 مدیریت فرهنگ سازماني

، بهار 21سال هشتم، شماره 

 1389و تابستان 

58 
افت تحصيلي در ميان دانش  مطالعه و بررسي رابطه بين عوامل آموزشي و

 های راهنمایيآموزشگاه آموزان پسر

 پژوهشي(-)علمي دو فصلنامه

ریزی در برنامه مدیریت و

 يهای آموزشنظام

 4شماره 

1389 

 تبيين انگيزش به عنوان جوهره کارآفریني دولتي 59
پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

دانشگاه  –توسعه کارآفریني

 5, شماره 2سال 

 1388پایيز 
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 تهران

 ایفلسفه منشورهای اخالقي و پایبندی به اخالق حرفه 60
پژوهشي( -فصلنامه )علمي

 کالمي دانشگاه قم –فلسفي 

 39شماره 

 1388بهار 

61 
های اعتماد و تعهد سازماني کارکنان )در سازمانهای بررسي رابطه بين مولفه

 جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم(

پژوهش(  –فصلنامه )علمي 

 مدیریت دولتي دانشگاه تهران 

و , بهار 2, شماره 1دوره 

 1388تابستان 

62 
شناخت شخصيت مدیران, الزمه مدیریت رفتار سازماني )مطالعه موردی: 

 مدل پنج عاملي شخصيت در دانشگاه علوم پزشكي قم(

مدیریت سالمت دانشگاه علوم 

پزشكي خدمات بهداشتي, 

 درماني ایران

 37, شماره 12دوره 

 1388پایيز 

63 
ازی و شخصيت مدیران بر اساس بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيم س

 در سازمانها منتخب (Big-5)مدل پنج عاملي 

پژوهشي( -فصلنامه )علمي

 دانشور -دانشگاه شاهد
 1388زمستان 

 بررسي نقش ارتباطي شنود موثر و تعهد سازماني 64
های مدیریت منابع پژوهش

 انساني

 3شماره 

 1388تابستان 

 زمان اخالقيمنشور اخالق کاری و پایبندی به سا 65
پژوهشي( -فصلنامه )علمي

 مدیریت و منابع انساني در نفت

 8شماره 

 1388پایيز 

 کالمي –فصلنامه فلسفي  درآمدی بر فلسفه اخالقي در سازمان )مطالعه موردی: منشورهای اخالقي( 66
 41شماره 

 1388پایيز 

67 
بررسي ارتباط بين سبك شخصيت و اثربخشي مدیریت در مدیران 

 نهای دولتيسازما

توسعه کارآفریني  فصلنامه

 دانشگاه تهران

, پایيز و 1, شماره1دوره 

 1387زمستان 

68 
رابطه بين نوع ساختار سازماني و کارآفریني سازماني و اقتصادی در 

 های اقتصادی کوچك و متوسطشرکت

 –فصلنامه توسعه کارآفریني

 دانشگاه تهران

سال اول, شماره دوم, 

 1387زمستان

69 
های کارآفرینانه مدیران و اثربخشي سازمان در کسب و ررسي مهارتب

 (SMEs)کارهای کوچك و متوسط 

دانشكده  -دانش مدیریت 

 مدیریت دانشگاه تهران

 79, شماره20دوره 

 1386زمستان 

 نظام پژوهشي پيشرو )زادگي یا پروردگي( 70

پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

روش شناسي علوم انساني حوزه 

 اهدانشگ

 51, شماره13سال 

 1386تابستان 

 ها و راهكارهاهای کيفي, چالشای بر پژوهشمقدمه 71

پژوهشي(  –فصلنامه )علمي 

روش شناسي علوم انساني حوزه 

 دانشگاه

 50, شماره 13سال 

 1386بهار 

72 
شناسایي و تدوین استانداردهای علمي و عملكردی مدیران آموزشي مدارس 

 ارائه الگوی مناسبمتوسطه شهر تهران و 

پژوهشي( -فصلنامه )علمي

 -شناسي و علوم تربيتي روان

 دانشگاه تهران

 4, شماره 37سال 

 1386زمستان 

 درآمدی بر استانداردسازی منابع انساني در آموزش و پرورش 73

پژوهشي(  -فصلنامه )علمي 

شناسي و علوم تربيتي در روان

 دانشگاه تهران

 2, شماره 34سال 

 1384زمستان  پایيز و

 فضای قرن بيست و یكم و استانداردهای آموزشي 74
پژوهشي( -فصلنامه )علمي

 انجمن ایراني تعليم و تربيت

 5, شماره 3سال 

 1382-83سال 

 درآمدی بر مدیریت آموزشي و بحث استانداردسازی 75
پژوهشي( -فصلنامه )علمي

 انجمن ایراني تعليم و تربيت

 5, شماره 3سال 

 1382-83سال 

(I.S.Iفصلنامه و ، المللی )ژورنالو بين مجالت خارجی در مقاالت چاپ شده :و
 شماره مجله و سال انتشار عنوان مجله عنوان مقاله رديف
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1 
Emotional Intelligence and Its Impact on Job 
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Organizational Justice and Knowledge 

Management.  
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19 

Management Citizenship Behavior: Definitions, 

Formation and the Consequences in Organization, 
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Samereh Shojaee,  

Elixir International 

Journal, 
6 April 2013 

20 

Changes in Organizational Structure from a 

Bureaucratic Organization to an Adhocratic one, 

Hossein Khanifar, Fatemeh Saghari, Seyed Reza 

Razavi Saeedi and Alireza Rostami,  

Elixir International 

Journal, 
6 April 2013 

21 Factors Influencing the Intendency of E-Banking: An 

Integration of TAM & TPB with e-service Quality,  

Elixir Fin. Mgmt, 

Elixir 

46) (2012) Pp 8072-

8079 

22 
Studying the Behavior of Processed Meats (Sausage, 

Salami, Hamburger) Consumers in Tehran and 

Shiraz (2011),  

Journal of Basic and 

Applied Scientific 

research, 

2(8), 2012. 

23 A study in order to provide a model for the 

management of organizatioinal ignorance,  

Journal of Basic and 

Applied Scientific 

research, 

2(9), 2012. 

24 Analysis of Job Satisfaction and Professional 

Commitment between Staffs,  

Journal of Basic and 

Applied Scientific 

research, 

2(7), 2012 

25 Recognition of Access to Educational Technologies in 

the Educational System of Iran,  

Journal of Basic and 

Applied Scientific 

research, 

2(7), 2012 

25 

Job satisfaction is a great mediator in perceived QWL: 

The investigation of Work Life Quality Status for IT 

User Employees (An empirical Survey on Universities 

Based in Qom Province in Iran),  

INNOVA CIENCIA, 

March 2012 

27 

The Investigation of the Relation Between 

Entrepreneurship and Globalization, Government, 

Market Structure, and Market Resources (Case Study 

in the Tourism Industry of Iran),  

Journal of Applied 

Sciences Research,  
8(2 ), 2012 

28 
The Comparative Study of Responding Systems in The 

Governmental Centers of Four Countries (America – 

Britannia- Pakistan- Bangladesh),  

Journal of Basic and 

Applied Scientific 

Research, J. Basic. 

Appl. Sci. Res.,  

2(8)  2012 

29 Factors influencing the intendancy of e-banking: An 

integration of TAM & TPB with eservice quality,  

Journal of Applied 

Sciences Research,  
8 (3) 2012 

30 The investigation of the business ethics: reviews, 

appraises and critiques theoretical,  

Journal of Applied 

Sciences Research,  
8(6) 2012 

31 

The Study of the Relationship between Organizational 

Trust and Organization Creativity (Case Study in 

Purge National Company and Distribution of 

Petroleum products in Kermanshah – Iran),  

Journal basic applied 

scientific research,  
Vol. 2 No. 3 2012 

32 The professional and applied ethics constituents of IT 

Specialist and User,  

European Journal of 

Social Sciences,  
Vil.27 No.4 2012 

33 
Clarifying ethical constituents of God-believing 

employees to mitigate the outcomes of rumors and 

organizational rumor management 

International Journal 

of Human Resource 

Studies  

Vol 2, No 1 (2011) 

34 

Studying Affecting Factors on Analysts’ Decisions 

Regarding, Share Analysis in Tehran Stock 

Exchange: A Fundamental Analysis Approach 

European Journal of 

Economics, Finance 

and Administrative 

Sciences 

Issue 44 (2012) 

35 The professional and applied ethics constituents of IT 

Specialist and User 
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trust and organization creativity (case study in purge 

national company and distribution of petroleum 
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41 
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Knowledge Management (The 
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2011 
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2011 
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the critical success factors in implementing knowledge 
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British journal of 

science 
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journals  

 يل السياسة, الحکومة, التربية و التعليم فی اسرائ 56
 فصلنامه شوؤن االوسط 

Shu'un 

Al – Awsat 

Vol. 132 
 2009ربيع 

 123الصفحه 

 فصلنامه المعارج  االبدع فی االديان و المدارس الدينية  57
 (19النسة )
 109العدد 

2009 

 فصلنامه بناة االجبال دور النظام االخالقی فی تطوير المصادر البشرية )بخش دوم(  58
 (18)سوريه السنه  -دمشق

