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 بسمه تعالي               

 ساری   محل تولد:              6/1353/ 28 سال تولد:             مریم تقوایی یزدی     :نام و نام خانوادگي

 متاهل   وضعیت تاهل:

 09111539743  : تلفن

 m_taghvaeeyazdi@yahoo.com    آدرس پست الكترونیك :

 

 سوابق تحصيلي  •

 الف( تحصيالت  

 دکتری  کارشناسي ارشد  کارشناسي  مقطع تحصیلي 

 مدیریت آموزشی  مدیریت آموزشی  مترجمی زبان انگلیسی  رشته تحصیلي 

    گرایش 

 

 تحصيلي هاي نامهب( پايان 

 استاد راهنما  مقطع تحصیلي  نامه عنوان پایان

 دکتر کیومرث نیاز آذری کارشناسی ارشد  و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری  مرزی آموزان  دانش سه پیشرفت تحصیلی مقای

 دکتر کیومرث نیاز آذری دکتری مازندران استان های آزاد بسیار بزرگ  ارایه مدل توانمندسازی مدیران دانشگاه

 

 سوابق فعاليت هاي پژوهشي •

 الف( كتب  

)ترجمه،   اثر نوع  ر/ همكارانهمكا عنوان کتاب

تألیف، گردآوری،  

 ویرایش( 

 سال چاپ شهر و کشور محل نشر ناشر

اساسی   .1 مباحث  خالصه 

و  برنامه  آموزشی  ریزی 

تشریحی(    –درسی)تستی

و   ارشد  کارشناسی  کنکور 

 دکتری

 

 

 قاسمعلی طالبی

 

 

 

 تألیف

 

 

 

انتشارات  

 مهرالنبی

 

 

 

 قایمشهر 

 

 

 
1386 

 

علوم .2 جامع   تربیتی  فرهنگ 

-برنامه  ، موزشیآ)مدیریت  

ریزی  ،  موزشیآریزی   برنامه 

تکنولوژی  و  درسی  

  موزشی...(آ

 

 
 کیومرث نیاز آذری 

 

 

 

 تألیف

 

 

 

 

 
 انتشارات شیوه 

 

 

 
 تهران 

 

 
1388 

 

 یهزاره در سازمانی فرهنگ .3

  سوم

 

 کیومرث نیاز آذری 

 

 تألیف

 

 ه انتشارات شیو

 

و   1389 تهران 

1395 

)چااااا  

و  دوم 

ویراساات 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=167072
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 جدید(

 مدیریت و سازمان هاینظریه .4

  سوم یهزاره در

 کیومرث نیاز آذری 

 مرضیه نیاز آذری

 

انتشارات   تألیف

 مهرالنبی

 

 قایمشهر 

 

و   1389

  1397و 1394

)چا    1398و 

پنجم و 

 ویراست جدید( 

توانمندسازی مدیران   .5

های  رویکردی برای سازمان)

 ( ی سوم  هزاره

 مریم تقوایی یزدی 

 

انتشارات   تألیف

 مهرالنبی

 

 قایمشهر 

 

1394 

 

در   .6 رهبری  به  نوین  نگرشی 

 ی سوم  هزاره

 مریم تقوایی یزدی 

 

 انتشارات شیوه  تألیف

 

)چا    1395 تهران 

 ( 1398دوم، 

تئوری .7 تخصصی،  های  زبان 

مدیریت   مدرن 

(Management 

Modern Theories ) 

 مریم تقوایی یزدی 

 

یفتأل  انتشارات شیوه  

 

 1395 تهران 

در  فرصت .8 کارآفرینی  های 

 ی سوم  هزاره

انتشارات عصر   تألیف سیدمهدی خاکزادیان 

 ماندگار 

 ساری 

 

1395 

در   .9 مدیریت  تخصصی،  زبان 

سوم  هزاره ی 

(Management in The 

ThirdMillennium )  

 
 مریم تقوایی یزدی 

 

  تألیف
 انتشارات شیوه 

 

 
 تهران 

 
1397 

 ه کارآفرین  دانشگا . 10

 

 محمد صالحی 

 

انتشارات   تألیف

دانشگاه آزاد  

 اسالمی 

 واحد ساری 

 

1398 

آموزش   . 11 در  سیاستگذاری 

 عالی  

 انسیه پوالدی

 

 انتشارات شیوه  تألیف

 

 ( 1399 بهار ) تهران 

 کلیاتی بر آموزش کارآفرینی   . 12

 

انتشارات علیم   تألیف دقیق  گالره محقق

 نور 

 ( 1399 بهار ) ساری 

 

 

آینده اندازی  چشم . 13 و  به  نگری 

 پژوهی آینده

 

 

 
 پور محمد تقی

 جالل عبدی 

 

 

 تألیف

 

)انتشارات مرکز  

مطالعات،  

تحقیقات و  

-تدوین آیین

های رزمی  نامه

 ( نزاجا

 
 تهران 

 
  تابستان)

1399 ) 

حرفه  . 14 رهبران  اخالق  در  ای 

   آموزشی

انتشارات   تألیف دقیق  گالره محقق

 ساواالن 
)تابستان   تهران 

1399 ) 

جه . 15 به  رویکرد  شدن  انی 

 آموزش  

 منظر صادقی 

 

انتشارات   تألیف

 ساواالن 
( 1399)پاییز  تهران   

قابلیت . 16 با  آموزش  محور 

راستای   )در  مجازی  رویکرد 

 دانشگاه نسل چهارم( 

 منظر صادقی 

 

انتشارات   تألیف

 ساواالن 
( 1399)پاییز  تهران   

 

اقتصاد   . 17 بر  کارآفرین  دانشگاه 
  

 
)انتشارات مرکز  

مطالعات،  
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 بنیان  دانش 

 

 پور محمد تقی

 جالل عبدی 
 تألیف

 

 

تحقیقات و  

-تدوین آیین

های رزمی  نامه

 نزاجا( 

  زمستان ) تهران 

1399 ) 

 

مدیریت   . 18 و  اخالقی  شایستگی 

 شایستگی با رویکرد اسالمی  

 

 

 حسن غالمی 

 مهدی سوادکوهی 

 پور محمد تقی

 

 

 

 تألیف

 

 

)انتشارات مرکز  

مطالعات،  

تحقیقات و  

-تدوین آیین

زمی  های رنامه

 نزاجا( 

 
 تهران 

 
  زمستان )

1399 ) 

سازمان . 19 در  دانایی  -مدیریت 

 های آموزشی  

 مریم تقوایی یزدی 

 

 انتشارات شیوه  تألیف

 

  زمستان ) تهران 

1399 ) 

 های نظری کارآفرینی  بنیان . 20

 

انتشارات   تألیف سیدمهدی خاکزادیان 

 هوشمند تدبیر 
  زمستان ) تهران 

1399 ) 

 

 

 

 

 

 
 

رویکردهای نوین به پاژوهش  . 21

ی )تجرباااه هاااار دانشاااگاهد

ی پژوهشاااااای، روحیااااااه

پژوهشااگری، خودکارآماادی 

سااازی پژوهشاای و تجاااری

 تحقیقات(

 

 

 

 

 

 
 لیال مردانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تألیف
 

)در هفتمین  

جلسه هیأت  

اندیشه ورز  

استان مازندران  

/  19/9در تاریخ  

بررسی   1398

و مورد تایید  

قرار  

گرفت.کتاب  

همچنین  

توسط مرکز  

مطالعات و  

شورای  

انتشارات  

معاونت محترم  

علوم انسانی و  

بررسی،   هنر

تأیید و مجوز  

چا  اخذ  

 نمود.( 

 

 

 

 

 

 
سازمان مرکزی دانشگاه  

 آزاد تهران 

 

 

 

 

 

 
 ( 1400 بهار) 

ساازی تدریس مبتنی بر مدل . 22

ها در آموزش عالی: انواع مدل

سااازی در آمااوزش و ماادل

عااالی/ نویساانده: جااان  . 

 میالدی  2016گیلبرت/  

دانشجویان  مترجمین:  

مدیریت   رشته  دکتری 

ورودی     95آموزشی 

تقوایی   مریم  نظر  تحت 

 یزدی 

 

 

 ترجمه 

 )کتاب دانشگاهی( 

 

انتشارات علیم  

 نور 

 

 
 ساری 

 

( 1396)چا    

ارزیاااابی نتاااایی یاااادگیری در . 23 −

: نویساندگان و مافلفین /آموزش عالی

کارین ترمبالی، دیانا الالنست، دباورا 

 میالدی  2012/روزیور

 

: دانشاااجویان متااارجمین −

دکتااری رشااته ماادیریت 

ورودی   عاالی   95آموزش 

نظار ماریم تقاوایی  تحت 

 یزدی

 

 
 ترجمه 

 )کتاب دانشگاهی( 

 

 

 

 

انتشارات علیم  

 نور 

 

 

 
 ساری 

 

 

( 1396)چا    
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های سیسااتم ارزیااابی آموزشاای:. 24 −

: های نهااااادیهنجاااااری و شاااایوه

ی درسای های جدید در برنامهدیدگاه

ده: دیویاد یادگیری و ارزیابی/ نویسان

ناشاااار:  /ماااایالدی 2016اسااااکات/

 اِشپرینگر

مترجمین: دانشجویان  

ریزی  دکتری رشته برنامه

تحت   95درسی ورودی 

 نظر مریم تقوایی یزدی 

 

 
 ترجمه 

 )کتاب دانشگاهی( 

 

 

 

انتشارات علیم  

 نور 

 

 

 
 ساری 

 

 

 

( 1396)چا    

 

 

 

پااژوهش در ارتقااای کااارآفرینی: . 25 −

بردی های کاارها و توصایه»استراتژی

ی علماای موفااق / باارای یااف حرفااه

نویسانده: دیاان. ای. شاپرد/ دانشااگاه 

 2016ایندیانا، بلومینگتاون و آمریکاا/

 میالدی

متااارجمین: دانشاااجویان  −

دکتری رشاته کاارآفرینی 

در آمااوزش عااالی ورودی 

تحااات نظااار ماااریم  95

 تقوایی یزدی

 

 

 
 ترجمه 

 )کتاب دانشگاهی( 

 

 

 

انتشارات علیم  

 نور 

 

 

 
 ساری 

 

 

 

( 1396)چا    

گیری اطمینااان در تصاامیمعاادم. 26 −

کااارآفرینی: مزیاات رقااابتی خالقیاات 

اسااااتراتژیکی/ نویساااانده کتاااااب: 

پاناگوتیس ایی. پِتاراکیس و دیمیتارا 

پاای. کسنسااتانتاکوپولو/ انتشااارات پااال 

 یگریو و مف مایالن/ ایالات متحاده

 میالدی  2015آمریکا/

متااارجمین: دانشاااجویان  −

دکتری رشاته کاارآفرینی 

وزش عااالی ورودی در آماا

تحااات نظااار ماااریم  95

 تقوایی یزدی

 

 
 ترجمه 

 )کتاب دانشگاهی( 

 

 

 

انتشارات علیم  

 نور 

 

 

 
 ساری 

 

 

( 1396)چا    

−  

ایجااد ،  کیفیت در آموزش عالی».  27 −

ای  اثر مینگ چنگ ویژگی کار حرفه

 یمیالد  2016

 

