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 پژوهشي -علمي مداالت  

 
 رديف عنوان مجله يا همايش وضعیه امتیاز

علمررررررري و 
 پژوهشي

چاپ)شررماره 
7) 

  سرازماني   سرازماني برا تعهر    شهرون يرفتار  تبيين صرمجله روانشناسي معا
 رضايت شغلي و شخصيت کارکنان دانشگاه تهران

1 

 ISI Procedia Social and Behavioral اين کس در 
Sciences 5 (2010) 178–184 

Explanation of staff Organizational 
Citizenship Behavior with personality 
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علمررررررري و 
 پژوهشي

 

چاپ)شررماره 
52) 

ع تحديدات کتابر اري و الرال  
 رساني دانشگاهي

هاي الالعراتي  ماراهيم  رويدردهرا      ارزيابي سيستم
 ها ها و روشم ل
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علمررررررري و 
 پژوهشي

 

چاپ )شماره 
 89( بهار 5

ارائه الگوي نظام جامع آموزش کارکنان جمعيّت هرالل   فصلنامه ام اد و نجات 
 احمر

4 

 -علمررررررري 
 پژوهشي

 

چاپ شرماره  
58 

تحديدررات کتابرر اري و الررالع  
 ي دانشگاهيرسان

کيايت يادگيري و عوامل موثر برآن در مراکر   
اي دانشرگاهي  ماالعره   آموزش الدترونيدري 

 کياي
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 -علمررررررري 
 پژوهشي

 

چاپ شرماره  
60  

تحديدررات کتابرر اري و الررالع  
 رساني دانشگاهي

 آوري الالعات با عملدردراباة مي ان استااده از فن
و  آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشد ة روانشناسري 

 علوم تربيتي دانشگاه تهران

6 

 –علمررررررري 
 پژوهشي

چاپ بهرار و   
 93تابستان 

مجله علوم تربيتري چمرران   
 اهواز

اکتشاف الگوي تضرمين کيايرت در مراکر  يرادگيري     
 دانشگاهي الدترونيدي

7 

ISI January 
2017 ISSN 

1302-6488 
Vol: 18 N: 1 

The Turkish Online 
Journal of Distance 

Education 

Quality improvement in virtual higher education: 
A Grounded theory approach 
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 –علمررررررري 
 پژوهشي

 93چاپ بهرار  
  1-ش 20دوره 

و تحديدررات الررالع رسرراني  
 کتابخانه هاي عمومي

بهبود کيايت دوره هاي يادگيري الدترونيدي در مراک  
 و موسسات يادگيري الدترونيدي  عوامل و پيام ها

9 

 – يعلمررررررر
 پژوهشي

سرررال نهرررم  
  2شرررررماره 
 93تابستان 

بررسی رابطه اخالق حرفه ای با مستووگیه اتتمتاعی و    مجله اخالق در علم و فناوري
 ساسخگويی فردی با نقش میانجی فرهنگ خدمتگذاری

10 

 – يعلمررررررر
 پژوهشي

سژوهشتتتی  -فصتتتلنامه علمتتتی  داوري
 رهیافتی نو در مديريه آموزشی

های حرفه ای و صالحیه نقش شخصیه وظیده شناسی
 معلمان در اثر بخشی آنان
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 – يعلمررررررر
 پژوهشي

  7شررررماره 
1394 27-51 

فصررلنامه آمرروزش و توسررعه 
 منابع انساني

 12 کاربسه فناوری اطالعات و ارتباطات در تربیه معلم

 – يعلمررررررر
 پژوهشي

شتگاه و صتنعه و   بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتبتا  دان  ماالعات برنامه ري ي آموزشي داوري 
 سازی دانش و کارآفرينی دانشگاهیرابطه آن با تجاری

13 

 – يعلمررررررر
 يپژوهش

سررال ششررم  
  بهار 13شماره 
  صررر  1395
156-133 

فصلنامه ماالعات ان ازه گيري 
  و ارزشيابي آموزشي

هراي فنراوري الالعرات و ارتبالرات در     ندش مهارت
 عملدرد آموزشي و پژوهشري اعضراي هيرات علمري    

 اههاي دولتي تبري دانشگ

14 

 – يعلمررررررر
 يپژوهش

 دوره 84، 4931 -
 اول، شماره سیزدهم،

 84 ص

 سزشکی آموزش در توسعه های گام
 سزشکی آموزش توسعه و مطاگعات مرکز مجله

 در آموزشري  خر مات  کيايرت  از دانشجويان ادراک

 تبري  پ شدي علوم دانشگاه
15 
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 رديف عنوان همايش وضعیه امتیاز

دانشجويان روانشناسري  اولين همايش  چاپ امتياز بازآموزي
 1386ايران

مدايسه اظاراب و يادگيري دانش آموزان با توجه 
 به شيوه هاي ارزشيابي توصياي و سنتي

1 

تبيين رفتار شهرون ي سازماني کارکنان دانشگاه  همايش ملي رفتار شهرون ي سازماني چاپ کنارانس ملي
 شخصيتي آنانتهران بر اسا  ابعاد 

