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ج :کتابهای تأليفی (چاپ شده)
ناشر

سال نشر

عنوان کتاب

رديف
1

اصول و مباني روش های پژوهش کيفي رویكردی نو و کاربردی

انتشارات نگاه دانش

1396

2

مدیریت بيمه وانرژی ( از نظریه تا عمل و آسيب شناسي آن)

اميد مجد

1394

3

خط مشي در نظام آموزش های مهارت و فناوری کشور

اعالیي

1394

4

روش های تحقيق کيفي -ترجمه

کتاب مهربان

1394

5

روانشناسي صنعتي و سازماني (فرد و سازمان) در هزاره سوم

دانشگاه تهران

6

مدل سازی در علوم رفتاری

7

مدیریت تعاوني ها

8

فرهنگ هزار واژه تخصصي آموزش های حرفه ای

انتشارات سهامي علمي-
فرهنگي
وزارت تعاون کار ورفاه
اجتماعي
سازمان آموزش فني حرفه
ای کشور

1393
1394
1392
چاپ اول1392
چاپ اول 1392

9

روانشناسي کار در هزاره سوم

دانشگاه تهران

1392

10

روانشناسي کار

دانشگاه تهران

چاپ اول 1390

11

مدیریت شهر شاداب

انتشارات سارگل

چاپ اول 1391

12

کارآفریني اجتماعي

13

مباني تحول بنيادین درنظام آموزش وپرورش

14

مدیریت دیوانساالر در دیدگاه خواجه نظام الملك و ماکياولي

انتشارات دانشگاه کرمان
جهاد دانشگاهي

2

چاپ اول 1391

شورای عالي آموزش و

چاپ اول 1389

پرورش-نور الثقلين

چاپ دوم 1390

انتشارات دانشگاه تهران

چاپ اول 1387

رديف

ناشر

عنوان کتاب

انتشارات دانشگاه کرمان

سال نشر

15

معنویت در سازمان

16

مهارتهای مدیریت زمان از دانش تا روش

نصایح

17

آموزش پودماني «از نظریه تا کاربرد»

سمت

18

نظام پيشنهادها در سازمانها (از نظریه تا کاربرد)

دانشگاه تهران

19

درآمدی بر استانداردسازی در آموزش و پرورش

پيك دبيران

چاپ اول 1383

20

بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان

بعثت

چاپ اول 1390

21

تحليل محيط در کارآفریني

جهاد دانشگاهي کرمان

چاپ اول 1389

22

جوان در آیينه جهان

نشر شهر

چاپ اول 1389

23

راهنمای تدوین استاندارد آموزش مهارت محور

24

دورکاری چيست؟ چرا؟ چگونه؟

25

کارآفریني در نظام ارزشي

26

اصول و مباني تشكيل و بهبود تيمهای سازماني (ترجمه) با دیگران

27

استانداردسازی در آموزش

28

آسيبشناسي خانواده «ویژه رشته مدیریت خانواده»

28

اصول و وظایف مدیران از چشمانداز امام علي(ع)

30

نگاهي دوباره به روشها و فنون تدریس

جهاد دانشگاهي

چاپ اول 1390
چاپ اول 1390
چاپ دوم1390
چاپ سوم1391
چاپ چهارم1392
چاپ پنجم1392

وزارت کار و امور اجتماعي
– سازمان آموزش فني و
حرفهای کشور

چاپ اول تابستان
1387
چاپ اول 1387
چاپ دوم 1389

چاپ اول 1390
چاپ دوم 1390
چاپ سوم 1391
چاپ چهارم1392
چاپ اول 1390

وزارت کار وامور اجتماعي-

چاپ دوم 1390

سازمان آموزش فني و

چاپ سوم 1390

حرفه ای کشور

چاپ چهارم 1390
چاپ پنجم 1390
چاپ اول 1385

پردیس قم دانشگاه تهران

چاپ دوم 1386
چاپ سوم 1386
چاپ چهارم1391

دانشگاه قم
دانشگاه جامع علمي –
کاربردی تهران
دانشگاه جامع علمي –
کاربردی تهران

چاپ اول 1385
چاپ دوم 1386
چاپ اول 1386
چاپ اول 1387
چاپ اول 1380
چاپ دوم 1382

نشر کانون اندیشه جوان

چاپ سوم 1384
چاپ چهارم 1387
چاپ پنجم 1388

3

دانشگاه باقرالعلوم و

چاپ اول 1383

بوستان کتاب

چاپ دوم 1384

رديف

ناشر

عنوان کتاب

سال نشر
چاپ سوم 1385
چاپ چهارم 1386
چاپ پنجم 1387
چاپ ششم 1388
چاپ هفتم 1389
چاپ هشتم 1390
جاپ نهم1391
چاپ دهم1392
...
چاپ پانزدهم 1395

31

مهارتهای برنامهریزی در زندگي

32

مهارتهای زندگي

33

Entrepreneurship In Islam

34

اخالق حرفهای در مراکز آموزش عالي

35

مدرسه هوشمند (برتر)

انتشارات دانشگاه جامع

چاپ اول1383

علمي کاربردی

چاپ دوم 1384
چاپ اول 1384
چاپ دوم 1385
چاپ سوم 1386
چاپ چهارم 1387
چاپ پنجم 1387

نشر هاجر

چاپ ششم 1388
....
چاپ نهم 1389
چاپ دهم 1390
چاپ یازدهم 1391
....
چاپ بيستم 1395

( دانشگاه ایرلند)

--

-

در دست چاپ
در دست چاپ

د :زمينههای تدريس:
سوابق تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور (کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتری)


فلسفه علم و روششناسي تحقيق (دکتری)



فلسفه علم وروش تحقيق



روش تحقيق پيشرفته در مدیریت (کارشناسي ارشد)



روش تحقيق در حقوق ,گرایش جزا عمومي ,خصوصي (کارشناسي ارشد)



اصول مدیریت (کارشناسي ارشد)



اصول برنامهریزی (کارشناسي ارشد)



روش تحقيق در الهيات گرایش فقه و حقوق (کارشناسي ارشد)



روانشناسي کار (کارشناسي)
4



روانشناسي صنعتي (کارشناسي)



روان شناسي شخصيت(کارشناسي ارشد باليني)



روابط کار (کارشناسي)



مكتبهای روانشناسي ,گروه فلسفه  1و ( 2کارشناسي)



الگوها و فنون تدریس (کارشناسي و کارشناسي ارشد)



روانشناسي عمومي (کارشناسي)



متدولوژی (کارشناسي)

هـ :مقاالت (علمی  -پژوهشی) چاپ شده
1
2
3

بررسي تطبيقي تصميمات آميخته بازاریابي از دیدگاه اسالم و غرب،
فهم جوهره ،موففيت رهبران در فهم جوهره موفقيت رهبران در مذاکرات
کارآفرینانه :رویكرد پدیدارشناسانه
تحليل گفتمان سازماني؛ بررسي رهگفت های ارتباطي در محيط کار (مورد
مطالعه :دانشگاه تهران) مدیریت فرهنگ سازماني ،زمستان 1395

4

سبك زندگي ورزشكاران نخبة ایراني (ارائة یك نظریة دادهبنياد)

5

الگوی رهبری امام حسين(ع) در قيام عاشورا،

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

بررسي همراستایي استراتژیك کسب وکار و فناوری اطالعات از دیدگاه
مدیران،
بررسي نقش سرمایة اجتماعي سازماني در اثربخشي اجرای سيستم تعالي
سازماني  EFQMدر شرکت توزیع نيروی برق استان قم،
بررسي نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مدیران سازمانهای دولتي به
مدیریت راهبردی،
طراحي مدل فرایندی کارآفریني در صنایع غذائي ایران،
آسيبشناسي آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل ( OEMمورد مطالعه:
نواحي آموزشوپرورش استان قم)
چيستي نسبت دین و سرمایة اجتماعي با نگرۀ فلسفي (موردکاوی :پایش
آیات قرآن در نظام وحياني)،
الگوی مفهومي سطوح تأثيرگذاری آموزه های اسالمي بر خط مشي گذاری
فرهنگي،
بررسي و مقایسة عملكرد بانك های دولتي و خصوصي بر اساس مدل
CAMEL
رابطة قدرت و در کانالهای بازاریابي از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه:
هنر  -صنعت فرش دستباف ایران،
تحليلي دیني بر فرهنگ انتظار در جامعه زمينه ساز ظهور؛ بررسي موردی
در ميان دانش آموزان پسر مدارس راهنمایي ناحيه  4شهر شيراز