 

 ابراهیم صالحی عمران 

 مریم تقوایی یزدی 

طاهره آقامیرزایی  

 محلی

 ی فشاناگلعلی 

 

 

 

 

 

جمه و تالیف تر  

 )کتاب دانشگاهی( 

 

 

وزارت  − انتشارات 

علوم تحقیقات و 

دانشگاه  فناوری، 

حرفاه و  ای فنی 

و پژوهشااااکده 

مطالعااااااااات 

فرهنگااااااای و 

 اجتماعی

 

 

 

 تهران 

 

 

 

 ( 1398)چا  

»آموزش و یادگیری بزرگساالن   . 28

     SUE نویسنده سوکِراس

(CROOS)   
 میالدی  2009

 

 

 دی مریم تقوایی یز

 

 

جمه و تالیف تر  

 )کتاب دانشگاهی( 

 

 

 

انتشارات علیم  

 نور 

 

 
 ساری 

 

 

 ( 1400 بهار )

نگرشی نوین به رفتار و روابط  . 29

های آموزشی  انسانی در سازمان

 ی سوم   هزاره

 

 مریم تقوایی یزدی 

 

ی علمی ویراستار  
 

  انتشارات

 مهرالنبی

 

 قایمشهر 

 

1392 

انتشارات عصر   ویراستاری علمی  مریم تقوایی یزدی  ال ا نوآوری و اشتغ    رینی،اکارآف. 30

 ماندگار 

 1395 ساری 

»آموزش و یادگیری  . 31

بزرگساالن  نویسنده سو کِراس  

(SUE CROOS )2009 ی میالد 

 

 مریم تقوایی یزدی 

 

 ویراستاری علمی 

 

 

انتشارات علیم  

 نور 

 
 ساری 

 

 ( 1400 بهار )
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رویکرد  .  32 با  کارآفرینی  آموزش 

 پسامدرن 

وایی یزدی مریم تق  ویراستاری علمی  

 

انتشارات علیم  

 نور 

  زمستان ) ساری 

1398 ) 

 

 

 ترويجي و ساير مجالت معتبر  -پژوهشي، علمي -علمي  ،ISI ،ISCدر مجالت  شر شدهتمن ب( مقاالت 

درجه   نام  مجله   عنوان مقاله  )گان( نویسنده

 مجله 

ریب  ض

تاثیر  

(IF) 

 سال چاپ

 کیومرث نیاز آذری 

 محمد صالحی 

 تقوایی یزدی مریم  

آموزان مرزی و عاادی پایاه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش −

 اول ابتدایی شهرستان ساری  

 

فصلنامه روانشناسی  

تربیتی/ دانشگاه آزاد  

 اسالمی واحد تنکابن 

علمی  

 پژوهشی

 
2008-
9414 

سال اول/شماره  

 1388یف/ پاییز 

 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 

ر ارتقاااک کااارآیی سااازمانی در گاارا دنقااش ماادیریت تحااول −

   دانشگاه های آزاد اسالمی بسیار بزرگ مازندران

فصلنامه علمی پژوهشی  

تحقیقات مدیریت  

 آموزشی واحد رودهن 

علمی  

 پژوهشی

 
2008-

6458 

سال اول/ شماره  

چهارم/ تابستان  

1389 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

حدهای دانشاگاه وا جهت توانمندسازی مدیران ارایه الگویی −

 ،  آزاد اسالمی استان مازندران منطقه سه

 

علمی   دوماهنامه

پژوهشی رهیافتی نو در  

 مدیریت آموزشی 

 :ISSN وزارتین
2008-
6369 

E- ISSN: 
-2423
X723 

سال پنجم،  

، تابستان  2شماره 

 18، پیاپی 93

 

 مریم تقوایی یزدی 
بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی باا مادیریت  −

 دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

پژوهشگاه علوم انسانی/  

  -دفتر مجله علمی 

پژوهشی علوم انسانی و  

 هنر

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
78433 
6298-

2538 

سال اول/شماره  

چهارم/  

16/1/1393  /

 166-185صص

 

 مریم تقوایی یزدی 
شااناختی آوری اطالعااات و توانمندسااازی روانرابطااه فاان −

 یران آموزش و پرورش منطقه یف ساریمد

پژوهشی   -فصلنامه علمی

آوری اطالعات و  فن

 ارتباطات در علوم تربیتی 

علمی 
 پژوهشی 

ISC 

 
0.094 

،  5دوره  ،6مقاله 

،  (20)پیاپی  4

،  1394تابستان 

 .115-97صفحه 

 

 مریم تقوایی یزدی 
رابطه هوش عاطفی و هاوش فرهنگای باا کیفیتای زنادگی  −

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

فصلنامه مدیریت  

  علوم تحقیقات فرهنگی

 ران ته

علمی 
 پژوهشی 

 

2008-

3327 
سال نهم، شماره  

سی ام، زمستان  

1394. 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 
 محمدی اعظم 

بررسی تأثیر هویات ساازمانی و فرهناگ ساازمانی در باروز  −

 رفتار شهروندی سازمانی با ارایه مدل مناسب  

 

 فصلنامه  

 وری مدیریت بهره

 
علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 
2008-
8736 

E- ISSN: 
-2476

7298 

 

سال نهم، شماره  

 . 1395، بهار 36

 

 مریم تقوایی یزدی 

 

 شاهروندی  رفتاار  و  روانای  ساالمت  با  ایحرفه  اخالق  رابطه −

   کارکنان  سازمانی

فصلنامه علمی پژوهشی  

تحقیقات مدیریت  

 آموزشی

علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-

6458 

سال هفتم،  

شماره چهارم،  

  1395تابستان 

 . (28)پیاپی 

 

 مریم تقوایی یزدی 

 

و   یباا اعتمااد ساازمان   یساالمت ساازمان   یهاارابطه مفلفه −

 آموزش و پرورش ساری    رانیدب   یاجتماع  یریپذتیمسئول

رهیافتی نو در   دوماهنامه

 مدیریت آموزشی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 
2008-
6369 

E- ISSN: 
-2423
X723 

سال هفتم،  

، پاییز  3شماره 

 .27، پیاپی 95

یم تقوایی یزدی مر  

 نیاز آذری  مرضیه

 

 ی و کاارآفرینیشهروند  رفتار  با  اجتماعی  سرمایه  بین  رابطه −

های آزاد اسالمی بسایار بازرگ اساتان دانشگاه  درسازمانی  

 مازندران

فصلنامه روانشناسی  

تربیتی دانشگاه آزاد  

 اسالمی واحد تنکابن 

علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-

9414 

سال  

هشتم/شماره  

،  1396اول/بهار 

http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
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. صص  29پیاپی 

22-1. 

 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 لیال مردانی 

 

ارایه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری  −

و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشاد 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

فصلنامه علمی پژوهشی  

 پژوهش اجتماعی

 
علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-

3726 

، شماره  9دوره 

-40، صص 35

/ تابستان  21

1396. 

 مریم تقوایی یزدی 

 

 

رابطه بین سارمایه فکاری باا کاارآفرینی درون ساازمانی و  −

 استان مازندران انتظامی فرماندهیعملکرد کارکنان  

فصلنامه دانش انتظامی  

 مازندران 

علمی  

 تخصصی

057/0  

http://ma
zandaran.

jrl.police.

ir 

سال هشتم،  

ه دوم)پیاپی  شمار 

(، تابستان  29

1396. 

 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 رضا کالیی دارابی 
 

توساعه بار آن  تاأثیرفنااوری و  لم ومدل مراکز رشد عارایه   −

آزاد اساالمی های  دانشاگاه  )مطالعه موردی  هاپایدار دانشگاه

 (استان مازندران

پژوهشنامه مدیریت  

 اجرایی دانشگاه مازندران 

علمی 
 ژوهشی پ

 وزارتین

ISSN: 
2008-
6237 

E- ISSN: 
-2476

5287 

، شماره  8دوره 

بهار و  ، 17

 . 1396 تابستان 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

 عاتکه گرزین 

 

ای در مفسسات آموزش عالی اساتان ارایه مدل اخالق حرفه −

 مازندران

ی آموزش جندی  توسعه

ی  شاپور اهواز/ فصلنامه

-عهمرکز مطالعات و توس

 ی آموزش علوم پزشکی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 

2251- 
6506 

Online 

ISSN: 
2345-
2757 

سال هشتم،  

نامه پاییز  ویژه

1396. 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 
 اعظم محمدی 

عاادالت سااازمانی، فرهنااگ سااازمانی در بااروز رفتااار  تااأثیر −

 نشهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش تهرا

 

رهیافتی نو در   دوماهنامه

 مدیریت آموزشی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 
2008-
6369 

E- ISSN: 
-2423
X723 

سال هشتم.  

. پاییز  3شماره 

 .31. پیاپی 96

 

 مریم تقوایی یزدی 

 

پژوهاای بااا تجربااه پژوهشاای و خودکارآماادی رابطااه آینااده −

پژوهشی دانشاجویان دوره کارشناسای ارشاد دانشاگاه آزاد 

 ی واحد ساریاسالم

پژوهی  مجله آینده

های  مدیریت )پژوهش

 مدیریت( 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
ISSN:  

-1605
2749 

، شماره  28وره د

، صص  110

، پاییز  85 -103

1396. 

 مریم تقوایی یزدی 

 حسین اسماعیلی 

 مصطفی فیض ثابت 

رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با متغیار  −

ی کارکنااان اداره شاایالت اسااتان امیااانجی اخااالق حرفااه

 مازندران

فصلنامه مدیریت  

  علوم تحقیقات فرهنگی

 تهران 

 
علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-

3327 

،  یازدهمسال  

شماره سی و  

دوم، تابستان  

1395. 

 

 مریم تقوایی یزدی 

ساز چهره چیت  

−  

 های اجتماعی با سالمت اجتماعی دانشجویانرابطه شبکه −

پژوهشی   -فصلنامه علمی

اطالعات و   آوریفن

 ارتباطات در علوم تربیتی 

علمی 
 پژوهشی 

ISC 

 
0.094 

،  5دوره  ،6مقاله 

،  ( 20)پیاپی  4

،  1394تابستان 

 .115-97صفحه 

رابطااه عاادالت سااازمانی و سااالمت رواناای در کارکنااان  − مریم تقوایی یزدی 

 استان مازندران  فرمانداری

مجله مهندسی فرایندها  

دانشگاه علوم پزشکی  

 مازندران 

علمی  

 ترویجی 

شماره  
 چهارم

 سال چهارم 
ISSN 
2345-
6736 

،  5دوره  ،6مقاله 

،  ( 20)پیاپی  4

،  1394تابستان 

 .115-97صفحه 

هاای ارایه مدلی برای دانشگاه کارآفرین مبتنای بار تکنیاف − مریم تقوایی یزدی 

 نگاری و تولید علم در نظام آموزشیآینده

رهیافتی نو در   دوماهنامه

 مدیریت آموزشی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 
2008-
6369 

E- ISSN: 
-2423
X723 

سال هشتم.  

. زمستان  4شماره 

 . 32.پیاپی 96

 کیومرث نیاز آذری 

 دی مریم تقوایی یز 
 صمد فدایی 

-های آیندهبررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مفلفه −

 نگاری و تولید علم

علمی پژوهشی  فصلنامه 

های مدیریت  نوآوری

 آموزشی

 
علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-

1138 

سال سیزدهم.  

