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 :واجرایی سوابق آموزشی

 . 1388تا  1384تدریس در آموزش عالی ساریان از  •

 .  1388 تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری از سال  •

 .1386تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن از سال  •

 .  1388امسر از سال عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ر •

 تا کنون (  1393استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر )از سال  •

  1398مدیرگروه حسابداری، گردشگری، مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر ) از سال  •

 تا کنون( 

 (  تا کنون 1397رئیس حلقه صالحین اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر ) از سال  •

 عضو شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالم واحد رامسر  •

 عضو شورای پژوهش )اتاق فکر( اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان مازندران   •

 تا کنون  1396رئیس خانه تعاون گران استان مازندران از سال  •

کارهای نوین  عضو کمیته علمی در نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و   •

 1396سال 

 معاونت آموزش بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر   •

 ناقد کرسی های علمی ترویجی دانشجویی دانشجویان دکتری  •

 

 



 

 مواد تدریس 

 مبانی سازمان و مدیریت                         •

 مدیریت استراتژیک   •

 برنامه ریزی استراتژیک   •

 مدیریت تکنولوژی و نوآوری  •

 بازرگانی بین الملل   •

 روش تحقیق و مأخذشناسی   •

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  •

 روش تحقیق پیشرفته و رساله نویسی در مقطع دکتری   •

 و کلیه دروس مدیریت ..............................  •

 سوابق پژوهشی:

 الف( مقاالت داخلی  

استان   ( بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ایITآوری اطالعات )تأثیر به کارگیری فن -1

در علوم تربیتی  واحد   فن آوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی -چاپ در فصلنامه علمی مازندران ، 

-sid,magiran,Isc,doaj,openj.نمایه شده در پایگاه داده ای ) )مورد تأئید دانشگاه آزاد اسالمی(  ساری

gate,srist,indexcopernicus ،93-102، 1389(. سال اول، شماره اول . 



 ، واحد نکا.  پ در مجله قلمرو برنامه درسی در هزاره سومچا رویکرد فراشناخت در برنامه درسی ، -2

 پژوهشی روان شناسی تربیتی -فصلنامه علمی   /رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان -3

 . 44-53، 10، پیاپی 1391، سال سوم، شماره دوم، تنکابن

 تنکابن، پژوهشی روان شناسی تربیتی -فصلنامه علمی   /رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی -4

 . 74-82، 17، پیاپی 1393سال پنجم، شماره اول، 

فن آوری اطالعات و ارتباطات  فصلنامه  /عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها -5

، سال ششم، شماره  )مورد تأئید دانشگاه آزاد اسالمی( دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در علوم تربیتی

 .71-85، 1394اول، 

مجله علمی پژوهشی) مورد   رابطه بین خودآگاهی و خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان /  -6

 .  29-50، 1397(، 30) 15، ربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان تأئید وزارتین ( مطالعات روانشناسی ت

علمی ترویجی رویش   مجلهتأثیر تئاتر درمانی بر رشد اخالق، روابط بین فردی و خالقیت دانش آموزان /  -7

 .  145-156، 1398، 29، پیاپی 6، شماره 8سال  ،روانشناسی )مورد تأئید وزارتین(

مجله علمی   /رابطه بین سواد اطالعاتی و خودکارآمدی دانشجویان با میانجی گری یادگیری خودراهبر  -8

، سال هشتم،   دانشگاه آزاد اسالمیپژوهشی فن اوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی / مورد تأئید 

 .  21-45، 1397شماره سوم، 



  0) فصلنامه روانشناسی رابطه بین کمالگرایی و مثبت اندیشی والدین و مهارت های اجتماعی دانش اموزان   -9

 .  91-105، 1، شماره 24، سال 1399،  مورد تایید وزارتین(

)مجله اسالم و پژوهش  رابطه بین سبک های دلبستگی ، مسئولیت پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی  -10

 ( 1396، بهار و تابستان 7، پیاپی 1سال سوم، شماره  های روانشناختی،

)مجله پیشرفت های نوین در  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کنترل خشم معتادان به تریاک  -11

 (1399، 29، شماره 3، دوره و روانشناسی و آموزش و پرورش علوم تربیتی

فصلنامه فن  رابطه بین احساس تنهایی و عالئم افسردگی با بی موبایل هراسی )نوموفوبیا( دانشجویان،  -12

، سال دوازدهم،    isc، نمایه اوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی )مورد تأئید دانشگاه ازاد اسالمی( 

 .  67-85، صص 1400ول، پاییز شماره ا

فصلنامه مدیریت کسب و کار  نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری سازی دانش به منظور ارائه مدل ،  -13