16

فلسفه اخالق در علم مدیریت

17

شبكه خط مشي گردشگری کشور

18

الگوی اسالمي ایراني اجرای خط مشيهای فرهنگي کشور و مقایسة تطبيقي

مدیریت فرهنگ سازماني

بهار 1396

مطالعات رفتار سازماني

زمستان 1395

مدیریت فرهنگ سازماني

پایيز 1395

پژوهش در ورزش تربيتي

زمستان 1395

مدیریت اسالمي

پایيز 1395

مدیریت فرهنگ سازماني

تابستان 1395

مدیریت سرمایه اجتماعي

تابستان 1395

مدیریت فرهنگ سازماني

بهار 1395

فصلنامه توسعه کارآفریني

تابستان 1395

مدیریت فرهنگ سازماني

زمستان 1394

فلسفه دین

بهار1394

معرفت فرهنگي اجتماعي

1394

 ،مدیریت فرهنگ سازماني

تابستان 1394

مدیریت فرهنگ سازماني

بهار 1394

فصل نامه علمي -پژوهشي
مشرق موعود
مدیریت اسالمي
مطالعات گردشگری – ( عالمه
طباطبایي)

5

مدیریت فرهنگ سازماني

1394
1394
تابستان 1394
،پایيز 1394

آن با برخي الگوهای موجود داخلي و خارجي ،
19

طراحي مدل مفهومي مؤلفه های سرمایة اجتماعي از منظر نظام اسالمي،

مدیریت سرمایه اجتماعي

زمستان 1394

بررسي تأثير ابعاد تبليغات کالمي بر ترجيح خرید دانشجویان؛ نقش
20

تعدیلگر نوگرایي مصرف کننده )مطالعه موردی؛ محصوالت گوشي تلفن

تحقيقات بازاریابي

زمستان 1393

همراه شرکت )SONY
21
22
23
24
25
26
27

رابطه بين مهارت اجتماعي سازماني کارآفرینان و کارآفریني سازماني
درشرکت های دانش بنيان شهر تهران،
ارائــه چــارچوبي بــرای نظــام و محــدوده خــط مشــي گــذاری
تصميم گيری و عمل در فضای مجازی
بررسي تاثير عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان ،با استفاده
از مدل تتراکالس)مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا
فرهنگ و خط مشي گذاری فرهنگي جمهوری اسالمي ایران ،فصلنامه علمي
پژوهشي
رویكرد ميان رشته گي آموزش کارآفریني در نظام آموزشي عالي،
تدوین الگوی خط مشي گذاری فضای مجازی کشور ،فصلنامه علمي
پژوهشي
بررسي دالیلعدم رشد بيمههایانرژی (نفت ،گاز و پتروشيمي درصنعتبيمه
کشور) با ارائه راهكارهای مناسب

28
29

Studding Manager's per Pormance Based On Jihadi
Management Features ،

31
32

راهبرد اجتماعي فرهنگي

تابستان 1393

فرایند مدیریت وتوسعه

تابستان 1393

تحقيقات مدیریت آموزشي،

1393

مجله علمي پژوهشي نامه
آموزش عالي،
راهبرد اجتماعي و فرهنگي
پژوهشگاه تحقيقات راهبردی

بررسي وضعيت تدوین خط مشي در نظام غيررسمي آموزش مهارتي ایران

30

توسعه کارآفریني

تابستان 1393

بررسي تأثير رفتارهای شهروندی سازماني بر موفقيت سيستم های اطالعاتي
سازمان
روابط عمومي در عصر جهاني شدن :کاهش تعارض غيرکارکردی از طریق
مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعي،
بررسي امكان پياده سازیبرنامه ریزی جانشين پروری در جامعه المصطفي
العالميه،

زمستان 1392
زمستان 1393

مدیریت فرهنگ سازماني

زمستان 1393

مدیریت فرهنگ سازماني

تابستان 1393

مجله بين المللي علمي-
پژوهشي علوم انساني

زمستان 1393

مدیریت فرهنگ سازماني،

بهار 1393

مطالعات راهبردی جهاني شدن

زمستان 1393

مدیریت فرهنگ سازماني

پایيز 1393

33
34
35
36

تحقيقات مدیریت دانشگاه آزاد

فرهنگ و خط مشي گذاری فرهنگي در جمهوری اسالمي ایران،

اسالمي واحد رودهن.

طراحي مدل عدالت سازماني با الهام از نهج البالغه و اعتبار بخشي آن با
استفاده از نظر خبرگان
روابط عمومي در عصر جهاني شدن :کاهش تعارض غيرکارکردی از طریق
مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعي)،

37

بررسي عوامل حياتي موفقيت در پياده سازی مدیریت دانش

38

مفهومشناسي تطبيقي عدالت زباني (کارکرد زبان در توسعه عدالت)

39

ارائه مدل مفهومي ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزش اسالم،

40

فرهنگ کارآفریني و ارتباط آن با فلسفه دین :در تكاپوی مدل واره بومي

41

هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازماني :سازمان صدا و سيمای
جمهوری اسالمي ایران

مدیریت فرهنگ سازماني،

پایيز 1392

مطالعات راهبردی جهاني شدن،

1392

مدیریت فرهنگ سازماني

بهار 1392

پژوهشهای زبان و ادبيات
تطبيقي -دانشگاه تربيت مدرس

بهار 1391

مدیریت فرهنگ سازماني

بهار و تابستان 1391

فلسفه دین

بهار و تابستان 1391
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فصلنامه پژوهشهای دیني

شماره  ,4بهار

(دانشگاه تهران)

1385

فصلنامه (علمي-ترویجي)

سال  ,5شماره 16

فرهنگ مدیریت – دانشگاه تهران

پایيز و زمستان 86

فصلنامه مقاالت مرکز تحقيقات

سال  ,4شماره 1

استراتژیك ,مجمع تشخيص مصلحت

زمستان 1388

نظام جمهوری اسالمي ایران
تحول در نظام آموزش عالي و خاستگاههای آن (با رویكرد به ابعاد
مدیریتي

کنگره ملي علوم انساني
پژوهشگاه علوم انساني

تهران ,سال  ,1385ج8

و مطالعات فرهنگي

ارکان و ویژگيهای نظام پژوهشي کارآمد در حوزه علوم دین و
معارف اسالمي

فصلنامه پژوهشهای دیني

شماره  ,5پایيز

(دانشگاه تهران)

1385

فصلنامه (علمي – ترویجي)
بررسي ابعاد رواني فالت شغلي و ارائه راهكارهای علمي برون رفت

فرهنگ مدیریت
(دانشگاه تهران)

شماره  ,12بهار
1385

فصلنامه (علمي – ترویجي)
تربيت اسالمي پژوهشكده تعليم

درآمدی بر اصول پيشگيری از آسيبمندی تربيت دیني

و تربيت مرکز مطالعات

شماره  ,6تابستان 1380

تربيت اسالمي
فصلنامه (علمي – ترویجي)
اصول مدیریت تربيتي از دیدگاه امام علي

تربيت اسالمي پژوهشكده تعليم و

(ع)

تربيت مرکز مطالعات

شماره  ,4زمستان 1379

تربيت اسالمي
مدیریت فرهنگ سازماني

اثرات خودشيفتگي مدیران بر آشفتگي سازمانها

آمایش سرزمين (دانشگاه تهران)

درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمين و کاربردها آن در ایران

مدیریت فرهنگ سازماني

رابطه بين مدیریت کيفيت جامع و رضایت مشتریان
پيش درآمدی بر اهميت و ضرورت تربيت جوانان و ارائه مدل مفهومي
(آیات و روایات)

دوره ،6شماره 18
پایيز و زمستان 1387
شماره 1389 ،2
شماره 14
پایيز و زمستان 1385

سومين همایش مشاوره اسالمي
پژوهشگاه حوزه

شماره  ,3بهار 1381

و دانشگاه

بازکاوی مفهوم طراحي فرایندی ساختار سازماني

دوماهنامه تدبير مرکز مدیریت

سال دوم ,شماره ,2

حوزه علميه قم

اردیبهشت 1385

مجله تربيت (وزارت آموزش و

تأثيرات هنر بر روح و روان آدمي

پرورش)

