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• سوابق تحصيلي
الف) تحصيالت
مقطع تحصیلي
رشته تحصیلي

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتری

مترجمی زبان انگلیسی

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

گرایش

ب) پاياننامههاي تحصيلي
عنوان پایاننامه
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری
ارایه مدل توانمندسازی مدیران دانشگاههای آزاد بسیار بزرگ استان مازندران

مقطع تحصیلي

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

دکتر کیومرث نیاز آذری

دکتری

دکتر کیومرث نیاز آذری

• سوابق فعاليت هاي پژوهشي
الف) كتب
عنوان کتاب

همكار /همكاران

نوع اثر (ترجمه،

ناشر

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

تألیف ،گردآوری،
ویرایش)
.1

خالصه مباحث اساسی
برنامهریزی آموزشی و
تشریحی)
درسی(تستی–
کنکور کارشناسی ارشد و
دکتری

.2

فرهنگ جامع علوم تربیتی
(مدیریت آموزشی ،برنامه-
ریزی آموزشی ،برنامه ریزی
تکنولوژی
و
درسی
آموزشی)...

.3

فرهنگ سازمانی در هزارهی
سوم

قاسمعلی طالبی

تألیف

انتشارات
مهرالنبی

قایمشهر

1386

تألیف
کیومرث نیاز آذری

کیومرث نیاز آذری

تألیف

1

انتشارات شیوه

تهران

انتشارات شیوه

تهران

1388

 1389و
1395
(چااااا
دوم و
ویراساات

جدید)
.4

نظریههای سازمان و مدیریت
در هزارهی سوم

کیومرث نیاز آذری
مرضیه نیاز آذری

تألیف

انتشارات
مهرالنبی

قایمشهر

 1389و
1394و 1397
و ( 1398چا
پنجم و
ویراست جدید)

.5

توانمندسازی مدیران
(رویکردی برای سازمانهای
هزارهی سوم )

مریم تقوایی یزدی

تألیف

انتشارات
مهرالنبی

قایمشهر

1394

.6

نگرشی نوین به رهبری در
هزارهی سوم

مریم تقوایی یزدی

تألیف

انتشارات شیوه

تهران

( 1395چا
دوم)1398 ،

.7

زبان تخصصی ،تئوریهای
مدیریت
مدرن
Management
(
)Modern Theories

مریم تقوایی یزدی

تألیف

انتشارات شیوه

تهران

1395

.8

فرصتهای کارآفرینی در
هزارهی سوم

سیدمهدی خاکزادیان

تألیف

انتشارات عصر
ماندگار

ساری

1395

.9

زبان تخصصی ،مدیریت در
سوم
هزارهی
( Management in The
) MillenniumThird

 .10دانشگاه کارآفرین

تألیف
انتشارات شیوه

مریم تقوایی یزدی

تهران

1397

واحد ساری

1398

(بهار )1399

محمد صالحی

تألیف

انتشارات
دانشگاه آزاد
اسالمی

انسیه پوالدی

تألیف

انتشارات شیوه

تهران

 .12کلیاتی بر آموزش کارآفرینی

گالره محقق دقیق

تألیف

انتشارات علیم
نور

ساری

(بهار )1399

 .13چشماندازی به آیندهنگری و
آیندهپژوهی

محمد تقیپور
جالل عبدی

تألیف

تهران

(تابستان
)1399

 .14اخالق حرفهای در رهبران
آموزشی

گالره محقق دقیق

تألیف

انتشارات
ساواالن

تهران

(تابستان
)1399

 .15رویکرد جهانی شدن به
آموزش

منظر صادقی

تألیف

انتشارات
ساواالن

تهران

(پاییز )1399

 .16آموزش قابلیتمحور با
رویکرد مجازی (در راستای
دانشگاه نسل چهارم)

منظر صادقی

تألیف

انتشارات
ساواالن

تهران

(پاییز )1399

 .11سیاستگذاری در
عالی

آموزش

(انتشارات مرکز
مطالعات،
تحقیقات و
تدوین آیین-
نامههای رزمی
نزاجا)

(انتشارات مرکز
مطالعات،

 .17دانشگاه کارآفرین بر اقتصاد

2

دانشبنیان

 .18شایستگی اخالقی و مدیریت
شایستگی با رویکرد اسالمی

 .19مدیریت دانایی در سازمان-
های آموزشی
 .20بنیانهای نظری کارآفرینی

محمد تقیپور
جالل عبدی

حسن غالمی
مهدی سوادکوهی
محمد تقیپور

−

(انتشارات مرکز
مطالعات،
تحقیقات و
تدوین آیین-
نامههای رزمی
نزاجا)

تهران

(زمستان
)1399

مریم تقوایی یزدی

تألیف

انتشارات شیوه

تهران

(زمستان
)1399

سیدمهدی خاکزادیان

تألیف

انتشارات
هوشمند تدبیر

تهران

(زمستان
)1399

لیال مردانی

تألیف

مترجمین :دانشجویان
دکتری رشته مدیریت
آموزشی ورودی 95
تحت نظر مریم تقوایی
یزدی

ترجمه
(کتاب دانشگاهی)

 .21رویکردهای نوین به پاژوهش
در دانشاااگاههاااا (تجرباااهی
پژوهشاااااای ،روحیااااااهی
پژوهشااگری ،خودکارآماادی
پژوهشاای و تجاااریسااازی
تحقیقات)

 .22تدریس مبتنی بر مدلساازی
در آموزش عالی :انواع مدلها
و ماادلسااازی در آمااوزش
عااالی /نویساانده :جااان .
گیلبرت 2016 /میالدی

تألیف

تحقیقات و
تدوین آیین-
نامههای رزمی
نزاجا)

تهران

(زمستان
)1399

تألیف

(در هفتمین
جلسه هیأت
اندیشه ورز
استان مازندران
در تاریخ /9/19
 1398بررسی
و مورد تایید
قرار
گرفت.کتاب
همچنین
توسط مرکز
مطالعات و
شورای
انتشارات
معاونت محترم
علوم انسانی و
هنر بررسی،
تأیید و مجوز
چا اخذ
نمود).
انتشارات علیم
نور

سازمان مرکزی دانشگاه
آزاد تهران

ساری

( بهار )1400

(چا )1396

 .23ارزیاااابی نتاااایی یاااادگیری−در متااارجمین :دانشاااجویان
آموزش عالی /نویساندگان و مافلفین :دکتااری رشااته ماادیریت
کارین ترمبالی ،دیانا الالنست ،دباورا آموزش عاالی ورودی 95
روزیور 2012/میالدی

تحت نظار ماریم تقاوایی

ترجمه
(کتاب دانشگاهی)

یزدی

3

انتشارات علیم
نور

ساری

(چا )1396

−

 .24ارزیااابی آموزشاای :سیسااتمهای
هنجاااااری و شاااایوههای نهااااادی:
دیدگاههای جدید در برنامهی درسای
یادگیری و ارزیابی /نویسانده :دیویاد

مترجمین :دانشجویان
دکتری رشته برنامهریزی
درسی ورودی  95تحت
نظر مریم تقوایی یزدی

ترجمه
(کتاب دانشگاهی)

انتشارات علیم
نور

اسااااکات 2016/ماااایالدی /ناشاااار:

ساری

(چا )1396

اِشپرینگر
−

اارآفرینی :متااارجمین :دانشاااجویان
−
 .25پااژوهش در ارتقااای کا
«استراتژیها و توصایههای کااربردی دکتری رشاته کاارآفرینی
باارای یااف حرفااهی علماای موفااق  /در آمااوزش عااالی ورودی
نویسانده :دیاان .ای .شاپرد /دانشااگاه  95تحااات نظااار ماااریم

ترجمه
(کتاب دانشگاهی)

انتشارات علیم
نور

ایندیانا ،بلومینگتاون و آمریکاا 2016/تقوایی یزدی

ساری

(چا )1396

میالدی
−

گیری متااارجمین :دانشاااجویان
 .26عاادماطمینااان در تصاامیم −
کااارآفرینی :مزیاات رقااابتی خالقیاات دکتری رشاته کاارآفرینی
اسااااتراتژیکی /نویساااانده کتاااااب :در آمااوزش عااالی ورودی
پاناگوتیس ایی .پِتاراکیس و دیمیتارا  95تحااات نظااار ماااریم

ترجمه
(کتاب دانشگاهی)

انتشارات علیم
نور

ساری

(چا )1396

پاای .کسنسااتانتاکوپولو /انتشااارات پااال تقوایی یزدی
گریو و مف مایالن /ایالات متحادهی
آمریکا 2015/میالدی
−
−

−
« .27کیفیت در آموزش عالی ،ایجااد
ویژگی کار حرفهای اثر مینگ چنگ
 2016میالدی

انتشارات وزارت
علوم تحقیقات و

ابراهیم صالحی عمران
مریم تقوایی یزدی
طاهره آقامیرزایی

فناوری ،دانشگاه
ترجمه و تالیف
(کتاب دانشگاهی)

فنی و حرفاهای

تهران

(چا )1398

و پژوهشااااکده

محلی

مطالعااااااااات

علی گلافشانی

فرهنگااااااای و
اجتماعی

« .28آموزش و یادگیری بزرگساالن
 SUEنویسنده سوکِراس
)(CROOS
 2009میالدی

مریم تقوایی یزدی

 .29نگرشی نوین به رفتار و روابط
انسانی در سازمانهای آموزشی
هزارهی سوم

مریم تقوایی یزدی

 .30کارآفارینی ،نوآوری و اشتغاال

مریم تقوایی یزدی

« .31آموزش و یادگیری
بزرگساالن نویسنده سو کِراس
( 2009 )SUE CROOSمیالدی

مریم تقوایی یزدی

ترجمه و تالیف
(کتاب دانشگاهی)

انتشارات علیم
نور

ساری

(بهار )1400

ویراستاری علمی

انتشارات
مهرالنبی

قایمشهر

1392

ویراستاری علمی

انتشارات عصر
ماندگار

ساری

1395

ویراستاری علمی

4

انتشارات علیم
نور

ساری

(بهار )1400

 .32آموزش کارآفرینی با رویکرد
پسامدرن

مریم تقوایی یزدی

ویراستاری علمی

انتشارات علیم
نور

(زمستان
)1398

ساری

ب) مقاالت منتشر شده در مجالت  ،ISC ،ISIعلمي -پژوهشي ،علمي -ترويجي و ساير مجالت معتبر
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

نام مجله

درجه

ضریب

مجله

تاثیر

سال چاپ

()IF
کیومرث نیاز آذری −
محمد صالحی
مریم تقوایی یزدی
مریم تقوایی یزدی −
کیومرث نیاز آذری
کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی

−
مریم تقوایی یزدی

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مرزی و عاادی پایاه

فصلنامه روانشناسی
تربیتی /دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تنکابن

علمی
پژوهشی

20089414

نقااش ماادیریت تحااولگاارا در ارتقاااک کااارآیی سااازمانی در

فصلنامه علمی پژوهشی
تحقیقات مدیریت
آموزشی واحد رودهن

علمی
پژوهشی

20086458

ارایه الگویی جهت توانمندسازی مدیران واحدهای دانشاگاه

دوماهنامه علمی
پژوهشی رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی

وزارتین

بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی باا مادیریت

پژوهشگاه علوم انسانی/
دفتر مجله علمی -
پژوهشی علوم انسانی و
هنر

علمی
پژوهشی
وزارتین

رابطااه فاانآوری اطالعااات و توانمندسااازی روانشااناختی

فصلنامه علمی -پژوهشی
فنآوری اطالعات و
ارتباطات در علوم تربیتی

علمی
پژوهشی
ISC

0.094

رابطه هوش عاطفی و هاوش فرهنگای باا کیفیتای زنادگی

فصلنامه مدیریت
فرهنگی علوم تحقیقات
تهران

علمی
پژوهشی

20083327

اول ابتدایی شهرستان ساری

دانشگاه های آزاد اسالمی بسیار بزرگ مازندران

آزاد اسالمی استان مازندران منطقه سه،

دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

−
مریم تقوایی یزدی

مدیران آموزش و پرورش منطقه یف ساری

−
مریم تقوایی یزدی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
اعظم محمدی
−
مریم تقوایی یزدی

بررسی تأثیر هویات ساازمانی و فرهناگ ساازمانی در باروز
فصلنامه
مدیریت بهرهوری

رفتار شهروندی سازمانی با ارایه مدل مناسب

رابطه اخالق حرفهای با ساالمت روانای و رفتاار شاهروندی

فصلنامه علمی پژوهشی
تحقیقات مدیریت
آموزشی

علمی
پژوهشی

رابطه مفلفههاای ساالمت ساازمانی باا اعتمااد ساازمانی و

دوماهنامه رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کاارآفرینی

فصلنامه روانشناسی
تربیتی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تنکابن

علمی
پژوهشی

سازمانی کارکنان

−
مریم تقوایی یزدی

مریم تقوایی یزدی −
مرضیه نیاز آذری

علمی
پژوهشی
وزارتین

مسئولیتپذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساری

سازمانی در دانشگاههای آزاد اسالمی بسایار بازرگ اساتان
مازندران
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سال اول/شماره
یف /پاییز 1388
سال اول /شماره
چهارم /تابستان
1389
سال پنجم،
شماره  ،2تابستان
 ،93پیاپی 18
سال اول/شماره
چهارم/
/1393/1/16
صص166-185
مقاله  ،6دوره ،5
( 4پیاپی ،)20
تابستان ،1394
صفحه .115-97
سال نهم ،شماره
سی ام ،زمستان
.1394
سال نهم ،شماره
 ،36بهار .1395
سال هفتم،
شماره چهارم،
تابستان 1395
(پیاپی .)28
سال هفتم،
شماره  ،3پاییز
 ،95پیاپی .27
سال
هشتم/شماره
اول/بهار ،1396

پیاپی  .29صص
.22-1
مریم تقوایی یزدی −
کیومرث نیاز آذری
لیال مردانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

مریم تقوایی یزدی −

ارایه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری
و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشاد

رابطه بین سارمایه فکاری باا کاارآفرینی درون ساازمانی و

فصلنامه دانش انتظامی
مازندران

علمی
تخصصی

ارایه مدل مراکز رشد علم و فنااوری و تاأثیر آن بار توساعه

پژوهشنامه مدیریت
اجرایی دانشگاه مازندران

علمی
پژوهشی
وزارتین

ارایه مدل اخالق حرفهای در مفسسات آموزش عالی اساتان

توسعهی آموزش جندی
شاپور اهواز /فصلنامهی
مرکز مطالعات و توسعه-
ی آموزش علوم پزشکی

علمی
پژوهشی
وزارتین

تااأثیر عاادالت سااازمانی ،فرهنااگ سااازمانی در بااروز رفتااار

دوماهنامه رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

رابطااه آیناادهپژوهاای بااا تجربااه پژوهشاای و خودکارآماادی

مجله آیندهپژوهی
مدیریت (پژوهشهای
مدیریت)