. زمستان  1شماره 

 . 49.پیاپی 96

http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
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 مریم تقوایی یزدی 

 

 

 

−  

 خالقیت دانشجویان  نگری در برنامه درسی بارابطه آینده −

 

فصلنامه پژوهشی  

ریزی  پژوهش در برنامه

دانشگاه آزاد   درسی/

 خوراسگان اسالمی واحد 

 
علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
 
0.231 

سال  

دوره   ،پانزدهم

  31شماره ، دوم

  پاییز، (58)پیاپی 

، صفحه  1397

180-167. 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

اسماعیل نیا کامبیز   

های استان گلساتان تحلیل عملکرد آموزش مدیران دانشگاه −

 افزایی )سینرژی(با رویکرد رهبری هم

 

فصلنامه پژوهش در  

 های آموزشی نظام

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
0.452 

ویژه نامه، بهار  

1397. 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

اسماعیل نیا کامبیز   

هاای اساتان ای عملکارد مادیران دانشاگاهبررسای مقایساه −

 گلستان

 

فصلنامه رهبری و  

مدیریت آموزشی،  

می  دانشگاه آزاد اسال

 واحد گرمسار 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
2717-

1329271

7-1337 

، شماره  12سال 

، تابستان  2

. صص  1397

23-9. 

 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 حسنا کاشف 

ارایه مادل شافافیت ساازمانی در ارتبااط باا توانمندساازی  −

 جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران

 

فصلنامه پژوهش در  

 شی های آموز نظام

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
0.452 

ویژه نامه، بهار  

1397. 

 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 حسنا کاشف 

طراحی مدل شافافیت ساازمانی باه منظاور توانمندساازی  −

 مدیران دانشگاه آزاد اسالمی

 

فصلنامه رهبری و  

مدیریت آموزشی،  

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد گرمسار 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
2717-

1329271

7-1337 

، شماره  12سال 

، تابستان  2

. صص  1397

158-145. 

 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 رضا کالیی دارابی 

 

ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشاد و تاأثیر آن   −

 هابر توسعه پایدار دانشگاه

 

-فصلنامه مطالعات برنامه

دانشگاه  ریزی آموزشی 

 مازندران 

علمی 
 هشی پژو

 وزارتین

 

 
ISSN: 

2345-
3133 

 

، شماره  7دوره 

، پاییز و  14

،  1397زمستان 

-171صفحه 

146. 

تااأثیر فناااوری اطالعااات و ارتباطااات باار خودکارآماادی و  − مریم تقوایی یزدی 

 سازگاری اجتماعی دانشجویان

پژوهشی   -فصلنامه علمی

آوری اطالعات و  فن

 ارتباطات در علوم تربیتی 

علمی 
 پژوهشی 

ISC 

 
0.094 

،  9دوره  ،3مقاله 

،  ( 34)پیاپی  2

،  1397 زمستان

 .49-69صفحه 

 مریم تقوایی یزدی 

 عبداهلل خاوری 

بینای، تعیاین و هادایت نیازهاای ارایه مادل بهیناه پایش −

 آموزشی مهارتی معلولین در استان مازندران

 

آموزی  فصلنامه مهارت

سازمان آموزش فنی و  

 ای کشور حرفه 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
------- 

، شماره  7دوره 

25( ،9-1397  .)

.  103-128صص 

)مستخرجه از  

 رح پژوهشی(.ط

 
 مریم تقوایی یزدی 

شناساایی رابطاه باین کنجکااوی و خودشایرینی کارکنااان  −

دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد ساانند ، مقالااه تحقیقاااتی و 

 پژوهشی 

 

مجله مطالعات پژوهشی  

در مهندسی صنایع و  

انجمن پژوهش   / مدیریت

 های صنایع و مدیریت، 

تحقیقاتی و  

  پژوهشی

 وزارتین

 
------ 

 .1398  ،

.  52-45صص

شماره  

3jods450 . 

 

 مریم تقوایی یزدی 
ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران بر  −

اساس مدل تعالی سازمانی مدیریت کیفیات )بعاد شارکای 

 تجاری، منابع انسانی و فرایندهای سازمانی(

مجله مطالعات پژوهشی  

در مهندسی صنایع و  

انجمن پژوهش   /مدیریت 

 و مدیریت های صنایع 

تحقیقاتی و  

  پژوهشی

 وزارتین

 
 

------ 

اردیبهشت   29

. صص  1398

شماره   .11-1

565jods2 

های کسب و کار الکترونیکی مرتبط سازی مدلبررسی پیاده − مریم تقوایی یزدی 

 نبا هر کدام از اجزاک تعریف شده در ایرا

مجله مطالعات پژوهشی  

در مهندسی صنایع و  

تحقیقاتی و  

  پژوهشی

 
------- 

-27، صص1398

. شماره  36

http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/issue_2095_2429_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+4+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+20%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
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انجمن پژوهش   /مدیریت  

 ای صنایع و مدیریت ه

 . 3jods440 وزارتین

 مریم تقوایی یزدی 

 رضا یوسفی سعیدآبادی 

محلی  طاهره آقامیرزایی   

راحی و اعتباریاابی ابازار سانجش توساعه اجتمااعی در ط

 محورهای دانشسازمان

 

فصلنامه علمی پژوهشی  

 پژوهش اجتماعی رودهن 

می عل
 پژوهشی 

 

 
------ 

سال یازدهم،  

، بهار  42شماره 

1398. 

 مریم تقوایی یزدی 

 علی گل افشانی 

محلی  طاهره آقامیرزایی   

 جمیله آقاتبار رودباری

 رضا یوسفی سعیدآبادی 

بررسی وضعیت بکارگیری فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و  −

 تأثیر آن بر عملکرد اعضای هیات علمی

 

 

فصلنامه پژوهش در  

علوم پزشکی   آموزش

 استان گیالن 

 
علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
2008-

7284 
2008-
952X 

 

:  1398تابستان 

11(2 ) 

 صدیقه بالغی دماوندی 

 فرشیده ضامنی

 مریم تقوایی یزدی 

 جایگاه اخالق پژوهشی در نظام آموزش عالی سالمت −

 

  -فصلنامه آموزشی

 پژوهشی تعالی بالینی

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

2322-

391X 
2322-

3936 

دوره نهم شماره  

سال    (،47-36) 1

1398. 

 صدیقه بالغی دماوندی 

 فرشیده ضامنی

 مریم تقوایی یزدی 

ارایه مدل تاأثیر اخاالق پژوهشاگری بار کیفیات پاژوهش  −

 اعضای هیات علمی

 

مجله دانشگاه علوم  

 پزشکی بابل 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

1561-
4107 
2251-

7170 

، دوره  1398سال 

-229، صص 21

223. 

ریم تقوایی یزدی م   

 عباس جدیکار 

 رضا یوسفی سعیدآبادی 

 سازی آموزش عالیرابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری −

 

های نوین  نشریه اندیشه

 تربیتی

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

1735-
448X247

6-7654 

، شماره  15دوره 

، شماره پیاپی  2

، تابستان  52

1398. 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

ادقی منظر ص  

مجاازی بار آماوزش   های رویکاردثیر زیرسااختأتا  بررسی −

 نسل چهارم  هایمحور در راستای دانشگاهقابلیت

 

مجله توسعه آموزش  

شاپور اهواز،  جندی

فصلنامه مرکز مطالعات و  

توسعه آموزش علوم  

 پزشکی،

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 
2251- 

6506 

Online 
ISSN: 

2345-
2757 

سال دهم، شماره  

،  98زمستان ، 4

375 – 363 . 

و ارتبااط آن باا ( ICT) کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات − مریم تقوایی یزدی 

 ی سیستم آموزشیوربهره

 

دانش   فصلنامه علمی

 مازندران  یانتظام

علمی  
 تخصصی 

057/0  

http://ma

zandaran.

jrl.police.
ir 

سال دهم، شماره  

(،  36اول )پیاپی 

 . 1398بهار 

یزدی   مریم تقوایی  و تعهاد کارکناان ی پلایسکاار یابعاد فشاارزا نیرابطه ب  − 

 مازندران  نیروی انتظامی

 

دانش   فصلنامه علمی

 مازندران  یانتظام

علمی 
 تخصصی 

057/0  

http://ma

zandaran.

jrl.police.
ir 

، شماره  38دوره 

، شماره پیاپی  3

، زمستان  38

، صص  1398

120-91. 

ای معلمااان بااا گاارا باار خودتوسااعهتااأثیر رهبااری فضاایلت − مریم تقوایی یزدی 

 میانجیگری یادگیری سازمانی معلمان

 

فصلنامه مطالعات  

 م کارورزی در تربیت معل

علمی  

 تخصصی

 
------- 

،  1، شماره 1دوره 

،  1398زمستان 

 . 119-144صص 

 مریم تقوایی یزدی 

محلی  طاهره آقامیرزایی   

 

 پژوهیبررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه −

 

پژوهش در  مه فصلنا

 ی آموزش یهانظام

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
0.452 

، شماره  14دوره 

، ص  99، بهار 48

107-91. 

نگاری و ارتبااط آن بااا هاوش سااازمانی، ارایاه مادل آینااده − مریم تقوایی یزدی 

هاای آزاد دانشاگاه  در  تعاالی ساازمانی  خالقیت ساازمانی و

 اسالمی بسیار بزرگ استان مازندران

 

 

رهیافتی نو در   دوماهنامه

 مدیریت آموزشی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 
2008-
6369 

E- ISSN: 
-2423
X723 

سال یازدهم.  

. خرداد  2شماره 

.پیاپی 96و تیر 

مستخرجه  )؛ 42

از طرح  
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 .(پژوهشی

مدل مفهومی مدیریت فرهنگی در رابطه با تعهد ساازمانی و  − مریم تقوایی یزدی 

 رفتار شهروندی سازمانی

 

دیریت  م  فصلنامه

علوم تحقیقات   فرهنگی

 تهران 

علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-
3327 

سال دوازدهم،  

،  46شماره 

،  1398زمستان 

 . 15-39صص 

 مریم تقوایی یزدی 

 مرتضی کلیج 
 مریم تقوایی 

محیطای ارایه مدل ارتقاک نشاط سازمانی و عملکارد زیسات −

-سازی مدیریت سبز در دانشاگاهدانشگاه با استفاده از پیاده

 استان مازندران های آزاد

-فصلنامه علمی جامعه 

شناسی آموزش و  

 پرورش

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
2322144

5 

 

دوره سوم، پیاپی  

، شهریور  2

، صص  2020

105-93. 

 مریم تقوایی یزدی 

 عباس جدیکار 

 

ساازی مدیریت مالکیات فکاری باا تجااری  ارایه مدل رابطه −

   آموزش عالی

 

فصلنامه رهبری و  

مدیریت آموزشی  

 ر اگرمس

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

2717-

1329271

7-1337 

، شماره  14سال 

،  1399، بهار 1

 . 57-76صص 

پژوهاای باار عملکاارد تحصاایلی درس مطالعااات ثیر درسأتاا − مریم تقوایی یزدی 

 آموزاناجتماعی دانش

 فصلنامه 

 پژوهیآموزش

 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
ISC 

2588418

2 

دوره ششم،  

، پاییز  23شماره 

، صص  1399

98-81. 