 2009( 71-70العدد )

59 

Identifying and Developing Scientific and 

performance Standard Education Administrator of 

Tehran's High Schools and Providing Appropriate 

Model,  

Journal academic 

Leadership 

Volume: 6  

30 may 2008 

 الحياة الطيبة  ر االمام علی )ع(اصول االدارة التربوية فی نظ 60
السنة الخامسية الرقم الخامس 

 2004عشر صيف 

61 Ethical Considerations of physical Education In an 

Islamic Valued System  

Journal of Health 

Ethics (University of 

Mississippi) 

Vol. 1, No. 1 (2008) 

 نصوص معاصره تطبيقيه فی حقل االسالميات منهجيات البحث الخالق: دراسه 62
العدد الثانی  –السنه الثالثه 

 2007خريف  –عشر 

 بناة االجيال دور النظام االخالقی فی تطوير المصادر البشرية )بخش اول(  63
, 17سوريه السنه  –دمشق 

 2008/  6العدد 

 ةفصلنامه نصوص معاصر النظام االخالقی و تطويرالطاقات البشرية 64
 السنة الرابعة 

 13-14العدد 
 2008شتاء و ربيع 

65 
 فصلنامه نصوص معاصرة فی الحقل الدينی ةو التعليم دراس ةمبادي التربي

 15-16العدد 
2008 

66 

الفکر  ةلتنمي ةمركز الحضار (فی فکر االمام علی )ع ةالتربوي ةاصول االدار

اسالمی سلسله الفکر االيرانی 

 رالمعاص

 3العدد 
2007 

 )ترويجی( : مقاالت چاپ شده:ز

با استفاده از  )ع(ارائه الگوی مدیریت بومي مبتني بر دیدگاه امام علي

 (3C)شاخگي مدل مفهومي سه

 ترویجي( -)علمي فصلنامه

 فرهنگ مدیریت 

 )دانشگاه تهران(

 1384بهار  , 8شماره 

تحوالت مدیریت نظام آموزش عالي در جهان امروز همراه با روند 

 راهكارها

فصلنامه فرهنگ مدیریت 

 )دانشگاه تهران(
 1384, تابستان 9شماره 

 تحليل محتوای ادبيات مدیریت اسالمي با تأکيد بر آثار منتخب
فصلنامه فرهنگ مدیریت 

 )دانشگاه تهران(

 , پایيز10شماره 

 1384 

های نظام پژوهشي در حوزه علوم دین و تي و مولفهدرآمدی بر چيس

 معارف اسالمي

های دیني فصلنامه پژوهش

 )دانشگاه تهران(

 , بهار4شماره 

 1385 

 های دولتي  طراحي الگوی روابط عمومي کارآمد در سازمان
 ترویجي(-فصلنامه )علمي

 دانشگاه تهران –فرهنگ مدیریت 

 16, شماره 5سال 

 86پایيز و زمستان 

 پژوهش کيفي, رهيافتي نو در مطالعات مدیریت
فصلنامه مقاالت مرکز تحقيقات 

استراتژیك, مجمع تشخيص مصلحت 

 1, شماره 4سال 

 1388زمستان 
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 نظام جمهوری اسالمي ایران

های آن )با رویكرد به ابعاد تحول در نظام آموزش عالي و خاستگاه

 مدیریتي 

کنگره ملي علوم انساني 

 اه علوم انسانيپژوهشگ

 و مطالعات فرهنگي  

 8, ج1385تهران, سال 

های نظام پژوهشي کارآمد در حوزه علوم دین و ارکان و ویژگي

 معارف اسالمي

های دیني فصلنامه پژوهش

 )دانشگاه تهران(

 , پایيز 5شماره 

1385 

 و ارائه راهكارهای علمي برون رفت بررسي ابعاد رواني فالت شغلي

 ترویجي(  –)علمي  مهفصلنا

 فرهنگ مدیریت 

 )دانشگاه تهران(

 , بهار12شماره 

 1385 

 مندی تربيت دینيدرآمدی بر اصول پيشگيری از آسيب

 ترویجي(  –)علمي  فصلنامه

 تربيت اسالمي پژوهشكده تعليم

 و تربيت مرکز مطالعات 

 تربيت اسالمي

 1380, تابستان 6شماره 

 )ع(ز دیدگاه امام علياصول مدیریت تربيتي ا

 ترویجي(  –)علمي  فصلنامه

تربيت اسالمي پژوهشكده تعليم و 

 تربيت مرکز مطالعات 

 تربيت اسالمي

 1379, زمستان 4شماره 

 مدیریت فرهنگ سازماني هااثرات خودشيفتگي مدیران بر آشفتگي سازمان
 18، شماره 6دوره

 1387پایيز و زمستان 

 1389،  2شماره  آمایش سرزمين )دانشگاه تهران( ایش سرزمين و کاربردها آن در ایراندرآمدی بر مفهوم آم

 مدیریت فرهنگ سازماني رابطه بين مدیریت کيفيت جامع و رضایت مشتریان
 14شماره 

 1385پایيز و زمستان 

پيش درآمدی بر اهميت و ضرورت تربيت جوانان و ارائه مدل مفهومي 

 )آیات و روایات(

سومين همایش مشاوره اسالمي 

 پژوهشگاه حوزه

 و دانشگاه 

 1381, بهار 3شماره 

 بازکاوی مفهوم طراحي فرایندی ساختار سازماني
دوماهنامه تدبير مرکز مدیریت 

 حوزه علميه قم

, 2سال دوم, شماره 

 1385اردیبهشت 

 تأثيرات هنر بر روح و روان آدمي
مجله تربيت )وزارت آموزش و 

 ش(پرور
 1378, آبان 15سال 

 )ع(اصول مدیریت کارآمد از دیدگاه امام علي
دو ماهنامه تدبير, مرکز مدیریت 

 حوزه علميه قم

, 3, شماره 2سال 

 1385تير

 جوان و اوقات فراغت
 –سومين همایش مشاوره اسالمي 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 , بهار3شماره 

 1381 

 انسانهای عصر واقعه حماسه حسيني و نوع تربيت
ماهنامه تربيت )وزارت آموزش و 

 پرورش(

, اردیبهشت 16سال 

1380 

 در تكاپوی طراحي ساختار سازماني مناسب
دوماهنامه تدبير مرکز مدیریت 

 حوزه علميه قم

, 2سال دوم, شماره 

 1385اردیبهشت 

 تبليغ کارآمد –آموزش بهينه 

توشه نشریه آموزش مبلغين ره

تبليغات اسالمي دفتر طرح دفتر 

 هجرت

ویژه نامه همایش, شماره 

 , بهار  1

 1379 

 1389 اخالق کاربردی در ایران و اسالم نقش سازمان اخالقي در توسعه منابع انساني

 1شماره فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن  استرس شغلي، از افسانه تا واقعيت
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علمي مدیریت پردیس قم 

 دانشگاه تهران

1387 

ها، اثرات( بخش ای )عوامل، نظریههای حرفهاسترس شغلي و محيط

 دوم

فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن 

علمي مدیریت پردیس قم 

 دانشگاه تهران

 2شماره 

1387 

های چابك در مدیریت معاصر )ظهور، توسعه و کاربردهای سازمان

 آن(

فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن 

م علمي مدیریت پردیس ق

 دانشگاه تهران

 3شماره 

1388 

 گيری معنویت در سازمانهای اندازهروش

فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن 

علمي مدیریت پردیس قم 

 دانشگاه تهران

 4شماره 

1389 

 های اخالقي و فرهنگي در پژوهشتبيين مولفه

فصلنامه علمي تخصصي معرفت 

اخالقي موسسه آموزشي و 

 ه()رپژوهشي امام خميني

 6شماره 

1390 

 شناسي علوم انسانيهای کيفي در روشبررسي جایگاه پژوهش
وهش موسسه دو فصلنامه پژ

 )ره(آموزشي، پژوهشي امام خميني

 سال سوم

 1شماره 

1390 

بنيادشناسي تحليل محتوا با تاکيد بر حوزه علوم دیني و معارف 

 اسالمي

وهش موسسه دو فصلنامه پژ

 )ره(امام خمينيآموزشي، پژوهشي 

 سال دوم

 1شماره 

1389 

تربيتي در تامين و توسعه منابع انساني )مطالعه -رویكرد اسالمي

 موردی: حوزه مدیریت آموزشي(

فصلنامه تخصصي عبور بسيج 

 دانشجویي دانشگاه شاهد

 1شماره 

1390 

جریان دانش و اطالعات در ساختارهای سازماني نوین و ارائه الگوی 

 برای سازمان صنایع هوافضابهينه 

دو فصلنامه علمي تحقيقاتي 

 دانشگاه شهيد ستاری

 1شماره 

1388 

 
مدار )مطالعه موردی: کارآفریني امام کارآفریني در مدیریت ارزش

 ()ع(علي

دانشنامه کارآفریني وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوری )بنياد دانشنامه 