علمی
پژوهشی
وزارتین

رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با متغیار

فصلنامه مدیریت
فرهنگی علوم تحقیقات
تهران

علمی
پژوهشی

عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران

مریم تقوایی یزدی −
کیومرث نیاز آذری
رضا کالیی دارابی
کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
عاتکه گرزین
کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
اعظم محمدی
−
مریم تقوایی یزدی

پایدار دانشگاهها (مطالعه موردی دانشاگاههای آزاد اساالمی
استان مازندران)

مازندران

شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش تهران

پژوهشی دانشاجویان دوره کارشناسای ارشاد دانشاگاه آزاد
اسالمی واحد ساری

مریم تقوایی یزدی −
حسین اسماعیلی
مصطفی فیض ثابت

میااانجی اخااالق حرفااهای کارکنااان اداره شاایالت اسااتان
مازندران

−
مریم تقوایی یزدی −
چهره چیتساز

رابطه شبکههای اجتماعی با سالمت اجتماعی دانشجویان

مریم تقوایی یزدی −

http://ma
zandaran.
jrl.police.
ir
ISSN:
20086237
E- ISSN:
24765287
ISSN:
22516506
Online
ISSN:
23452757
ISSN:
20086369
E- ISSN:
2423723X
ISSN:
16052749

20083327

0.094

دوره  ،8شماره
 ،17بهار و
تابستان .1396
سال هشتم،
ویژهنامه پاییز
.1396
سال هشتم.
شماره  .3پاییز
 .96پیاپی .31
دوره  ،28شماره
 ،110صص
 ،85 -103پاییز
.1396
سال یازدهم،
شماره سی و
دوم ،تابستان
.1395
مقاله  ،6دوره ،5
( 4پیاپی ، )20
تابستان ،1394
صفحه .115-97

رابطااه عاادالت سااازمانی و سااالمت رواناای در کارکنااان

مجله مهندسی فرایندها
دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

علمی
ترویجی

شماره
چهارم
سال چهارم
ISSN
23456736

ارایه مدلی برای دانشگاه کارآفرین مبتنای بار تکنیافهاای

دوماهنامه رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

ISSN:
20086369
E- ISSN:
2423723X

سال هشتم.
شماره  .4زمستان
.96پیاپی .32

بررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مفلفههای آینده-

فصلنامه علمی پژوهشی
نوآوریهای مدیریت
آموزشی

علمی
پژوهشی

20081138

آیندهنگاری و تولید علم در نظام آموزشی

کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
صمد فدایی

فصلنامه علمی -پژوهشی
فنآوری اطالعات و
ارتباطات در علوم تربیتی

علمی
پژوهشی
ISC

0/057

سال هشتم،
شماره دوم(پیاپی
 ،)29تابستان
.1396

مقاله  ،6دوره ،5
( 4پیاپی ، )20
تابستان ،1394
صفحه .115-97

فرمانداری استان مازندران

مریم تقوایی یزدی −

فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهش اجتماعی

علمی
پژوهشی

20083726

دوره  ،9شماره
 ،35صص -40
 /21تابستان
.1396

نگاری و تولید علم

6

سال سیزدهم.
شماره  .1زمستان
.96پیاپی .49

−
مریم تقوایی یزدی −

فصلنامه پژوهشی
پژوهش در برنامهریزی
درسی /دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خوراسگان

علمی
پژوهشی
وزارتین

0.231

تحلیل عملکرد آموزش مدیران دانشگاههای استان گلساتان

فصلنامه پژوهش در
نظامهای آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

0.452

بررسای مقایساهای عملکارد مادیران دانشاگاههاای اساتان

فصلنامه رهبری و
مدیریت آموزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرمسار

علمی
پژوهشی
وزارتین

ارایه مادل شافافیت ساازمانی در ارتبااط باا توانمندساازی

فصلنامه پژوهش در
نظامهای آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

طراحی مدل شافافیت ساازمانی باه منظاور توانمندساازی

فصلنامه رهبری و
مدیریت آموزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرمسار

علمی
پژوهشی
وزارتین

مریم تقوایی یزدی −
کیومرث نیاز آذری
رضا کالیی دارابی

ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشاد و تاأثیر آن
بر توسعه پایدار دانشگاهها

فصلنامه مطالعات برنامه-
ریزی آموزشی دانشگاه
مازندران

علمی
پژوهشی
وزارتین

مریم تقوایی یزدی −

تااأثیر فناااوری اطالعااات و ارتباطااات باار خودکارآماادی و

فصلنامه علمی -پژوهشی
فنآوری اطالعات و
ارتباطات در علوم تربیتی

علمی
پژوهشی
ISC

0.094

ارایه مادل بهیناه پایشبینای ،تعیاین و هادایت نیازهاای

فصلنامه مهارتآموزی
سازمان آموزش فنی و
حرفهای کشور

علمی
پژوهشی
وزارتین

-------

شناساایی رابطاه باین کنجکااوی و خودشایرینی کارکنااان

مجله مطالعات پژوهشی
در مهندسی صنایع و
مدیریت /انجمن پژوهش
های صنایع و مدیریت،

تحقیقاتی و
پژوهشی
وزارتین

ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران بر

مجله مطالعات پژوهشی
در مهندسی صنایع و
مدیریت /انجمن پژوهش
های صنایع و مدیریت

تحقیقاتی و
پژوهشی
وزارتین

بررسی پیادهسازی مدلهای کسب و کار الکترونیکی مرتبط

مجله مطالعات پژوهشی
در مهندسی صنایع و

تحقیقاتی و
پژوهشی

کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
کامبیز اسماعیل نیا
کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
کامبیز اسماعیل نیا
مریم تقوایی یزدی −
کیومرث نیاز آذری
حسنا کاشف
مریم تقوایی یزدی −
کیومرث نیاز آذری
حسنا کاشف

رابطه آیندهنگری در برنامه درسی با خالقیت دانشجویان

با رویکرد رهبری همافزایی (سینرژی)

گلستان

جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران

مدیران دانشگاه آزاد اسالمی

سازگاری اجتماعی دانشجویان

مریم تقوایی یزدی −
عبداهلل خاوری

−
مریم تقوایی یزدی

آموزشی مهارتی معلولین در استان مازندران

دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد ساانند  ،مقالااه تحقیقاااتی و
پژوهشی
−

مریم تقوایی یزدی

اساس مدل تعالی سازمانی مدیریت کیفیات (بعاد شارکای
تجاری ،منابع انسانی و فرایندهای سازمانی)

مریم تقوایی یزدی −

با هر کدام از اجزاک تعریف شده در ایران
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سال

27171329271
7-1337

0.452

27171329271
7-1337

ISSN:
23453133

------

پانزدهم ،دوره
دوم ،شماره 31
(پیاپی  ،)58پاییز
 ،1397صفحه
.180-167
ویژه نامه ،بهار
.1397
سال  ،12شماره
 ،2تابستان
 .1397صص
.23-9
ویژه نامه ،بهار
.1397
سال  ،12شماره
 ،2تابستان
 .1397صص
.158-145
دوره  ،7شماره
 ،14پاییز و
زمستان ،1397
صفحه -171
.146
مقاله  ،3دوره ،9
( 2پیاپی ، )34
زمستان ،1397
صفحه .49-69
دوره  ،7شماره
.)9-1397( ،25
صص .103-128
(مستخرجه از
طرح پژوهشی).
،1398 .
صص.52-45
شماره
.450jods3