سال  ,15آبان 1378

دو ماهنامه تدبير ,مرکز مدیریت

سال  ,2شماره ,3

حوزه علميه قم

تير1385

سومين همایش مشاوره اسالمي –

شماره  ,3بهار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1381

ماهنامه تربيت (وزارت آموزش و

سال  ,16اردیبهشت

پرورش)

1380

دوماهنامه تدبير مرکز مدیریت

سال دوم ,شماره ,2

حوزه علميه قم

اردیبهشت 1385

رهتوشه نشریه آموزش مبلغين

ویژه نامه همایش ,شماره

دفتر تبليغات اسالمي دفتر طرح

 , 1بهار

هجرت

1379

نقش سازمان اخالقي در توسعه منابع انساني

اخالق کاربردی در ایران و اسالم

1389

استرس شغلي ،از افسانه تا واقعيت

فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن

شماره 1

اصول مدیریت کارآمد از دیدگاه امام علي

(ع)

جوان و اوقات فراغت
حماسه حسيني و نوع تربيت انسانهای عصر واقعه
در تكاپوی طراحي ساختار سازماني مناسب

آموزش بهينه – تبليغ کارآمد

13

1387

علمي مدیریت پردیس قم
دانشگاه تهران
استرس شغلي و محيطهای حرفهای (عوامل ،نظریهها ،اثرات) بخش
دوم

فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن
علمي مدیریت پردیس قم

1387

دانشگاه تهران

سازمانهای چابك در مدیریت معاصر (ظهور ،توسعه و کاربردهای
آن)

فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن
علمي مدیریت پردیس قم
فصلنامه تخصصي راهبرد انجمن
علمي مدیریت پردیس قم
فصلنامه علمي تخصصي معرفت
اخالقي موسسه آموزشي و
پژوهشي امام خميني

بررسي جایگاه پژوهشهای کيفي در روششناسي علوم انساني

بنيادشناسي تحليل محتوا با تاکيد بر حوزه علوم دیني و معارف
اسالمي

دو فصلنامه پژوهش موسسه

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

(ره)

سال سوم
شماره 1
1390

دو فصلنامه پژوهش موسسه
آموزشي ،پژوهشي امام خميني

شماره 6
1390

(ره)

آموزشي ،پژوهشي امام خميني

شماره 4
1389

دانشگاه تهران
تبيين مولفههای اخالقي و فرهنگي در پژوهش

شماره 3
1388

دانشگاه تهران

روشهای اندازهگيری معنویت در سازمان

شماره 2

(ره)

سال دوم
شماره 1
1389

فصلنامه تخصصي عبور بسيج

شماره 1

موردی :حوزه مدیریت آموزشي)

دانشجویي دانشگاه شاهد

1390

جریان دانش و اطالعات در ساختارهای سازماني نوین و ارائه الگوی

دو فصلنامه علمي تحقيقاتي

شماره 1

دانشگاه شهيد ستاری

1388

بهينه برای سازمان صنایع هوافضا
کارآفریني در مدیریت ارزشمدار (مطالعه موردی :کارآفریني امام
علي(ع))

دانشنامه کارآفریني وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری (بنياد دانشنامه
نگاری ایران)
دانشنامه کارآفریني وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری (بنياد دانشنامه

کارآفریني در ادیان و مكاتب

نگاری ایران)
الزامات محيطي ساختار سازماني بيمه مرکزی جمهوری اسالمي ایران
نقش مدیریت در تحقق اهداف نبوی

به نظام ارزشي
بازکاوی ریشه کارآفریني در کشاورزی ( مطالعه موردی :نظام
ارزشي)
A prelude
to standard and standardization in
Education system
An introduction on prevention principles in moral
education damages
تغيير نگرش یك جوان

14

1388
شماره 2
1388

تازههای جهان بيمه

شماره 2

(پژوهشكده بيمه)

1388

فصلنامه پژوهش های نهج البالغه

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

شماره 2

شماره  ،31سال نهم
تابستان 1390

پژوهش در اندیشه در حوزه

سال هشتم ،تابستان

بصيرت و تربيت دیني
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معارف اسالمي
بررسي چالش ها و رویكرد های برنامه ریزی درسي رشته مدیریت

دوفصلنامه علمي تخصصي

در نظام آموزشي ایران

آموزش در علوم انساني

هنجارشكني اخالقي در مدیریت سازمان ها در ترازوی مدیریت علوی

1395

مجله علمي -تخصصي

1395

اسالم و مدیریت

ح :راهنمايی و مشاوره پاياننامههای دکتری دانشگاه تهران
رديف
1

عنوان رساله

نقش در رساله

مباني انسانشناختي و نقش آنها در تربيت دیني (با تكيه بر معارف نهج
البالغه)

راهنما

2

گونه شناسي سبك های زندگي ورزشكاران نخبه و ارائه الگو

مشاور

3

طراحي مدل صنعت ورزش ایران ،

راهنما

4
5
6
7
8
9
10
11
12

تدوین الگوی رفتاری در حكمراني مطلوب از دیدگاه امام علي (ع) بر
اساس متن نهج البالغه
اصول اسالمي خط مشي گذاری فرهنگي مبتني بر سيره حكومتي پيامبر
اکرم (ص)
طراحي و اعتبار سنجي مدل خط مشي گذاری شبكه ای در حوزه
گردشگری جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ،
ارائه الگوی اسالمي ایراني اجرای خط مشي های فرهنگي جمهوری
اسالمي ایران
تدوین الگوی خط مشي گذاری فضای مجازی کشور ارائه مدل مفهومي
و اعتبار بخشي آن
طراحي نظام نوآوری باز در بخش دفاعي جمهوری اسالمي ایران
طراحي مدل تدوین خط مشي در نظام آموزش های مهارت و فناوری
کشور
طراحي و تبيين مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعي در سازمان
(مطالعه موردی :دیوان محاسبات کشور)

مشاور
راهنما
مشاور
راهنما
راهنما

دانشجو
صفر نصيریان اذربناب ،
1395
احسان محمدی ترکماني،
1395
رحيم خسرومنش1395 ،
صدیقه سادات هاشمي ،
1394

،میثم

آقداغی 1395

سامان جهاندیده1394 ،
حميد حاجي مالميرزایي،
1393
حامد حاجي مالميرزایي،
1393

راهنما

عباس منتظری1393 ،

راهنما

احمد عطارنيا1393 ،

راهنما

سعيد آیباغي اصفهاني،
1393

طراحي الگوی رهبری در اسالم و اعتبار بخشي آن

مشاور

عباس شفيعي1393 ،

طراحي مدل عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي شرکت های نفتي در

راهنما

علي فياضي آزاد1394 ،

مشاور

سميه زراعت کار .1393 ،

15

طراحي و آزمون مدل مفهومي کارآفریني دولتي در سازمان های ایران

مشاور

یوسف وکيلي1391 ،

16

طراحي و اعتبار بخشي مدل توانمندسازی منابع انساني در نظام ارزشي

راهنما

امير حمزه محرابي 1390

17

طراحي مدل ارزشهای کاری کارکنان بخش آموزش دولتي ایران

راهنما

13
14

18
19

ایران (مطالعه موردی :شرکت ملي نفت ایران)
طراحي الگوی بكارگيری یادگيری های غير رسمي برای پرورش مدیران
منابع انساني در سازمان های بزرگ کشور  ،استاد مشاور ،

طراحي و اعتبار بخشي مدل عدالت زباني در خصوص منابع انساني در
نظام ارزشي اسالم
طراحي و تبيين مدل سرمایه اجتماعي به منظور دستيابي به تعالي
سازماني در شهرداری تهران  ،استاد مشاور

15

راهنما
مشاور

محمدصادق حسن زاده
1390
کوکب فائز 1390
 ،تورج حسن زاده
ثمرین1389،

20

بازخواني مولفههای کليدی مدیریت از منظر پست مدرنيسم

مشاور

سيدمحمدحسين هاشميان
1388

ط :راهنمايی پاياننامههای کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران
عنوان پاياننامه

رديف

دانشجويان
کارشناسی ارشد

1

تحلیل راهبردی وضعیت صنعت شیالت استان هرمزگان در جهت توسعه صادرات

مجتبی آریانژاد 1395،

2

مطالعه وضعیت سواد اطالعاتی مدیران مدارس ابتدایی و رابطه آن با هوش هیجانی آنها

الهام خودستانی1395،

3

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی در آموزش و پرورش شهر بیرجند

