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 سوابق تحصيلي  •

 الف( تحصيالت  

 دکتری  ارشد کارشناسي  کارشناسي  مقطع تحصیلي 

 علوم تربیتي  علوم تربیتي  علوم تربیتي  رشته تحصیلي 

 تكنولوژی آموزشي  تكنولوژی آموزشي  مدیریت برنامه ریزی آموزشي  گرایش 

 

 هاي تحصيلي نامهب( پايان 

 استاد راهنما  مقطع تحصیلي  نامه عنوان پایان

بررسی عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران روستاهای میاندرود 
 کوچک 

 محمد تقی مداح  ارشناسی ک

 دکتر اسماعیل زارعی زوارکی  کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر توسعه مدارس هوشمند 

جنبه های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در  
 آموزش عالی 

 پرفسور قادروف بختیار دکتری

 
 

 سوابق فعاليت هاي پژوهشي •

 الف( كتب  

نوع اثر )ترجمه،   ارانهمكار/ همك عنوان کتاب

تألیف، گردآوری،  

 ویرایش( 

 سال چاپ شهر و کشور محل نشر ناشر

 و نوین تکنولوژي مبانی
 در عمومی روابط مدیریت

 سوم هزاره

رمضان رضایی  
 راد 

غالم علی گل  
 افشانی

عصر   تالیف
 ماندگار 

 1388 ساری

جنبه های روانی کاربرد 
 شبکه های اجتماعی

 مریم سعیدی 
 ی رادمجتبی رضای

 1398 ساری علیم نور تالیف

جایگاه سواد اطالعاتی در  
 آموزش عالی ایران 

 فاطمه همتی
 مجتبی رضایی راد

 1399 تهران ذهن زیبا تالیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصاق عكس



 ترويجي و ساير مجالت معتبر  -پژوهشي، علمي -علمي  ،ISI ،ISCدر مجالت  شر شدهتب( مقاالت من 

 سال چاپ درجه مجله  نام  مجله  عنوان مقاله  )گان( نویسنده

مجتبی   -رضا یوسفی
 رضایی راد 

 از دانشجویان و استادان استفاده و آشنایی میزان مقایسه

 ارتباطات  و اطالعات فناوري

 مدیریت تحقیقات

 آموزشی

 1388 علمی پژوهشی 

 مجتبی رضایی راد 
 خدیجه ندری 

 فرایند در انگلیسی  زبان آموزشی افزار نرم بخشی اثر بررسی

 ي متوسطه مدارس اول پایه آموزان دانش یادگیري  یاددهی
 جویبار  شهرستان ي دخترانه

 1388 علمی پژوهشی  اجتماعی  علوم مجله

مجتبی   -رضا یوسفی
 رضایی راد 

 اسالمی آزاد هاي دانشگاه دانشجویان و استادان آشنایی میزان

 ICDL)هاي مهارت با مازندران
فناوری اطالعات در  

 علوم تربیتی
 1388 ی علمی پژوهش

 در تازه هاي  اندیشه الکترونیکی  منابع مدیریت  بر موثر عوامل مطالعه مقایسه مجتبی رضایی راد 

 تربیتی علوم

 1390 علمی پژوهشی 

 فرشیده ضامنی 
 عبانس نسیمی 

 مجتبی رضایی راد 
 منصوره قنبرپور 

 فرایند در شناسی جامعه آموزشی افزار نرم بخشی اثر بررسی

 ي متوسطه مدارس اول پایه آموزان دانش یادگیري  یاددهی
 جویبار  شهرستان ي دخترانه

فناوری اطالعات در  
 علوم تربیتی

 1390 علمی پژوهشی 

 منظور به نور پیام دانشگاه اساتید آمادگی میزان بررسی مجتبی رضایی راد 

 الکترونیکی  آموزش از استفاده
 برنامه در پژوهش

 درسی  ریزي 

 1391 وزارتین

 مجتبی رضایی راد 
اسماعیل زارعی  

 زوارکی
 رضا یوسفی 

 مدارس توسعه بر مؤثر عوامل بندي اولویت و شناسایی

 هوشمند 
فصلنامه علوم  

 تربیتی 
 1391 وزارتین

 آموزش برنامه اجراي در موفقیت عوامل شناسایی مجتبی رضایی راد 

 عالی  آموزش در الکترونیکی

 برنامه در پژوهش

 درسی  ریزي 

 1391 وزارتین

 راد مجتبی رضایی 
 روح اله محمدی 

 فرآیندتدریس در الکترونیکی آموزش بکارگیري نقش بررسی

 نور پیام دانشگاه علمی هیات اعضاء دیدگاه از یادگیري و

 ساري شهرستان

 1391 وزارتین مدیا 

 ی زمینه  در شده  گذرانده سطوح  ، سن ،  جنسیت بین  رابطه ی  مجتبی رضایی راد 
 و  اطالعات فناوری زا استفاده با میزان  اطالعات  فناوری