------

 29اردیبهشت
 .1398صص
 .11-1شماره
2jods565

-------

 ،1398صص-27
 .36شماره

مریم تقوایی یزدی
رضا یوسفی سعیدآبادی
طاهره آقامیرزایی محلی
مریم تقوایی یزدی −
علی گل افشانی
طاهره آقامیرزایی محلی
جمیله آقاتبار رودباری
رضا یوسفی سعیدآبادی

طراحی و اعتباریاابی ابازار سانجش توساعه اجتمااعی در
سازمانهای دانشمحور

.440jods3

مدیریت /انجمن پژوهش
های صنایع و مدیریت

وزارتین

فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهش اجتماعی رودهن

علمی
پژوهشی

------

علمی
پژوهشی
وزارتین

20087284
2008952X

2322391X
23223936

دوره نهم شماره
 ،)47-36( 1سال
.1398
سال  ،1398دوره
 ،21صص -229
.223

بررسی وضعیت بکارگیری فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و

سال یازدهم،
شماره  ،42بهار
.1398

تأثیر آن بر عملکرد اعضای هیات علمی

فصلنامه پژوهش در
آموزش علوم پزشکی
استان گیالن

صدیقه بالغی دماوندی−
فرشیده ضامنی
مریم تقوایی یزدی

جایگاه اخالق پژوهشی در نظام آموزش عالی سالمت

فصلنامه آموزشی-
پژوهشی تعالی بالینی

علمی
پژوهشی
وزارتین

صدیقه بالغی دماوندی−
فرشیده ضامنی
مریم تقوایی یزدی

ارایه مدل تاأثیر اخاالق پژوهشاگری بار کیفیات پاژوهش

مجله دانشگاه علوم
پزشکی بابل

علمی
پژوهشی
وزارتین

15614107
22517170

رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاریسازی آموزش عالی

نشریه اندیشههای نوین
تربیتی

علمی
پژوهشی
وزارتین

1735448X247
6-7654

دوره  ،15شماره
 ،2شماره پیاپی
 ،52تابستان
.1398

کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
منظر صادقی

بررسی تاأثیر زیرسااختهای رویکارد مجاازی بار آماوزش
قابلیتمحور در راستای دانشگاههای نسل چهارم

مجله توسعه آموزش
جندیشاپور اهواز،
فصلنامه مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم
پزشکی،

علمی
پژوهشی
وزارتین

ISSN:
22516506
Online
ISSN:
23452757

سال دهم ،شماره
 ،4زمستان ،98
.363 – 375

مریم تقوایی یزدی −

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو ارتبااط آن باا

فصلنامه علمی دانش
انتظامی مازندران

علمی
تخصصی

0/057

سال دهم ،شماره
اول (پیاپی ،)36
بهار .1398

رابطه بین ابعاد فشاارزای کااری پلایس و تعهاد کارکناان

فصلنامه علمی دانش
انتظامی مازندران

علمی
تخصصی

تااأثیر رهبااری فضاایلتگاارا باار خودتوسااعهای معلمااان بااا

فصلنامه مطالعات
کارورزی در تربیت معلم

علمی
تخصصی

-------

فصلنامه پژوهش در
نظامهای آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

0.452

مریم تقوایی یزدی −
عباس جدیکار
رضا یوسفی سعیدآبادی

اعضای هیات علمی

بهرهوری سیستم آموزشی
مریم تقوایی یزدی −

نیروی انتظامی مازندران

مریم تقوایی یزدی −

میانجیگری یادگیری سازمانی معلمان
مریم تقوایی یزدی −
طاهره آقامیرزایی محلی
مریم تقوایی یزدی −

بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاهپژوهی

ارایاه مادل آیناادهنگاری و ارتبااط آن بااا هاوش سااازمانی،
خالقیت ساازمانی و تعاالی ساازمانی در دانشاگاههاای آزاد
اسالمی بسیار بزرگ استان مازندران

8

دوماهنامه رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

http://ma
zandaran.
jrl.police.
ir
0/057
http://ma
zandaran.
jrl.police.
ir

ISSN:
20086369
E- ISSN:
2423723X

تابستان :1398
)2(11

دوره  ،38شماره
 ،3شماره پیاپی
 ،38زمستان
 ،1398صص
.120-91
دوره  ،1شماره ،1
زمستان ،1398
صص .119-144
دوره  ،14شماره
 ،48بهار  ،99ص
.107-91
سال یازدهم.
شماره  .2خرداد
و تیر .96پیاپی
42؛ (مستخرجه
از طرح

پژوهشی).
مریم تقوایی یزدی −

مدل مفهومی مدیریت فرهنگی در رابطه با تعهد ساازمانی و

فصلنامه مدیریت
فرهنگی علوم تحقیقات
تهران

علمی
پژوهشی

ارایه مدل ارتقاک نشاط سازمانی و عملکارد زیساتمحیطای

فصلنامه علمی جامعه -
شناسی آموزش و
پرورش

علمی
پژوهشی
وزارتین

مریم تقوایی یزدی −
عباس جدیکار

ارایه مدل رابطه مدیریت مالکیات فکاری باا تجااریساازی
آموزش عالی

فصلنامه رهبری و
مدیریت آموزشی
گرمسار

علمی
پژوهشی
وزارتین

مریم تقوایی یزدی −

ت اأثیر درسپژوهاای باار عملکاارد تحصاایلی درس مطالعااات

فصلنامه

علمی
پژوهشی
وزارتین

رفتار شهروندی سازمانی

مریم تقوایی یزدی −
مرتضی کلیج
مریم تقوایی

دانشگاه با استفاده از پیادهسازی مدیریت سبز در دانشاگاه-
های آزاد استان مازندران

آموزشپژوهی

اجتماعی دانشآموزان

مریم تقوایی یزدی −
محمد تقی پور −
جالل عبدی
ابوطالب حبیبی
مریم تقوایی یزدی −
جالل عبدی
محمد تقی پور

فصلنامه نوآوریهای
مدیریت آموزشی

علمی
پژوهشی

رابطااه عواماال پیااادهسااازی جانشااینپااروری بااا بالناادگی

فصلنامه پژوهشهای
رهبری و مدیریت
آموزشی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی

علمی
پژوهشی
وزارتین

تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

سازمانی ،رهبری اخالقای و توانمنادساازی مادیران (ماورد
مطالعه :کارکنان بانفهاای ملای شهرساتان سااری ناحیاه
یف)

کیومرث نیاز آذری −
مریم تقوایی یزدی
منظر صادقی
مریم تقوایی یزدی −
مرتضی کلیج
مریم تقوایی