 مریم تقوایی یزدی 

 محمد تقی پور 

 جالل عبدی 

 ابوطالب حبیبی

−  

 تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی −

 

های  فصلنامه نوآوری

 مدیریت آموزشی 

علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-

1138 

، شماره  15دوره 

(،  59)مسلسل  3

،  1399تابستان 

 . 44-58صص 

 مریم تقوایی یزدی 

 جالل عبدی 

 محمد تقی پور 

 

 بالناادگی بااا  پااروریجانشااین سااازیپیاااده عواماال طااهراب  −

مادیران )ماورد   ساازیتوانمناد  و  اخالقای  رهبری  سازمانی،

ناحیاه   سااری  شهرساتان  ملای  هاایکارکنان بانف  مطالعه:

 (یف

های  فصلنامه پژوهش

رهبری و مدیریت  

آموزشی، دانشگاه عالمه  

 طباطبایی

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

5872-
2476 

6372-
2476 

پنجم،  سال 

، پاییز  17شماره 

 .1-24، صص 97

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

 منظر صادقی 

بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه نسل  −

 چهارم

 

آوری  فصلنامه فن

اطالعات و ارتباطات در  

 علوم تربیتی 

علمی 
 پژوهشی 

ISC 

 
0.094 

سال نهم، شماره  

چهارم، تابستان  

، صص  1398

41-25. 

 مریم تقوایی یزدی 
 مرتضی کلیج 
 مریم تقوایی 

میااانجیگری نشاااط سااازمانی در تااأثیر ماادیریت ساابز باار  −

 های آموزش عالیعملکرد زیست محیطی در سازمان

 

-فصلنامه انجمن جامعه 

شناسی آموزش و  

 پرورش ایران 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
2322144

5 

 

انتشار آنالین از  

بهمن    15تاریخ 

،  14، دوره 1399

،  1شماره 

 .1399زمستان 

 مریم تقوایی یزدی 

 فاطمه رضوان اشرفی 
بنیان بار ایجااد شناسایی و بررسی عوامل موثر اقتصاد دانش −

 بنیاندانشگاه دانش

 

فصلنامه علمی پژوهشی  

توسعه آموزش جندی  

 شاپور اهواز 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 

2251- 

6506 
Online 

ISSN: 

2345-
2757 

،  1399پاییز 

، سال  3ماره ش

 یازدهم. 

 مریم تقوایی یزدی 

روی زهره نیف  

های کارآفرینی یا نقش تأثیر کاربرد اینترنت اشیاک بر فرصت −

 منظور ارایه مدل  ای خلق دانش بهواسطه

 

علمی  دوماهنامه 

رهیافتی نو در  پژوهشی 

 مدیریت آموزشی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

ISSN: 
2008-
6369 

E- ISSN: 
-2423
X723 

ازدهم،  سال ی

، مهر و  4شماره 

،  1399آبان 

 .44پیاپی 

 محمدکاظم محمودی 

 محمد صالحی 

 مریم تقوایی یزدی 

ه یامنظاور ارامرجعیت علمی باه  محور برثیر رهبری دانشأت −

 های علوم پزشکی کالن منطقه یفمدل در دانشگاه

 

  پزشکیفصلنامه 

 طب و تزکیه 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

1608-

2397   
2251-

6239 

، دوره  1399ر بها 

،  1، شماره 29

 .12-23صفحه 
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 مریم تقوایی یزدی 

 زینت هادیان 

 کیومرث خطیرپاشا 

منظاور توساعه مناابع انساانی پژوهای باهه مدل داناشیارا −

 آموزش و پرورش

 

-فصلنامه علمی جامعه 

شناسی آموزش و  

 پرورش ایران، 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

2322144
5 

 

، پاییز  13شماره 

،  1399و زمستان  

 .56-67فحه ص

 محمدکاظم محمودی 

 محمد صالحی 

 مریم تقوایی یزدی 

مرجعیات علمای در   محور باررهبری دانشمروری بر تأثیر   −

   های علوم پزشکیدانشگاه

 

علمی  فصلنامه تعالی بالینی
 پژوهشی 

 وزارتین

2322-

391X 
2322-

3936 

، شماره  10دوره 

4( ،1399-8  ،)

 .51-60صفحه 

قش معلمان پژوهشاگر در تقویات و توساعه تفکار بررسی ن  − مریم تقوایی یزدی 

 آموزان ابتداییپژوهشی دانش

 

فصلنامه مدیریت بر  

 ها آموزش سازمان

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

2322-
1429 
2538-
3760 

سال نهم، شماره  

، پاییز و  2

،  99زمستان 

شماره صفحه  

33-11. 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

سعید زاهد پاشا    

هاا های نوین و چندزبانه بودن دانشگاهآوریثیر فنتأ  بررسی −

 بر فرهنگ عمومی

آوری  فصلنامه فن

اطالعات و ارتباطات در  

 علوم تربیتی 

علمی 
 پژوهشی 

ISC 

 
0.094 

سال یازدهم،  

شماره دوم،  

،  1399زمستان 

 27-46صفحات 

 کیومرث نیاز آذری 

 مریم تقوایی یزدی 

نیا مهدی صالحی    

بف رهبااری خاادمتگزار بااا طراحاای ماادل رابطااه بااین ساا −

گذاری دانش با نقش میانجی سارمایه اجتمااعی در اشترا 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فصلنامه علوم پزشکی  

 رازی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

2228-
7043 
2228-

7051 

، شماره  27جلد 

نامه  ، )ویژه9

روانشناسی  

1399.) 

 مریم تقوایی یزدی 

 مهرانگیز خادملو 

 وحید فالح 

ه مدل هولوگرافیف آموزش عالی با رویکرد جهانی شدن ارای −

 های آزاد اسالمی استان مازندران: پارادایم کیفیدر دانشگاه

 

فصلنامه علمی پژوهشی  

سبف زندگی اسالمی با  

 محوریت سالمت 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

2322-

2174 
2322-

2166 

،  2، شماره 3دوره

، صص  1398بهار 

161-151. 

 محمد صالحی 

قوایی یزدی مریم ت   

 مهدیه باقری 

بررسی رفتارهای مدیریت تصاویرپردازی ذهنای بار اسااس  −

 های وضعی و شخصیکنندهبینیپیش

 

فصلنامه علمی مدیریت  

 های دولتیسازمان

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

2322-
522X253

8-600X 
576/0 

،  2، شماره 9دوره 

، بهار  34پیاپی 

1400. 

 مریم تقوایی یزدی 

محلی  طاهره آقامیرزایی   

 جمیله آقاتبار رودباری

دهناده بار یاادگیری ساازمانی و گرایی پیشرفتثیر کمالأت −

)مطالعاه ماوردی   اخالق سازمانی در دانشگاه علوم پزشاکی

 (دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   پزشکی فصلنامه

 طب و تزکیه 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

1608-
2397   
2251-

6239 

،  1399پاییز 

، شماره  29دوره 

 .69-80صص ، 3

 مریم تقوایی یزدی 

 منظر صادقی 
هاای فرایناد مادیریت پژوهی بر شااخصتأثیر الگوی درس −

   دانش

 

های  فصلنامه پژوهش

ریزی آموزشی و  برنامه 

 واحد چالوس  درسی

علمی 
 پژوهشی 

 

 
2251-

7758 

سال هفتم،  

شماره اول، بهار و  

 . 1396تابستان 

 

 مریم تقوایی یزدی 

 علی اصغر عباسی اسفجیر 

بندی ابعااد )فاردی، ساازمانی و محیطای( شناسایی و رتبه −

زای شغلی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان استرس

)مساتخرجه از طارح   مازندران و ارایه پیشنهادات کااربردی

   پژوهشی(

فصلنامه دانش انتظامی  

 مازندران 

علمی 
 تخصصی 

 

0.057 

http://ma
zandaran.

jrl.police.

ir 

سال یازدهم،  

اره سوم  شم

(، پاییز  42)پیاپی 

، صص  1399

18-1. 

ارایه مدل استرس شغلی و تأثیر آن بار عملکارد شخصای و  − مریم تقوایی یزدی 

خااانوادگی کارکنااان فرماناادهی نیااروی انتظااامی اسااتان 

 مازندران

-فصلنامه علمای پاژوهش −

 های مدیریت انتظامی  

 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

780/0  

http://ma

zandaran.
jrl.police.

ir 

سال شانزدهم،  

شماره اول، بهار  

، صص  1400

127-150. 

 

 مریم تقوایی یزدی 

 غالمرضا محمودپور 

 مریم تقوایی 

بندی ابعاد ایاده داناش محتاوایی تعلایم و شناسایی و رتبه −

 کشور  9تربیت در دانشگاه فرهنگیان منطقه 

 

فصلنامه علمی پژوهشی  

-توسعه آموزش جندی

 شاپور اهواز 

علمی 
 پژوهشی 

 رتینوزا

ISSN: 

2251- 

6506 
Online 

ISSN: 

2345-
2757 

سال دوازدهم  

)پیاپی    1شماره 

(،  1400، بهار 38

تاریخ انتشار:  
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05/03/1400  ،

 . 118-108صص 

 مریم تقوایی یزدی 

محلی  طاهره آقامیرزایی   

 

-سنجی ابزار سانجش کارکردهاای دانشاگاهطراحی و روان −

 پژوهی 

 

پژوهشی   –نشریه علمی 

ش در  راهبردهای آموز

 علوم پزشکی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
2345-

5284 

، شماره  12دوره 

، خرداد و تیر  2

، صص  1398

26-32. 

 مریم تقوایی یزدی 

 رضا یوسفی سعیدآبادی 

 میثم رضی

 

تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بار کیفیات یاادگیری  −

 منظور ارایه مدلدانشجویان در استان مازندران به

 

شی  فصلنامه علمی پژوه

شناسی  انجمن جامعه

 آموزش و پرورش ایران 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
 

2322144
5 

 

(  9/99/ 6)پذیرش 

و انتشار آنالین از  

بهمن    15تاریخ 

، چا  در  1399

، شماره  14دوره 

 . 1400در سال  9

 سولماز ودودی  

همدانی  سعید صفاریان   

 مریم تقوایی یزدی 

آموزشای   طراحی و اعتبارسنجی مدل تأثیر کیفیت خدمات −

هاای رفتگی دانشجویان )مطالعه ماوردی: دانشاگاهبر تحلیل

 استان اردبیل(

 

 

های  فصلنامه نوآوری

 مدیریت آموزشی 

 
علمی 
 پژوهشی 

 

 
 

2008-

1138 

پذیرش  

7/12/1399  ،

، شماره  16دوره 

(،  62، )مسلسل  2

، صص  1400بهار 

118-148. 

شاه پور ملفعبدالرضا کریم  

 مریم تقوایی یزدی 

نژاداشم فاطمه ه  

 های بزرگ مقیاسمدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی −

 

فصلنامه تعاون و  

 کشاورزی 

علمی 
 پژوهشی 

 وزارتین

 
2008-
5370 

پذیرش زمستان  

، انتشار  1399

آنالین از تاریخ  

فروردین   24

1400. 