 آزاد  سه دانشگاه منطقه علمی هیأت اعضای  در ارتباطات
 اسالمی

 1392 علمی پژوهشی  پژوهشنامه تربیتی 

 مجتبی رضایی راد 
 خدیجه ندری 

 روح هللا محمدی

 یادگیري بر تاکید با اي  آي دي دي اي طراحی الگوي تاثیر

 پیشرفت انگیزه و خودپنداره  ،  تحصیلی پیشرفت بر سیار

 انگلیسی  زبان درس در دانشجویان

تحقیقات مدیریت 
 آموزشی 

 1392 علمی پژوهشی 

مجتبی رضایی راد و  
 همکاران

 

  شیوه الکترونیکی و  سنتی  آموزشی روش دو  بخشی اثر
 افراد سالمند تغذیه زمینه در سالم زندگی

  و  دیابت  مجله
 ایران  متابولیسم

 1392 وزارتین

 مجتبی رضایی راد 
 

یت بندی عوامل موثر در بکارگیری یادگیری  شناسایی و اولو 
 سیار در آموزش عالی 

رویکردهای نوین  
 آموزشی 

 1392 وزارتین

 مجتبی رضایی راد 
 قادروف بختیار 

جنبه های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش سنتی در 
 آموزش عالی 

 1392 وزارتین فناوری آموزش 

 

 

 

 ترويجي و ساير مجالت معتبر  -پژوهشي، علمي -علمي ،ISI  ،ISCدر مجالت  شر شده تمقاالت منادامه 

 سال چاپ درجه مجله  نام  مجله  عنوان مقاله  )گان( نویسنده

 مجتبی رضایی راد 
 ابراهیم فالح 

تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزه پیشرفت  
 و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان عربی 

 برنامه در پژوهش

 درسی  ریزي 

 1393 وزارتین
 
 
 

 اسماعیل پاخره 
 مجتبی رضایی راد 
 بهرام طهماسبی 
 فریبا اکبرپور

رتبه بندی عوامل موثر بر آمادگی اورژانس های پیش  
بیمارستانی از دیدگاه کارکنان عملیاتی اورژانس  

 مازندران

دانشگاه علوم پزشکی  
 مازندران 

 1394 وزارتین

 فاطمه عرب 
 مجتبی رضایی راد 
 کامبیز اسماعیل نیا 

ررسی رابطه اعتیاد به کار و سکوت سازمانی با  ب
فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  

 مازندران

مجله تحقیقات سالمت  
 در جامعه 

 1394 علمی پژوهشی 

 مجتبی رضایی راد 
 کلثوم اکبری 

اي با ریکرد   آي دي دي اي طراحی الگوي تاثیر
 یادگیری الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان 

 1395 وزارتین له مدیا مج 
 



اعتمادبه مجتبی رضای راد  پیشرفت،  انگیزه  احساس  مقایسة  نفس، 
آموزان  تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش

 دولتی، هوشمند و تیزهوشان مدارس دولتی، نمونه

 برنامه در پژوهش

 درسی  ریزي 

 1396 وزارتین
 

  The Relationship Between Meta Cognition مجتبی رضایی راد 

and Students Training-Learning Process 

 

Middle-East 

Journal of 

Scientific 

Research 

 2012 علمی پژوهشی 

مجتبی رضایی راد  

 مه رضایی و.معص

The Usage Impact of Biology Simulation 

Software in Learning and Reminding 

 

J. Basic. Appl. 

Sci. Res 

 علمی پژوهشی 

 

2012 

سیده فاطمه هاشمی شیاده،  

مجتبی رضایی راد،  

 منصوره قنبرپور 

The Effect of Mobile Learning on the 

Future of Learning in Iran  

 