محمد اسدالهی 1395،

4

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر توسعه مهارتهای کارآفرینی سازمانی در صنعت چاپ و نشر استان قم
بررسی تاثیر روابط عمومی بر افزایش فروش بیمه عمر با در نظر گرفتن متغیرمیانجی تصویر ذهنی

5

6

برند(مطالعه موردی:شعب بیمه ایران شهرستان خرم آباد)
بررسی تجارب شهرداری کالن شهرهای منتخب بومی و بین المللی در حمایت از ورزش همگانی و ارائه
الگوی مناسب برای شهر قم

7

ارزیابی طرح نظام رتبه بندی معلمان و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن

8

آسیب شناسی فنی  -اجتماعی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم بر اساس مدل سیستم فنی  -اجتماعی

9
10
11

بررسی رابطه بین بلوغ کارکنان و ادراک عملکرد سازمان در اداره های آموزش و پرورش ناحیه  1و 4
استان قم
بررسی عوامل نگرشی موثر بر اقدام خرید اینترنتی پوشاک در شهر تهران
بررسی نقش میانجی آموزش ترغیبی معلمان در رابطه بین هیجان های تحصیلی و ادراک از محیط
کالس  -مورد مطالعه :دانش آموزان اول دبیرستان شهر اصفهان

12

تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی پایدار با بکارگیری روش اولویت بندی فازی

13

شناسایی فرصتهای صاداراتی محصوالت صنعتی استان قم به کشور های حاشیه دریای خزر

14

پریسا امان اهلل زاده 1395،
حمید هاشمی 1395

ناصر شاهی 1395
محمدکاوه شعبانی 1395
عاطفه غفرانی 1395
حامد ابراهیمی خاکباز 1395
مهرداد شیرازی 1395
مریم اسدی مبارکه 1395
الهام حسن زاده 1395
ابوالفضل کارگر شورکی
1395

تاثیر عشق به برند،شخصیت برند ،و تصویر برند بر روی تبلیغات دهان به دهان در حوزه محصوالت مد و
برند در مصرف کنندگان جوان تهرانی

سیدمحسن رهبرنیا 1395

15

بررسی مقاالت علمی مدیریت در نشریات ایرانی  :با محوریت پاسخ به مسائل سازمان های دولتی کشور

عرفان موحدی فر 1394

16

تدون استراتژی رقابتی جهت بانک ایران زمین

آزیتا ایرانشاهی 1395

17

تاثیر استراتژیک رسمس و انعطاف پذیری برنامه ریزی بر عملکرد شرکت

روح اهلل لسان 1395

18
19
20
21

روح اهلل گرایلی درونکال ،
شناسایی پیش نیازهای الزام آور برای استفاده از شاخص های منابع انسانی
مقایسه باورهای هذیانی درافراد سایکوتیک ناشی از مصرف آمفتامین بر اساس عوامل فردی ،خانوادگی و
اجتماعی،

1394
فریده نصیری1394 ،
پروانه کمیجانی بزچلویی،

ارائه مدلی در آسیب شناسی شکاف دیجیتالی در نهاد ریاست جمهوری
ارائه الگوی مفهومی از تعامل بین پژوهش های دانشگاهی و نیازهای صنعتی در استان قم بر اساس مدل
سه شاخگی ( ) C3مورد مطالعه :سازمان صنعت و معدن و تجارت

1394
 ،فائزه طاهری نژاد1394 ،
محمدعلی ستارخان1394 ،

22

طراحی مدل شایستگی بازیگران قوه مقننه

23

بررسی تاثیر شخصیت برند بر تصمیم خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند و

16

محدثه دهقان چاچکامی،

محتوای تبلیغات
24
25
26
27

1394

مطالعه عوامل وفاداری سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به محیط ومحل کار وارائه مدلی بومی در
دانشگاه های منتخب
تاثیر نوگرایی مصرف کننده و اثرات اجتماعی برقصد خرید اینترنتی با در نظرگرفتن نقش میانجی سهولت
استفاده و ریسک ادراک شده(مورد مطالعه:دانشجویان پردیس فارابی)
بررسی تاثیر تصویراجتماعی ادراک شده ,مادی گرایی و مدگرایی بر خرید وسواسی پوشاک؛ پیمایشی
پیرامون دانشجویان دختر پردیس فارابی
کلیدهای جذب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مدل پیشنهادی  4Sدر مناطق آزاد تجاری-
صنعتی(مطالعه موردی :منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس

طاهره آرام1394 ،
زهرا فرجی1394 ،
مرضیه رسولی ابدری1394 ،
سینا عباس زاده1394 ،

28

طراحی الگوی کسب و کار دستاوردهای پژوهشی موسسات پژوهشی(مطالعه موردی:ایران داک)

فریده بهرامی1394 ،

29

آسیب شناسی طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات در آموزش و پرورش استان همدان ،

عباس خادمی زارع1394 ،

30

طراحی و اعتباربخشی مدل پاداش چندسطحی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

31

بررسی استقرار سیستم اطالعات مدیریت بر اعتماد سازمانی

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

مهران کرمی فخرآبادی1393
حسین خجسته انلو1393 ،

بررسی چالشهای تبدیل دانش صنعتی به دانش صریح در سازمان نظامی (مطالعه موردی
گردانهایتوپخانهاستانخوزستان)
بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید ناگهانی و خرید وسواسی خریداران محصوالت غذایی در شهر تهران)
بررسی اثربخش استراتژیهای ارتباطات بازاریابی بر حسب نوع محصول (خدمات بانکی مطالعه موردی
بانک ملت)
بررسی و مطالعه موانع (مولفه ها) پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب و ارائه
راهکارها

حمیدرضا بهمئی1393 ،
ایمان بخشعلی1393 ،
محسن پاشنا1393 ،
سید محمد رکنی جو
1392
ابراهیم کتابی1393 ،

بازخوانی اصول رهبری در قیام عاشورا
بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمانهای  Bو  Aبا استفاده از مدل
( BSC
بررسي تاثير تبليغات تلویزیوني بر واکنش هيجاني مشتریان ارزش ادراک شده و
تمایالترفتاریمشتریاندرصنعتموادشوینده
بررسيتأثيرمولفه هایارتباطات اینترنتيدر حوزه خدمات الكترونيك بر رضایت و وفاداری مشتریان
بانك بر اساس مدل )(E-Serviseدر بانكداری الكترونيك
بومي سازی نظام پرداخت مراکز درماني بر اساس مطالعه کشورهای منتخب
بررسي تاثير اخالق سازماني بر ميزان پاسخگویي به مشتریان در بانكهای منتخب( :مطالعه موردی :
بانك ملي استان قم
بررسي مقایسه ای برندسه دانشگاه تهران-تربيت مدرس و صنعتي شریف بر اساس مدل اکوسيستم
برند دانشگاه ،
بررسي رابطه بين مهارت های شنود موثر و تعهد سازماني کارکنان در سازمان های منتخب
بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيم سازی و شخصيت مدیران براساس مدل  Big-5مك کری
کوستا ( در سازمانهای منتخب)
ببررسي بازار مداری محصوالت کشور چين از دیدگاه توزیع کنندگان نهایي مطالعه موردی شهرستان
کرج

اشرف آزادی ریمله1392 ،
داود وحدت پناه 1392
زهره اکبرآبادی1392 ،
عليرضا صبوری1391 ،
سجاد اسفنداني1393 ،
حسين نظری1391 ،
فاطمه شریعتي 1387
فاطمه طاهری 1387
حميدرضا نریماني

46

بررسي و مطالعه انواع فرصتهای سرمایهگذاری در فضای کالبدی شهر قم

علي اميرحسيني

47

بررسي رابطه بين سلسله مراتب ارزشي و تعهد شغلي در سازمانهای منتخب

ندا اکبری 1389

48

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

17

محمد اردیبهشت 1389

49
50

بررسي ارتباط یكپارچه برند ( )IBCال جي در شرکت مادیران

سعيده قاسمي 1389

طراحي و ارزشيابي عملكرد کارکنان پژوهشكده بيمه بر اساس ارزیابي  360درجه (کانون ارزشيابي
مدیران)
بررسي نگرش و آشنایي دبيران آموزش و پرورش در مدیریت نسبت به آموزش ،توسعه و بكارگيری