مریم تقوایی یزدی −
فاطمه رضوان اشرفی

مریم تقوایی یزدی −
زهره نیفروی

محمدکاظم محمودی−
محمد صالحی
مریم تقوایی یزدی

20083327

2322144
5

27171329271
7-1337

ISC
2588418
2

20081138

58722476
63722476

بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه نسل

فصلنامه فنآوری
اطالعات و ارتباطات در
علوم تربیتی

علمی
پژوهشی
ISC

0.094

میااانجیگری نشاااط سااازمانی در تااأثیر ماادیریت ساابز باار

فصلنامه انجمن جامعه -
شناسی آموزش و
پرورش ایران

علمی
پژوهشی
وزارتین

2322144
5

شناسایی و بررسی عوامل موثر اقتصاد دانشبنیان بار ایجااد

فصلنامه علمی پژوهشی
توسعه آموزش جندی
شاپور اهواز

علمی
پژوهشی
وزارتین

تأثیر کاربرد اینترنت اشیاک بر فرصتهای کارآفرینی یا نقش

دوماهنامه علمی
پژوهشی رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی

علمی
پژوهشی
وزارتین

تأثیر رهبری دانشمحور بر مرجعیت علمی باهمنظاور ارایاه

فصلنامه پزشکی
طب و تزکیه

علمی
پژوهشی
وزارتین

چهارم

عملکرد زیست محیطی در سازمانهای آموزش عالی

دانشگاه دانشبنیان

واسطهای خلق دانش بهمنظور ارایه مدل

مدل در دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یف
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ISSN:
22516506
Online
ISSN:
23452757
ISSN:
20086369
E- ISSN:
2423723X
16082397
22516239

سال دوازدهم،
شماره ،46
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های مادر تخصصی
تولید نیروی برق
حرارتی لوشان

شروع کار :دی ماه 1398
وضعیت طرح :در دست اقدام

با اعتبار مالی
پژوهشکده مهندسی
و علوم پزشکی بنیاد
شهید استان تهران

شروع کار :تیر ماه 1398
وضعیت طرح :در دست اقدام

با اعتبار مالی معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی سراسر کشور
(طرح ملی)

شروع کار :مهر ماه 1399
وضعیت طرح :در دست اقدام

رتبهبندی و اولویت بندی خدمات ایثارگران با استفاده از الگوی
تصمیمگیری چندمعیاره

مجری

بازبینی و بازنگری نظام آموزش عالی سالمت به منظور افزایش
تابآوری در مقابل همهگیری بیماری کرونا و بحرانهای مشابه

همکار

•

سوابق فعاليتهاي آموزشي

مؤسسه محل تدریس
سازمان امور مدارس سما−
دانشگاه آزاد اسالمی ساری
پیشروگامان
مفسسه فرهنگی
−
با مجوز رسمی از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی

نام دوره /درس

تاریخ

گواهینامه تحصیلی دوره مهارتهای تعلیم و تربیت زبان انگلیسی()T.T.C

()1379

گواهینامه دوره آموزشی اینترنت

()1382

15

مازندران
مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره مهارتهای اخالق حرفهای

1389/10/20

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره مقالهنویسی به زبان انگلیسی

1389/11/20

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره مهارتهای تعلیم و تربیت()2

1390/7/5

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد علی آباد کتول

گواهینامه دوره مقالهنویسی به زبان فارسی،

1390/7/9

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره مهارتهای آموزش وبالگ نویسی،

1390/9/1

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد علیآبادکتول

گواهینامه دوره مهارتهای تعلیم و تربیت(،)3

1390/9/12

استان
هیئت پزشکی ورزشی −
مازندران شهرستان ساری

گواهینامه دوره آموزشی ،تخصصی و کارگاهی روانشناسی و فوریتهای پزشکی،

1390/12/18

استان
دانشگاه علوم پزشکی −
مازندران شهرستان ساری

گواهینامه دوره آموزشی تئوری و بالینی امداد و فوریت های پزشکی در سوانح،

1391/1/20

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره مهارتهای ،END NOTE

1391/2/22

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره مهارتهای اصول مشاوره در رابطه انسانی با دانشجویان،

1391/4/2

گواهینامه دوره آموزشی ،تخصصی و کارگاهی باا عنااوین روانشناسای ،بیمااریهاای شاایع در بحاران و حاوادث،

1391/6/2

استان
هیئت پزشکی ورزشی −
مازندران شهرستان ساری

آسیبهای شانه و اقدامات درمانی

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد علیآبادکتول

گواهینامه دوره مهارتهای معرفتشناسی اسالمی،

1391/7/5

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد علیآبادکتول

گواهینامه دوره مهارتهای تعلیم و تربیت (،)1

1391/8/8

گواهینامه دوره آموزشی ،تخصصی و کارگاهی  CPRپیشرفته ،حمل و جابجایی مصادوم و فوریتهاای پزشاکی در

1391/8/18

استان
هیئت پزشکی ورزشی −
مازندران شهرستان ساری

حوادث و ورزش

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره آشنایی با اصول طراحی سفاالت امتحانی،

1391/5/5

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد

گواهینامه دوره مقالهنویسی به شیوه نوین،

1392/4/8

16

واحد ساری
مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد علی آباد کتول

گواهینامه دوره مهارتهای اصول تعلیم و تربیت اسالمی،

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره آموزشی درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر،

1391/11/16

1392/6/2

علوم گواهینامه مهارتهای اندیشه سیاسی و تاریخ و فلسفه علام ،طارح ضایافت اندیشاه اسااتید ،مرکاز هام اندیشای
مجموعه فلسفی دانشگاه −
پزشکی گرگان
استادان و نخبگان دانشگاهی و اداره کارگروه ها و میزهای تخصصی،

1392/6/13

گواهینامه دوره آموزشی ،تخصصی و کارگاهی  CPRپیشرفته ،حمل و جابجایی مصدوم و فوریتهای پزشاکی در

1392/8/16

استان
هیئت پزشکی ورزشی −
مازندران شهرستان ساری

حوادث و ورزش

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره جلسه هم اندیشی تحت عنوان" ماهواره و تأثیر آن بر خانواده"،

1393/6/18

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره آموزشی تحت عنوان "قرآنشناسی"،

1393/8/24

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره "مفلفههای اخالق حرفهای با الگوگیری از مبانی دینی"،

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره جلسه هماندیشی تحت عنوان" اقتصاد مقاومتی"،

1395/8/17

دانشگاه علوم پزشکی و −
خدمات درمانی مازندران

گواهینامه اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مدیریت منابع در نظاام ساالمت باا محوریات

1395/08/25

دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
جویبار
مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری ،دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری
مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد

واحد ساری
مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

1394./12/19

منابع پایدار و اقتصاد مقاومتی ،بر اساس مجوز شماره /209/4601د
گواهینامه شرکت در هماندیشی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل موضوع جلسه "عفاف و حجاب"

1395/8/17

گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان" دانشگاه در تراز انقالب اسالمی" ،به مدت  3ساعت،

1396/10/24

گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان "تمدن پژوهی -دانشگاه تمدنساز" ،نشست هم اندیشای باه مادت 5

 1396/9/25و
1396/9/2و 9
.1396/9/

گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان" سبف زندگی اسالمی در منظر قرآن و پیامبر گرامای(ص)" ،نشسات

1397/8/14

ساعت،

هم اندیشی به مدت  2ساعت،

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان "تربیت فرزند" ،نشست هم اندیشی به مدت  2ساعت،

1397/8/29

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه حضور در نشست علمی -فرهنگی و سیاسی ،با استناد به آیین نامه طرح داناش افزایای و توانمندساازی

1397/10/8

اعضای هیات علمی ،نشست هم اندیشی به مدت  2ساعت

17

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری ،دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری

گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان"نقش زبان در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسالمی" ،به مدت  3ساعت،

1397/10/24

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری ،دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری

گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان "هویتیابی و پرهیز از خودباختگی" ،به مدت  2ساعت،

1397/12/13

سازمان آموزش فنی و حرفه−ای گواهینامه «مربیگری پداگوژی بینالمللی ساازمان آماوزش فنای و حرفاهای کشاور ،وزارت تعااون ،کاار و رفااه
کشور ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شماره .mfm/97/701
اجتماعی
دانشگاه پیام نور استان −
مازندران
مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

شرکت در میزگرد تخصصی با حضور اساتید دانشگاهها و مدیران سازمانهای ماردم نهااد در امار مباارزه باا ماواد
مخدر و اهمیت حضور نخبگان در کاهش آسیبهای اجتماعی ،به مدت  3ساعت؛

تاریخ صدور:
،1397/11/6
سهشنبه
97/11/9

از تاریخ
گواهینامه شرکت در دوره آموزشی(هشتمین بهار قرآن) «تفسیر سوره حشار کاد شناساه  ،33660باه مادت 4
 1398/2/16تا
ساعت،
.1398/3/13

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد علمی ،نشست هم اندیشی به مدت  4ساعت،
اسالمی واحد ساری ،دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبر،

گواهینامه حضور در نشست علم و دین ،با استناد به آییننامه طارح داناشافزایای و توانمندساازی اعضاای هیاات

1398/4/1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری ،مرکز رشد واحدهای
فناور و معاونت پژوهش و
فناوری

گواهینامه اولین استارت آ ویکند ( )Startup Weekendایدههای خالقانه ،پویش کارآفرینی ،به مدت  3روز،

 20تا  22آذر
1398

مرکز مطالعات و آموزش−
نیروی انسانی دانشگاه آزاد
واحد ساری

گواهینامه شرکت در دوره آموزشی معرفتافزایی ،دفتر هماندیشی (تجلی عاشورایی در دفاع مقدس ،دیروز ،اماروز،

 6و  7مهر
1399

دانشگاه آزاد اسالمی /هیأت
اندیشهورز استان مازندران

فردا) ،به مدت  6ساعت،
کرسی نظریهپردازی علمی ترویجی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت دانشگاهپژوهی در ایران (نقاط قوت و ضعف)

سخنران

یکشنبه
1399/12/17

دانشگاه آزاد اسالمی /معاونت کرسی آزاد اندیشی با عنوان «حضور اجتماعی زنان در جامعه و جایگاه مادری
داور
بانوان بسیی استان مازندران

1399/12/17

دانشگاه آزاد اسالمی /معاونت کرسی آزاد اندیشی با عنوان «شاخصههای سبف زندگی اسالمی -ایرانی زنان و خانواده در دوران پاندمی کووید
ناقد
بانوان بسیی استان مازندران 19

1400/1/22

علی تدوین و تنظیم برنامه درسی کارگاه آموزشی"مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی در سازمان" ،شناسه ،6064
دانشگاه آزاد اسالمی واحد −
آباد کتول
دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری

تدوین و تنظیم برنامه درسی کارگاه آموزشی"کاربرد و شناسایی انواع هوش (هوش هیجانی ،هوش معنوی ،هاوش

اردیبهشت
1392
بهمن 1395

سازمانی ،هوش فرهنگی ،هوش اقتصادی و هوش سیاسی) در سازمانها" ،شناسه ،2345
تدوین و تنظیم برنامه درسی کارگاه آموزشی"مهارتهای ارتباطی مفثر با مدیریت ذهن" ،شناسه ،1278

بهمن 1395

استان
شرکت آب و فاضالب −
مازندران و سپاه کربالی استان اصالح الگوی مصرف آب با همکاری شرکت آب و فاضالب استان مازندران و سپاه کربالی استان مازندران.
مازندران

کسب عنوان پژوهشگر و مقاله برتر با عنوان "بهینهساازی مصارف آب باا الگاوی اقتصااد مقااومتی" در جشانواره « مهر 1397

دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری

کسب عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش در استان مازندران

18

دی 1397

دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری

سخنران ویژه جشنواره «توسعه و ترویی طرح تعاون اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری

شرکت در اولین استارت آ ویکند «ایدههای خالقانه پویش کارآفرینی به عنوان عضو هیأت تخصصی و مدیر گروه  20تا  22آذر
ماه 1398
دکتری کارآفرینی

ف.ا.ا.
دفتر تحقیقات کاربردی −
مازندران

شرکت در میزگرد علمی با عنوان « بررسی رویکردهای کاهش استرس و عملکرد شخصی کارکناان ف.ا.ا .مازنادران 1399/9/23

آزاد
سازمان مرکزی دانشگاه −
اسالمی

 10دی 1397

به عنوان مدیر علمی به مدت  3ساعت
عضویت دایم در «کمیسیون تعیین اعتبار نشاریات حاوزه علاوم انساانی و هنار در ساازمان مرکازی دانشاگاه آزاد از تاریخ
1399/12/04؛
اسالمی
شماره
//63376ص.99/

آزاد
سازمان مرکزی دانشگاه −
اسالمی

مدیر گروه دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

(-1399
)1398

آزاد
سازمان مرکزی دانشگاه −
اسالمی

مدیر گروه دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

(-1399
)1398

آزاد
سازمان مرکزی دانشگاه −
اسالمی

مدیر گروه دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

(-1399
)1398

آزاد
سازمان مرکزی دانشگاه −
اسالمی

مدیر گروه دکتری تخصصی برنامهریزی درسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

(-1399
)1398

آزاد
سازمان مرکزی دانشگاه −
اسالمی

مدیر گروه دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

(-1399
)1398

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ساری

عضو کارگروه توان علمی علوم تربیتی جهت انجام مصاحبه علمی از متقاضی جذب واحد ساری

یکشنبه،
 94/6/21ساعت
9

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علیآباد کتول

عضویت در کمیته علمی اولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

 20آبان 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تالش

عضویت در کمیته علمی اولین همایش گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی ،کانون فرهنگی هنری بقیه ا ...اعظم (عی)

اداره کل دانشپژوهان و

بهمن 1395

تالش
عضویت ویژه در پژوهشگران ،نخبگان و سرآمدان جامعه ایثارگری بنیاد شهید و ایثارگران کشور

1397

تشکلهای شاهد و ایثارگر
تهران
دانشگاه آزاد اسالمی در استان
مازندران
−

عضویت در شورای تدوین برنامه جامع دانشگاه آزاد اسالمی در استان مازندران

انجمن مدیریت راهبردی ایران

عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیف ،با مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،

1397
مهر 1398

شناسه ملی ،10100574607 :شماره ثبت15609 :
−
سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان مازندران
دانشگاههای علمی کاربردی
−
استان مازندران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری
−

عضو کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران

مهر 1398

عضو شورای علمی و پژوهشی بسیی اساتید در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران .شماره حکم:

1398/7/14

 /98/022ب 1
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری (دانشکده علوم انسانی)
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از تاریخ 98/2/4
تاکنون

دانشگاه آزاد اسالمی واحد−
ساری

استاد مشاور فرهنگی – تربیتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

1399/8/17

دانشگاه آزاد اسالمی استان−
مازندران

عضو هیأت اندیشهورز تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران

1399/8/25

آموزش و پرورش استان −
مازندران

عضویت در کارگروه آموزش و پرورش با عنوان « پویش کرونا در عرصهی آموزش عالی

در راستای اجرایی

کردن این پروژه در زمینه حکمرانی جهان پساکرونا ،چالشها و راهبردها؛ که نتایی ان به صورت یف جلد گزارش

از فروردین تا
خرداد 1399

تحت عنوان "دفتر سوم -آموزش و پرورش" به چا رسیده است.
معاونت علوم انسانی و هنر−
واحد اصفهان (خوراسگان)

عضویت در کارگروه همایش ملی با عنوان « علوم انسانی و حکمت اسالمی  ،برگزارکننده :معاونت علوم انسانی و

تاریخ عضویت
 99/11/8؛
تاریخ برگزاری
همایش :آبان
.1400

عضویت در کارگروه علوم تربیتی با عنوان «شیوهنامه بازنگری/تدوین برنامه درسی -غیرمصوب

تاریخ عضویت
99/11/2
تاکنون

هنر واحد اصفهان (خوراسگان) با همکاری استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،مرکزی ،کرمانشاه و واحدهای علوم
تحقیقات و نجفآباد و استاد فرشچیان.