Research Journal 

of Applied 

Sciences, 

Engineering and 

Technology 

 2013 علمی پژوهشی 

 مجتبی رضایی راد 

 ذبیح اله اللهی 

 حمیدرضا جنگیزه ای 

Identifying and Prioritizing Effective 

Factors on Developing Intelligent 

Universities 

Science and 

Technology 

 2013 علمی پژوهشی 

سیده فاطمه هاشمی شیاده،  

مجتبی رضایی راد،  

 منصوره قنبرپور 

Using Effective Models of Information and 

Communication Technology in Higher 

Education 

Research Journal 

of Applied 

Sciences, 

Engineering and 

Technology 

 2013 علمی پژوهشی 

 E- learning Effectiveness in Higher مجتبی رضایی راد 

Education 

International 

Journal of 

Economy, 

Management and 

Social Sciences 

 2013 علمی پژوهشی 

 د مجتبی رضایی را

 ذبیح اله اللهی 

 

Mobile Learning new pedagogies and 

technologies in higher education 

International 

Journal of 

Economy, 

Management and 

Social Sciences 

 2013 علمی پژوهشی 

 

 

 

 

 

 معتبر ترويجي و ساير مجالت  -پژوهشي، علمي -علمي ،ISI  ،ISCدر مجالت  شر شده تمقاالت منادامه 

 سال چاپ درجه مجله  نام  مجله  عنوان مقاله  )گان( نویسنده

 سیده زینت هادیان 

 سیده زهرا هادیان 

 مجتبی رضایی راد 

 

Study Factors that Influence on Modern 

Educational Technology Publication in 

Teachers and Managers, Opinion in Sari 

J. Basic. Appl. 

Sci. Res 

ی پژوهشی علم  2013 

 ذبیح اله اللهی 

 مهرداد مظاهری 

 مجتبی رضایی راد 

Comparing Influential Factors on Using 

Information and Communication 

Technology by Professors of Islamic Azad 

University and State University of Sistan-

O-Baluchestan in Zahedan 

Science and 

Technology 

 2014 علمی پژوهشی 

 The Effectiveness of The designed Pattern مجتبی رضایی راد 

A D D I E With E- Learning approach 

based on hard work, self-esteem and 

academic achievement OF students in 

Arabic 

Indian Journal of 

Fundamental and 

Applied Life 

Sciences 

پژوهشی علمی   2014 

 -Psychological aspects effectiveness of M مجتبی رضایی راد 

learning on students´ achievement 

motivation in Arabic language course 

Adv. Environ. 

Biol 

 2015 علمی پژوهشی 

مجتبی رضایی راد  

 مه رضایی و.معص

Psychological aspects effectiveness mobile 

learning in higher education 

Int J Educ 

Psychol Res 

 2015 علمی پژوهشی 

 حمیدرضا شعبانی 

 مجتبی رضایی راد 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 

CULTURAL INTELLIGENCE, 

International 

Journal of Recent 

 2016 علمی پژوهشی 



SPIRITUAL INTELLIGENCE, AND 

SOCIAL INTELLIGENCE WITH JOB 

SATISFACTION IN EMPLOYEES OF 

SOCIAL SECURITY ORGANIZATION 

OF GORGAN, IRAN 

Scientific 

Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در كنفرانس هاي علمي منطقه اي  شر شدهت مقاالت منج( 

 رائه سال ا نحوه ارائه مقاله   محل برگزاری  عنوان همایش و کنفرانس   عنوان مقاله  نویسنده/نویسندگان 

عوامل موثر بر توسعه نرم افزارهای   مجتبی رضایی راد 
 آموزشی در فرایند تدریس 

همایشه منطقه ای فناوری  
 اطالعات  

دانشگاه پیام 
 نور نوشهر 

 1389 سخنرانی

 زهرا اشورپوری 
 مجتبی رضایی راد 

نقش تحصیالت والدین در پیشرفت تحصیلی  
 دانش آموزان 

همایش منطقه ای مدرسه  
 فردا 

ت سما  معاون 
 چالوس 

 1389 چکیده
 
 

همایش منظقه ای فناوری   عوامل موثر توسعه تجارت الکترونیک مجتبی رضایی راد 
 اطالعات 

دانشگاه پیام 
 نور نوشهر 

 1389 سخنرانی

بررسی تاثیر درک حقوق شهروندی بر   مجتبی رضایی راد 
رفتار اجتماعی دانشجویان دانشگاه ازاد  

