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 تخصص:
اسي ارشد و دکترا از براي داوطلبان کنکور کارشناسي، کارشن -ريزي تحصيليمشاوره و برنامه -

 سال( 9تا .... ) 1386سال 

هاي مديريت، رفتار سازماني و منابع هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان، دورهمدرس کارگاه -

 ساعت آموزش 1000کارگاه و  100ش از يب  -انساني

ش از ي، بAmos Ghraphic, PlS افزارهاي آمارينرم با يمعادالت ساختار يمدلساز مدرس -

  ساعت آموزش 100و  کارگاه 10

 ارشد يکارشناس يهااننامهيو پا يطرح پژوهش 100ش از يو مشاوره ب ييراهنما -
  

موثر، اصول و فنون  يارتباط ي)مهارتهامدرس، مشاور و پژوهشگر در مسائل سازمان، مديريت، رفتار سازماني

، يت منابع انسانيريم جامع مدستيس ياده سازيو پ يطراح)و منابع انساني ت جلسات و ...(يريمذاکره، فن مد

عملکرد  يابيمشاغل، ارز ي، طبقه بنديل شغليه و تحليتجزآن،  ياثربخش يابيستم آموزش کارکنان و ارزيس

 .عيو صنا هاسازمان کارکنان و ...( در

 سوابق علمي- پژوهشي
 عناوين پاياننامههاي ارشد و دکتري:

 

 کارشناسي ارشد:

هاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهرر  زان کاربست مولفهبررسي رابطه بين خالقيت و مي

 اروميه

 دکتري:

هاي سهرمايه  بررسي روابط چندگانه ميان فرايند مديريت استراتژيک و فرايند تبديل دانش با مولفه

 هاي دولتي شرر اصفران.فکري در دانشگاه

هاي پاياننامه در دانشگاه 06بيش از  هاي تحصيالت تکميلي راهنمايي شده:تعداد پاياننامه

 دولتي و آزاد

 

 کتابهاي تاليف و ترجمه شده:

 چاپ شده:  کتابهاي

 شناخت فرايند يادگيري: منابعي براي تقويت يادگيري اثربخش. -1

هادي حكيم شفايي.  -دکتر پيمان يارمحمدزاده -تاليف و ترجمه: دكتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

 .1387انتشارات نقش مانا اصفهان 

 مديريت رفتار سازماني در آموزش و پرورش. -2

 پور دكتر سعيد رجايي -دکتر پيمان يارمحمدزاده تاليف:

 .1391انتشارات دانشگاه تبريز 
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 مديريت و رهبري در سازمانهاي آموزشي. -3

پيمدان  دکتدر   -دکتر حميدد رحيمدي   -دكتر محمد نجفي -دكتر سيد علي سيادت تاليف و ترجمه:

 دهيارمحمدزا

 .1392انتشارات آموخته 

 هاي اسالمي(رهبري و مديريت در سازمان)سيري در آموزه  -4

  -هادي حكيم شفايي -دكتر محمد نجفي - تاليف: دکتر پيمان يارمحمدزاده

 گزينش کارکنان)در فرايند چاپ( -5

 شلير ياوري -ييهادي حکيم شفا -مان يارمحمدزاده تاليف و ترجمه: دکتر پي          

 مستندسازي تجربيات شرکت توزيع نيروي برق در زلزله ارسباران -6

 دکتر تقي زوار -دکتر پيمان يارمحمدزاده -تاليف: مهندس يوسف سرافراز          

 .1391انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 

  :طرح هاى تحقيقاتى تقاضامحور
 

 محل اجرا سمت در پروژه  عنوان  رديف

شرکت توزيع نيروي  مجري مديريت بحران در زلزله ارسباران مستندسازي 1
 برق آذربايجان شرقي

طراحي ارکان شهر خالق با رويکرد مديريت  2
 بحران

پژوهشگاه شاخص پژوه  مجري
 اصفهان

بررسي نگرشهاي قوميتي، مليتي و جهاني  3
 دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

معاونت فرهنگي  مجري
هيد مدني دانشگاه ش

 آذربايجان

عارضه يابي فرايند استخدامي به منظور طراحي  4
 الگوي مناسب در شرکت فوالد مهر سهند 

مهر  شرکت فوالد مجري
 سهند

بررسي رضايت شغلي و مولفه هاي همبسته با آن  5
 در شرکت فوالد مهر سهند

 شرکت فوالدمهر سهند مجري

هاي گيرسي رابطه بين دلبستگي شغلي و ويژبر 6
 شغلي با تعهد سازماني

معاونت پژوهشي  مجري
دانشگاه شهيد مدني 

 آذربايجان

معاونت فرهنگِي و  مجرِي برگزارِي سمِينار راهنماِيِي و مشاوره خانواده 7
 اجتماعِي دانشگاه
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 :مقاالت چاپ شده