 نگاری ایران(

 2شماره 

1388 

 ي در ادیان و مكاتبکارآفرین 

دانشنامه کارآفریني وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوری )بنياد دانشنامه 

 نگاری ایران(

 2شماره 

1388 

 الزامات محيطي ساختار سازماني بيمه مرکزی جمهوری اسالمي ایران
 های جهان بيمهتازه

 )پژوهشكده بيمه(

 2شماره 

1388 

 صلنامه پژوهش های نهج البالغهف نقش مدیریت در تحقق اهداف نبوی 
، سال نهم 31شماره 

 1390تابستان 

 
ایجاد زمينه رشد معنوی منابع انساني و ارتقاء سطح خداباوری با توجه 

 به نظام ارزشي

پژوهش در اندیشه در حوزه 

 بصيرت و تربيت دیني

سال هشتم، تابستان 

 19شماره  1390

 
) مطالعه موردی: نظام بازکاوی ریشه کارآفریني در کشاورزی 

 ارزشي(
 کارآفرینان

سال دوم، شماره 

 1389دوازدهم، مهر ماه 
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 معارف اسالمي

بررسي چالش ها و رویكرد های برنامه ریزی درسي رشته مدیریت 

 در نظام آموزشي ایران

 دوفصلنامه علمي تخصصي

 آموزش در علوم انساني 
1395 

 هنجارشكني اخالقي در مدیریت سازمان ها در ترازوی مدیریت علوی
 تخصصي -مجله علمي

 اسالم و مدیریت 
1395 

 

 های دکتری دانشگاه تهران نامهراهنمايی و مشاوره پايانح: 
 دانشجو نقش در رساله عنوان رساله رديف

1 
بر معارف نهج  هي)با تك ينید تيدر ترب و نقش آنها يشناختانسان يمبان

  البالغه(
 راهنما

اذربناب ،  انیريصفر نص

1395 

 مشاور ورزشكاران  نخبه و ارائه الگو  يزندگ یسبك ها يگونه شناس 2
   ،يترکمان یاحسان محمد

1395 

 1395خسرومنش،  ميرح راهنما ،  رانیمدل صنعت ورزش ا يطراح 3

4 
)ع( بر  يامام عل دگاهیمطلوب از د  يحكمراندر  یرفتار یالگو نیتدو

 اساس  متن نهج البالغه 
 مشاور

،    يسادات هاشم قهیصد

1394 

5 
 پيامبر حكومتي سيره بر مبتني فرهنگي   گذاری مشي خط اسالمي اصول

 ( ص) اکرم
 1395 آقداغی ،میثم راهنما

6 
در حوزه  یشبكه ا یگذار يمدل خط مش يو اعتبار سنج يطراح

 جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ،  یشگرگرد
 1394 ده،یسامان جهاند مشاور

7 
 یجمهور يفرهنگ یها يخط مش یاجرا يرانیا ياسالم یارائه الگو

  رانیا ياسالم
 راهنما

 ،یيرزايمالم يحاج ديحم

1393 

8 
 يکشور ارائه مدل مفهوم یمجاز یفضا یگذار يخط مش یالگو نیتدو

 آن  يو اعتبار بخش
 اراهنم

 ،یيرزايمالم يحامد حاج

1393 

 1393 ،یعباس منتظر راهنما رانیا ياسالم یجمهور يباز در بخش دفاع ینظام نوآور يطراح 9

10 
 یمهارت و فناور یدر نظام آموزش ها يخط مش نیمدل تدو يطراح

 کشور 
 1393 ا،ياحمد عطارن راهنما

11 
در سازمان  ياجتماع هیسرما شیمدل مواجهه با فرسا نييو تب يطراح

 محاسبات کشور(  وانی: دی)مطالعه مورد
 راهنما

 ،ياصفهان يباغیآ ديسع

1393 

 1393 ،يعيعباس شف مشاور آن  يدر اسالم و اعتبار بخش یرهبر یالگو يطراح 12

13 
در  ينفت یشرکت ها ياجتماع تيمدل عوامل موثر بر مسئول يطراح

 ( رانینفت ا ي: شرکت ملی)مطالعه مورد رانیا
 1394آزاد،  ياضيف يعل راهنما

14 
 رانیپرورش مد یبرا يرسم ريغ یها یريادگی یريبكارگ یالگو يطراح

 بزرگ کشور ، استاد مشاور ،  یدر سازمان ها يمنابع انسان
 .1393زراعت کار ،  هيسم مشاور

 1391 ،يليوک وسفی مشاور  رانیا یدر سازمان ها يدولت ينیکارآفر يو آزمون مدل مفهوم يطراح 15

 1390 امير حمزه محرابي راهنما طراحي و اعتبار بخشي مدل توانمندسازی منابع انساني در نظام ارزشي  16

 راهنما طراحي مدل ارزشهای کاری کارکنان بخش آموزش دولتي ایران 17
 محمدصادق حسن زاده

1390 

18 
ر خصوص منابع انساني در طراحي و اعتبار بخشي مدل عدالت زباني د

 نظام ارزشي اسالم
 1390 کوکب فائز راهنما

19 
 يبه تعال يابيبه منظور دست ياجتماع هیمدل سرما نييو تب يطراح

 تهران ، استاد مشاور  یدر شهردار يسازمان
 مشاور

، تورج حسن زاده 

 1389ن،یثمر
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 مشاور های کليدی مدیریت از منظر پست مدرنيسمبازخواني مولفه 20
 سيدمحمدحسين هاشميان

1388 

 های کارشناسی ارشد در  دانشگاه تهران نامه: راهنمايی پايانط

 نامهعنوان پايان رديف
 دانشجويان

 کارشناسی ارشد

 1395، آریانژاد مجتبی   صادرات توسعه جهت در هرمزگان استان شیالت صنعت وضعیت راهبردی تحلیل 1

 1395خودستانی، الهام  آنها هیجانی هوش با آن رابطه و ابتدایی مدارس مدیران اطالعاتی سواد وضعیت مطالعه 2

 1395، اسدالهی محمد  بیرجند شهر پرورش و آموزش در سازمانی سالمت و سازمانی یادگیری رابطه بررسی 3

 1395، زاده اهلل امان پریسا  قم استان نشر و چاپ صنعت در سازمانی کارآفرینی مهارتهای توسعه بر مند رابطه بازاریابی تاثیر بررسی 4

5 

بررسی تاثیر روابط عمومی بر افزایش فروش بیمه عمر با در نظر گرفتن متغیرمیانجی تصویر ذهنی 

 برند)مطالعه موردی:شعب بیمه ایران شهرستان خرم آباد(

 

 1395 حمید هاشمی

 

6 
و ارائه  یناز ورزش  همگا تیدر حما یالملل نیو ب یمنتخب بوم یکالن شهرها یتجارب شهردار یبررس

 شهر قم یمناسب برا یالگو
 1395 ناصر شاهی

 1395 محمدکاوه شعبانی ارزیابی طرح نظام رتبه بندی معلمان و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن 7

 1395 عاطفه غفرانی اجتماعی -اجتماعی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم بر اساس مدل سیستم  فنی  -آسیب شناسی فنی  8

9 
 4و  1رابطه بین بلوغ کارکنان و ادراک عملکرد سازمان در اداره های آموزش و  پرورش ناحیه  بررسی

 استان قم
 1395 حامد ابراهیمی خاکباز

 1395 مهرداد شیرازی بررسی عوامل نگرشی موثر بر اقدام خرید  اینترنتی پوشاک در شهر تهران 10

11 
ابطه بین هیجان های تحصیلی و  ادراک از محیط بررسی نقش میانجی آموزش ترغیبی  معلمان در ر

 مورد مطالعه:  دانش آموزان اول دبیرستان شهر اصفهان -کالس 
 1395 مریم اسدی مبارکه

 1395 الهام حسن زاده تدوین و رتبه بندی استراتژی های  منابع انسانی پایدار با بکارگیری  روش اولویت بندی فازی 12

 راتی  محصوالت صنعتی استان قم به  کشور های حاشیه دریای خزرشناسایی فرصتهای صادا 13
 ابوالفضل کارگر شورکی

1395 

14 
تاثیر عشق به برند،شخصیت برند، و تصویر برند بر روی تبلیغات دهان به دهان در  حوزه محصوالت مد و 

 1395 سیدمحسن رهبرنیا برند در مصرف کنندگان جوان تهرانی

 1394 عرفان موحدی فر مدیریت در نشریات ایرانی : با محوریت پاسخ به مسائل  سازمان های دولتی کشور بررسی مقاالت علمی 15

 1395 آزیتا ایرانشاهی تدون استراتژی رقابتی جهت بانک ایران زمین 16

 1395 روح اهلل لسان تاثیر استراتژیک رسمس و انعطاف پذیری برنامه ریزی بر عملکرد شرکت 17

18 
  انسانی منابع های شاخص از استفاده برای آور الزام نیازهای پیش یشناسای

 ، درونکال گرایلی اهلل روح

1394 

19 
 و خانوادگی فردی، عوامل اساس بر آمفتامین مصرف از ناشی سایکوتیک درافراد هذیانی باورهای مقایسه

