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 نشریات علمی و پژوهشی: و ( مقاالت4

سالمی منطقه  .1 شگاه آزاد ا شجویان دان سالمت عمومی دان شی ، 12تاثیر هوش هیجانی بر  صلنامه تحقیقات مدیریت آموز ، ف

  1390، تابستان4 سال دوم ، شماره

سالمی منطقه  .2 شگاه آزاد ا شجویان دان سالمت عمومی دان سئله و  سبک های حل م صلنامه علوم  12رابطه هوش هیجانی با  ،ف

 1389،تابستان 10تربیتی واحد تبریز ، سال سوم، شماره 

شهروند حرفه ای منطقه  .3 سانه های گروهی در تربیت  سی نقش ر صلنامه مدا شهرداری تهران 3برر شماره ،ف رس کار آمد ،

  1391، زمستان 15

 95فصلنامه پژوهش کاربردی در مدیریت ، زمستان شناسایی مولفه های آموزش مدیریت مسئوالنه ، .4

 

 داوری همایش ملی و بین المللی( 5

رودهن، ی،سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد و حماسه اقتصاد یاسیحماسه س یالملل نیکنفرانس ب نیاول .1

 1392بهمن ماه  25و  24

 1394ساری، خرداد ماه  اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم تربیتی، .2

 1396تیر  اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو .3

 

 سخنران در همایش و کنفرانس( 6
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ارائه مدلی مفهومی برای بین "برنامه درسی آموزش عالی ،مقاله ای تحت عنوان ،اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در  .1

دانشگاه آزاد اسالمی واحداصفهان خوراسگان،انجمن  "المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن

 1393مطالعات برنامه درسی ایران ،
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 :( همایش7

ای تحت عنوان ، مقالهملی بهداشتتت روانی دانشتتجویان در آموزشتتکده ها و محی  کاری رشتتته های فنی حرفه ای همایش  .1

شگاه آزاد” شجویان دان سالمت عمومی دان سئله و  سبک های حل م ، کرج در واحد  ملی ، همایش “رابطه هوش هیجانی با 

 1390بهمن ماه 

مهندسی مجدد و "ریت آموزشی در هزاره سوم ،مقاله ای تحت عنوان همایش منطقه ای ارزشیابی و مهندسی مجدد در مدی .2

 1390،آذر ماه  "همایش منطقه ای در واحد تهران جنوب"ارزشیابی در آموزش عالی

مدیریت دانش در ستتتازمان های "همایش ستتتراستتتری مدیریت دانش در ستتتازمان های آموزشتتتی ،مقاله ای تحت عنوان  .3

 1389،همایش سراسری ،واحد محالت ، "آموزشی

 1389،واحد کرج ، یمل شیهما "آموزش مجازی "همایش ملی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه آموزش  .4

ویژگی های مدیر اسالمی از منظر امام "مقاله ای تحت عنوان همایش ملی سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق )ع( .5

 1392واحداصفهان،آزاد اسالمی دانشگاه  همایش ملی ،"جعفرصادق

فنون مباحثه از منظر امام "همایش ملی سبک زندگی حضرت امام جعفر صادق )ع(مقاله ای تحت عنوان  .6

 1392واحداصفهان،دانشگاه آزاد اسالمی همایش ملی ،"جعفرصادق

بین تعهد سازمانی و  بررسی رابطه"اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،مقاله ای تحت عنوان .7

،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،سازمان کنفرانس بین المللی "خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

 1392بهمن ماه  بسیج دانشجویی،

بررسی نقش رسانه های گروهی در "اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،مقاله ای تحت عنوان .8

کنفرانس بین المللی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،سازمان بسیج "شهرداری تهران  3ربیت شهروند حرفه ای منظقه ت

 1392بهمن ماه  دانشجویی،

اندیشه های نورانی امام صادق "اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،مقاله ای تحت عنوان .9

 1392بهمن ماه انشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،سازمان بسیج دانشجویی،کنفرانس بین المللی ،د")ع(

بررسی تاثیر ابعاد مولفه های سالمت عمومی "،مقاله ای تحت عنوان کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری .10

 1393آبان ماه تهران،کنفرانس بین المللی، "عملکرد شغلی مدیران و معلمان شهرستان کاشانبر

بین تعهد سازمانی و ابعاد  تعیین رابطه"کنفرانس ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه ،مقاله ای تحت عنوان نخستین  .11

 1393مهر ماه  کنفرانس ملی ،شیراز، "خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

کنفرانس  " جی در آموزش عالیاعتبار سن"نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه ،مقاله ای تحت عنوان  .12

 1393مهر ماه ملی ،شیراز،
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قانون سیاست ،برنامه ریزی درسی "اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی ،مقاله ای تحت عنوان ، .13

ایران خوراسگان،انجمن مطالعات برنامه درسی اصفهان  دانشگاه آزاد اسالمی واحد  "آموزش و پرورش ،آموزش عالی

،1393 

مقایسه سازگاری اجتماعی زنان متاهل شاغل و "همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی،مقاله ای تحت عنوان  .14

 1393دانشگاه تربیت حیدریه ،"1393سال شهرستان نجف آباد)اصفهان(در سال  50تا  25غیر شاغل سنین 

بررسی رابطه ارتقاء خدمات رسانه های جمعی با تربیت  "عنوان ،مقاله ای تحتسومین کنفرانس مدد کاری اجتماعی ایران .15