51

راهبردهای یاددهي – یادگيری در آموزش و پرورش
بررسي رابطه بين مقوله ارزیابي منابع انساني و مولفه های تعالي منابع انساني در بانك صادرات ایران

52

(مطالعه موردی :سرپرستي استان تهران)
بررسي ارتباط بين مهارت های ارتباطي کارکنان و ارتباطات کارآفرینانه در ستاد مرکزی دانشگاه

53

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

54

 14تهران

55
بررسي رابطه ميان دینداری با رفتار شهروندی سازماني ( )OCBدر سازمان تامين اجتماعي قم
جایگاهیابي شرکتهای منتخب مواد غذایي در ایران از نظر مصرف کننده نهایي (مطالعه موردی:
57

شرکتهای بهرو ،مهرام ،دلپذیر و تبرک در توليد سس)

58

بررسي امكان پيادهسازی برنامهریزی جانشيني در سازمان جامعه المصطفي

59

بررسي و ارزشيابي عملكرد آموزشهای الكترونيكي (مطالعه موردی دانشگاه قم)

60

بررسي رابطه بين مدیریت دانش و ميزان بهرهوری در مراکز آموزش عالي منتخب

61

آسيبشناسي آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل  OEMدر آموزش و پرورش استان قم

62

بررسي مقایسه ای عملكرد بانكهای دولتي و خصوصي بر اساس مدل CAMEL

(ص)

العالميه

بررسي عوامل درون سازماني موثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و ارائه راهكارهای
63

علي نوری
مجيد بيگلری1389
عليرضا رضواني توتكاني
سميرا عبداللهي مورچه
خورتي 1390

ارائه الگوی مدیریتي مبتني بر بيونيك (زنبور ،مورچه و مورینه) با استفاده از مدل مفهومي سه شاخگي
56

حسن مرادی 1389

مناسب ( مطالعه موردی بانك پاسارگاد طي سالهای )89-84
بررسي عوامل موثر بر تمایل به استفاده از بانكداری الكترونيك :تلفيق مدلهای با کيفيت خدمات

64

الكترونيك  TAMو .TBP

65

سطح بلوغ همراستایي استراتژیك فناوری اطالعات و کسب و کار در سازمان از دیدگاه مدیران
بررسي رابطه تحليل رفتگي شغلي و کيفيت زندگي کاری معلمان ،دبيران و مدیران آموزش و پرورش

فائزه قمي 1390
حسين خليليان 1390
مصطفي شاهرضایي 1390
حسين ابراهيمي 1390
اعتضادالسلطنه 1390
ندا خاکي 1390
مرضيه سادات حسيني
زینب بزاز 1390
هدی آهنج 1390
زینب مولوی 1390
حانيه بذرافشان 1390
سعيد سعيدی 1390

66

شهرستان باوی

67

بررسي روشهای تامين منابع مالي در صنایع کوچك استان قم

68

بررسي نقش آموزشهای سازماني کارکنان در بهرهوری سازماني در شرکت مخابرات خراسان رضوی

عيسي حسن پور 1390

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

محسن شفيعي کمال آبادی

69

با استفاده از مدل آیدا

1390

بررسي علل عدم رشد بيمههای انرژی (نفت ،گاز و پتروشيمي) در صنعت بيمه کشور و ارائه
70

راهكارهای مناسب»
بررسي رابطه بين آموزش بازاریابي بيمه و ميزان فروش بيمه های اموال ( مورد مطالعه شرکت سهامي

71

عليرضا پيرحاجاتي 1390

بيمه ایران)

معصومه شامي 1390
حكيمه محبي خيرآبادی
1390

بررسي رابطه ميان کاربرد شيوههای بازاریابی درونی و رضایت مشتریان شعب بانك تجارت در شهر

غالمرضا اميری 1390

72

تهران

73

تبيين اثرات شاخصهای ابعاد جو کاری اخالقي بر استفاده از فناوری اطالعات در سازمانهای منتخب

74

بررسي رابطه بين مهارتهای شنود موثر و تعهد سازماني کارکنان در سازمانهای منتخب

فاطمه شریعتي ()1387

75

بررسي اثربخشي استراتژیهای مدیریت تضاد برای حل تعارضات سازماني در دستگاههای اجرائي قم

جواد پيرحاجاتي ()1387

76

بررسي ارتباط بين خود رهبری وتعهد کارکنان در بانك تجارت

ابراهيم اخالقي ()1387

18

حامد بردبار 1391

77

بررسي رابطه بين خودکارآمدی مدیران و ميزان استرس آنها در سازمانهای منتخب
بررسي رابطه بين مولفه های معنویت محيط و ميزان اثربخشي کارکنان شعب بانك ملي ایران در

78

79

شهرستان قائم شهر

81

بررسي رابطه بين خودشيفتگي سازماني و مولفههای فضای سازماني

83

84

85

و عمران شهری)
بررسي تأثيرات ابعاد و سرمایه فكری بر کاهش رفتارهای مخرب سازماني در کارکنان شهرداری

خدمت در شرکت گاز استان کرمانشاه
بررسي رابطه بين آموزش ضمن خدمت و اثربخشي آن (مطالعه موردی در شرکت نفت اهواز)
امر به معروف و نهي از منكر با رویكرد به حقوق شهروندی
بررسي بازار مداری محصوالت چين از دیدگاه توزیع کنندگان نهایي
بررسي و مطالعه استراتژیها و الگوی مدیریتي پيشوایان دین در تعامل با مدیریت سياسي جامعه

86

(مطالعه موردی :استراتژیهای نهضت عاشورا)
شهر تهران
تحليل و تبيين مدیریت بحران در اقليم منطقهای و ارائه چارچوب ادراکي (مطالعه موردی :مدیریت

88

بحران منطقه سميرم بافت خوشه فرهنگي خاص)
منتخب)
بررسي رابطه بين ارتباط فرا فردی و تعهد سازماني (مطالعه موردی سازمان صدا و سيمای جمهوری

90

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

91

92

93

97

خورتي ()1388
نسترن سوار ()1388
ليال مرداني کتكي
(شهریور )1388
فرزانه جاویدی حق سرشت
(مهر )1388
حميدرضا نریماني
(اسفند )1387
عليرضا کاظم پور

محمدحسين اميد خدا
مسعود پيرمردایان

حسني ()1387 – 88
سميه زراعت کار 1387
هادی احمدی آزرم

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

سميه غالمزاده

موردی :کارکنان اداره کل ثبت و احوال یزد)

()88-1387

بررسي رابطه بين تيپ شخصيت ) (A&Bو سبك مدیریت

) (SMEsدر استان قم

ارائه راهكار به منظور بهبود تطبيق شغل با شاغل
بررسي عوامل ر فتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتي (سازمانهای دولتي منتخب

96

سميرا عبداللهي مورچه

فرآوردههای نفتي ایران

بررسي وضعيت انطباق ویژگي های شاغل با شغل در اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان قم و
95

علي امير حسيني

()88-1387

بررسي ارتباط بين نوع ساختار سازماني و کارآفریني سازماني در کسب و کارهای کوچك و متوسط
94

(شهریور )1388

()88-1387

بررسي انطباق برنامههای آموزشي با استراتژیهای کالن و عملياتي سازمان (مطالعه موردی :شرکتهای
89

عباس خزاعي

(اسفند )1387

بررسي عوامل حياتي موفقيت مدیران مدارس غير انتفاعي با استفاده از (مدل  )CSFمطالعه موردی
87

سامره شجاعي (پایيز

(مرداد )1387 – 88

بررسي ارتباط بين ادراک کارکنان از مدیریت منابع انساني بر اساس مدل ) (TQMبا عمليات رهبری
82

(شهریور )1388
)1388

مطالعه و اولویتبندی انوع فرصتهای سرمایهگذاری درفضاهای کالبدی شهر قم (از دیدگاه ساختمان
80

فرزانه هاشميان

در استان تهران)
بررسي رابطه اعتماد و تعهد سازماني کارکنان در سازمانهای منتخب

19

نرگس السادات فاتحي
()1387
فردین وکيلي ()1387

عظيمه نمازی ()1387

گلناز احمدی ()1387
نفيسه زروندی ()1387

بررسي رابطه بين ميزان گرایش به تيمسازی و شخصيت مدیران براساس مدل ) (Big-5مك کری و
98

کوستا در سازمانهای منتخب

99

رابطه بين شخصيت سالم مدیران و عملكرد موسسات فرهنگي استان قم

100

بررسي عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بهرهگيری از ) (ITدر سازمانهای منتخب