  اجتماعی،
 1394 نصیری، فریده

20 
  جمهوری ریاست نهاد در تالیدیجی شکاف شناسی آسیب در مدلی ارائه

 بزچلویی، کمیجانی پروانه

1394 

21 
 مدل اساس بر  قم استان در صنعتی نیازهای و دانشگاهی های پژوهش بین تعامل از مفهومی الگوی ارائه

  تجارت و معدن و صنعت سازمان: مطالعه مورد(  3C) شاخگی سه
 1394 نژاد، طاهری فائزه ،

 1394 ستارخان، محمدعلی  مقننه قوه ازیگرانب شایستگی مدل طراحی 22

 چاچکامی، دهقان محدثه و برند به اعتماد میانجی نقش گرفتن نظر در با کننده مصرف خرید تصمیم بر برند شخصیت تاثیر بررسی 23
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 1394  تبلیغات محتوای

24 
 در بومی مدلی ئهوارا کار ومحل محیط به کارکنان گرایش بر موثر سازمانی وفاداری  عوامل مطالعه

  منتخب های دانشگاه
 1394 آرام، طاهره

25 
 سهولت میانجی نقش نظرگرفتن در با اینترنتی خرید برقصد اجتماعی اثرات و کننده مصرف نوگرایی تاثیر

 (  فارابی پردیس دانشجویان:مطالعه مورد)شده ادراک ریسک و استفاده
 1394 فرجی، زهرا

26 
 پیمایشی پوشاک؛ وسواسی خرید بر مدگرایی و گرایی مادی, شده ادراک تصویراجتماعی تاثیر بررسی

  فارابی پردیس دختر دانشجویان پیرامون
 1394 ابدری، رسولی مرضیه

27 
-تجاری آزاد مناطق در S 4پیشنهادی مدل اساس بر خارجی گذاری سرمایه جذب کلیدهای

  ارس صنعتی-تجاری آزاد منطقه: موردی مطالعه)صنعتی
 1394 زاده، عباس سینا

 1394 بهرامی، فریده ( داک ایران:موردی مطالعه)پژوهشی موسسات پژوهشی دستاوردهای کار و کسب الگوی طراحی 28

 1394 زارع، خادمی عباس  ، همدان استان پرورش و آموزش در اطالعات ملی شبکه به مدارس اتصال طرح شناسی آسیب 29

 1393مهران کرمی فخرآبادی چندسطحی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان طراحی و اعتباربخشی مدل پاداش  30

 1393  حسین خجسته انلو، بررسی استقرار سیستم اطالعات مدیریت بر اعتماد سازمانی  31

32 
مطالعه موردی )بررسی چالشهای تبدیل دانش صنعتی به دانش صریح در سازمان نظامی 

  (خوزستاناستانتوپخانهگردانهای
 1393درضا بهمئی، حمی

 1393ایمان بخشعلی،   (بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید ناگهانی و خرید وسواسی خریداران محصوالت غذایی در شهر تهران 33

34 
 یمطالعه مورد یبر حسب نوع محصول )خدمات بانک یابیارتباطات بازار یهایاثربخش استراتژ یبررس

 بانک ملت( 
 1393  محسن پاشنا، 

35 
منتخب و ارائه  یدانش در دانشگاهها تیریموفق مد یساز ادهیو مطالعه موانع )مولفه ها( پ یررسب

 راهکارها 

 جو یمحمد رکن دیس

1392 

 1393ابراهیم کتابی،  بازخوانی اصول رهبری در قیام عاشورا  36

 با استفاده از مدل A و B بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمانهای 37

BSC (  
 1392اشرف آزادی ریمله، 

38 
بررسي تاثير تبليغات تلویزیوني بر واکنش هيجاني مشتریان ارزش ادراک شده و 

 شوینده موادصنعتدرمشتریانرفتاریتمایالت
 1392داود وحدت پناه 

39 
مشتریان بر رضایت و وفاداری  رونيكالكت در حوزه خدماتارتباطات اینترنتيمولفه هایتأثيربررسي

 در بانكداری الكترونيك  (E-Servise)بر اساس مدل بانك 
 1392زهره اکبرآبادی، 

 1391عليرضا صبوری،  بومي سازی نظام پرداخت مراکز درماني بر اساس مطالعه کشورهای منتخب  40

41 
 :در بانكهای منتخب: )مطالعه موردی بررسي تاثير اخالق سازماني بر ميزان پاسخگویي به مشتریان

 بانك ملي استان قم
 1393سجاد اسفنداني، 

42 
 اکوسيستم مدل اساس بر شریف صنعتي و مدرس تربيت-تهران دانشگاه برندسه ای مقایسه بررسي

  ، دانشگاه برند
 1391 نظری، حسين

 1387 فاطمه شریعتي سازمان های منتخببررسي رابطه بين مهارت های شنود موثر و تعهد سازماني کارکنان در  43

44 
مك کری  Big-5بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيم سازی و شخصيت مدیران براساس مدل 

 های منتخب(کوستا ) در سازمان
 1387 فاطمه طاهری

45 
ببررسي بازار مداری محصوالت کشور چين از دیدگاه توزیع کنندگان نهایي مطالعه موردی شهرستان 

 رجک
 حميدرضا نریماني

 علي اميرحسيني گذاری در فضای کالبدی شهر قمي و مطالعه انواع فرصتهای سرمایهبررس 46

 1389 ندا اکبری بررسي رابطه بين سلسله مراتب ارزشي و تعهد شغلي در سازمانهای منتخب  47

48 
آموزشي کارآفریني در  بررسي رابطه ابعاد کيفيت آموزش نيروی انساني و ميزان موفقيت دوره های

 استان قم
 1389 محمد اردیبهشت
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 1389 سعيده قاسمي ال جي در شرکت مادیران( IBC) بررسي ارتباط یكپارچه برند 49

50 
درجه )کانون ارزشيابي  360طراحي و ارزشيابي عملكرد کارکنان پژوهشكده بيمه بر اساس ارزیابي 

 مدیران(
 1389 حسن مرادی

51 

شنایي دبيران آموزش و پرورش در مدیریت نسبت به آموزش، توسعه و بكارگيری بررسي نگرش و آ

 یادگيری در آموزش و پرورش –راهبردهای یاددهي 
 علي نوری

52 

بررسي رابطه بين مقوله ارزیابي منابع انساني  و مولفه های تعالي منابع انساني در بانك صادرات ایران 

 ()مطالعه موردی :سرپرستي استان تهران
 1389مجيد بيگلری

53 

های ارتباطي کارکنان و ارتباطات کارآفرینانه در ستاد مرکزی دانشگاه بررسي ارتباط بين مهارت

 تهران
 عليرضا رضواني توتكاني

54 

بررسي تاثيرات ابعاد سرمایه فكری بر کاهش رفتارهای مخرب سازماني در کارکنان شهرداری منطقه 

 تهران 14

چه سميرا عبداللهي مور

 1390 خورتي

55 

 1390 فائزه قمي ارائه الگوی مدیریتي مبتني بر بيونيك )زنبور، مورچه و مورینه( با استفاده از مدل مفهومي سه شاخگي

 1390 حسين خليليان ( در سازمان تامين اجتماعي قمOCBبررسي رابطه ميان دینداری با رفتار شهروندی سازماني ) 56

57 

منتخب مواد غذایي در ایران از نظر مصرف کننده نهایي )مطالعه موردی:  هاییابي شرکتجایگاه

 های بهرو، مهرام، دلپذیر و تبرک در توليد سس(شرکت
 1390 مصطفي شاهرضایي

 1390 حسين ابراهيمي العالميه )ص(ریزی جانشيني در سازمان جامعه المصطفيسازی برنامهبررسي امكان پياده 58

 1390 اعتضادالسلطنه های الكترونيكي )مطالعه موردی دانشگاه قم(ي عملكرد آموزشبررسي و ارزشياب 59

 1390 ندا خاکي وری در مراکز آموزش عالي منتخببررسي رابطه بين مدیریت دانش و ميزان بهره 60

 مرضيه سادات حسيني در آموزش و پرورش استان قم OEMشناسي آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل آسيب 61

 1390 زینب بزاز CAMELخصوصي بر اساس مدل  بررسي مقایسه ای عملكرد بانكهای دولتي و 62

63 

بررسي عوامل درون سازماني موثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و ارائه راهكارهای 

 ( 89-84مناسب ) مطالعه موردی بانك پاسارگاد طي سالهای 
 1390 هدی آهنج

64 

های با کيفيت خدمات ر بر تمایل به استفاده از بانكداری الكترونيك: تلفيق مدلبررسي عوامل موث

 .TBPو  TAMالكترونيك 
 1390 زینب مولوی

 1390 حانيه بذرافشان سطح بلوغ همراستایي استراتژیك فناوری اطالعات و کسب و کار در سازمان از دیدگاه مدیران 65

66 

يت زندگي کاری معلمان، دبيران و مدیران آموزش و پرورش بررسي رابطه تحليل رفتگي شغلي و کيف