 1393شهریور ماه  ،دانشگاه آزاد اسالمی گناباد "شهر اصفهان 3شهروندی شهروندان منطقه 

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و میزان هوش  "،مقاله ای تحت عنوانسومین کنفرانس مدد کاری اجتماعی ایران .16

 1393شهریور ماه ،دانشگاه آزاد اسالمی گناباد "مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر اصفهانهیجانی در بین 

مولفه های هوش سازمانی در بین اعضای هیئت علمی  "سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مقاله ای تحت عنوان .17

 1393دی ماه دانشگاه تهران ،مرکز همایش های ،"پژوهشی موردی، واحد های منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی "

تحلیلی بر ضرورت مدیریت دانش در  "کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری ، مقاله ای تحت عنوان  .18

 1393آذرماه  ، مرکز همایش های صدا و سیما ، "آموزش عالی

 "هیم دانش نردبان موفقیت در آموزش عالیتس "کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری ، مقاله ای تحت عنوان  .19

 1393آذرماه ، مرکز همایش های صدا و سیما ،

، مرکز همایش  "اجرا و رهبری برنامه درسی "کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری ، مقاله ای تحت عنوان  .20

 1393آذرماه  های صدا و سیما ،

مدیریت مدرسه "وان در خانواده، مدرسه و جامعه،مقاله ای تحت عنوانهمایش سالمت اخالقی و رفتاری کودک و نوج .21

 1393، موسسه نیروی تدبیر ایرانیان، آذر ماه  "محور

بررسی رابطه ی بین جوسازمانی و  "هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مقاله ای تحت عنوان .22

مرکز همایش های بین امللی شهید بهشتی ،"اصفهان یدانشگاه علوم پزشک پزشکیتسهیم دانش بین اساتید داروسازی و 

 1393بهمن ماه 

بررسی رابطه ی بین جوسازمانی و  "هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مقاله ای تحت عنوان .23

مرکز همایش های بین امللی شهید ،"فهاناص یدانشگاه علوم پزشک تسهیم دانش در دانشکده های داروسازی و پزشکی

 1393بهشتی بهمن ماه 
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بررسی رابطه ی بین جوسازمانی و  "هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مقاله ای تحت عنوان .24

المللی شهید بهشتی مرکز همایش های بین ،"اصفهان یدانشگاه علوم پزشک تسهیم دانش بین کارکنان داروسازی و پزشکی

 1393بهمن ماه 

بررسی رابطه ی بین معنویت در محی  کار، هویت  "کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، مقاله ای تحت عنوان .25

 1393،مرکز همایش های دانشگاه تهران،اسفند ماه "سازمانی و توانمندی حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

و رفتار  یاجتماع تیاحساس امن نیرابطه ب یبررس "ن المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، مقاله ای تحت عنوانکنفرانس بی .26

،مرکز همایش های دانشگاه تهران،اسفند ماه "دانشگاه اصفهان یلیتکم التیتحص انیدانشجو نیدر ب یسازمان یشهروند

1393 

،شیراز، بهمن ماه "کارافرینی در دانشگاه"راهکارها، مقاله ای تحت عنواندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و  .27

1393 

 هینظر "،مقاله ای تحت عنوانولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایرانا .28

 1393اسفند ماه "یتیدر علوم ترب یدرس یزیبرنامه ر یها

 "،مقاله ای تحت عنوانعلوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایرانولین همایش علمی پژوهشی ا .29

 1393اسفند ماه "در هزاره سوم یکیآموزش الکترون

 "،مقاله ای تحت عنوانولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایرانا .30

 1393اسفند ماه "در مدارس هوشمند یزیدن برنامه رش نهینهاد یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 ( کارگاه ها8

مدرس پروفسور ناصر ،21کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ، اخالق حرفه ای در کسب و کار و مسئولیت اجتماعی .1

 1393، میر سپاسی

مدرس پروفسور  ،21در قرن  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب ؛وری در سازمان های ایرانی آسیب شناسی موانع انسانی بهره .2

 1393محمود ساعتچی؛

 ساعت  4، به مدت 1393، کنفرانس ملی علوم معدنی، شهریور ISIآیین نگارش مقاالت  .3

4. Competence – based curriculum development in higher education    اولین کنفرانس بین المللی

 1393ساعت، آبان ماه  6ن هوون، به مدت کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، مدرس پروفسور کوو

 1393 ساعت، اسفند ماه 3مقاله نویسی، موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان)دانشگاه تهران(، به مدت  .5

 

6. The role of new accounting methods and management in of costs ,At the 

international workshop of the first international ICPEEE2014on 
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7. The role of organizational in developing national efficiency, At the 

international workshop of the first international ICPEEE2014on 

8. An introduction to the crimes of market field ,At the international workshop 

of the first international ICPEEE2014on 

9. Coercive diplomacy in the foreign policy strategy of USA to Iran, At the 

international workshop of the first international ICPEEE2014on 

 

 

 

 های گذرانده شده( دوره9

 

 Spss مقدماتی تا پیشرفته تحلیل آماری داده  از 
 Amos سازی(معادالت ساختاری )مدل 

 Pls معادالت ساختاری )مدل سازی(
 Lisrel معادالت ساختاری )مدل سازی(

 CMA فراتحلیل

 

 ضور در همایش و کنفرانس ملی و بین المللی (ح 10

 ساعت 9، به مدت 1393سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، دی ماه  .1

 1393ماه نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت وتوسعه، مهر  .2

 ساعت 16، به مدت 1393اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، آبان ماه  .3

4. International conference on humanities and behavioral studies,Decembr 2014  
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