 .  1400، تابستان 50، شماره )مورد تأئید دانشگاه آزاد اسالمی(

  آموزش عالیفصلنامه نامه تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی،  -14

 .1400، شهریور 54شماره  )مورد تأئید وزارتین(

)مورد  فصلنامه علمی کارآفن تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی مدیریت در آموزش عالی،  -15

 .  1400. تابستان 291-310، 2، شماره 18، دوره   تأئید وزارتین(



اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ، مجله جامعه  ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در  -16

 1400، 2، شماره 14شناسی آموزش و پرورش ) مورد تأئید وزارتین(، دوره 

استقرار سیستم مدیریت دانش مبتنی بر نقش فناوری اطالعات در اداره کل آموزش و پرورش استان   -17

 (، در نوبت چاپ ISCلوم تربیتی )مازندارن، فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در ع 
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 ج(تألیفات  

 1390کارآفرینی ،انتشارات مهرالنبی، -1



 1396 ، انتشارات مهرالنبی توانمند سازهای مدیریت سرمایه فکری -2

 1400تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی ، انتشارات ندای کویر تهران ،  -3

 د(طرح های پژوهشی  

بررسی میزان تأثیر کالس های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد استان مازندران ، طرف قرارداد  -1

 .1389مازندران ، با آموزش پرورش استان 

–رابطه سبک رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران  -2

 1393.طرف قرار داد با دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر  

طرح پژوهشی: عوامل فرهنگی موثر در نگهداری کارکنان دانش محور در دانشگاه های آزاد اسالمی استان  -3

   1396با اعتبار مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر مازندران

با اعتبار مالی سازمان  استقرار سیستم مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان مازندارن امکان سنجی  -4

  1398رورش استان مازندران سال آموزش و پ

سنجش سالمت معنوی دانش آموزان تیزهوش و ارائه راهکارهای مداخله ای بر اساس آموزش هوش  -5

 )همکار اصلی طرح (  1398معنوی 

   همایش هاز( 

 سی ، همایش منطقه ای در واحد نکا رویکرد فراشناخت در برنامه در-1



-2-Intellectual capital management in the organization of the third millennium 

international conference on intellectual capital  th,poster presentation in 4

management (IICM 2012),Zanjan,Iran,October3-4,2012. 

تاثیر عوامل ساختار ی بر بهبود عملکرد سرمایه فکری در دانشگاه ) کنفرانس بین المللی مدیریت و  -3

 حسابداری .....(  

مروری بر مفهوم انگیزش و راهبردهای ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان های هزاره سوم )همایش بین   -4

 المللی افق های نوین در علوم انسانی ( 

یت بندی عوامل موثر بر نگهدای کارکنان دانش محور در دانشگاه  در پنجمین کنفرانس بین شناسایی و اولو -5

 مرداد 31  1398المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار  سال 

رابطه بین نارسایی هیجانی، خودکنترلی و نگرش به روابط فرازناشویی در ششمیین کنفرانس بین المللی  -6

   1398ن در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی در سال دستاوردهای نوی

ششمین کنفرانس بین المللی  /جایگاه تفکر قطعی نگر در میان والدین دارای کودکان با نیازهای ویژه -7

 روانشناسی و علوم اجتماعی 

نس بین المللی  ششمین کنفرا /میزان رضایت از زندگی در میان والدین دارای کودکان با نیازهای ویژه -8

 روانشناسی و علوم اجتماعی 

رابطه بین ساختار سازمانی و بهبود سرمایه انسانی اعضاء هیأات علمی دانشگاه ها؛ چهارمین کنفرانس بین   -9

 .  1399اردیبهشت،  31المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری، 



شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی شورای معلمان آموزش و پرورش، هشتمین همایش ملی مطالعات و   – 10

 Isc ،1400تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره ایران، مجوز از 

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی زنان سرپرست خانوار، هشتمین همایش ملی   -11

 Isc ،1400مجوز از ی پژوهشی توسعه و ترویح علوم تربیتی و روان شناسی ایران ، علم

تأثیر مؤلفه های رفتاری بر تردید حرفه ای حسابرس، نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت و  -12

 ISC ،1400نوآوری در کسب و کار، مجوز از 

 ه(شرکت در کارگاه ها  

 آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو  -1
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 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش -3
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 7/1399/ 6-7ساعت ، در تاریخ  6فردا به مدت 

  (برگزاری کارگاهو

 اجرای کارگاه آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک کشاورزی ، با عنوان آموزش هوش هیجانی. -1
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 1399اسالمی ، اسفند ماه 
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