 مریم تقوایی یزدی 

محلی  طاهره آقامیرزایی   

دیدگاه اعضاای   بندی و ارزیابی ابعاد توسعه اجتماعی ازرتبه −

   هیئت علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 

فصلنامه علمی پژوهشی  

 پژوهش اجتماعی رودهن 

علمی 
 پژوهشی 

 

 
2008-

3726 

، شماره  12دوره 

، زمستان  49

، صص  1399

19-33. 

 مریم تقوایی یزدی 

 حسین رفاهی 

− Value Engineering and its role in energy 

efficiency in educational buildings  

−  

International 

Research Journal 

of Applied and 

Basic Sciences. 

Scientific 

research 

0/145 (2013), 
Vol,4(6):16

08-

1616,2013. 
An ISC 

Journal.  مریم تقوایی یزدی − Relationship between Structural and 

Managerial Aspects of Enabling Managers,  

 

International 

Research Journal 

of Applied and 

Basic Sciences 

Scientific 

research 
0/145 Vol 

4)7(.1714-

1719,2013. 

An ISC 

Journal.  مریم تقوایی یزدی − The Relationship between Motivational and 

Participatory Dimensions of Management 

Empowerment in Directors of Mazandaran 

Azad Universities  

 

, International 

Journal of Basic 

Sciences & 

Applied Research 

 

Scientific 

research 

0/145 Vol 

2)3(.385-

389,2013. 
An ISC 

Journal 

 The Relationship between organizational − مریم تقوایی یزدی 

structure of department of education and 

the personnel s job satisfaction 

 

International 

Research Journal 

of Management 

Sciences 

Scientific 

research 
 

0/142 

Vol,2(2), 

49-54,2014. 
An ISC 

Journal 

 ,The Relationship between organizational International Scientific  − Vol,3(5) − مریم تقوایی یزدی 
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structure of department of education and 

the personnel s job Burnout,  

Journal of Basic 

Sciences & 

Applied Research. 

research 0/147 306-

311,2014. An 

ISC Journal. 

 

 The Quality of Electronic Services and the − مریم تقوایی یزدی 

Level of Satisfaction,  

International 

Journal of Basic 

Sciences & 

Applied Research 

Scientific 

research 
 

0/147 
− Vol., 3 (SP), 

18-22, 2014. 

 

 The Relationship between Strategic Human − مریم تقوایی یزدی 

Resource Management and Human 

Resource Management Effectiveness and 

Performance of Public Organizations in 

Golestan Province  

 

Visi Journal 

Academic, 

Scientific 

research 
 

1394-
6269 

Paper code: 

VISI-50-

423. DDDD: 

20/12/2014. 

 

 مریم تقوایی یزدی 
− The Relationship between Organizational 

Health with Public Health and 

Organizational Silence among Teachers of 

Elementary Course of Sari (Zone 1 and 

Chahardangeh). 

International 

Journal of Basic 

Sciences & 

Applied Research. 

Scientific 

research 

 

 
 

0/147 

− Vol., 4 (5), 

265-268, 

2015, 

Available 

online at 

http://www.is

icenter.org . 

ISSN 2147-

3749 ©2015. 

 The Relationship between Knowledge − مریم تقوایی یزدی 

Sharing with Social Intelligence and 

Organizational Citizenship Behavior of 

Education Office in Mahmud Abad,  

International 

Research Journal 

of Management 

Sciences 

 

Scientific 

research 

 
 

0/142 

Vol, 3 (4), 

124-127, 

2015, 
Available 

online at 

http://www.i

rjmsjournal.

com . ISSN 

2147-964D 
 Comparison of Social Capital of Islamic − مریم تقوایی یزدی  .2015©

Azad University Staff With Staff Of 

Mazandaran University Of Medical 

Sciences,  

Indian Journal of 

Fundamental and 

Applied Life 

Sciences 

 

Scientific 

research 

ISSN: 

2231– 

6345 
(Online 

Index 

Copernic
Value us 

(ICV) = 

78.27 

Vol.5 (S1), 

pp. 3967-

3977. 
Available at 

www.cibtec

h.org. ISSN: 

2231– 6345. 

 مریم تقوایی یزدی  .2015

 

 

− The Role of Transformational and 

Transactional Leadership on Promoting 

Organizational Trust in Faculty Members 

of Azad Universities of Markazi Province 

and Presenting Model 

International 

Journal of Review 

in Life Sciences 

 

Scientific 

research 

 5)3(, 417-

422, 

www.ijrls.ph

armascope.o

rg, ISSN 

2231-2935. 

2015. 
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 The Relationship between Exchange − مریم تقوایی یزدی 

Leadership with Promoting Organizational 

Confidence of Scientific Mission Members 

of Islamic Azad University in Branches of 

Markazi Province 

International 

Journal of Review 

in Life Sciences 

Scientific 

research 
 
 

2231-
2935 

5)7(, 460-

463,www.ijrl
s.pharmasco

pe.org, ISSN 

2231-2935. 

2015. 

ریم تقوایی یزدی م   − The Relationship between Evolutionary 

Leadership with Promoting Organizational 

Confidence of Scientific Mission Members 

of Islamic Azad University in Branches of 

Markazi Province.  

International 

Journal of Review 

in Life Sciences, 

Scientific 

research 
 
 

2231-

2935 

5)7(, 455 - 

459, 

www.ijrls.ph

armascope.o

rg, ISSN 

2231-2935. 

2015. 

 The Impact of Psychological − مریم تقوایی یزدی 

Empowerment Dimensions to Managers 

Performance of Guidance School in Babol 

City.  

Journal of 

Management and 

Social Studies 

Scientific 

research 
2249-

0191 
(print), 

2349-

9761 
(online) 

Vol. 3, No. 

5, DDDD 

2016, DD. 

18-26, DDDD 

 The relationship between organizational − مریم تقوایی یزدی  .2320 -2383

citizenship behavior and organizational 

performance (case study: Agricultural Jihad 

Organization of Mazandaran Province) 

Journal of 

Problems and 

Perspectives in 

Management 

 

 
Scientific 

research 

1727-

7051 

(print), 
1810-

5467 

(online) 

doi: 

http://dx.doi.

org/10.2151

1/DDD.14)3-

si).2016.03 
 The relationship between organizational مریم تقوایی یزدی 

citizenship behavior and market 

orientation in organizations (case study: 

Agricultural Jihad Organization of 

Mazandaran Province) 

Journal of 

Problems and 

Perspectives in 

Management 

Scientific 

research 
1727-
7051 

(print), 

1810-
5467 

(online) 

 
 doi: 

http://dx.doi.

org/10.2151

1/DDD.14)3-

si).2016.10 
 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 حمیده یوسفی 

− The effect of multimedia and E-learning on 

the quality of teaching of faculty members 

of Islamic Azad University of Mazandaran 

Province 

Interdisciplinary  

Journal of 

Education 

Scientific 

research 
 

0.2696 

(2017)., 

Volume 1, 

Number 6, 

September, 

Available 

online at: 

http://www.i

ase.idje.ir/.    

 مریم تقوایی یزدی 

 
− The effect of E-learning on the quality of 

teaching of faculty members of Islamic 

Azad University of Mazandaran Province 

International 

Research Journal, 

Problems and 

Perspectives in 

Management 

Scientific 

research 
1727-
7051 

(print), 

1810-
5467 

(online) 

(2017)., 

November 

18,2017       
    

 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 مینا کریمی شهری 

− Smart Talent Management and Its 

relationship with Meritocracy in 

Educational Systems  

Iranian Journal of 

Educational 

Sociology 

Scientific 

research 
2645-

3460 
Sociology/S

eptember, 

13, 2017. 
Number 

236.   
 مریم تقوایی یزدی 

 کیومرث نیاز آذری 

 صمد فدایی 

− Investigating the Relationship between 

Entrepreneurial University and the 

Dimensions and Indicators of Foresight and 

the Production of Science in Iran 

International 

Research Journal, 

Problems and 

Perspectives in 

Management 

Scientific 

research 
 

 

1727-

7051 
(print), 

1810-

5467 
(online) 

November 

25, 2017 

http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.03
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.03
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.03
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.03
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.10
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.10
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.10
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.10
http://www.iase.idje.ir/
http://www.iase.idje.ir/
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ی مریم تقوایی یزد   

 مرتضی کلیی 

 مریم تقوایی 

− The Modeling for Improving 

Organizational Happiness and 

Environmental Performance of University, 

using Green Management Implementation 

Iranian Journal of 

Educational 

Sociology 

Scientific 

research 
2645-

3460 
 2020, 3(2): 

93-105. 

 The relationship between research − مریم تقوایی یزدی 

experience and researcher spiritually with 

research self-efficacy of M.A students of 

Islamic Azad University in Sari 

journal of 

Education 

Experiences 

 

Scientific 

research 
 

2588-

5731 

Vol 2, Issue 

2-DDDDDD 

Number 3, 

Summer & 

Autumn, 

2019. DDDDD 

 مریم تقوایی یزدی  75-84

محلی  طاهره آقامیرزایی   

− The role of institutional research in 

facilitating social responsibility: A 

conceptual model 

 journal of 

Education 

Experiences 

Scientific 

research 
 

2588-

5731 

Vol 3, Issue 

1-DDDDDD 

Number 4, 

Summer & 

Autumn, 

2020. DDDDD 

97-112.  

 مریم تقوایی یزدی 

−  

− The relationship between personality traits 

and mental health and organizational health 

among staff of general directorate of 

education of Mazandaran Province, 

International  

 

 

Journal of Social 

Sciences and 

Humanities 

Research 

 

 
Scientific 

research 

 
 
 

2021-02-

24 

ISSN 2348-

2990 
homepages: 

http://ijsshrj

ournal.com/ 

Copyright© 

2013, 
IJSSHR 

Publication 

Volume 8, 

Issue 11, 

November 

2020, DD. 