 در داخل کشور مقاالت چاپ شده

 

 ختهيل آميکرد تحليآموزان: رودانش يليموثر در تقلب تحص يانهينقش عوامل زم يبررس

 د داداش زادهيمج، ارمحمدزادهيمان يپ

 پژوهش در برنامه ريزي درسي مجله           

 

کارکنان دانشگاه  يو تعهد کار يشغل يهايژگيو يهان مولفهيدر رابطه ب يشغل يدلبستگ يانجينقش م

 جانيآذربا يد مدنيشه

 يضيف وبيا، ارمحمدزادهي مانيپ

 ين روانشناختينو يهاه پژوهشفصلنام

 يانجيا آزماون نقاش م   معلماان:  يشغل يدر سازگار ياجتماع يهيو سرما ينقش هوش فرهنگ يبررس

 ياجتماع يهيسرما

 د داداش زادهيمج، ارمحمدزادهيمان يپ

 ين آموزشينو يکردهايمجله رو

 زيآموزش و پرورش تبر ييت دانش در مدارس راهنمايريزان کاربست مديسه ميمقا

 نيآوارس يصادق ملکزهرا برزگر، 

 ارمحمدزادهيمان يپ

 يت آموزشيريو مد يرهبرفصلنامه 

بررسي روشهاي جلوگيري از مهاجرت نيروي انساني متخصص در مناطق محروم آماوزش و پارورش   

 استان خوزستان

 دكتر سعيد رجايي پور، دکتر پيمان يارمحمدزاده

 مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان.

 سازي دانش.هاي سرمايه فکري با تاکيد بر اجتماعيتعيين سهم نسبي فرايند تبديل دانش بر مولفه

 دکتر پيمان يارمحمدزاده، دکنر سيدعلي سيادت، دکتر رضا هويدا

 پژوهشي پژوهشهاي کاربردي علوم اجتماعي، دانشگاه اصفهان. -مجله علمي

 آموزان.نشبررسي نقش تفکر انتقادي بر پيشرفت تحصيلي دا 

 دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي، دکتر پيمان يارمحمدزاده، راضيه آقابابايي

 ن تربيتي، دانشگاه الزهرا، تهرانهاي نويپژوهشي انديشه -مجله علمي

هااي  هااي سارمايه فکاري در دانشاگاه    مدل معادالت ساختاري رابطه بين فرايند تبديل دانش با مولفه

 دولتي شهر اصفهان
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 مان يارمحمدزاده، دکتر سيدعلي سيادت، دکتر رضا هويدا، دکتر حسنعلي بختيار نصرآباديدکتر پي

 پژوهشي مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -مجله علمي

هااي  هاي سارمايه فکاري در دانشاگاه   بررسي روابط چندگانه ميان فرايند مديريت استراتژيک و مولفه

 دولتي اصفهان

 ن يارمحمدزاده، دکتر سيدعلي سيادت، دکتر رضا هويدا، دکتر حسنعلي بختيار نصرآباديدکتر پيما

 پژوهشي آموزش عالي -مجله علمي

 رانيمد با عملکرد ير شغليمس يلنگرها ر روابطيل مسيتحل

 ين غالمي، حسدکتر پيمان يارمحمدزاده 

 يت آموزشيرينو درمد يافتيره يپژوهش يفصلنامه علم

 ر گاز آذرانيت از خانواده در شرکت شياط، سالمت روان و رضارابطه نش يبررس

 يار نصرآباديبخت يارمحمدزاده، دکتر حسنعليمان ي، دکتر پيدکتر حسن قالوند

 ت و توسعهيريند مديفرا يپژوهش -يمجله علم

 ران مدارس  يمد يو اختالالت روان ين تعهد سازمانيرابطه ب يبررس

 يمانيهران سلارمحمدزاده، دکتر ميمان يدکتر پ

 يمطالعات ناتوان يپژوهش -يمجله علم

بررسي رابطه بين ماهيت شغل و  ميزان خالقيت كاركنان از نظار سرپرساتان در كارخاناه ذوب آهان     

 اصفهان.

 دكتر سيد علي سيادت، دکتر پيمان يارمحمدزاده، حامد پرتوي

 مجله علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

 يت زمان و عملکرد مديران مدارس دوره متوسطه شهر کرمان.بررسي رابطه بين مدير

 دكتر سعيد رجايي پور، پيمان يارمحمدزاده

 فصلنامه مديريت آموزشي، دانشگاه آزاداسالمي واحد گرمسار.