 اسالمی

همایش ملی عوامل  
 ی موثر بر سالمت اجتماع

دانشگاه علوم  
 پزشکی ایران

 1389 پوستر

خدیجه خطیری،  
ابوالفضل الکدشتی،  
رضا یوسفی، مجتبی  

 رضایی راد 

بررسی نقش نرم افزار های شبیه ساز بر  
 میزان یادگیری و یادسپاری 

همایش منطقه ای مدرسه  
 فردا 

معاونت سما  
 چالوس 

 1389 سخنرانی

جایگاه مدیریت در مدارس هوشمند و   مجتبی رضایی راد 
 اموزش های الکترونیکی 

همایش منطقه ای مدرسه  
 فردا 

معاونت  
 معاونت سما 

 1389 پوستر

 زهرا اشورپوری 
 مجتبی رضایی راد 

نقش تحصیالت والدین در پیشرفت تحصیلی  
 دانش آموزان 

همایش منطقه ای مدرسه  
 فردا 

معاونت سما  
 چالوس 

  چکیده
1389 
 



 

راد،   مجتبی رضایی
زهرا اشورپوری،  

 سیامک نوازش 

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر  
 توسعه آموزش الکترونیکی

همایش منطقه ای فناوری  
اطالعات راهکارها و  

 کاربرد ها

دانشگاه ازاد  
 گنبد کاووس 

 1390 سخنرانی

همایش منطقه ای رایحه   نقش حجاب در جامعه  مجتبی رضایی راد 
 غفاف

دانشگاه ازاد  
المی واحد  اس

 ساری 

 1391 سخنرانی

همایش منطقه ای رایحه   فرهنگ سازی حجاب در جامعه  مجتبی رضایی راد 
 غفاف

دانشگاه ازاد  
اسالمی واحد  

 ساری 

 1391 سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در كنفرانس هاي ملي  شر شدهت مقاالت مند( 

 

نحوه ارائه  ی محل برگزار عنوان همایش و کنفرانس   عنوان مقاله  نویسنده/نویسندگان 

 مقاله  

 سال ارائه 

 مجتبی رضایی راد 
 زهرا آشورپوری 

همایش ملی حقوق   بررسی رابطه اینترنت و وضعیت آموزشی 
 مدارس 

دانشگاه آزاد  
اسالمی واحد  

 قائم شهر 

 1389 سخنرانی

بررسی رابطه اینترنت و وضعیت آموزشی،   مجتبی رضایی راد 
خانوادگی، اجتماعی و فردی جوانان شهر  

 ی سار

همایش ملی عوامل  
اجتماعی موثر بر  

 سالمت 

دانشگاه علوم  
 پزشکی ایران

 1389 پوستر

بررسی ارزیابی شرایط موجود مسیر شغلی   مجتبی رضایی راد 
 معلمان در مدارس متوسطه 

کنفرانس ملی آموزش  
 مدیریت و رهبری 

دانشگاه ازاد  
اسالمی واحد  

 تنکابن 

 1391 سخنرانی

فرشته فرشیدی،  
 راد  مجتبی رضایی

همایش راهکارهای   اثربخشی دو روش آموزش سنتی و الکترونیکی 
ارتقای سالمت و چالش  

 ها

دانشگاه علوم  
پزشکی  
 مازندران

 1391 پوستر

بررسی و ارائه روش های اشاعه استفاده از   مجتبی رضایی راد 
 تکنولژی نوین اموزشی از نظ مدیران

دانشگاه شهید   همایش ملی اموزش 
 رجایی

 1391 سخنرانی

بررسی وضعیت سواد اطالعاتی مدیران  مجتبی رضایی راد 
 مدارس شهرستان ساری 

کنفرانس ملی آموزش  
 مدیریت و رهبری 

دانشگاه ازاد  
اسالمی واحد  

 تنکابن 

 1391 سخنرانی

بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و اثربخشی   مجتبی رضایی راد 
 سازمانی مدیران مدارس متوسطه 

کنفرانس ملی آموزش  
 یریت و رهبری مد

دانشگاه ازاد  
اسالمی واحد  

 تنکابن 

 1391 سخنرانی

مجتبی رضایی راد  
 فرشته فرشیدی 

بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی اساتید  
دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری درباره پارک  