 شهرستان باوی
 1390 سعيد سعيدی

 1390 عليرضا پيرحاجاتي های تامين منابع مالي در صنایع کوچك استان قمبررسي روش 67

 1390 ن پورعيسي حس وری سازماني در شرکت مخابرات خراسان رضویهای سازماني کارکنان در بهرهبررسي نقش آموزش 68

69 

شناسي تبليغات تلویزیوني بانك صادرات در رفتار مصرف کننده خدمات غير حضوری استان قم آسيب

 با استفاده از مدل آیدا

 محسن شفيعي کمال آبادی

1390 

70 

های انرژی )نفت، گاز و پتروشيمي( در صنعت بيمه کشور و ارائه بررسي علل عدم رشد بيمه

 «راهكارهای مناسب
 1390 ومه شاميمعص

71 

بررسي رابطه بين آموزش بازاریابي بيمه و ميزان فروش بيمه های اموال ) مورد مطالعه شرکت سهامي 

 بيمه ایران(

 حكيمه محبي خيرآبادی

1390 

72 

و رضایت مشتریان شعب بانك تجارت در شهر  بازاریابی درونیهای بررسي رابطه ميان کاربرد شيوه

 تهران
 1390 غالمرضا اميری

 1391 حامد بردبار های منتخبهای ابعاد جو کاری اخالقي بر استفاده از فناوری اطالعات در سازمانتبيين اثرات شاخص 73

 (1387فاطمه شریعتي ) بررسي رابطه بين مهارتهای شنود موثر و تعهد سازماني کارکنان در سازمانهای منتخب 74

 (1387جواد پيرحاجاتي ) ضاد برای حل تعارضات سازماني در دستگاههای اجرائي قمبررسي اثربخشي استراتژیهای مدیریت ت 75

 (1387ابراهيم اخالقي ) بررسي ارتباط بين خود رهبری وتعهد کارکنان در بانك تجارت 76



19 

77 

 بررسي رابطه بين خودکارآمدی مدیران و ميزان استرس آنها در سازمانهای منتخب
 فرزانه هاشميان

 (1388)شهریور 

78 

های معنویت محيط و ميزان اثربخشي کارکنان شعب بانك ملي ایران در بررسي رابطه بين مولفه

 شهرستان قائم شهر

سامره شجاعي )پایيز 

1388) 

79 

 های فضای سازمانيبررسي رابطه بين خودشيفتگي سازماني و مولفه
 عباس خزاعي

 (1388)شهریور 

80 

گذاری درفضاهای کالبدی شهر قم )از دیدگاه ساختمان های سرمایهبندی انوع فرصتمطالعه و اولویت

 و عمران شهری(

 علي امير حسيني

 (1387 – 88)مرداد 

81 

 بررسي تأثيرات ابعاد و سرمایه فكری بر کاهش رفتارهای مخرب سازماني در کارکنان شهرداری
سميرا عبداللهي مورچه 

 (1388خورتي )

82 

با عمليات رهبری  (TQM)بررسي ارتباط بين ادراک کارکنان از مدیریت منابع انساني بر اساس مدل  

 خدمت در شرکت گاز استان کرمانشاه
 (1388نسترن سوار  )

83 

 بررسي رابطه بين آموزش ضمن خدمت و اثربخشي آن )مطالعه موردی در شرکت نفت اهواز(
 ليال مرداني کتكي

 (1388)شهریور 

84 

 امر به معروف و نهي از منكر با رویكرد به حقوق شهروندی
 فرزانه جاویدی حق سرشت

 (1388)مهر 

85 

 بررسي بازار مداری محصوالت چين از دیدگاه توزیع کنندگان نهایي
 حميدرضا نریماني

 (1387)اسفند 

86 

ت سياسي جامعه ها و الگوی مدیریتي پيشوایان دین در تعامل با مدیریبررسي و مطالعه استراتژی

 های نهضت عاشورا()مطالعه موردی: استراتژی

 عليرضا کاظم پور

 (1387)اسفند 

87 

( مطالعه موردی CSFبررسي عوامل حياتي موفقيت مدیران مدارس غير انتفاعي با استفاده از )مدل 

 شهر تهران
 محمدحسين اميد خدا

88 

ائه چارچوب ادراکي )مطالعه موردی: مدیریت ای و ارتحليل و تبيين مدیریت بحران در اقليم منطقه

 بحران منطقه سميرم بافت خوشه فرهنگي خاص(

 مسعود پيرمردایان

(88-1387) 

89 

های های آموزشي با استراتژیهای کالن و عملياتي سازمان )مطالعه موردی: شرکتبررسي انطباق برنامه

 منتخب(
 (1387 – 88حسني  )

90 

را فردی و تعهد سازماني )مطالعه موردی سازمان صدا و سيمای جمهوری بررسي رابطه بين ارتباط ف

 اسالمي ایران(
 1387 سميه زراعت کار

91 

بررسي رابطه ميان عدالت سازماني و درگيری کارکنان در کار در شرکت ملي پاالیش و پخش 

 های نفتي ایرانفرآورده

 هادی احمدی آزرم

(88-1387) 

92 

موثر بر شادکامي و احساس بهزیستي و اثرات آن بر عملكرد سازماني )مطالعه بررسي رابطه بين عوامل 

 موردی: کارکنان اداره کل ثبت و احوال یزد(

 سميه غالمزاده

(88-1387) 

93 

 و سبك مدیریت (A&B)بررسي رابطه بين تيپ شخصيت 
نرگس السادات فاتحي 

(1387) 

94 

ریني سازماني در کسب و کارهای کوچك و متوسط بررسي ارتباط بين نوع ساختار سازماني و کارآف

(SMEs) در استان قم 
 (1387فردین وکيلي )

95 

های شاغل با شغل در اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان قم و بررسي وضعيت انطباق ویژگي

 ارائه راهكار به منظور بهبود تطبيق شغل با شاغل
 (1387عظيمه نمازی )

96 

فتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتي )سازمانهای دولتي منتخب بررسي عوامل ر

 در استان تهران(
 (1387گلناز احمدی )

97 
 (1387نفيسه زروندی ) بررسي رابطه اعتماد و تعهد سازماني کارکنان در سازمانهای منتخب
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98 

مك کری و  (Big-5)براساس مدل سازی و شخصيت مدیران بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيم

 کوستا در سازمانهای منتخب
 (1387ليال طاهری )

 (1387زهرا موسوی ) رابطه بين شخصيت سالم مدیران و عملكرد موسسات فرهنگي استان قم 99

 (1386نيره عموحسني ) در سازمانهای منتخب (IT)گيری از بررسي عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بهره 100

101 

وری در شعب منتخب بانك بررسي ارتباط بين عوامل موثر در جذب و نگهداشت نيروی انساني و بهره

 کشاورزی )مطالعه موردی: شعب منتخب استان قم(
 (1386اعظم زنجاني )

 (1385قاسم اسفندیاری ) بررسي و مطالعه عوامل موثر بر ارتقاء انگيزش پرسنل وزارت جهاد کشاورزی استان تهران 102

 (1385حسن اسالمي ) طراحي مدل روابط عمومي کارآمد در سازمانهای دولتي استان مازندران 103

104 

بررسي تأثير استقرار مدیریت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات )مطالعه شرکت گاز استان 

 1385قم( سال 
 (1385زهرا حيدرنيا )

 (1385محمدحجت نویدفر ) ن رضایت ارباب رجوع در دانشگاه پيام نور مرکز مشهدهای اخالق کار  و ميزاتبيين و سنجش مؤلفه 105

106 
 (1385فاطمه گوراني ) بررسي موانع عملكرد شوراهای آموزش و پرورش در جلب مشارکت مردمي

 1394 حسن سليمي فر ( )پگاه رانیا ريش عیدر صنا يکارکنان و تعهد سازمان یها ازين نيارتباط ب يبررس 107

 1394 مسلم چهرقاني در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تيخالق يموانع شخص يبررس 108

 

 در دانشگاه تهرانهای کارشناسی راهنمايی پروژه ی:
 کارشناسی دانشجويان نامهعنوان پايان رديف

 1388 زهرا عابدیني مقانكي  مدیریت زمان )اصول, مفاهيم, شيوه اجرا و کاربرد( 1

 1388مرضيه سادات خرازاني  و تاریخچه آزمونهای شغلي در طول تاریخ و مدلها و انواع آن بررسي پيشينه 2

 1387 مریم جوادی  بررسي مباني, اصول و پيشينه مدیریت اسالمي از آغاز تا هزاره سوم 3

 1387-88 حميد قرباني  تحليل و بررسي وضعيت مشاغل در هزاره سوم و آینده کسب و کار و شغل در جهان 4

 1387جواد آقایي  بررسي و تحليل مدیریت اسالمي 5

 1387سامان موحدی راد  اصول و مباني اخالق حرفه ای 6

 1386السادات وحيدی ليلي نگاهي نو به روابط کار )از عصر دیرین تا روزگار پسين( 7

 1387زدی زاده یمحمدعلي حسين مندی از فنآوری اطالعات در شهرداری قمبررسي موانع بهره 8

 1386تيرماه  –منيره زائری  بررسي مطالعه ميزان استرس )فشار عصبي( و رابطه آن با ميزان دینداری افراد 9