بررسي ميزان تحقق مولفه هاي سازمان يادگيرنده از ديدگاه مديران و معاونان در مدارس متوسطه شهر 

 اروميه.

 يارمحمدزاده، دكتر سعيد رجايي پور دکتر پيمان

 مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه

 هاي استقرار مديريت دانش در دانشگاه اصفهانمطالعه زيرساخت

 دکتر بي بي عشرت زماني، قاسم حسيني، دکتر پيمان يارمحمدزاده

 مجله مطالعات علوم تربيتي، دانشگاه بيرجند.
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 مقاالت چاپ شده در خارج از کشور:

 

نام نشريه يا  عنوان مقاله رديف

 كنفرانس

شماره نشريه و 

 صفحه

 تاريخ انتشار

1 The Analysis of the Relationship 

between Organizational Structure and 

Information Technology (IT): And the 

Barriers to Its Establishment at the 

University of Isfahan from the Faculty 

Member’s Viewpoints 

Higher 

Education 

Studies 

Vol. 1, No. 

1; 

ISSN 1925-

4741 E-ISSN 

1925-475X 

June 2011 

2 Relationship between Career Anchors 

and Organizational Commitment 

among Faculty Members 

Journal of 

Studies in 

Education 

 

Vol. 2, No. 1 

ISSN 2162-

6952 

February 1, 

2012 

3 Effect of Female Principal’s 

Management Styles on Teacher’s Job 

Satisfaction in *Isfahan-Iran, Girls 

High Schools 

International 

Education 

Studies 

Vol. 4, No. 

3; 

ISSN 1913-

9020 E-ISSN 

1913-9039 

August 2011 

4 Citizenship Education and its 

implication for education 

Journal of 

Education 

and 

learning 

نماِيه شده غِير 
ISI 

2012 

 

 کنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي:

 

 محل برگزاري كنفرانس نام كنفرانس عنوان مقالهداخلي: 

کاربست مولفه هاي سازمان بررسي رابطه بين
يادگيرنده برکيفيت زندگي کاري اعضاي هيات 

 علمي دانشگاه اصفهان.

 دانشگاه صنعتي شريف کنفرانس بين المللي مديريت
 

اهميت آموزش ارزشيابي در اسالم و مقايسة آن 
 با فرهنگ غير اسالمي

همايش بين المللي آموزش و 
 پرورش کشورهاي اسالمي

 دانشگاه اصفهان

بررسي ميزان کيفيت زندگي کاري اعضاي 
 هيات علمي دانشگاه اصفهان

 دانشگاه اصفهان کنفرانس روانشناسي صنعتي

بررسِي رابط خالقِيت و مِيزان کاربست مولفه 
 هاِي سازمان ِيادگِيرنده

چهارمِين کنفرانس ملِي 
 خالقِيت شناسِي

 دانشگاه فردوسِي مشهد

نِي در مدِيرِيت منابع مالِي نقش فرهنگ سازما
 شهردارِيها

پنجمِين هماِيش مالِيه 
 شهردارِيها

مرکز هماِيشهاِي بِين اللملِي برج 
 مِيالد تهران

تعيين ابعاد هويت ملي قوميتي دانشجويان 
 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

همايش ملي قوميت و 
 فرهنگ ايراني اسالمي

 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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ي مقايسه اي ابعاد هويت ملي، قومي و بررس
جهاني دانشجويان قوميتهاي مختلف دانشگاه 