−
مرکز مطالعات ،برنامهریزی−و
دفتر
تعالی علوم انسانی و هنر؛ −
مطالعات ،برنامهریزی و تعالی
برنامه درسی
بسیی اساتید دانشگاه جامع−
علمی کاربردی استان
مازندران

عضو شورای عالی مطالعات راهبردی استارت آ ها و کسب و کارهای نوپا ،شماره حکم/98/020 :ب .1

در تاریخ
1398/8/4

دانشگاه آزاد اسالمی ساری−

عضو کارگروه توان علمی «مدیریت آموزشی جهت انجام مصاحبه علمی از متقاضی جذب واحد ساری

یکشنبه،
98/11/13
ساعت 14

دانشگاه آزاد اسالمی استان−
مازندران

عضویت اصلی در شورای استانی امور زنان و خانواده

از تاریخ99/5/5
تاکنون

عضویت در هفدهمین جلسه «کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد

دوشنبه مورخ
 99/8/26از
ساعت 9-11

عضویت در هجدهمین جلسه «کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد

دوشنبه مورخ
 99/9/17از
ساعت 9-11

حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی
حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی

اسالمی ؛ به صورت مجازی.

اسالمی ؛ به صورت مجازی

حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی

عضویت در نوزدهمین جلسه «کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد دوشنبه مورخ
 99/10/8از
اسالمی ؛ به صورت مجازی
ساعت 10-12

حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی

عضویت در بیستمین جلسه «کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد

دوشنبه مورخ
 99/10/29از
ساعت 9-11

عضویت در بیست و یکم جلسه «کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد

دوشنبه مورخ
 99/11/20از
ساعت 9-11

عضویت در بیست و دوم جلسه «کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد

دوشنبه مورخ
 99/12/11از
ساعت 9-11

حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی

اسالمی ؛ به صورت مجازی.

اسالمی ؛ به صورت مجازی.

حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی

اسالمی ؛ به صورت مجازی.

حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی

عضویت در بیست و سوم جلسه «کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد دوشنبه مورخ
 1400/2/06از
اسالمی ؛ به صورت مجازی.
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ساعت -11:30
9:30
حوزه علوم انسانی و هنر−
دانشگاه آزاد اسالمی

•

عضویت در بیست و چهارم جلسه «کمیسیو ن تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد دوشنبه مورخ
 1400/3/24از
اسالمی ؛ به صورت مجازی.
ساعت 9-11

داوري ،ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي -پژوهشي
نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاری با مجله

مدت همكاری
از

لغایت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ساری

سردبیر و عضو هیأت
تحریریه و داور

مهر
1398

تاکنون
1400

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی استان
مازندران

عضو هیأت تحریریه و
داور

فروردین
1399

تاکنون
1400

دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

عضو هیأت تحریریه و
داور

آذر
1399

تاکنون
1400

دانشگاه آزاد اسالمی استان

عضو هیأت تحریریه و
داور

آذر
1399

تاکنون
1400

دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت

داور

1392

تاکنون
1400

−

فصلنامه " برنامهریزی منطقهای" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت

داور

1396

−

فصلنامه "آیندهپژوهی مدیریت" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه آزاد اسالمی علوم
تحقیقات تهران

داور

1395

تاکنون
1400
تاکنون
1400

−

فصلنامه "مطالعات برنامهریزی آموزشی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه مازندران

داور

1393

نشریه "پژوهشهای تربیتی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه خوارزمی

داور

اسفند
1399

تاکنون
1400
تاکنون
1400

−

فصلنامه " پژوهش در برنامهریزی درسی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان

داور

1396

−

دوفصلنامه "مدیریت بار آماوزش ساازمانهاا" باا رتباه علمای پژوهشای

انجمن مدیریت آموزشی ایران

داور

1396

تاکنون
1400
تاکنون
1400

دانشگاه اهواز

داور

1396

داور

مهر
1395

تاکنون
1400
تاکنون
1400

1396

تاکنون
1400

1397

تاکنون
1400

−

فصلنامه «فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

با رتبهی

()ISC
−

فصلنامه «دانش انتظامی مازندران با رتبه علمی تخصصی

فصلنامه «آموزش و بهسازی منابع انسانی با رتبه علمی پژوهشی
−

فصلنامه «آموزش و پرورش متعالی با رتبه علمی پژوهشی

−

دوماهنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی با رتبه علمی پژوهشی

−

کردستان /سنند
وزارتین

وزارتین
−

دوفصلنامه " علوم تربیتی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

−

فصلنامه "مدیریت فرهنگی" با رتبه علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسالمی
علوم تحقیقات تهران

−

فصلنامه "رهبری و مدیریت آموزشی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه آزاد اسالمی
گرمسار

داور

−

فصاالنامه انگلیساای " "Education Experiencesبااا رتبااه علماای

دانشگاه آزاد اسالمی
المرد

داور

پژوهشی
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−

فصلنامه " پژوهشهای ارتباطی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

−

فصلنامه " ابتکار و خالقیت در علاوم انساانی" باا رتباه علمای پژوهشای

باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی

−

فصلنامه " پژوهشهای مدیریت انتظامی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

انجمن پژوهشهای انتظامی
ایران

داور

−

فصلنامه " نوآوریهای مدیریت آموزشی" با رتبه علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

داور

دی
1399

−

دوماهنامه "راهبردهای آموزش در علوم پزشکی" با رتبه علمی پژوهشای

معاونت آموزش دانشگاه علوم
پزشکی بقیهاهلل (عی(

داور

بهمن
1399

وزارتین

وزارتین
−
−

سازمان صدا و سیما تهران (زیر
نظر مرکز تحقیقات صدا و سیما
کشور)

داور

1397

تاکنون
1400

داور

1398

تاکنون
1400

مهر
1399

تاکنون
1400
تاکنون
1400
تاکنون
1400

داور

بهمن
1399

تاکنون
1400

−

فصلنامه "تعالی بالینی" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی مازندران

داور

اسفند
1399

تاکنون
1400

−

کتاب دانشگاهی با عنوان «اصول سرپرستی در تربیت بدنی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:
دانشگاه فنی و حرفهای