 1385فاطمه آرميده  روش مدیریت پيامبران و اولياء و الگوهای مدیریتي آن در قرآن کریم 10

 

 لی( ها و مؤسسات آموزش عاها )ساير دانشگاهنامهراهنمايی پايان ک:

 نامهعنوان پايان رديف
 دانشجويان

 کارشناسی ارشد 

1 
شناسایي و تدوین استانداردهای علمي و عملكردی مدیران آموزشي مدارس متوسط شهر تهران 

 و ارائه الگوی مناسب
 بيتا عبدالحسيني

 مد حسين صافيسيدمح بررسي علل و عوامل خانوادگي بزهكاری نوجوانان پسر در کانون اصالح و تربيت اهواز 2

 عليرضا مهرشاد بررسي انتظارات فراگيران متوسطه از مشاورین آموزشي 3

 محمدکاظم مهرآقا آموزان متوسطه پسرانهبررسي روشهای مطلوب با نشاط کردن تربيت دیني از دیدگاه دانش 4
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 رضا گلچين بيدگليغالم آموزانهای دیني )باورها و مناسك( با پيشرفت تحصيلي دانشارتباط بين آموزه 5

6 
مقایسه انتصاب مدیران و نظارت بر آنان در نظام اداری امام علي )ع( و نظام بوروکراسي 

 ای و تطبيقيبصورت مقایسه
 محمدیحيي وقار

 سيدعبدالمجيد سجادی بررسي ميزان آشنایي معلمان شهر قم با مهارتهای زندگي و کاربرد آنها در کالس درس 7

8 
ن وضعيت فيزیكي مدارس دولتي شهرستان ورامين با پيشرفت و افت تحصيلي بررسي رابطه بي

 82-83دانش آموزان سال تحصيلي 
 سيدجمال مهرحسيني

9 
ای در مشاغل مرتبط و التحصيالن دختر هنرستانهای فني و حرفهبررسي نياز بازار کار فارغ

 های تحصيلي در برنامه دوم و سوم توسعه استان قمرشته
 دات ميرناصرینجم السا

10 
ای درباره مشكالت اجرایي و آموزشي بررسي نظرات مدیران هنرستانهای فني و حرفه

 82-83ای استان قم در سال هنرستانهای فني و حرفه
 ناصر الياسي

11 
های فردی مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه سوم قم در سال بررسي ویژگي

 وفقيت کاری آنهاو تأثير آن در م 81-82تحصيلي 
 طاهره عامری فر

12 
آموزان از دیدگاه های آموزش باليني بر کيفيت یادگيری دانشبررسي اثر نظارت و راهنمایي

 معلمان قم
 محمدرحيمي

 

 :پژوهشی -توفيقات علمی عضويت در مجامع علمی و م: 
  عضو هیأت تحریریه فصلنامهIranian Journal of management   مجله (ISI)  دانشگگاه   فارابی دانشکده مدیریت پردیس

  تهران

  استاد برتر دانشگاه تهران، دریافت لوح از ریاست  16عضو هیات علمی برگزیده پردیس قم در جشنواره آموزشی، جزء دریافت

 دانشگاه تهران، جناب اقای دکتر فرهاد رهبر.

 اسگتاد مگدرس    16شگاه تهران بعنوان مدرس ممتاز )جزو دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه تهران در جشنواره آموزشی دان

 1388ممتاز( در سال 

  دریافت مدال، لوح تقدیر و جایزه از وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان برترین مقاله )مقاله ارائه مدل در کارآفرینی خانگی( در

 1389سال 

 ویراستار علمی فصلنامه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران 

 چهگارمین   ,کشگور آوری مرکز  تحقیقات سیاسگت علمگی   وزارت علوم, تحقیقات, فن 1382پژوهشگر برگزیده سال  رتبه اول

 (1382آذر  25جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال دانشگاهها و مراکز پژوهشی )

  لمگی کشگور سگومین    مرکگز تحقیقگات سیاسگی ع    –وزارت علوم, تحقیقات, فنآوری  1381رتبه دوم پژوهشگر برگزیده سال

 (1381آذر  25پژوهشی ) مراکزجشنواره بزرگداشت, پژوهشگران برگزیده سال دانشگاهها و 

  27/10/1388ش مورخ /2211عضو کارگروه علوم انساني اسالمي, شورایعالي انقالب فرهنگي طي حكم شماره 

 به عنوان برترین رساله  انتخاب رساله دکتریph.D ءکاربردی در مدیریت کشور با الهام از آرا ارائه مدل»تحت عنوان  سال 

 –آوری بعنوان برترین رساله سال بوسیله کمیته مشترک وزارت علگوم, تحقیقگات و فگن   «  (3C)مدیریت امام علی)ع( و مدل 

 (1381 – 82وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سال ) –جهاد دانشگاهی 

 ( و معرفی به ستاد تجلیل از دانشجویان ممتاز روز 1373علوم تربیتی ) شناسی و, دانشکده رواندانشجوی ممتاز دانشگاه تهران

 دانشجو

 معلم در سطح کشوری و لوح تقگدیر   کتاب  در چهارمین جشنواره انتخاب کسب رتبه اول کتاب سال جمهوری اسالمي ایران

 12/2/1383مورخ  2747/140و سفر حج به شماره  و ریاست جمهوری وزارتی
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  (.1382)دانشگاه تهران, اسفند  همایش ملي استاندارد و استانداردسازی در نظام آموزش کشوردبير علمي اولين 

 عضو شورای کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی 

 و فناوری پردیس پردیس قم, معاونت پژوهشی –, برگزارکننده دانشگاه تهران عضو کميته علمي نظام پيشنهادها 

 یرانریزی درسي اعضو انجمن برنامه 

  عضو انجمن متخصصين ایران 

  عضو شورای علمی سازمان(ISESCO) مسگتقر در   کو سگازمان علمگی, فرهنگگی جهگان اسگالم     سگ آیسیMorocco  Islamic 

Educational, Scientific and Cultural Organization  ( 1382-83سال) 

 (82 – 83))شورای تعلیم و تربیت( در سال  عضو مدعو شورای عالي انقالب فرهنگي 

 (1381-82 سال( در وزارت آموزش و پرورش )8070ابالغیه ) طبق وریدبیر کمیته ملی بهره 

 ( در استان قم )(1380 - 81سالدبیر اولین همایش ملی تربیت در سیره و کالم امام علی )ع 

  عالمه طبرسی–پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی  –عضو شورای علمی 

 13/12/81مورخ  1/7106/1/900م شماره کبه استناد ح کشوره تعليم و تربيت مشاور علمي رئيس پژوهشكد 

 و حکگم شگماره    6های توسعه نیروی انسانی شورای عگالی آمگوزش و پگرورش کشگور بگه اسگتناد مگاده        عضو کمسیون برنامه

 5/5/81مورخ  12/14/20/120

 (85/1380)ای استان قم عضو شورای عالی علمی و کمیته پژوهشی سازمان فنی حرفه 

 ( 1382-84عضو کمیته تخصصی پژوهشی معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش کشور) 

 (1380-1383ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش کشور )عضو کمیته تخصصی پژوهشی معاونت برنامه 

  1382پرورش, وزارت آموزش و پرورش, اسفند  آموزش و درعضو هیأت علمی اولین همایش ملی استاندارد و استانداردسازی 

 پژوهشی دانشور دانشگاه شاهد-علمیفصلنامه مقاالت  داور 

 پژوهشی فرهنگ مدیریت سازمانی-داور مقاالت فصلنامه علمی 

 پژوهشی مطالعات تربیتی ردوهن-داور مقاالت فصلنامه علمی 

 پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران-داور مقاالت فصلنامه علمی 

 مدییت سرمایه اجتماعی پژوهشی-داور مقاالت فصلنامه علمی 

 های دکتری دانشجویان فارغ التحصیل خارج از کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریارزیاب مدارک، مقاالت و رساله 

 فصلنامه تعلیم و تربیت,  پژوهه, پژوهش حوزه, تدبیر و ... ارزیاب 

 از سال  حوزه علمیه قم ,ها و مدارس علمیه خارج از کشورومی اسالمی و سازمان حوزهمشاور علمی هیأت امنای مرکز جهانی عل

 تا کنون 1383

 (1384سال ) پژوهشگر برتر پردیس قم دانشگاه تهران 

 (1381-1385ریزی )های سازمان مدیریت و برنامهارزیاب پروژه 

 )(1379سال ) ارزیاب مقاالت اولین همایش ملی تربیت در سیره و کالم امام علی)ع 

  1383تربیت اسالمی, مرکز مطالعات تربیت اسالمی وابسته به پژوهشکده تعلیم و تربیگت )  –ارزیاب مقاالت فصلنامه علمی-

1378) 

 (1382-83) سال مشاور علمی دفتر بهداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش 

  (1381-83) سال ت آموزش و پرورشوزیر در معاونت تربیت بدنی و بهداشت وزاراجرایی معاون  -مشاور علمی 

  (1385سال ) –کاربردی تهران  –عضو کمیته داوری شناسایی کارآفرینان نمونه دانشگاه جامع علمی 