 علم و فناوری 

همایش ملی دانشگاه  
 کارافرین

دانشگاه 
 مازندران

 1392 پوستر

 مجتبی رضایی راد 
 له محمدی روح ا

 فرشته فرشیدی 

تاثیر برنامه درسی فوق برنامه بر آگاهی، 
 نگرش، پذیرش و رفتار دانش آموزان

همایش ملی اقتصاد  
 مقاومتی

دانشگاه شهید  
 باهنر کرمان 

 1392 سخنرانی

مواضع امام حسن عسکری در دوران خالفت   مجتبی رضایی راد 
 عباسی

همایش  ملی سبک  
 زندگی

دانشگاه ازاد  
واحد  اسالمی 

 1393 سخنرانی



 ساری 

معصومه امیری،  
 مجتبی رضایی راد 

بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر 
روش تدریس وارونه بر خودکنترلی  

   آموزان دانش
 

اولین توسعه 
 علوم تربیتیپایدار 

 و روالنشناسی
 

 1397 سخنرانی تهران 

 

 

 

 

 

 

 در كنفرانس هاي  بين المللي  شر شدهت مقاالت مند( 

 سال ارائه  نحوه ارائه مقاله   محل برگزاری  عنوان همایش و کنفرانس   عنوان مقاله  یسندگان نویسنده/نو

مجتبی رضایی راد  
 عاطفه اباذری 

رابطه دانش فناوری اطالعات و خالقیت  
 کارکنان اموزش و پرورش 

کنفرانس بین المللی  
مدیریت نوآوری و  

 کارافرینی

 1389 سخنرانی شیراز

مجتبی رضایی راد،  
 ه خطیری خدیج

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر  
 توسعه کارآفرینی از نظر اساتید  

کنفرانس بین المللی  
مدیریت نوآوری و  

 کارافرینی

 1389 سخنرانی شیراز

مجتبی رضایی راد،  
 نورا عطار 

بررسی میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه  
 ای در اشتغال زنان

کنفرانس بین المللی  
و    مدیریت نوآوری

 کارافرینی

 1389 سخنرانی شیراز

مجتبی رضایی راد،  
سمیره مرتضوی،  
 مصطفی رعنایی

بررسی و مقایسه مولفه های کارافرینی در  
 بین دانش آموزان سال اخر مدارس متوسطه 

کنفرانس بین المللی  
مدیریت نوآوری و  

 کارافرینی

 1389 سخنرانی شیراز

مجتبی رضایی راد و  
 همکاران 

 

سالمت سازمانی با اثربخشی  بررسی رابطه 
 کارکنان پیام نور

کنفرانس بین المللی  
مدیریت، نواوری و تولید  

 ملی

 1391 سخنرانی قم

معصومه رضایی،  
سیده خدیجه  

احمدی،روح اله  
محمدی، مجتبی  

رضایی راد، فرشته  
 فرشیدی 

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد 
 سازمانی کارکنان آموزش و پرورش 

بین المللی  کنفرانس 
مدیریت، نواوری و تولید  

 ملی

 1391 سخنرانی قم

جواد قصابیان، محمد  
رضا معتمدی  

تالوکی، مجتبی 
 رضایی راد 

رابطه رفتارهای انحرافی محیط کار با  
اعتمادپذیری کارکنان، قابلیت اعتماد  

سرپرست واعتماد بین فردی در کارکنان 
 سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

دومین کنفرانس بین 
المللی حسابداری و  

 مدیریت در هزاره سوم 

 1395 سخنرانی تهران 

حسن کردان، مجتبی 
 رضایی راد 

بررسی تاثیر ایجاد مناطق آزاد و ویژه در  
 راستای کاهش قاچاق کاال به کشور 

دومین کنفرانس بین 
المللی حسابداری و  

 مدیریت در هزاره سوم 

 1395 سخنرانی تهران 

مجتبی رضایی راد و  
 همکاران 

رابطه رفتارهای انحرافی محیط کار با  
قابلیت اعتماد   اعتمادپذیری کارکنان،

سرپرست واعتماد بین فردی در کارکنان 
 سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

دومین کنفرانس بین 
المللی حسابداری و  

 مدیریت در هزاره سوم 

 1395 سخنرانی تهران 
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   دانشگاهيبرون طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي و (  ه

 

 

  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح 

)مجری اصلي، مدیر  

اجرایي، همكار، مشاور  

 و غیره( 

 وضعیت فعلي طرح  محل پژوهش 

آشنایی و استفاده استادان و دانشجویان واحدهای بسیار 
بزرگ دانشگاه های آزاد اسالمی مازندران از فناوری  