 شهيد مدني آذربايجان

همايش ملي قوميت و 
 فرهنگ ايراني اسالمي

 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

پيش بيني سازگاري شغلي معلمان بر اساس 
 هاي هخوش فرهنگيمولفه

سومين کنفرانس بين المللي 
 علوم رفتاري

 دانشگاه پيام نور کيش

نقش آموزش و بهسازي منابع انساني در نوآوري 
 و خالقيت در کسب و کار

اولين همايش ملي مديريت 
 کسب و کار

 دانشگاه بوعلي همدان

آوري اطالعات و ارتباطات در آموزش، نقش فن
 پژوهش، نوآوري و مديريت دانش

 اولين کنفرانس ملي
 توسعه کاربردهاي صنعتي

ت، ارتباطات و اطالعا
 محاسبات

 جانياذربا يد مدنيدانشگاه شه

همايش کاربردي علوم ذهن  بررسي رابطه دينداري با تعهد سازماني
 مدار در جامعه ايران

 دانشگاه اصفهان

همايش کاربردي علوم ذهن  هاي ارزشيابي در آموزش مجازيشيوه
 مدار در جامعه ايران

 دانشگاه اصفهان

بانکداري آموزش با رويکرد مطالعه تطبيقي بين 
 تحول به آزادي بخشي

همايش کاربردي علوم ذهن 
 مدار در جامعه ايران

 دانشگاه اصفهان

Organizational Commitment And 

The Mental Health 

EURUPEAN  th7

CONGRESS OF 

Mental Health In 

Intellectual 

Disability 

AMESTERDAM 2009 

THE NETHERLANDS 

 تدريس دانشگاهي:سوابق 

 آذربايجان   يد مدنيشرهاي اصفران و در دانشگاه ،يتيدروس مديريت و علوم ترب

مجهري شهرکت صهن تي تقاياهاتي     ، مقطاع کارشناساي ارشاد،    MBAمديريت منابع انسااني، دوره  

 .1387اصفران ايليا، 

ياهاتي  مجهري شهرکت صهن تي تقا   ، مقطع کارشناساي ارشاد،    MBAمديريت رفتار سازماني، دوره 

 .1387اصفران ايليا، 

 .1388دروس مديريت و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي زاهدان) سراوان(، استاد مدعو 

مجهري شهرکت آموزشهي برههان،     ، مقطع کارشناساي ارشاد،    MBAمديريت رفتار سازماني، دوره 

1388. 

 .1388ساعت، مجري شرکت ناتکو،  MBA ،50مسائل روز مديريت، دوره 

 .1389مجري شرکت آموزشي برهان، ساعت،  38مهندسي،  مديريت

مجهري شهرکت آموزشهي کارآفرينهان     ، مقطع کارشناساي ارشاد،    MBAسازمان و مديريت، دوره 

 .1389پيشتاز پايتخت، 
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 .1389موسسه غير انتفاعي سپرر اصفران، دروس مديريت و روانشناسي، 

 

 هاي آموزشي:كارگاه مدرس

 .1391جان، يآذربا يد مدني، دانشگاه شهجامعه ارتباط موثر در خانواده و

 1391، يجانشرقيآذربا يساعت، استاندار 30، يسنجو زمان يکارسنج

 .1389روزه، کانون نخبگان اصفهان،  1، يالمللنيو ب ياصول و فنون مذاکرات تجار

 .1389در کار، دانشگاه آزاد شهرضا، شرکت افرا،  يت و نوآوريخالق

پخاش   ي، آموزش ضمن خدمت کارکنان، شرکت مليسرپرست يدر مهارتها يشناسکارگاه اصول روان 

 .1389روزه،  3دوره  1اصفهان،  ينفت يفرآورده ها

پخش فرآورده  يارتباط موثر در سازمانها، آموزش ضمن خدمت کارکنان، شرکت مل يکارگاه مهارتها

 .1389روزه،  3دوره  1اصفهان،  ينفت يها

موثر در سازمانها، آموزش ضمن خدمت کارکنان، شرکت انتقاال گااز منطقاه     ارتباط يکارگاه مهارتها

 .1389روزه،  3دوره  1دو اصفهان، 

روزه، آماوزش ضامن خادمت، دانشاگاه آزاد      2ن طار  درس،  يو تدو يزيبرنامه ر يکارگاه الگوها

 .1389نجف آباد،  ياسالم

نجاف آبااد،    يدانشگاه آزاد اساالم روزه، آموزش ضمن خدمت،  2، يريادگي ياددهي يکارگاه الگوها

1389. 

 .1389روزه، شرکت افرا، 7، ن طر  کسب و کاريو تدو تيت و خالقيريکارگاه مد

دوره  1کارگاه پرورش کارکنان، آموزش ضمن خدمت کارکنان، شرکت انتقال گاز منطقه دو اصافهان،  

 .1389روزه،  3

ت کارکناان، شارکت انتقاال گااز     ، آموزش ضمن خادم يسيق و اصول گزارش نويکارگاه روش تحق

 .1389روزه،  3دوره  3منطقه دو اصفهان، 

نان صانعت  يساعت، مجري شرکت نشاط آفر 12مديريت و ارزشيابي عملكرد كاركنان، شرکت آذران، 

 .1388سپاهان، 

روزه، شرکت تام کار گاز، شهرک صنعتي اشترجان، مجري: شارکت   2خالقيت و نوآوري در سازمان، 