2 

کنارررانس بررين  
 المللي

 World Conference on ارائه
Psychology, Counselling and 

Guidance 

Explanation of staff Organizational 
Citizenship Behavior with personality 
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کنارررانس بررين 
 المللي

 پذيرش
th4 World Conference on 

Educational Sciences 
“The examination of Principal 

Performance with Organizational 
Citizenship Behavior in high Schools” 

4 

 همايش ملي
 

اولين همايش آسيب شناسي پايران نامره    چاپ
 هاي دانشجويي دانشگاه عالمه لبالبايي

تحديدات  حلده گمش ه پايان  تجاري سازي نتايج
 هاي ايراننامه

5 

 همايش ملي
 

و ارائرررره 
 چاپ 

پنجمين سمينار سراسري به اشت روانري  
 (89ارديبهشت   22) دانشجويان

نروع اسرتااده از اينترنرت و مشردالت هيجراني      
 رفتاري دانشجويان

6 

 همايش ملي
 

اولين همايش ملي مر يريت آمروزش    چاپ 
 سازماني

ارائه م لي کاربردي در آسريب شناسري آمروزش    
 سازماني

7 

کنارررانس بررين 
 المللي

و ارائرررره 
 چاپ

سومين کنارانس بين المللي يرادگيري  
 (1390الدترونيدي )

 کيايت يادگيري هاي تضمينابعاد و مولاه

عالي و ارائه الگوي الدترونيدي در آموزش 
 ماهومي براي آن  

8 

 نيکنارررانس برر
 يالملل

 ارائررره

تابسررتان 
92 

دومين کنارانس بين المللي مر يريت  
 کارآفريني و توسعه اقتصادي

 9 يادگيريانتدال 

 نيکنارررانس برر
 يالملل

آذر  26
93 

اولين کنارانس بين المللي مر يريت و  
 اقتصاد  توسعه و تعالي کسب و کار

ارزشيابي شداف ادراک و انتظار م يران از موانرع  
 کارآفريني سازماني

10 

 فیکندتتتران  بتتت 
 یاگملل

اوگیف کندران  بتیف اگمللتی متديريه و     10/12/93
 زش آفرينیحسابداری با رويکرد ار

بررستتی موانتتع و ارااتته راهکارهتتای توستتعه روابتت   
 متقابل صنعه و دانشگاه

11 

 نيکنارررانس برر
 يالملل

 

20 June 
2015  

The first international 
conference on management, 
economics, accounting and 

education 

The position of the scientific 
community in the field of curriculum 

12 

دومين کنارانس ملري نگراهي نرو بره      24/10/94 کنارانس ملي
 تحول و نوآوري در آموزش

يادگيري غير رسمي کارکنان شررکت آب منادره   
 e- learningاي خراسان رضوي با تاکي  بر 

13 

کنارررانس ملرري مرر يريت و فنرراوري   29/09/93 کنارانس ملي
 الالعات و ارتبالات

 14 آموزشهاي الدترونيدي درجهاني ش ن

 

 ترويجي –مداالت علمي 

 
 رديف عنوان مجله يا همايش وضعیه امتیاز

 1 ماني  ابعاد و کاربردهافرهنگ ساز ماهنامه مهن سي فرهنگي  چاپ علمي ترويجي
 2 جهاني ش ن  فرهنگ و برنامه ري ي آموزشي ماهنامه مهن سي فرهنگي چاپ علمي ترويجي

هيات تحريريره  
 معتبر

فصلنامه علمي پژوهشي زن و  95پائي 
 فرهنگ

شناسايي باورهاي ندش جنسريتي غالرب در فرهنرگ    
 کُرد
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   يپژوهش يهالرح
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خ اتمام
 