زهرا موسوی ()1387
نيره عموحسني ()1386

بررسي ارتباط بين عوامل موثر در جذب و نگهداشت نيروی انساني و بهرهوری در شعب منتخب بانك
101

کشاورزی (مطالعه موردی :شعب منتخب استان قم)

102

بررسي و مطالعه عوامل موثر بر ارتقاء انگيزش پرسنل وزارت جهاد کشاورزی استان تهران

103

طراحي مدل روابط عمومي کارآمد در سازمانهای دولتي استان مازندران

ليال طاهری ()1387

اعظم زنجاني ()1386
قاسم اسفندیاری ()1385
حسن اسالمي ()1385

بررسي تأثير استقرار مدیریت جامع بر رضایت مشتریان در بخش خدمات (مطالعه شرکت گاز استان
104

قم) سال 1385

105

تبيين و سنجش مؤلفههای اخالق کار و ميزان رضایت ارباب رجوع در دانشگاه پيام نور مرکز مشهد

زهرا حيدرنيا ()1385
محمدحجت نویدفر ()1385

106
107

بررسي موانع عملكرد شوراهای آموزش و پرورش در جلب مشارکت مردمي

فاطمه گوراني ()1385

بررسي ارتباط بين نياز های کارکنان و تعهد سازماني در صنایع شير ایران (پگاه)

حسن سليمي فر 1394

108

بررسي موانع شخصي خالقيت در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مسلم چهرقاني 1394

ی :راهنمايی پروژههای کارشناسی در دانشگاه تهران
رديف

دانشجويان کارشناسی

عنوان پاياننامه

1

مدیریت زمان (اصول ,مفاهيم ,شيوه اجرا و کاربرد)

زهرا عابدیني مقانكي 1388

2

بررسي پيشينه و تاریخچه آزمونهای شغلي در طول تاریخ و مدلها و انواع آن

مرضيه سادات خرازاني 1388

3

بررسي مباني ,اصول و پيشينه مدیریت اسالمي از آغاز تا هزاره سوم

4

تحليل و بررسي وضعيت مشاغل در هزاره سوم و آینده کسب و کار و شغل در جهان

5

بررسي و تحليل مدیریت اسالمي

6

اصول و مباني اخالق حرفه ای

7

نگاهي نو به روابط کار (از عصر دیرین تا روزگار پسين)

8

بررسي موانع بهرهمندی از فنآوری اطالعات در شهرداری قم

9

بررسي مطالعه ميزان استرس (فشار عصبي) و رابطه آن با ميزان دینداری افراد

10

روش مدیریت پيامبران و اولياء و الگوهای مدیریتي آن در قرآن کریم

مریم جوادی 1387
حميد قرباني 1387-88
جواد آقایي 1387
سامان موحدی راد 1387
ليليالسادات وحيدی 1386
محمدعلي حسينزاده یزدی 1387
منيره زائری – تيرماه 1386
فاطمه آرميده 1385

ک :راهنمايی پاياننامهها (ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی)
رديف
1

دانشجويان

عنوان پاياننامه

کارشناسی ارشد

شناسایي و تدوین استانداردهای علمي و عملكردی مدیران آموزشي مدارس متوسط شهر تهران
و ارائه الگوی مناسب

2

بررسي علل و عوامل خانوادگي بزهكاری نوجوانان پسر در کانون اصالح و تربيت اهواز

3

بررسي انتظارات فراگيران متوسطه از مشاورین آموزشي

4

بررسي روشهای مطلوب با نشاط کردن تربيت دیني از دیدگاه دانشآموزان متوسطه پسرانه

بيتا عبدالحسيني
سيدمحمد حسين صافي
عليرضا مهرشاد
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محمدکاظم مهرآقا

5
6
7
8
9
10
11
12

ارتباط بين آموزههای دیني (باورها و مناسك) با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
مقایسه انتصاب مدیران و نظارت بر آنان در نظام اداری امام علي (ع) و نظام بوروکراسي
بصورت مقایسهای و تطبيقي
بررسي ميزان آشنایي معلمان شهر قم با مهارتهای زندگي و کاربرد آنها در کالس درس
بررسي رابطه بي ن وضعيت فيزیكي مدارس دولتي شهرستان ورامين با پيشرفت و افت تحصيلي
دانش آموزان سال تحصيلي 82-83
بررسي نياز بازار کار فارغالتحصيالن دختر هنرستانهای فني و حرفهای در مشاغل مرتبط و
رشتههای تحصيلي در برنامه دوم و سوم توسعه استان قم
بررسي نظرات مدیران هنرستانهای فني و حرفهای درباره مشكالت اجرایي و آموزشي
هنرستانهای فني و حرفهای استان قم در سال 82-83
بررسي ویژگيهای فردی مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه سوم قم در سال
تحصيلي  81-82و تأثير آن در موفقيت کاری آنها
بررسي اثر نظارت و راهنمایيهای آموزش باليني بر کيفيت یادگيری دانشآموزان از دیدگاه
معلمان قم

غالمرضا گلچين بيدگلي
محمدیحيي وقار
سيدعبدالمجيد سجادی
سيدجمال مهرحسيني
نجم السادات ميرناصری
ناصر الياسي
طاهره عامری فر
محمدرحيمي

م :عضويت در مجامع علمی و توفيقات علمی  -پژوهشی:


عضو هیأت تحریریه فصلنامه  ( Iranian Journal of managementمجله  )ISIدانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگگاه
تهران



دریافت عضو هیات علمی برگزیده پردیس قم در جشنواره آموزشی ،جزء  16استاد برتر دانشگاه تهران ،دریافت لوح از ریاست
دانشگاه تهران ،جناب اقای دکتر فرهاد رهبر.



دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه تهران در جشنواره آموزشی دانشگاه تهران بعنوان مدرس ممتاز (جزو  16اسگتاد مگدرس
ممتاز) در سال 1388



دریافت مدال ،لوح تقدیر و جایزه از وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان برترین مقاله (مقاله ارائه مدل در کارآفرینی خانگی) در
سال 1389



ویراستار علمی فصلنامه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران



رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال  1382وزارت علوم ,تحقیقات ,فنآوری مرکز تحقیقات سیاسگت علمگی کشگور ,چهگارمین
جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال دانشگاهها و مراکز پژوهشی ( 25آذر )1382



رتبه دوم پژوهشگر برگزیده سال  1381وزارت علوم ,تحقیقات ,فنآوری – مرکگز تحقیقگات سیاسگی علمگی کشگور سگومین
جشنواره بزرگداشت ,پژوهشگران برگزیده سال دانشگاهها و مراکز پژوهشی ( 25آذر )1381



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



انتخاب رساله دکتری به عنوان برترین رساله  ph.Dسال تحت عنوان «ارائه مدل کاربردی در مدیریت کشور با الهام از آراء
مدیریت امام علی(ع) و مدل ) » (3Cبعنوان برترین رساله سال بوسیله کمیته مشترک وزارت علگوم ,تحقیقگات و فگنآوری –
جهاد دانشگاهی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سال ()1381 – 82



دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران ,دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ( )1373و معرفی به ستاد تجلیل از دانشجویان ممتاز روز
دانشجو



کسب رتبه اول کتاب سال جمهوری اسالمي ایران در چهارمین جشنواره انتخاب کتاب معلم در سطح کشوری و لوح تقگدیر
وزارتی و ریاست جمهوری و سفر حج به شماره  140/2747مورخ 1383/2/12
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دبير علمي اولين همایش ملي استاندارد و استانداردسازی در نظام آموزش کشور (دانشگاه تهران ,اسفند .)1382



عضو شورای کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی



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



عضو انجمن برنامهریزی درسي ایران



عضو انجمن متخصصين ایران



عضو شورای علمی سازمان ) (ISESCOآیسیسگکو سگازمان علمگی ,فرهنگگی جهگان اسگالم مسگتقر در Morocco

Islamic

 Educational, Scientific and Cultural Organizationسال ()1382-83


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



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



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



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



مشاور علمي رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت کشور به استناد حکم شماره  900/1/7106/1مورخ 81/12/13



عضو کمسیون برنامه های توسعه نیروی انسانی شورای عگالی آمگوزش و پگرورش کشگور بگه اسگتناد مگاده  6و حکگم شگماره
 120/20/14/12مورخ 81/5/5