داوری کتاب

تاریخ
داوری:
/8/25
.1399

−

کتاب دانشگاهی با عنوان «کارآفرینی اجتماعی در ورزش

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:
دانشگاه فنی و حرفهای

داوری کتاب

تاریخ
داوری:
/9/5
.1399

−

کتاب دانشگاهی با عنوان «سازمان و وظایف انبارها

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:
دانشگاه فنی و حرفهای

داوری کتاب

تاریخ
داوری:
/10/6
.1399

−

کتاب دانشگاهی با عنوان «رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

سامانه تأمین و تولید محتوای
علمی دانشگاه فرهنگیان

داوری کتاب

تاریخ
داوری:
/11/18
.1399

فصلنامه " مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی" باا رتباه

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران مرکزی

علمی پژوهشی

• سوابق برگزاری کارگاه آموزشي
عنوان کارگاه

محل برگزاری کارگاه

تاریخ برگزاری

−

تدریس کارگاه آموزش منابع انسانی (مدیریت نیروی انسانی) ،کارکنان 4 ،ساعت،

بانف ملی استان مازندران

فروردین 1390

−

تدریس در کارگاه آموزشی بانوان فرهیخته واحد ساری ،تحت عنوان «نقاش زناان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تاریخ 1395

فرهیخته کارآفرین در اقتصاد مقاوتی به مدت  4ساعت،
−

تدریس در کارگاه آموزشی گروه ورزشی و تربیت بدنی واحد ساری ،تحات عناوان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تاریخ 1395/12/24

«کارآفرینی در گردشگری ورزشی به مدت  3ساعت،
−

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "پروپوزالنویسی و استخرا مقاله از پایاننامه"،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

بهمن 1395

−

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " زبان بدن ( ،" )Body Language

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

بهمن 1395

−

برگزاری کارگاه آموزشی"کاربرد و شناسایی انواع هاوش (هاوش هیجاانی ،هاوش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

بهمن 1395
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معنوی ،هوش سازمانی ،هاوش فرهنگای ،هاوش اقتصاادی و هاوش سیاسای) در
سازمانها" ،شناسه 2345
−

برگزاری کارگاه آموزشی"مهارتهای ارتبااطی مافثر باا مادیریت ذهان" ،شناساه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

بهمن 1395

1278
−

گروه تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزشی
واحد ساری

تدریس در کارگاه آموزشی ،تحت عنوان «تکنیفهای مهارتهای ارتباطی موثر باا
مدیریت ذهن به مدت  6ساعت

−

تدریس کارگاه آموزش منابع انسانی(مدیریت تعارض و فنون مذاکره) 4 ،ساعت،

−

تدریس کارگاه آموزش ضمن خدمت با موضوع (آموزش مهارتهاای ارتبااطی)3 ،

تاریخ 1396/6/21

مدیران دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران

 2آذر 1396

آموزش و پرورش استان مازندران

 15دی 1397

ساعت،
−

تدریس کارگاه آموزشی (تکنیفها و فنون بهبود سیستم ها) 8 ،ساعت (دو روزه)،

کارکنان اداره پزشف قانونی استان مازندران

 17و  19دی 1397

−

تدریس کارگاه آموزشی (مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی) 4 ،ساعت،

کارکنان آموزشی کلیه ادارات استان مازندران

 12دی 1397

−

تدریس کارگاه آموزش ضمنخدمت با موضوع (فنون مهارت های ارتباطی مافثر و

اداره آموزش و پرورش قائمشهر

 1و  3بهمن 1397

انضباط اداری)( ،دو روزه)،
−

تدریس کارگاه آموزش مربیگری پداگوژی( ،دو روزه)

−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «زبان تخصصی امور اداری و سازمانی باه مادت

سازمان فنی و حرفهای در مجتمع فنی مازندران
شهر بابل

 24بهمن و  6اسفند 1397

دانشگاه مازندران بابلسر

 24بهمن 1397

 4ساعت با برگزاری آزمون و ارزیابی،
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «تدوین پروپوزال  ،به مدت  4ساعت،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تاریخ 1398/6/11

−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «روش تادوین مقالاه  ،باه مادت  4سااعت ،بار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تاریخ 1398/9/12

اساس مجوز شماره /81/48570ص 98/م .98/8/11
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «روش تدوین پایان نامه  ،به مدت  4سااعت ،بار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تاریخ 1398/9/17

اساس مجوز شماره /81/48570ص 98/م .98/8/11
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «پیچیدگی اقتصادی و مقابله باا تحاریمهاا  ،باه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تاریخ .1398/9/19

مدت  4ساعت ،بر اساس مجوز شماره /81/48570ص 98/م .98/8/11
−

تدریس سخنرانی آموزشی با عنوان «مهارتهای ارتباطی مفثر با مدیریت ذهان ،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تاریخ 1398/9/25

به مدت  2ساعت( ،هفته پژوهش)،
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «تکنیفهای برنامهریزی در سازمان  ،به مدت 3

اداره کل گردشگری استان مازندران

تاریخ 98/11/7

ساعت،
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «صالحیتهای تدریس و روشها و فنون تدریس

اداره کل گردشگری استان مازندران

تاریخ 98/11/13

مربیان  ،به مدت  4ساعت،
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «زبان تخصصی امور اداری و سازمانی باه مادت

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 17شهریور تا  2مهر 1399

 12ساعت با برگزاری آزمون (مجازی)،
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «زبان تخصصی امور اداری و سازمانی باه مادت

دانشگاه انوشیروانی بابل

 14دی تا  4بهمن 1399

 12ساعت با برگزاری آزمون (مجازی)،
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان «ارتقاک کیفیت تادریس بار مبناای باهکاارگیری
طراحی آموزشی  ،به مدت  16ساعت ،بر اساس مجاوز ساازمان مرکازی دانشاگاه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
(برای اعضای هیأت علمی)

از تاریخ  1399/12/2تا
تاریخ 1399/12/16

آزاد اسالمی /دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی ،شناسه تدریس.7131 :
−

تدریس کارگاه آموزشی با عنوان « تدریس اثربخش در کالس مجازی  ،باه مادت
 8ساعت ،بر اساس مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی /دفتار مطالعاات و
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
(برای اعضای هیأت علمی)

از تاریخ  1400/2/5تا تاریخ
1400/2/19

آموزش نیروی انسانی،

•

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
عنوان پایان نامه /رساله

.1

مقطع

دانشگاه

پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری و
واحد علیآباد کتول

نقش راهنما :بیش از  300رشته مدیریت آموزشی ،مدیریت آموزش عاالی،
مدیریت دولتی ،برناماهریازی درسای و آموزشای ،روانشناسای ،تکنولاوژی

رساله دکتری

آموزشی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت اجرایای و مادیریت بازاریاابی(-1391
تاکنون  )1400دفاع شده و در دست اقدام؛
نقش مشاور :بیش از  300رشته مدیریت آموزشی ،مدیریت آموزش عالی،
مدیریت دولتی ،برنامهریزی درسی و آموزشی ،روانشناسی ،تکنولوژی
آموزشی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی(-1391
تاکنون  )1400دفاع شده و در دست اقدام؛
نقش داور :بیش از  400رشته مدیریت آموزشی ،مدیریت آموزش عالی،
مدیریت دولتی ،برنامهریزی درسی و آموزشی ،روانشناسی ،تکنولوژی
آموزشی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی(-1391
تاکنون  )1400دفاع شده و در دست اقدام؛

پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری و
واحد علیآباد کتول

پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری و
واحد علیآباد کتول

رساله دکتری

رساله دکتری

با احترام
مریم تقوایی یزدی
1400/03/22
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