 اطالعات و ارتباطات

دانشگاه آزاد   همکار 
المی واحد  اس

 ساری

 اتمام طرح

رابطه آموزش هنر با روکرد تربیت هنری بر خالقیت 
 دانش آموزان پایه پنجم دبستان های استان مازندران 

دانشگاه آزاد   همکار 
اسالمی واحد  

 ساری

 اتمام طرح

مقایسه اثربخشی دو  روش آموزش الکترونیکی با 
 سنتی در خصوص تغذیه سالمندان

  دانشگاه آزاد همکار 
اسالمی واحد  

 ساری

 اتمام طرح

 

ای مردم استان مازندران  مطالعه سطح سواد رسانه 
 با تأکید بر نقش آن در تغییرات سبک زندگی 

 

صدا و سیمای   همکار 
 مرکز مازندران

 اتمام طرح

 سوق و بازدارنده عوامل بندی اولویت و  شناسایی
 و دولتی مراکز در  ملی هوشمند کارت از استفاده دهنده
 مدل  ارائه جهت دولتیغیر

اداره کل ثبت  همکار 
 احوال 

 در حال انجام

ارائه الگوی عملی فرهنگ سازی مشارکت مردمی در 
 کاهش مخاطرات استفاده از گاز طبیعی 

 در حال انجام شرکت گاز  همکار 

 فعاليت هاي آموزشي سوابق •

 تاریخ  نام دوره/ درس  مؤسسه محل تدریس 

اصول عکاسی، آشنایی با کامپیوتر،برنامه نویسی کامپیوتر برای آموزش، تولید برنامه های   دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
کامپیوترب آموزشی، اصول طراحی پیام های آموزشی، تولید مواد آموزشی، راهنمایی و مشاوره  

 پایان نامه های کارشناسی ارشد 

از سال  
تا  1388
 کنون

  90از سال  یی با کامپیوتر، پروژه تولید مواد آموزشی، آشنا دانشگاه پیام نور
 تا کنون

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علوم  
 تحقیقات مازندران

نیمسال اول   آمار مقدماتی و روش تحقیق 
92-91 

دانشگاه فرهنگیان پردیس صدیقه  
 طاهره مازندران 

  93 از سال اصول راهنمایی و مشاوره، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ابتدایی
 تا کنون

  90از سال  سمینار، رسانه های الکترونیک، ارتباطات انسانی، اصول روابط عمومی، مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
 تا کنون

 

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

 

 اری مدت همك نوع همكاری با مجله  محل انتشار مجله  نام مجله 

 از   

 

 لغایت 

مدیر مسئول و   ساری دو ماهنامه سراسری رسانه های نوین و آموزش
 صاحب امتیاز

1393 1396 

دانشگاه آزاد اسالمی   مجله علمی پژوهشی پژوهش در برنامه ریزی درسی 
 واحد خوراسگان 

 تاکنون  1393 داور
 

مسئول و  مدیر  ساری مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی
 صاحب امتیاز

 تا کنون  1397



 

 و برگزاری سخنراني علمي و کارگاهي  سایر فعالیت های پژوهشي •

 عضو شورای عالی مطالعات راهبردی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا 
 1397دبیر شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی از سال  

 1398اسالمی واحد ساری از سال  دبیر شورای پژوهشی دانشگاه آزاد 
 پادگان ولیک  -سپاه پاسداران  –کارگاه دو روزه مهارت های تدریس 
 دانشگاه علمی کاربردی پلیس  -نیروی انتظامی -کارگاه سه روزه مدیریت منابع انسانی

 برنامه زنده شبکه استانی مازندران   5کارشناس برنامه خانواده صدا و سیما و  
 ماندهی انتظامی مازندران کارگاه روش تدریس فر

 بازرسان سازمان بازرسی استان مازندران   -کارگاه مهارت بازرسی) ارائه گزارش(
 بازرسان کمیته امداد امام خمینی استان مازندران ) ره(  -کارگاه بازرسی اثربخش
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی   –کارگاه آموزش اثربخش  

 زشکی بابل دانشگاه علوم پ -کارگاه جایگاه انگیزش
 پایان نامه های کارشناسی ارشد  60راهنمایی و مشاوره  تعداد  

 

 

 

 

 

 

 