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



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



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



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



داور مقاالت فصلنامه علمی-پژوهشی دانشور دانشگاه شاهد



داور مقاالت فصلنامه علمی-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-پژوهشی مدییت سرمایه اجتماعی



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



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



مشاور علمی هیأت امنای مرکز جهانی علومی اسالمی و سازمان حوزهها و مدارس علمیه خارج از کشور ,حوزه علمیه قم از سال
 1383تا کنون



پژوهشگر برتر پردیس قم دانشگاه تهران سال ()1384



ارزیاب پروژههای سازمان مدیریت و برنامهریزی ()1381-1385



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



ارزیاب مقاالت فصلنامه علمی – تربیت اسالمی ,مرکز مطالعات تربیت اسالمی وابسته به پژوهشکده تعلیم و تربیگت (-1383
)1378



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



مشاور علمی  -اجرایی معاون وزیر در معاونت تربیت بدنی و بهداشت وزارت آموزش و پرورش سال ()1381-83



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



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



رئیس کارگروه تخصصی منابع انسانی ,سند ملی نظام آموزشی کشور (شورای عالی) طی حکم شماره  920/10615/10به تاریخ
1387/5/13
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عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران بگه موجگب حکگم شگماره  8787/1078بگه تگاریخ
87/10/9



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



ارزیاب مجالت وزارت علوم تحقیقات و فنآوری 1395 ،



ن :مقاالت پذيرفته شده در همايشهای علمی
عنوان مقاله

رديف

طراحي چارچوبي برای انتخاب مدیران منابع
1

انساني در سازمان های دولتي با استفاده از سيستم
نسبي فازی

2

جایگاه هوشمند سازی در شادابي شهرهای هزاره
سوم

نام همايش

سطح

محل برگزاری

سال

سومين کنفرانس بين
المللي مدیریت و
اقتصاد با رویكرد

ملي

مشهد

1395

اقتصاد مقاومتي
اولين کنفرانس ملي
شهر هوشمند

ملي

قم

1395

بررسي رضایت از ميزان تحقق کارآفریني در ميان
3

معلوالن سازمان بهزیستي استان قم در سال -90

مهارت آموزی و اشتغال

ملي

تهران

1392

91
بررسي رابطه بين استفاده از فناوی اطالعات و
4

ارتباطات ( )ICTو ویژگي های شخصيتي زنان

مهارت آموزی و اشتغال

ملي

تهران

1392

کارآفرین روستایي
ارائه مدل بومي از اخالق حرفه ای ناظر بر محيط
5

های مهارت بنيان با رویكردهای به مطالعات بين
المللي و فرهنگ بومي

6

8

ارایه مدلي بومي از اخالق حرفه ای ناظر بر محيط
های مهارت بنيان با رویكرد مطالعات بين المللي و

مهارت آموزی و اشتغال

مطالعه عوامل سهيم در اثربخشي مسابقات ملي
مهارت سازمان فني و حرفه ای کشور

جهاني شدن و فرهنگ مهدویت از دیدگاه آیات
قرآن کریم و روایات اسالمي
بررسي و مطالعه مدل بومي مناسب توسعه پایدار

11

روستایي از منظر اشتغال ،کارآفریني و صنایع خرد
و متوسط

ملي

تهران

1391

در ایران

ارتقای کيفيت آموزشي (نگاهي بومي ناظر مطالعات

راهكارهای عملياتي
10

مهارت آموزی و اشتغال

های آموزشي و پرورشي

دانش از منظر چالش ها فرصت ها و ارایه

ملي

تهران

1391

اولين همایش ملي

نقش مجتمع های آموزشي و پرورشي در توسعه و

توسعه متوازن آموزش های فني و حرفه ای و کار و

ملي

تهران

1392

در ایران

اولين همایش مجتمع

جهاني

9

و اشتغال در ایران
اولين همایش ملي

فرهنگ بومي
7

آموزش فني و حرفه ای

ملي

تهران

1391

شهری
همایش ملي توسعه
آموزشهای فني و حرفه
و ای و کار و دانش در

ملي

تهران

1391

افق ایران 1404
هفتمين همایش بين
المللي دکترین مهدویت
دومين همایش ملي
توسعه پایدار روستایي

23

ملي

ملي

تهران
دانشگاه بو علي
سينا همدان

1390

1390

بررسي نقش دانشگاه در گسترش علوم انساني و
12

تاثيرگذاری آن بر توسعه و تحول فرنگ جامعه (

رایزن علمي
علوم انساني در ایران

بينالمللي

مطالعه موردی :دانشگاههای ایران-استان قم )
آسيبشناسي ،تحليل محيطي و نسبي وظع مطلوب
13

فرهنگ و اخالق پژوهشگری و ارائه راهكارهای
اجرایي (مطالعه موردی پردیس قم دانشگاه تهران)

لندن
همایش ملي مدیریت
پژوهش و فناوری

وزارت علوم،
ملي

14

15

الگوهای توسعه و کارامدی

16

تحليلي بر مدل های مدیریت دانش

اسالمي در مدیریت

ملي

آموزش و پرورش

17

19

سومين کنفرانيس ملي
مدیریت دانش

کارآفریني سازماني مفاهيم تعاریف مدل ها (در

اولين کنفرانس بين

تكاپوی ارایه مدل بومي برای سازما نهای بومي

المللي مدیریت نوآوری

ایراني

18

علوم انساني در ایران

بازکاوی تربيت جنسي در عصر امپراطوری رسانه
ها
نگاهي تحليلي به سازمان اخالقي در توسعه منابع
انساني

تحقيقات و

1389

فناوری

همایش ملي رویكرد
مالحظات سازماني بين تعهد حرفهای و معنویت

ایران و بریتانيا

1389

وزارت آموزش و
پرورش

1389

ملي

تهران

1389

ملي

تهران

1389

ملي

شيراز

1389

و کارآفریني
پنجمين همایش مشاوره
اسالمي :مشاوره خانواده

ملي

قم

1388

و تربيت جنسي
همایش بين المللي
مدیریت منابع انساني

ملي

تهران

1388

درصنعت نفت
همایش بين المللي

20

منشور اخالقي کاری و پایبندی به سازمان اخالقي

مدیریت منابع انساني

ملي

تهران

1388

در صنعت نفت
21

22

23
24

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد

پژوهشنامه دانشگاه هوایی
شهید ستاری

بررسي رابطه ساختار سازماني بيمه مرکزی ایران با

پژوهشنامه دانشگاه

سرعت تصميم گيری

هوایي شهيد ستاری

کارکنان

روانشناسي معنویت :مطالعه موردی سيره معنوی و
روانشناختي حضرت رسول اعظم قم
مناسبات بين سازمان ارزشي و بهره وری منابع
انساني
تاثير آموزه های دیني(مذهب بر سالمت رواني و

25

بهره وری منابع انساني ( مطالعه موردی :نظام های
آموزشي
کارآفریني آموزه ی عملي از سيره ی نبوی (مطالعه

26

موردی :سيره ی تربيتي و آموزشي پيامبر اعظم
(ص)

پيامبر اسالم قم ،عرفان
و معنویت نو
اولين همایش ملي بهره
وری منابع انساني ...
بهره وری منابع انساني
در آموزش و پرورش

ملي

تهران

1387

ملي

تهران

1387

ملي

دانشگاه تهران

1387

ملي

ایران  -تبریز

1386

ملي

ایران  -تبریز

1386

نخستين همایش بين
المللي سيمای پيامبر
اعظم و برنامه های
درسي

24

ملي

تهران

1386

1385

تهران

ملي

کنگره ملي علوم انساني

1385

تهران

ملي

مدیریت کارآفریني

1385

تهران

ملي

1385

تهران

ملي

نهضت نرم افزاری توليد
علم و آزاد اندیشي
مدیریت کارآفریني

 تحوالت و,  تاریخچه:مدیریت آموزش عالي
تجارب بين المللي
کارآفریني در مدیریت ارزش مدار

28

)کارآفریني در سيره رسول اعظم اسالم (ص

29

کارآفریني در ادیان و مكاتب

30

 ارائه مقاله و سخنرانی در کنگرههای خارج از کشور:س
Article title

Congress/ Scientific
Committee

Prioritize Curriculum Developers Competencies
the method of TOPSIS

International Conference
On modern Research in
Management, Economics
and Accounting

1

Representing applied model for triple
standards(knowledge, behaviour and
performance) of the exceptional teachers in
Iranian Elementary schools in 2005