  1387-1388از طرف وزارت علوم تحقیقات و فنآوری  –عضو شورای ارزیابی مراکز آموزش عالی استان قم 

 به تاریخ  10/10615/920موزشی کشور )شورای عالی( طی حکم شماره رئیس کارگروه تخصصی منابع انسانی, سند ملی نظام آ

13/5/1387 
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      بگه تگاریخ    1078/8787عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران بگه موجگب حکگم شگماره

9/10/87 

  9/10/87به تاریخ  1074/8787عضو شورایعالی سیاستگزاری فرهنگی پردیس قم دانشگاه تهران به موجب حکم شماره 

  1395، وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ارزیاب مجالت 

  

 های علمیمقاالت پذيرفته شده در همايشن: 
 سال محل برگزاری سطح نام همايش عنوان مقاله رديف

1 

طراحي چارچوبي برای انتخاب مدیران منابع 

انساني در سازمان های دولتي با استفاده از سيستم 

 نسبي فازی

سومين کنفرانس بين 

المللي مدیریت و 

اقتصاد با رویكرد 

 اقتصاد مقاومتي

 مشهد ملي
1395 

 

2 
هزاره  یشهرها يدر شاداب یهوشمند ساز گاهیجا

 سوم

 يکنفرانس مل نياول

 شهر هوشمند
 قم ملي

1395 

 

3 

 انيدر م ينیتحقق کارآفر زانياز م تیرضا يبررس

-90ل استان قم در سا يستیمعلوالن سازمان بهز

91 

 1392 تهران ملي اشتغال و آموزی مهارت

4 

اطالعات و  یاستفاده از فناو نيرابطه ب يبررس

زنان  يتيشخص یها يژگی( و وICTارتباطات )

 یيروستا نیکارآفر

 1392 تهران ملي اشتغال و آموزی مهارت

5 

 طيناظر بر مح یاز اخالق حرفه ا يارائه مدل بوم

 نيبه مطالعات ب یاكردهیبا رو انيمهارت بن یها

 يو فرهنگ بوم يالملل

 یو حرفه ا يآموزش فن

 رانیو اشتغال در ا
 1392 تهران ملي

6 

 طيناظر بر مح یاز اخالق حرفه ا يبوم يمدل هیارا

و  يالملل نيمطالعات ب كردیبا رو انيمهارت بن یها

 يفرهنگ بوم

 يمل شیهما نياول

و اشتغال  یمهارت آموز

 رانیدر ا

 1391 تهران ملي

7 
 يمسابقات مل يدر اثربخش ميمطالعه عوامل سه

 کشور یو حرفه ا يمهارت سازمان فن

 يمل شیهما نياول

و اشتغال  یمهارت آموز

 رانیدر ا

 1391 تهران ملي

8 

در توسعه و  يو پرورش يآموزش ینقش مجتمع ها

ناظر مطالعات  يبوم ي)نگاه يآموزش تيفيک یارتقا

 يجهان

مجتمع  شیهما نياول

 يو پرورش يآموزش یها

 یشهر

 1391 تهران ملي

9 

و کار و  یو حرفه ا يفن یتوسعه متوازن آموزش ها

 هیدانش از منظر چالش ها فرصت ها و ارا

 ياتيعمل یراهكارها

توسعه  يمل شیهما

و حرفه  يفن یآموزشها

و کار و دانش در  یو ا

 1404 رانیافق ا

 1391 تهران ملي

10 
 اتیآ دگاهیاز د تیشدن و فرهنگ مهدو يجهان

 ياسالم اتیو روا میقرآن کر

 نيب شیهما نيهفتم

 تیمهدو نیدکتر يالملل
 1390 تهران ملي

11 

بررسي و مطالعه مدل بومي مناسب توسعه پایدار 

روستایي از منظر اشتغال، کارآفریني و صنایع خرد 

 و متوسط

دومين همایش ملي 

 روستایي توسعه پایدار
 ملي

دانشگاه بو علي 

 همدانسينا 
1390 
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12 

و  ينقش دانشگاه در گسترش علوم انسان يبررس

آن بر توسعه و تحول فرنگ جامعه )  یرگذارياثت

 استان قم (-رانیا ی: دانشگاههایمطالعه مورد

 الملليبين علوم انساني در ایران

رایزن علمي 

ایران و بریتانيا 

 لندن

1389 

13 

شناسي، تحليل محيطي و نسبي وظع مطلوب آسيب

فرهنگ و اخالق پژوهشگری و ارائه راهكارهای 

 اجرایي )مطالعه موردی پردیس قم دانشگاه تهران(

همایش ملي مدیریت 

 پژوهش و فناوری
 ملي

وزارت علوم، 

تحقيقات و 

 فناوری

1389 

 ای و معنویتمالحظات سازماني بين تعهد حرفه 14

همایش ملي رویكرد 

اسالمي در مدیریت 

 آموزش و پرورش

 ملي
ارت آموزش و وز

 پرورش
1389 

 1389 تهران ملي رانیدر ا يعلوم انسان یتوسعه و کارامد یالگوها 15

 دانش تیریمد یبر مدل ها يليتحل 16
 يمل سيکنفران نيسوم

 دانش تیریمد
 1389 تهران ملي

17 

مدل ها )در  فیتعار ميمفاه يسازمان ينیکارآفر

 يبوم یسازما نها یبرا يمدل بوم هیارا یتكاپو

 يرانیا

 نيکنفرانس ب نياول

 ینوآور تیریمد يالملل

 ينیو کارآفر

 1389 شيراز ملي

18 
رسانه  یدر عصر امپراطور يجنس تيترب یبازکاو

 ها

مشاوره  شیهما نيپنجم

: مشاوره خانواده ياسالم

 يجنس تيو ترب

 1388 قم ملي

19 
در توسعه منابع  يبه سازمان اخالق يليتحل ينگاه

 يانسان

 يالملل نيب شیهما

 يمنابع انسان تیریمد

 درصنعت نفت

 1388 تهران ملي

 يبه سازمان اخالق یبندیو پا یکار يمنشور اخالق 20

 يالملل نيب شیهما

 يمنابع انسان تیریمد

 در صنعت نفت

 1388 تهران ملي

21 
و عملكرد  يفرهنگ سازمان نيرابطه ب يبررس

 کارکنان

 هوایی دانشگاه پژوهشنامه

 ستاری  شهید

 
 1387 تهران يمل

22 
با  رانیا یمرکز مهيب يرابطه ساختار سازمان يبررس

 یريگ ميسرعت تصم

پژوهشنامه دانشگاه 

 یستار ديشه یيهوا
 1387 تهران ملي

23 
شناسي معنویت: مطالعه موردی سيره معنوی و روان

 شناختي حضرت رسول اعظم قمروان

پيامبر اسالم قم، عرفان 

 و معنویت نو
 1387 تهراندانشگاه  ملي

24 
منابع  یو بهره ور يسازمان ارزش نيمناسبات ب

 يانسان

بهره  يمل شیهما نياول

 ... يمنابع انسان یور
 1386 زیتبر - رانیا ملي

25 

و  ي)مذهب بر سالمت روانينید یآموزه ها ريتاث

 ی: نظام های) مطالعه مورد يمنابع انسان یبهره ور

 يآموزش

 يمنابع انسان یبهره ور

 موزش و پرورشدر آ
 1386 زیتبر - رانیا ملي

26 

)مطالعه  ینبو ی رهياز س يعمل یآموزه  ينیکارآفر

اعظم  امبريپ يو آموزش يتيترب ی رهي: سیمورد

 ()ص

 نيب شیهما نينخست

 امبريپ یمايس يالملل

 یاعظم و برنامه ها

 يدرس

 1386 تهران ملي



25 

27 
, تحوالت و  خچهی: تاريآموزش عال تیریمد

 يالملل نيتجارب ب
 1385 تهران ملي  يعلوم انسان يکنگره مل

 1385 تهران ملي  ينیکارآفر تیریمد ارزش مدار تیریدر مد ينیکارآفر 28

 رسول اعظم اسالم )ص( رهيدر س ينیکارآفر 29
 ديتول ینهضت نرم افزار

 يشیعلم و آزاد اند
 1385 تهران ملي 

 1385 تهران ملي  ينیرکارآف تیریمد و مكاتب انیدر اد ينیکارآفر 30
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26th International 

Congress of Applied 

psychology / Health 

Psychology 

Representing applied model for triple 

standards(knowledge, behaviour and 

performance) of the exceptional teachers in 

Iranian Elementary schools in 2005 

1 

Athens, 

Greece / 20 

July 2006 

26th International 

Congress of Applied 

psychology / Health 

Psychology 

Representing Applied Model in Education 

Management (Human Resources) via being 

inspired by Imam Ali's (PBUH) Managerial 

Attitudes and 3c Model as well as Measuring its 

Appropriateness with Existing Cultural 

conditions in Iran in 2005 

2 

Athens, 

Greece / 20 

July 2006 

26th International 

Congress of Applied 

psychology / Health 

Psychology 

Health psychology and Behaviour 

Categorizations in Islam 
3 

Athens, 

Greece / 20 

July 2006 

26th International 

Congress of Applied 

psychology / Health 

Psychology 

The Importance of educational Foundation In 

Islamic 
4 

Rabat 

Kingdom of 

Morocco 6-9 

June 2005 

ISESCO 

Islamic Educational 

Scientific and Cultural 

Organization 

5 

Durban, 

South 

Africa/2-5 

April 2006 

8th World Conference on 

injury Prevention and 

Safety Promotion help at 

the international 

Convention Centre 

Studying the Relation Between Safety 

Management And Entrepreneurship In The 

Industrial Corporations (Case Study: Iranian 

Industrial Corporations) 