 مریم تقوایی یزدی  .35-52

 غالمرضا محمودپور 

 مریم تقوایی 

− The Effect of the Idea of Education Content 

Knowledge on the Planning and 

Development of Faculty Members in 

Farhangian University, Region 2 of the 

Country, Curriculum Research,  

 Region 2 of the 

Country, 

Curriculum 

Research, 

Scientific 

research 
2717-
3429 

Volume 1, 

Issue 1, July 

1, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقيقاتي  د (پروژه 

  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح 

)مجری اصلي، مدیر  

اجرایي، همكار، مشاور  

 و غیره( 

 وضعیت فعلي طرح  محل پژوهش 

http://iase-idje.ir/browse.php?a_id=847&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
http://iase-idje.ir/browse.php?a_id=847&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
http://iase-idje.ir/browse.php?a_id=847&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
http://iase-idje.ir/browse.php?a_id=847&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
http://iase-idje.ir/browse.php?mag_id=16&slc_lang=en&sid=1
http://iase-idje.ir/browse.php?mag_id=16&slc_lang=en&sid=1
http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/article_680586.html
http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/article_680586.html
http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/article_680586.html
http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/article_680586.html
http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/article_680586.html
http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/article_680586.html
http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/article_680586.html


 15 

های آزاد  گرا در ارتقاک کارآیی سازمانی در دانشگاهنقش مدیریت تحول

 اسالمی بسیار بزرگ استان مازندران 
با اعتبار مالی دانشگاه   همکار 

واحد   آزاد اسالمی

 ساری 

 1389یافته در سال پایان

تب  یبررس -دانشگاه  در  یو عملکرد سازمان   یفکر  هیرابطه سرما   نییو 

 های آزاد اسالمی بسیار بزرگ استان مازندران 
با اعتبار مالی دانشگاه   همکار 

واحد   آزاد اسالمی

 ساری 

 1393یافته در سال پایان

ن سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در  رابطه بی

 های آزاد اسالمی بسیار بزرگ استان مازندران دانشگاه
با اعتبار مالی دانشگاه   مجری

واحد   آزاد اسالمی

 ساری 

 1395یافته در سال پایان

ای و تاثیر آن بر خالقیت و  های فنی و حرفهارایه مدل کیفیت آموزش

 آموزان شهرستان ساری  نوآوری دانش
سازمان   با اعتبار مالی مجری

آموزش و فنی و  

 ای مازندران حرفه 

 1396یافته در سال پایان

خالقیت سازمانی  نگری و ارتباط آن با هوش سازمانی،  ارایه مدل آینده 

سازمانی  و استان  دانشگاه  در  تعالی  بزرگ  بسیار  اسالمی  آزاد  های 

 مازندران 

ی دانشگاه  با اعتبار مال مجری

واحد   آزاد اسالمی

 ساری 

 1397یافته در سال پایان

عملکرد   در  آن  تاثیرات  و  شغلی  استرس  کاهش  راهکارهای  ارایه 

استان   انتظامی  نیروی  فرماندهی  کارکنان  خانوادگی  و  شخصی 

 مازندران 

  با اعتبار مالی مجری

فرماندهی نیروی  

انتظامی استان  

 مازندران 

 1399یافته در تابستان پایان

 دکتری آموزش   و  های کارشناسی ارشدنامهپایان کیفی   کمی وارزیابی  

   پرورش استان مازندران و
با اعتبار مالی سازمان   مجری

آموزش و پرورش  

 استان مازندران 

 1399یافته در دی ماه پایان

ش کارکنان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق  زیانگ ه مدلی ارا

 حرارتی 
-شرکت  الیبا اعتبار م مجری

های مادر تخصصی  

تولید نیروی برق  

 لوشان حرارتی 

 1398دی ماه  شروع کار:

 در دست اقدام طرح:  وضعیت

بندی خدمات ایثارگران با استفاده از الگوی  بندی و اولویترتبه

 گیری چندمعیاره تصمیم 
 

 مجری

با اعتبار مالی  

پژوهشکده  مهندسی  

و علوم پزشکی بنیاد  

 شهید استان تهران 

 1398ماه  تیر روع کار:ش

 در دست اقدام وضعیت طرح: 

بازبینی و بازنگری نظام آموزش عالی سالمت به منظور افزایش  

  های مشابهگیری بیماری کرونا و بحرانآوری در مقابل همه تاب
 

 همکار 

با اعتبار مالی معاونت  

پژوهشی دانشگاه علوم  

پزشکی سراسر کشور  

 )طرح ملی( 

 1399ماه  مهر شروع کار:

 در دست اقدام وضعیت طرح: 

 
 

 

 هاي آموزشيفعاليت سوابق •

 تاریخ  نام دوره/ درس  مؤسسه محل تدریس 

سازمان امور مدارس سما   

 دانشگاه آزاد اسالمی ساری 

 ( 1379) (  T.T.Cهای تعلیم و تربیت زبان انگلیسی)گواهینامه تحصیلی دوره مهارت −

مفسسه فرهنگی پیشروگامان  

وزارت   با مجوز رسمی از

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ( 1382) گواهینامه دوره آموزشی اینترنت   −
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 مازندران

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 20/10/1389 ایهای اخالق حرفهگواهینامه دوره مهارت −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 20/11/1389 نویسی به زبان انگلیسیمقاله  گواهینامه دوره −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 5/7/1390 (2های تعلیم و تربیت)گواهینامه دوره مهارت −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد علی آباد کتول 

 9/7/1390 ،  نویسی به زبان فارسیگواهینامه دوره مقاله −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 1/9/1390 های آموزش وبالگ نویسی،  گواهینامه دوره مهارت −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 آبادکتولواحد علی

 12/9/1390 (،  3های تعلیم و تربیت)گواهینامه دوره مهارت −

ورزشی استان  هیئت پزشکی 

 مازندران شهرستان ساری 

 18/12/1390 های پزشکی، گواهینامه دوره آموزشی، تخصصی و کارگاهی روانشناسی و فوریت −

دانشگاه علوم پزشکی استان  

 مازندران شهرستان ساری 

 20/1/1391 گواهینامه دوره آموزشی تئوری و بالینی امداد و فوریت های پزشکی در سوانح،   −

ت و آموزش  مرکز مطالعا

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 END NOTE  ، 22/2/1391های  گواهینامه دوره مهارت −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 2/4/1391 های اصول مشاوره در رابطه انسانی با دانشجویان،  گواهینامه دوره مهارت −

هیئت پزشکی ورزشی استان  

 ران شهرستان ساری مازند

هاای شاایع در بحاران و حاوادث، گواهینامه دوره آموزشی، تخصصی و کارگاهی باا عنااوین روانشناسای، بیمااری −

 های شانه و اقدامات درمانی  آسیب

2/6/1391 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 آبادکتول  واحد علی

 5/7/1391 اسالمی،  شناسی  های معرفتگواهینامه دوره مهارت −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 آبادکتولواحد علی

 8/8/1391 (،  1های تعلیم و تربیت )گواهینامه دوره مهارت −

هیئت پزشکی ورزشی استان  

 مازندران شهرستان ساری 

و فوریتهاای پزشاکی در پیشرفته، حمل و جابجایی مصادوم  CPRگواهینامه دوره آموزشی، تخصصی و کارگاهی  −

 حوادث و ورزش  

18/8/1391 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 5/5/1391 گواهینامه دوره آشنایی با اصول طراحی سفاالت امتحانی،   −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 8/4/1392 نوین،  نویسی به شیوهگواهینامه دوره مقاله −
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 واحد ساری 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد علی آباد کتول 

 16/11/1391 های اصول تعلیم و تربیت اسالمی،  گواهینامه دوره مهارت −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 2/6/1392 ،  از منکرامر به معروف و نهی  درآمدی بر  آموزشی گواهینامه دوره   −

علوم  دانشگاه مجموعه فلسفی 

 گرگان  پزشکی

طارح ضایافت اندیشاه اسااتید، مرکاز هام اندیشای  ،تاریخ و فلسفه علام های اندیشه سیاسی وگواهینامه مهارت −

  استادان و نخبگان دانشگاهی و اداره کارگروه ها و میزهای تخصصی،

13/6/1392 

هیئت پزشکی ورزشی استان  

 شهرستان ساری   مازندران

های پزشاکی در پیشرفته، حمل و جابجایی مصدوم و فوریت  CPRگواهینامه دوره آموزشی، تخصصی و کارگاهی   −

 حوادث و ورزش  

16/8/1392 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 18/6/1393 ،  "ادهماهواره و تأثیر آن بر خانو  "گواهینامه دوره جلسه هم اندیشی تحت عنوان −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 24/8/1393 ،  "شناسیقرآن"گواهینامه دوره آموزشی تحت عنوان   −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 1394/.19/12 ،  "ای با الگوگیری از مبانی دینیهای اخالق حرفهمفلفه"گواهینامه دوره   −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 17/8/1395 ، "اقتصاد مقاومتی "اندیشی تحت عنوانگواهینامه دوره جلسه هم −

دانشگاه علوم پزشکی و  

 خدمات درمانی مازندران 

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

 /د  4601/209منابع پایدار و اقتصاد مقاومتی، بر اساس مجوز شماره  

25/08/1395 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 ر جویبا 

 17/8/1395   "عفاف و حجاب"اندیشی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل موضوع جلسه  گواهینامه شرکت در هم −

مرکز مطالعات و آموزش  

دانشگاه آزاد  نیروی انسانی 

واحد ساری، دفتر نهاد  

 نمایندگی مقام معظم رهبری

 24/10/1396 ساعت،   3، به مدت  "دانشگاه در تراز انقالب اسالمی "گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 ی واحد سار

 5، نشست هم اندیشای باه مادت "سازدانشگاه تمدن  -یپژوه  تمدن"گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان   −

 ساعت،  

و   25/9/1396

  9و 2/9/1396

/9/1396. 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

، نشسات ")ص(یگراما امبریدر منظر قرآن و پ  یاسالم  یسبف زندگ  "گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان −

 ساعت،   2دت  هم اندیشی به م

14/8/1397 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 29/8/1397 ساعت،   2، نشست هم اندیشی به مدت  "تربیت فرزند"گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان  −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

فرهنگی و سیاسی، با استناد به آیین نامه طرح داناش افزایای و توانمندساازی  -میگواهینامه حضور در نشست عل −

 ساعت  2اعضای هیات علمی، نشست هم اندیشی به مدت  

8/10/1397 
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مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

واحد ساری، دفتر نهاد  

 نمایندگی مقام معظم رهبری

 24/10/1397 ساعت،   3، به مدت  "نقش زبان در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسالمی"وانگواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عن −

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

واحد ساری، دفتر نهاد  

 نمایندگی مقام معظم رهبری

 13/12/1397 ساعت،   2، به مدت  "یابی و پرهیز از خودباختگیهویت"گواهینامه دوره جلسه آموزشی تحت عنوان  −

ای  سازمان آموزش فنی و حرفه

کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه  

 اجتماعی 

ای کشاور، وزارت تعااون، کاار و رفااه المللی ساازمان آماوزش فنای و حرفاهگواهینامه »مربیگری پداگوژی  بین −

 .mfm/97/701اجتماعی، شماره  

تاریخ صدور:  

6/11/1397 ، 

دانشگاه پیام نور استان  

 مازندران 

های ماردم نهااد در امار مباارزه باا ماواد ها و مدیران سازمانت در میزگرد تخصصی با حضور اساتید دانشگاهشرک −

 ؛ساعت  3های اجتماعی، به مدت  مخدر و اهمیت حضور نخبگان در کاهش آسیب

شنبه  سه

9/11/97 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

 4، باه مادت  33660ره آموزشی)هشتمین بهار قرآن( »تفسیر سوره حشار  کاد شناساه  گواهینامه شرکت در دو −

 ساعت،  

از تاریخ  

تا   16/2/1398

13/3/1398. 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

اسالمی واحد ساری، دفتر نهاد  

 نمایندگی مقام معظم رهبر، 

افزایای و توانمندساازی اعضاای هیاات نامه طارح داناشه آیینگواهینامه حضور در نشست علم و دین، با استناد ب  −

 ساعت،   4علمی، نشست هم اندیشی به مدت  

1/4/1398 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

ساری، مرکز رشد واحدهای  

فناور و معاونت پژوهش و  

 فناوری

آذر   22تا  20 روز،   3رینی، به مدت  های خالقانه، پویش کارآف( ایدهStartup Weekendگواهینامه اولین استارت آ  ویکند ) −

1398 

مرکز مطالعات و آموزش  

نیروی انسانی دانشگاه آزاد  

 واحد ساری 

اندیشی )تجلی عاشورایی در دفاع مقدس، دیروز، اماروز، افزایی، دفتر همگواهینامه شرکت در دوره آموزشی معرفت −