 .1388فامکو، 

 .1388شه، ي: شرکت جهان انديران، مجري، شرکت بارون، سطح مديت رفتار سازمانيريمد

 .1388دانشگاه اصفهان،  يني، دانشگاه اصفهان،  مرکز کارآفريارتباط يمهارتها

 .1388دانشگاه اصفهان،  يني، دانشگاه اصفهان،  مرکز کارآفريت و ائده پروريخالق
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دوره دو  10کارکنان، ذوب آهان اصافهان، مرکاز آماوزش شافق،       يو توانمندساز يارتباط يمهارتها

 .1388ز يروزه، بهار، تابستان، پائ

، کارشناس به باال،  مجاري: شارکت کارآفريناان پيشاتاز     ين الملليو ب ياصول و فنون مذاکرات تجار

 .1388پايتخت، 

 .1388ساعت،  12کارکنان، دانشکده نفت اصفهان،  يتوانمندساز

 .1388ري در محيط کار، دانشگاه اصفهان،  مجري: شرکت کارآفرينان پيشتاز پايتخت، خالقيت و نوآو

ريزي استراتژيك، مركز تربيت معلم زينب كبري)س(، همايش كارشناساان آموزشاي   مديريت و برنامه

 .  1387آموزش و پرورش سراسر كشور، 

انشاگاهي، پارو ه شاركت    كار گروهي و تيمي در سازمانها، دانشگاه صنعتي اصافهان واحاد جهااد د   

 .1387پتروشيمي، كارشناس به باال، 

مجاري شارکت   سااعت،   30اره صانايع و معاادن اصافهان،    ت و ارزشيابي عملكرد كاركنان، ادمديري

 .1387ا، يلياصفهان ا يقاتيتحق يصنعت

، مرکاز آماوزش توحياد ذوب آهان     سااعت  96، دوره 8مهارتهاي ارتباطي)بين فردي و ساازماني(،  

 1387، پاييز و زمساتان  ايلياصفهان ا يقاتيتحق يمجري شرکت صنعت سطح کارشناس به باال،  اصفهان،

 .1388و بهار 

سطح کارشاناس   -مرکز آموزش توحيد ذوب آهن اصفهانساعت،  96دوره،  8توانمندسازي کارکنان، 

 .1388هار و ب 1387 ، پاييز و زمستان  ايلياصفهان ا يقاتيتحق يمجري شرکت صنعت به باال، مجري

خالقيت و نوآوري در مديريت، شرکت آلوميناي ايران، جاجرم)خراسان شمالي(،  سطح کارشناس باه  

با همکاري موسسه آموزشاي   ايلياصفهان ا يقاتيتحق يمجري شرکت صنعت ، 1387ز و زمستان باال، پايي

 و پژوهشي صنايع و معادن تهران.

اصفهان،  مجري: شرکت کارآفرينان پيشتاز پايتخات،  تصميم گيري و تصميم سازي سازماني، د انشگاه 

 .1387پاييز 

اصفهان  يقاتيتحق ي، مجري شرکت صنعتيحرفه ا يفن ي، دوره هايسازمان يو سازمانده يزيبرنامه ر

 .1387ا، زمستان يليا

 ي، مجاري شارکت صانعت   يحرفه ا يفن ي(، دوره هايسازمان يريم گيو حل مساله) تصم يابيمساله  

 .1387ا، زمستان يلياصفهان ا يقاتيتحق

 ي، مجاري شارکت صانعت   يحرفاه ا  يفنا  يدر سازمانها، دوره هاا  ين کارورزيو آئ ياخالق حرفه ا

 .1387ا، زمستان يلياصفهان ا يقاتيتحق

مديريت بحران، مجتمع فوالد مباركه اصفهان، شاركت آموزشاي مشااوره اي جهاان انديشاه آپاداناا،       

 .1387زمستان 
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ريزي آموزشي و تحصيلي براي داوطلبان آزمون کارشناسي، كارشناسي ارشاد و  رنامهمديريت زمان و ب

 .1387دانشگاه اصفهان، پاييز  ساعت، 200بيش از  دكترا،

مباني و مفاهيم كاارآفريني، مبااني و مفااهيم كساب و كاار، تادوين طار  كساب و كاار پيشارفته           

Business planن، هرناد،  ياصافهان، ناائ   يکار شهرستانها ، خالقيت و نوآوري در سازمانها در اداره

ز ييتخات، پاا  يشاتاز پا ينان پي: شرکت کارآفريمجر .ساعت 300، بيش از شهر کرد، ارسنجان و فارسان

1387. 

 .1387ژوهشي و مروري، دانشگاه اصفهان، پاييز پ -نحوه تدوين پروپوزال و مقاالت علمي    

 .1387اصفهان، پاييز روش تحقيق پيشرفته در علوم انساني، دانشگاه 

 و ...                                                                  

 