6 

Athens, 

Greece/ 19 

July 2006 

26th International 

Congress of Applied 

Psychology/ Educational, 

School and Instructional 

Psychology 

Identifying and Developing Scientific and 

performance standards for Educational 

Administrators of Tehran's High Schools and 

Providing an Appropriate Model 

7 



26 

Athens, 

Greece/19 

July 2006 

26th International 

Congress Of Applied 

psychology / Work and 

Organizational 

Psychology 

Analyzing the organizational citizenship 

behaviour (OCB) and it's relationship with 

demographic factors. (A case study of 

employers working in the central department of 

Ministry of power in the Islamic Republic of 

Iran) 

8 

Athens, 

Greece/ 19 

July 2006 

26th International 

Congress of Applied 

Psychology / Psychology 

and National 

Development 

Education and research review as the 

foundations of new world development 
9 

Athens, 

Greece/ 21 

July 2006 

26th International 

Congress of  Applied 

Psychology / Work and 

organizational 

Psychology 

A study of altruism and entrepreneurship of 

employees working in Ministry of energy of the 

Islamic republic of Iran 
10 

Athens, 

Greece / 

17July 2006 

26th International 

Congress of Applied 

Psychology / Counselling 

Psychology 

Appreciates Scientific, Behavioural and 

performance Standards for School Advisors and 

Psychologists. 
11 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Ethical considerations in physical education 12 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Comparative Study of teacher's Psychological 

characteristics in Islam and other psychological 

philosophical schools.  
13 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

The role of religion in mental  14 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Psychological aspects of the resurrection, 

remembrance and its effect on human behaviour  
15 



27 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Attitude and psychological viewpoint of Iranian 

youth towards the mass media.  
16 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Investigating children's play psychology  17 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

A study of problem of teaching English 

Language as a foreign Language in the middle 

school in Iran with emphasis on psychologic sis 

point of view   

18 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/26 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Designing and formulating the standards and 

criteria of Iran pre School  teachers  
19 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/28 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Behavioural and performance standards of pre 

– School teachers in Iran  
20 

Malaysia, 

University 

Malaysia 

Sabah/28 July 

2007 

7th Biennial Conference 

Asian Association of 

Social Psychology 

(AASP) 

25-28 July 2007 

Physical exercise for the handicapped  21 

CZECh 

Prague  

3-6 July 2007 

10th European Congress 

of psychology  

Standards of school psychologist with Regard to 

comparative study  
22 

CZECh 

Prague 3-6 

July 2007 

10th European Congress 

of Psychology  

Contemporary psychological models of 

Educational standards  
23 

Germany, 

Berlin/21  

July 2008 

29th International 

congress of psychology  

20-25 July 2008 

A prelude on moral prism in education (case 

study: teachers moral prism) 
24 

Germany, 

Berlin/21  

July 2008 

29th International 

Congress of psychology 

20-25 July 2008 

Physical psychology and ethics  25 



28 

Germany – 

Berlin, July 

2008 

XXIX International 

congress of psychology 

20-25 July 2005 

A Prelude on moral prism in Education: Case 

Study: teachers, Moral prism,  
26 

Germany – 

Berlin, July 

2008 

XXIX International 

Congress of Psychology 

20-25 July 2008,  

Physical psychology and ethics,  27 

France Paris 

July 2009 

Vol: 10 

9th world congress of 

Biological psychiatry  

Studding the Relationship between A & B 

personality types and managerial style  
28 

France Paris 

July 2009  

Vol: 10 

9th world congress of 

Biological psychiatry  

Studding the Relationship between propensity 

team – building and manager's personalities on 

Mckerry and costa Big 5 model  
29 

France Paris 

July 2009  

Vol: 10 

9th world congress of 

Biological psychiatry  

Investigation of job burnout between employees 

and managers  
30 

France Paris 

July 2009  

Vol: 10 

9th world congress of 

Biological psychiatry  

The Psychology of Job Stress from legend to 

reality  
 

France Paris 

July 2009   

Vol: 10 

9th world congress of 

Biological psychiatry 

Studding the Relationship between emotional 

intelligence and principals performance  
31 

France Paris  

July 2009    

Vol: 10 

9th world congress of 

Biological psychiatry  

A survey study of social abnormality among the 

university students  
32 

 سوابق تحقيقاتی:ع: 
3cمجری پروژه 

مجری پروژه 

 

مجری پروژه 

 

مجری پروژه 

 

مجری پروژه 

 

مدير پروژه 

 

مدير پروژه: 

 

مدير پروژه 

 

 مجری پروژه 
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مجری پروژه 

 

مجری پروژه 

 

مجری پروژه 

 

مدير پروژه 

 

مدير پروژه 

 

مجری پروژه 

 

مجری پروژه 

 

پروژه و کارشناس برنامه عضو اجرای 

 

پروژه و کارشناس برنامه و اجرایعض 

 

پروژه و کارشناسی برنامه هيأت علمی و اجرای  

 

مدير پروژه 

 

مدير پروژه 

 

مدير پروژه 

 

ملیمجری ومدير پروژه  
 

سازمان آموزش و پرورش استان « یاسالم-مدرسه برتر )در تکاپوی ارائه مدل بومی برای مدرسه هوشمند( ایرانی»پروژهمدير .24
 (1389-90تهران )

-( بر اساس نظام ارزشی ایرانیISI)( و EFQMهای )ژه تحقیقاتی بررسی و مطالعه مولفهگزارش فرآیندی پرو»پروژهمدير .25
 1389ای تهران با مشارکت پردیس قم دانشگاه تهران و مرکز برق منطقه« اسالمی

 
 اد ره ارشااستانداری استان قم واد-زیارت حضرت معصومه)س( مولفه های توسعه کمی وکیفی»پروژه؛پژوهشگر ومجریمدير 

1390استان

 سوابق اجرايی ف:

مدير کل دفتر بهبود کيفيت و راهبری استانداردها 

  

  

 مدير کل  
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 عضو کميته پژوهش 

 دبير کميته 

 

 

  

  

  

 مرکز کارآفرينی پرديس قمرئيس  

  

  

  

 عضو شورای آموزش و پژوهش 

 کارشناس کميته تلفيق 

 رئيس دانشکده مديريت 

 رئيس دانشکده مديريت 

های آموزشیسمينارها و دوره ،کارگاههاص:  

و کارکنان در هزاره  رانیارتباط موثر مد کارگاه

 س هیحوزه علم رانیمد شیسوم،هما

حوزه  رانیمد شیهما

 هیعلم

1396 

 
 مشهد

 انموثر زم تیریکارگاه مد
وزارت آموزش 

 وپرورش

1396 

 
 تهران

 اهواز  1395  یاهلل کعب تیموسسه ا در اسالم  ینیکارگاه کارآفر

  یعالمت یسبک زندگ یکارگاه مهارتها

سازمان آموزش 

 -پرورش استان قم

   4 هیناح

 4 هیناح -سازمان آموزش پرورش استان قم 1395

 قم  1395 استان قم  دیشه ادیبن یسیکارگاه مقاله نو

  یبانک مل ی، قم ، شبکه مرکزCRMکارگاه  
بانک ملی مرکزی 

 استان قم
 قم 1394

  شرفتهیپ سیکارگاه فنون تدر

سازمان آموزش 

 -پرورش استان قم

 4 هیناح

 قم 1394

 قم 1393  کارگاه آموزش خانواده در عصر رسانه 

 معلوالن  ینیکارگاه کارآفر
از  تیموسسه حما

 رانیا نیمعلول
 تهران  1393

 ،  شرفتهیپ قیو روش تحق یکارگاه طرح نگار
وزارت آموزش  

 وپرورش
 تهران 1392

  یدر پزشک یکارگاه اخالق حرفه ا
دانشکده علوم 

دانشگاه  یپژشک
1390. 

 رازیش
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 رازیش

 زمان  تیریکارگاه مد

دانشکده علوم 

دانشگاه  یپزشک

 رازیش

1390. 

 رازیش

 کارگاه تحوالت آموزش در هزاره سوم 
سازمان آموزش 

 پرورش استان قم
 قم 1389

  تیو ترب یمتعال یکارگاه سبک زندگ

سازمان آموزش 

 -پرورش استان قم

 4 هیناح

 قم 1389

(NGO)
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 کشورهای:  وارائه مقاله در سفر ،آشنايیق: 
  )مراکش )مغرب 

  امارات متحده عربي 

 کویت 
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 سویس 
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