26th International
Congress of Applied
psychology / Health
Psychology

Athens,
Greece / 20
July 2006

2

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

26th International
Congress of Applied
psychology / Health
Psychology

Athens,
Greece / 20
July 2006

3

Health psychology and Behaviour
Categorizations in Islam

26th International
Congress of Applied
psychology / Health
Psychology

Athens,
Greece / 20
July 2006

4

The Importance of educational Foundation In
Islamic

No

5

6

Studying the Relation Between Safety
Management And Entrepreneurship In The
Industrial Corporations (Case Study: Iranian
Industrial Corporations)

7

Identifying and Developing Scientific and
performance standards for Educational
Administrators of Tehran's High Schools and
Providing an Appropriate Model

25

27

26th International
Congress of Applied
psychology / Health
Psychology
ISESCO
Islamic Educational
Scientific and Cultural
Organization
8th World Conference on
injury Prevention and
Safety Promotion help at
the international
Convention Centre
26th International
Congress of Applied
Psychology/ Educational,
School and Instructional
Psychology

Place/Date
Istanbul,
Turkey
27 July 2015

Athens,
Greece / 20
July 2006
Rabat
Kingdom of
Morocco 6-9
June 2005
Durban,
South
Africa/2-5
April 2006
Athens,
Greece/ 19
July 2006

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)

26th International
Congress Of Applied
psychology / Work and
Organizational
Psychology

Athens,
Greece/19
July 2006

9

Education and research review as the
foundations of new world development

26th International
Congress of Applied
Psychology / Psychology
and National
Development

Athens,
Greece/ 19
July 2006

10

A study of altruism and entrepreneurship of
employees working in Ministry of energy of the
Islamic republic of Iran

26th International
Congress of Applied
Psychology / Work and
organizational
Psychology

Athens,
Greece/ 21
July 2006

11

Appreciates Scientific, Behavioural and
performance Standards for School Advisors and
Psychologists.

26th International
Congress of Applied
Psychology / Counselling
Psychology

Athens,
Greece /
17July 2006

Ethical considerations in physical education

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

Comparative Study of teacher's Psychological
characteristics in Islam and other psychological
philosophical schools.

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

The role of religion in mental

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

Psychological aspects of the resurrection,
remembrance and its effect on human behaviour

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

8

12

13

14

15

26

Attitude and psychological viewpoint of Iranian
youth towards the mass media.

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

17

Investigating children's play psychology

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

18

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

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

Designing and formulating the standards and
criteria of Iran pre School teachers

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/26 July
2007

Behavioural and performance standards of pre
– School teachers in Iran

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/28 July
2007

21

Physical exercise for the handicapped

7th Biennial Conference
Asian Association of
Social Psychology
(AASP)
25-28 July 2007

Malaysia,
University
Malaysia
Sabah/28 July
2007

22

Standards of school psychologist with Regard to
comparative study

10th European Congress
of psychology

CZECh
Prague
3-6 July 2007

23

Contemporary psychological models of
Educational standards

10th European Congress
of Psychology

CZECh
Prague 3-6
July 2007

24

A prelude on moral prism in education (case
study: teachers moral prism)

25

Physical psychology and ethics

29th International
congress of psychology
20-25 July 2008
29th International
Congress of psychology
20-25 July 2008

Germany,
Berlin/21
July 2008
Germany,
Berlin/21
July 2008

16

19

20

27

XXIX International
congress of psychology
20-25 July 2005
XXIX International
Congress of Psychology
20-25 July 2008,

26

A Prelude on moral prism in Education: Case
Study: teachers, Moral prism,

27

Physical psychology and ethics,

28

Studding the Relationship between A & B
personality types and managerial style

9th world congress of
Biological psychiatry

29

Studding the Relationship between propensity
team – building and manager's personalities on
Mckerry and costa Big 5 model

9th world congress of
Biological psychiatry

30

Investigation of job burnout between employees
and managers

9th world congress of
Biological psychiatry

The Psychology of Job Stress from legend to
reality

9th world congress of
Biological psychiatry

31

Studding the Relationship between emotional
intelligence and principals performance

9th world congress of
Biological psychiatry

32

A survey study of social abnormality among the
university students

9th world congress of
Biological psychiatry

Germany –
Berlin, July
2008
Germany –
Berlin, July
2008
France Paris
July 2009
Vol: 10
France Paris
July 2009
Vol: 10
France Paris
July 2009
Vol: 10
France Paris
July 2009
Vol: 10
France Paris
July 2009
Vol: 10
France Paris
July 2009
Vol: 10

: سوابق تحقيقاتی:ع
مجری پروژه

3c

مجری پروژه

مجری پروژه
مجری پروژه
مجری پروژه
مدير پروژه
:مدير پروژه
مدير پروژه
مجری پروژه

28

مجری پروژه
مجری پروژه
مجری پروژه
مدير پروژه
مدير پروژه
مجری پروژه
مجری پروژه
عضو اجرای پروژه و کارشناس برنامه
عضو اجرای پروژه و کارشناس برنامه
هيأت علمی و اجرای پروژه و کارشناسی برنامه
مدير پروژه
مدير پروژه
مدير پروژه
مجری ومدير پروژه ملی
 .24مدير پروژه «مدرسه برتر (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای مدرسه هوشمند) ایرانی-اسالمی» سازمان آموزش و پرورش استان
تهران ()1389-90
 .25مدير پروژه «گزارش فرآیندی پروژه تحقیقاتی بررسی و مطالعه مولفههای ( )EFQMو ( )ISIبر اساس نظام ارزشی ایرانی-
اسالمی» با مشارکت پردیس قم دانشگاه تهران و مرکز برق منطقهای تهران 1389
مدير پروژه؛پژوهشگر ومجری«توسعه کمی وکیفی مولفه های زیارت حضرت معصومه(س)-استانداری استان قم واداره ارشاد
استان1390

ف :سوابق اجرايی
مدير کل دفتر بهبود کيفيت و راهبری استانداردها

مدير کل

29

عضو کميته پژوهش
دبير کميته

رئيس مرکز کارآفرينی پرديس قم

عضو شورای آموزش و پژوهش
کارشناس کميته تلفيق
رئيس دانشکده مديريت
رئيس دانشکده مديريت

ص :کارگاهها ،سمينارها و دورههای آموزشی
کارگاه ارتباط موثر مدیران و کارکنان در هزاره
سوم،همایش مدیران حوزه علمیه س
کارگاه مدیریت موثر زمان
کارگاه کارآفرینی در اسالم

همایش مدیران حوزه

1396

علمیه
وزارت آموزش

1396

وپرورش
موسسه ایت اهلل کعبی

1395

مشهد
تهران
اهواز

سازمان آموزش
کارگاه مهارتهای سبک زندگی متعالی

پرورش استان قم-

1395

سازمان آموزش پرورش استان قم -ناحیه 4

ناحیه 4
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه  ،CRMقم  ،شبکه مرکزی بانک ملی

بنیاد شهید استان قم
بانک ملی مرکزی
استان قم

1395

قم

1394

قم

سازمان آموزش
کارگاه فنون تدریس پیشرفته

پرورش استان قم-

1394

قم

ناحیه 4
کارگاه آموزش خانواده در عصر رسانه
کارگاه کارآفرینی معلوالن
کارگاه طرح نگاری و روش تحقیق پیشرفته ،
کارگاه اخالق حرفه ای در پزشکی

موسسه حمایت از
معلولین ایران
وزارت آموزش
وپرورش
دانشکده علوم
پژشکی دانشگاه

30

1393

قم

1393

تهران

1392

تهران

.1390

شیراز

شیراز
دانشکده علوم
کارگاه مدیریت زمان

.1390
شیراز

پزشکی دانشگاه
شیراز

کارگاه تحوالت آموزش در هزاره سوم

سازمان آموزش
پرورش استان قم
سازمان آموزش

کارگاه سبک زندگی متعالی و تربیت

1389

قم

پرورش استان قم-
ناحیه 4

)(NGO

31

1389

قم
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ق :آشنايی ،سفر وارائه مقاله در کشورهای:


مراکش (مغرب)



سوریه



امارات متحده عربي



لبنان



کویت



نخجوان



عربستان سعودی



فرانسه



عراق



ترکيه



مالزی



سویس



یونان



قبرس



ایتاليا



آمریكا



آلمان



سنگاپور
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