 ساعت،    6فردا(، به مدت  

مهر   7و  6

1399 

هیأت  /یدانشگاه آزاد اسالم

 مازندران  ورز استاناندیشه

 پژوهی در ایران )نقاط قوت و ضعف(  تحلیلی بر وضعیت دانشگاه» پردازی علمی ترویجی با عنوانکرسی نظریه

 سخنران 

یکشنبه  

17/12/1399 

معاونت   /دانشگاه آزاد اسالمی 

 بانوان بسیی استان مازندران 

  در جامعه و جایگاه مادری »حضور اجتماعی زنان کرسی آزاد اندیشی با عنوان

 داور 

17/12/1399 

معاونت   /دانشگاه آزاد اسالمی 

 بانوان بسیی استان مازندران 

با عنوان ایرانی زنان و خانواده در دوران پاندمی کووید    -های سبف زندگی اسالمی»شاخصه  کرسی آزاد اندیشی 

 ناقد                                                                          19

22/1/1400 

واحد علی   دانشگاه آزاد اسالمی 

 آباد کتول 
اردیبهشت   ، 6064، شناسه  "سازی مصرف انرژی در سازمانمدیریت و بهینه"تدوین و تنظیم برنامه درسی کارگاه آموزشی −

1392 

واحد   دانشگاه آزاد اسالمی 

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

 ،2345، شناسه  "هاسازمانی، هوش فرهنگی، هوش اقتصادی و هوش سیاسی( در سازمان

 1395بهمن 

واحد   دانشگاه آزاد اسالمی 

 ساری 
 1395ن بهم  ،  1278، شناسه  "های ارتباطی مفثر با مدیریت ذهنمهارت"تدوین و تنظیم برنامه درسی کارگاه آموزشی −

شرکت آب و فاضالب استان  

مازندران و سپاه کربالی استان  

 مازندران 

در جشانواره »  "ساازی مصارف آب باا الگاوی اقتصااد مقااومتیبهینه"عنوان  پژوهشگر و مقاله برتر باکسب عنوان   −

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

 1397مهر 

واحد   دانشگاه آزاد اسالمی 

 ساری 
 1397دی  کسب عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش در استان مازندران   −
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واحد   دانشگاه آزاد اسالمی 

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

 

 1397دی  10

واحد   ه آزاد اسالمی دانشگا

 ساری 
های خالقانه پویش کارآفرینی  به عنوان عضو هیأت تخصصی و مدیر گروه شرکت در اولین استارت آ  ویکند »ایده −

 دکتری کارآفرینی  

آذر   22تا  20

 1398ماه 

دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.  

 مازندران 
رس و عملکرد شخصی کارکناان ف.ا.ا. مازنادران  شرکت در میزگرد علمی با عنوان » بررسی رویکردهای کاهش است −

 ساعت    3به عنوان مدیر علمی به مدت  

23/9/1399 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  

 اسالمی 
»کمیسیون تعیین اعتبار نشاریات حاوزه علاوم انساانی و هنار  در ساازمان مرکازی دانشاگاه آزاد   عضویت دایم در −

 اسالمی

تاریخ   از

؛  04/12/1399

شماره  

 .99ص// /63376

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  

 اسالمی 
  -1399) دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری مدیریت آموزشیمدیر گروه دکتری تخصصی  −

1398 ) 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  

 اسالمی 
  -1399) حد ساریدانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی وا مدیریت آموزش عالیمدیر گروه دکتری تخصصی  −

1398 ) 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  

 اسالمی 

  -1399) دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری مدیریت کارآفرینیمدیر گروه دکتری تخصصی  −

1398 ) 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  

 اسالمی 

  -1399) ه آزاد اسالمی واحد ساریدانشکده علوم انسانی دانشگا ریزی درسیبرنامهمدیر گروه دکتری تخصصی  −

1398 ) 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  

 اسالمی 

  -1399) دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری فلسفه تعلیم و تربیتمدیر گروه دکتری تخصصی  −

1398 ) 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 ساری 

یکشنبه،   ه علمی از متقاضی جذب واحد ساریعضو کارگروه توان علمی علوم تربیتی جهت انجام مصاحب

ساعت    21/6/94

9 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 آباد کتول علی

 1395آبان  20 کمیته علمی اولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی    یت درعضو

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تالش 

تی، کانون فرهنگی هنری بقیه ا... اعظم )عی(  سازی اقتصاد مقاومکمیته علمی اولین همایش گفتمان یت در عضو

 تالش  

 1395بهمن 

پژوهان و  اداره کل دانش

های شاهد و ایثارگر  تشکل

 تهران 

 1397 پژوهشگران، نخبگان و سرآمدان جامعه ایثارگری بنیاد شهید و ایثارگران کشور در ویژه یت عضو

دانشگاه آزاد اسالمی در استان  

 مازندران 

 تدوین برنامه جامع دانشگاه آزاد اسالمی در استان مازندرانشورای    یت درعضو

−  

1397 

المللی مدیریت استراتژیف، با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین انجمن مدیریت راهبردی ایران 

 15609، شماره ثبت: 10100574607شناسه ملی: 

−  

 1398مهر 

ریزی  برنامه  سازمان مدیریت و

 استان مازندران 

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

 

 1398مهر 

های علمی کاربردی  دانشگاه

 استان مازندران 
اساتید   − بسیی  پژوهشی  و  علمی  شورای  حکم  دانشگاه  درعضو  شماره  مازندران.  استان  کاربردی  علمی  :  جامع 

 1/ ب 022/98

14/7/1398 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 ساری 
 عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری )دانشکده علوم انسانی(  −

−  

  4/2/98از تاریخ 

 تاکنون 
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 ساری 
 17/8/1399   دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیتی –استاد مشاور فرهنگی  −

اسالمی استان   دانشگاه آزاد

 مازندران 
 25/8/1399 ورز تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندرانعضو هیأت اندیشه −

استان   آموزش و پرورش 

 مازندران 
عرصه − در  کرونا  پویش   « عنوان  با  پرورش  و  آموزش  کارگروه  در  اجرایی  عضویت  راستای  در  عالی    آموزش  ی 

ها و راهبردها؛ که نتایی ان به صورت یف جلد گزارش  نه حکمرانی جهان پساکرونا، چالشکردن این پروژه در زمی

 به چا  رسیده است. "آموزش و پرورش -دفتر سوم"تحت عنوان 

از فروردین تا  

 1399خرداد 

معاونت علوم انسانی و هنر  

 واحد اصفهان )خوراسگان( 

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

استان همکاری  با  )خوراسگان(  اصفهان  واحد  علوم  هنر  واحدهای  و  کرمانشاه  مرکزی،  قم،  اصفهان،  تهران،  های 

 آباد و استاد فرشچیان.  تحقیقات و نجف

−  

تاریخ عضویت  

؛   8/11/99

تاریخ برگزاری  

همایش: آبان  

1400. 

ریزی و  رنامهمرکز مطالعات، ب 

تعالی علوم انسانی و هنر؛ دفتر  

ریزی و تعالی  مطالعات، برنامه

 برنامه درسی 

 غیرمصوب  -نامه بازنگری/تدوین برنامه درسی عضویت در کارگروه علوم تربیتی با عنوان »شیوه −

−  

تاریخ عضویت  

2/11/99  

 تاکنون 

جامع   بسیی اساتید دانشگاه

علمی کاربردی استان  

 مازندران 

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

4/8/1398 

یکشنبه،   جهت انجام مصاحبه علمی از متقاضی جذب واحد ساری   مدیریت آموزشی»عضو کارگروه توان علمی  − دانشگاه آزاد اسالمی ساری 

13/11/98  

 14ساعت  

استان  ی دانشگاه آزاد اسالم

 مازندران 

  5/5/99از تاریخ شورای استانی امور زنان و خانواده  در اصلی  یتعضو −

 تاکنون 

حوزه علوم انسانی و هنر  

 دانشگاه آزاد اسالمی 

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

 اسالمی ؛ به صورت مجازی.

رخ  دوشنبه مو

از   26/8/99

 9-11ساعت  

حوزه علوم انسانی و هنر  

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

 اسالمی ؛ به صورت مجازی 

دوشنبه مورخ  

از   17/9/99

 9-11ساعت  

حوزه علوم انسانی و هنر  

می دانشگاه آزاد اسال  

آزاد   − دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  حوزه  علمی  نشریات  اعتبار  تعیین  »کمیسیون  جلسه  نوزدهمین  در  عضویت 

 اسالمی ؛ به صورت مجازی 

دوشنبه مورخ  

از   8/10/99

 10-12ساعت  

حوزه علوم انسانی و هنر  

 دانشگاه آزاد اسالمی 

حو − علمی  نشریات  اعتبار  تعیین  »کمیسیون  جلسه  بیستمین  در  آزاد  عضویت  دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  زه 

 اسالمی ؛ به صورت مجازی.

دوشنبه مورخ  

از   29/10/99

 9-11ساعت  

حوزه علوم انسانی و هنر  

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

 اسالمی ؛ به صورت مجازی.

وشنبه مورخ  د

از   20/11/99

 9-11ساعت  

حوزه علوم انسانی و هنر  

 دانشگاه آزاد اسالمی 

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

 اسالمی ؛ به صورت مجازی.

دوشنبه مورخ  

از   11/12/99

 9-11ساعت  

حوزه علوم انسانی و هنر  

نشگاه آزاد اسالمی دا  

آزاد   − علوم انسانی و هنر دانشگاه  بیست و سوم جلسه »کمیسیون تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه  عضویت در 

 اسالمی ؛ به صورت مجازی.

دوشنبه مورخ  

از    06/2/1400
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-11:30ساعت  

9:30 

حوزه علوم انسانی و هنر  

 دانشگاه آزاد اسالمی 
ن تعیین اعتبار نشریات علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد  عضویت در بیست و چهارم جلسه »کمیسیو −

 اسالمی ؛ به صورت مجازی.

دوشنبه مورخ  

از   24/3/1400

 9-11ساعت  

 

 

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

 مدت همكاری  نوع همكاری با مجله  محل انتشار مجله  نام مجله 

 از

 

 لغایت 

رتبه − با  تربیتی    علوم  در  ارتباطات  و  اطالعات  »فناوری    ی فصلنامه 

(ISC ) 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 ساری 

سردبیر و عضو هیأت  

 و داور  تحریریه 

مهر  

1398 

تاکنون  

1400 

دفتر تحقیقات کاربردی   فصلنامه »دانش انتظامی مازندران  با رتبه علمی تخصصی −

فرماندهی انتظامی استان  

 ن مازندرا 

و   عضو هیأت تحریریه

 داور

فروردین  

1399 

تاکنون  

1400 

و   عضو هیأت تحریریه دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد  با رتبه علمی پژوهشی    آموزش و بهسازی منابع انسانی »فصلنامه 

 داور

آذر 

1399 

تاکنون  

1400 

می استان  دانشگاه آزاد اسال − با رتبه علمی پژوهشی پرورش متعالی  آموزش و »فصلنامه  −

 سنند   /کردستان 

و   عضو هیأت تحریریه

 داور

آذر 

1399 

تاکنون  

1400 

ی با رتبه علمی پژوهشی  دوماهنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزش  −

 وزارتین

 

تاکنون   1392 داور دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت 

1400 

تاکنون   1396 داور زاد اسالمی مرودشت دانشگاه آ با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "یامنطقه  یزیربرنامه "فصلنامه   −

1400 

دانشگاه آزاد اسالمی علوم   با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "پژوهی مدیریتآینده"  فصلنامه −

 تحقیقات تهران 

تاکنون   1395 داور
1400 

ون  تاکن 1393 داور دانشگاه مازندران  با رتبه علمی پژوهشی وزارتین "ریزی آموزشیمطالعات برنامه"  فصلنامه −
1400 

اسفند   داور دانشگاه خوارزمی  با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "های تربیتیپژوهش" نشریه

1399 

تاکنون  
1400 

تاکنون   1396 داور خوراسگان  دانشگاه آزاد اسالمی  با رتبه علمی پژوهشی وزارتین "ریزی درسیپژوهش در برنامه "فصلنامه   −
1400 

باا رتباه علمای پژوهشای   "هاانمدیریت بار آماوزش ساازما"  دوفصلنامه −

 وزارتین

تاکنون   1396 داور انجمن مدیریت آموزشی ایران 
1400 

تاکنون   1396 داور دانشگاه اهواز  با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "علوم تربیتی "  دوفصلنامه −
1400 

 دانشگاه آزاد اسالمی  با رتبه علمی پژوهشی "مدیریت فرهنگی"  فصلنامه −

 علوم تحقیقات تهران 

مهر   داور

1395 

تاکنون  
1400 

 دانشگاه آزاد اسالمی  با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "رهبری و مدیریت آموزشی"  فصلنامه −

 گرمسار 

تاکنون   1396 داور
1400 

بااا رتبااه علماای  "Education Experiences"انگلیساای فصاالنامه  −

 پژوهشی

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 المرد

 

تاکنون   1397 داور
1400 
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زیر  تهران ) سیما  و اسازمان صد با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "های ارتباطیپژوهش "فصلنامه   −

صدا و سیما  نظر مرکز تحقیقات 

 کشور( 

تاکنون   1397 داور
1400 

باا رتباه علمای پژوهشای   "یدر علاوم انساان   تیابتکار و خالق  "فصلنامه   −

 وزارتین

اشگاه پژوهشگران جوان و  ب 

 ی نخبگان دانشگاه آزاد اسالم

تاکنون   1398 داور
1400 

های انتظامی  انجمن پژوهش با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "های مدیریت انتظامیپژوهش "فصلنامه   −

 ایران 

مهر    داور

1399 

تاکنون  
1400 

دی  داور دانشگاه آزاد اسالمی رودهن  با رتبه علمی پژوهشی  "های مدیریت آموزشینوآوری "فصلنامه   −

1399 

تاکنون  
1400 

با رتبه علمی پژوهشای   "راهبردهای آموزش در علوم پزشکی"  وماهنامهد −

 وزارتین

−  

معاونت آموزش دانشگاه علوم  

 )اهلل )عیپزشکی بقیه 

بهمن   داور

1399 

تاکنون  
1400 

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

 علمی پژوهشی

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 ی تهران مرکز

  بهمن داور

1399 

تاکنون  
1400 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   با رتبه علمی پژوهشی وزارتین  "تعالی بالینی"  فصلنامه −

 بهداشتی درمانی مازندران 

اسفند   داور

1399 

تاکنون  
1400 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:  با عنوان »اصول سرپرستی در تربیت بدنی     دانشگاهی  کتاب −

 ای هدانشگاه فنی و حرف 

ی کتاب داور تاریخ    

داوری: 

 /8/25

.1399 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:     کارآفرینی اجتماعی در ورزشکتاب دانشگاهی با عنوان » −

 ای دانشگاه فنی و حرفه

ی کتاب داور تاریخ    

داوری: 

 /9/5

.1399 

وری: وزارت علوم، تحقیقات و فنا    سازمان و وظایف انبارهاکتاب دانشگاهی با عنوان » −

 ای دانشگاه فنی و حرفه

ی کتاب داور تاریخ    

داوری: 

 /10/6

.1399 

مین و تولید محتوای  أسامانه ت های آموزشی  با عنوان »رفتار و روابط انسانی در سازمانکتاب دانشگاهی  −

 علمی دانشگاه فرهنگیان 

ی کتاب داور تاریخ    

داوری: 

 /11/18

.1399 

 برگزاری کارگاه آموزشي سوابق  •
 تاریخ برگزاری  محل برگزاری کارگاه  گاه عنوان کار

 1390فروردین  بانف ملی استان مازندران  ساعت،    4کارگاه آموزش منابع انسانی )مدیریت نیروی انسانی(، کارکنان،    تدریس −

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

   ،ساعت  4ه مدت  فرهیخته کارآفرین در اقتصاد مقاوتی  ب 

 1395تاریخ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

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

 ،ساعت 3»کارآفرینی در گردشگری ورزشی  به مدت  

 24/12/1395تاریخ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

 1395بهمن  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  ،"نامهنویسی و استخرا  مقاله از پایانالپروپوز"برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان  −

 1395همن ب  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  ، "( Body Languageزبان بدن )   "برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان  −

 1395همن ب  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری کاربرد و شناسایی انواع هاوش )هاوش هیجاانی، هاوش "برگزاری کارگاه آموزشی −
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ی، هوش سازمانی، هاوش فرهنگای، هاوش اقتصاادی و هاوش سیاسای( در معنو

  2345، شناسه  "هاسازمان

، شناساه "های ارتبااطی مافثر باا مادیریت ذهانمهارت"برگزاری کارگاه آموزشی −

1278 

 1395همن ب  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

های ارتباطی موثر باا های مهارت، تحت عنوان »تکنیفتدریس در کارگاه آموزشی −

 ساعت   6مدیریت ذهن  به مدت  

 گروه تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزشی 

 واحد ساری  

 21/6/1396تاریخ 

 1396آذر  2 های علوم پزشکی استان مازندران مدیران دانشگاه ساعت،   4کارگاه آموزش منابع انسانی)مدیریت تعارض و فنون مذاکره(،    تدریس −

 3هاای ارتبااطی(،  کارگاه آموزش ضمن خدمت با موضوع )آموزش مهارت  تدریس −

 ساعت،  

 1397دی  15 آموزش و پرورش استان مازندران 

 1397دی  19و  17 کارکنان اداره پزشف قانونی استان مازندران  ساعت )دو روزه(،    8(،  ها ستمیها و فنون بهبود سفیتکن)  یکارگاه آموزش  تدریس −

 1397دی  12 کارکنان آموزشی کلیه ادارات استان مازندران  ساعت،    4)مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی(،    یکارگاه آموزش  تدریس −

خدمت با موضوع )فنون مهارت های ارتباطی مافثر و کارگاه آموزش ضمن  تدریس −

 انضباط اداری(، )دو روزه(،  

 1397بهمن    3و  1 اداره آموزش و پرورش قائمشهر 

ای در مجتمع فنی مازندران  سازمان فنی و حرفه کارگاه آموزش مربیگری پداگوژی، )دو روزه(  تدریس −

 شهر بابل 

 1397اسفند   6بهمن و  24

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

 ،  و ارزیابی ساعت با برگزاری آزمون 4

 1397بهمن  24 ران بابلسر دانشگاه مازند

 11/6/1398تاریخ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  ساعت،   4تدریس کارگاه آموزشی با عنوان »تدوین پروپوزال ، به مدت   −

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

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

 12/9/1398تاریخ  سالمی واحد ساری دانشگاه آزاد ا 

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

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

 17/9/1398تاریخ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

هاا ، باه تدریس کارگاه آموزشی با عنوان »پیچیدگی اقتصادی و مقابله باا تحاریم −

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

 .19/9/1398تاریخ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

های ارتباطی مفثر با مدیریت ذهان ، تدریس سخنرانی آموزشی با عنوان »مهارت −

 ،  (هفته پژوهش)ساعت،   2به مدت  

 25/9/1398تاریخ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

 3ریزی در سازمان ، به مدت  های برنامهتدریس کارگاه آموزشی با عنوان »تکنیف −

 ساعت،  

 7/11/98تاریخ  اداره کل گردشگری استان مازندران 

ها و فنون تدریس های تدریس و روشتدریس کارگاه آموزشی با عنوان »صالحیت −

 ساعت،    4مربیان ، به مدت  

 13/11/98تاریخ  اداره کل گردشگری استان مازندران 

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

 ساعت با برگزاری آزمون )مجازی(،   12

 1399مهر  2شهریور تا   17 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

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

 عت با برگزاری آزمون )مجازی(،  سا 12

 1399بهمن   4دی تا  14 دانشگاه انوشیروانی بابل 

 کاارگیریباه  مبناای  بار  تادریس  کیفیت  ارتقاکتدریس کارگاه آموزشی با عنوان » −

ساعت، بر اساس مجاوز ساازمان مرکازی دانشاگاه  16 ، به مدت  آموزشی  طراحی

 .7131ی، شناسه تدریس:  آزاد اسالمی/ دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  

 )برای اعضای هیأت علمی( 

تا   1399/ 2/12از تاریخ 

 16/12/1399تاریخ 

 ، باه مادت اثربخش در کالس مجازی  تدریس  تدریس کارگاه آموزشی با عنوان » −

ساعت، بر اساس مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی/ دفتار مطالعاات و    8

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  

 )برای اعضای هیأت علمی( 

تا تاریخ   5/2/1400از تاریخ 

19/2/1400 
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 وزش نیروی انسانی،  آم

 

 راهنمايي و مشاوره  پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  •

 دانشگاه مقطع عنوان پایان نامه/ رساله 

لی، عاا رشته مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش  300بیش از  راهنما:  نقش   .1

 تکنولاوژیروانشناسای،  ریازی درسای و آموزشای،  مدیریت دولتی، برناماه

 -1391، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایای و مادیریت بازاریاابی)آموزشی

 ؛دفاع شده و در دست اقدام (1400  تاکنون

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد 

 رساله دکتری 
 

 

 و   دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

   ولآباد کتواحد علی

 

عالی،    رشته مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش   300بیش از  :  نقش مشاور 

برنامه  دولتی،  آموزشی،  مدیریت  و  درسی    تکنولوژی روانشناسی،  ریزی 

بازاریابی)آموزشی مدیریت  و  اجرایی  مدیریت  بازرگانی،  مدیریت   ،1391-  

 ؛دفاع شده و در دست اقدام (1400 تاکنون

 پایان نامه کارشناسی ارشد 

 ساله دکتری ر

 و   دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

 آباد کتول واحد علی

داور  از  :  نقش  آموزش  400بیش  مدیریت  آموزشی،  مدیریت  عالی،    رشته 

برنامه  دولتی،  آموزشی،  مدیریت  و  درسی    تکنولوژی روانشناسی،  ریزی 

بازاریابی)آموزشی مدیریت  و  اجرایی  مدیریت  بازرگانی،  مدیریت   ،1391-  

 ؛دفاع شده و در دست اقدام (1400 تاکنون

 پایان نامه کارشناسی ارشد 

 رساله دکتری 

 و   دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

 آباد کتول واحد علی

 
 
 
 با احترام 

 مریم تقوایی یزدی 

22/03 /1400 