در  ستتتتمه یسازمان مجر

 سروژه

 عنوان طرح

رد
ي

 ف

جهاد دانشگاهي دانشرگاه   1384

 تهران

 1 بررسي علل رفتار هاي تهاجمي تماشاگران در محيط هاي ورزشي  همدار

جهاد دانشگاهي دانشرگاه   1385

 تهران

توسعه نيروي انساني شرکت قاار هاي مسافر بري رجرا  برا تاکير  برر      همدار

 رضايت من ي کارکنان

2 

نشررگاهي دانشررگاه جهاددا 1385

 تهران

 3 شهر تهران  15ماالعه و بررسي وضعيت اجتماعي ساکنين مناده  همدار

جهاد دانشگاهي دانشرگاه   1386

 تهران

شعبب بانک لي کارکنان با رضايت مشتريان در بررسي راباه رضايت شغ همدار

 صادرات در استان تهران 

4 

 5  درجه( 360ران شرکت رجا ) بازخورد ينياز سنجي آموزشي م همدار شرکت امدان لرح 1386

جهاد دانشگاهي دانشرگاه   1386

 تهران

 6 نيازسنجي آموزشي کارکنان جهاد دانشگاهي واح  تهران همدار

جهاد دانشگاهي دانشرگاه   1387

 تهران

نيازسنجي آموزشي کارکنان وزارت کشور و همچنين تعرير  و تر وين    همدار اصلي

ش ه منابرق برا نظرام ج ير  آمروزش      دوره هاي آموزشي نيازسنجي 

 کارکنان دولت 

7 

جهاد دانشگاهي دانشرگاه   1388

 تهران

بررسي راباه شايستگي با سبک تادر و سبک رهبرري مر يران جهراد     همدار

 دانشگاهي

8 

 9 نيازسنجي آموزشي کارکنان دانشگاه پيام نور مرن  همدار اصلي پيام نور آذربايجان شرقي 1388

گاهي دانشرگاه  جهاد دانش 1389

 تهران
 10 لراحي نظام جامع آموزش هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مجري

اي و عملدرد اعضا  هيات علمي دانشگاه پيام بررسي راباه اخالق حرفه همدار اصلي پيام نور آذربايجان شرقي 1390

 نور در استان آذربايجان شرقي
11 

 12 بي اثربخشي دوره هاي آموزشي بانک مسدنارزيا اصليهمدار  شهي  بهشتيدانشگاه  1390

بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی معاونه توسعه و فناوری رسانه  مجري ص ا و سيما 1390

 صدا و سیما
13 

گمرک جمهروري اسرالمي    1394

 ايران
همدررررار 

 اصلي

 14 ارزشيابي دوره هاي آموزشي گمرک کشور 

دانشررگاه شررهي  مرر ني    1395

  آذربايجان
 آوري الالعات با عملدردراباة مي ان استااده از فن مجري

  آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي دولتي تبري 
15 

در حررررال 

 اجرا 

دانشررگاه شررهي  مرر ني   

 آذربايجان
راهبردي دانشگاه شرهي  مر ني آذربايجران بره عنروان      ت وين برنامه   مجري 

 دانشگاه کارآفرين       
16 

 ها کتاب
دانشگاه شتهید متدنی   . سازماني  رويدرد عملي آموزش نظام ارزشيابي(. 1393مهديون، روح اگه )

 .و نشر ارتباطات اتتماعی آذربايجان
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 ت ريس
 هاي آموزشيارزشيابي دوره *

 نظارت و ارزشيابي در آموزش عالي*

 آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازي منابع انساني* 

 زش از راه دورمباني آمو *

 روش هاي تحديق در علوم  رفتاري )کمي  کياي  آميخته(*

 روش تحديق کياي *

 آمار توصياي *

 آمار استنبالي *

 رويدرد سيستمي در برنامه ري ي درسي *

 م يريت استراتژيک در فناوري الالعات*

 کليات اقتصاد*

 اقتصاد آموزش *

 کار عملي م يريت در آموزشگاه ها*

 سي آموزش و پرورشجامعه شنا *

 

 پايان نامه هاراهنمايي 
بررسي عوامل موثر  در برقراري ارتباط دانشگاه و صرنعت و راباره آن برا تجراري سرازي دانرش و        -

 کارآفريني دانشگاهي

در شرکت فوالد مهر  يريادگيبا انتدال   يکار طيو مح ييگرا يحرفه ا  يآموزش يراباه لراح يبررس -

  يسهن  تبر

 يريادگير  يالالعرات و ارتبالرات  تعامرل  سرازن ه و اثربخشر      يفناور يکاربرد ياراباه مهارت ه -

 رازيدانشگاه ش يمجاز انيدر دانشجو يديالدترون

بررسي انگي ش دروني و بيروني اعضاي هيات علمي در گرايش آنران بره ماالعرات ميران رشرته اي       -

 دانشگاه اروميه و دانشگاه صنعتي اروميه

يستگي استادي بر کيايت آموزش هاي درون سازماني شرکت گاز اسرتان  و شا ICTندش مهارت هاي  -

 آذرباييجان شرقي

 

 مشاوره پايان نامه ها
 

 يها در نداشر آن يميترس ينشانه ها نييغالب در فرهنگ کرد و تع يتيندش جنس يباورها ييشناسا

  کودکان
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 کارگاه هاي آموزشي
 دي رئيس جمهورمعاونت برنامه ري ي و نظارت راهبر –روش هاي تحديق 

 دانشگاه آزاد جلاا  -MBAدوره 

 جهاد دانشگاهي تهران -دوره هاي متوالي روش ت ريس

 آسيب هاي فضاي مجازي

 

 ييسابده اجرا
 دانشگاه تهران يبا جهاد دانشگاه يپژوهش يسال همدار پنج*

 در دانشگاه شهي  بهشتي آقاي دکتر محم  قهرمانيپژوهشي  يدستيارسال  3*

 1391از سال  آذربايجان شهي  م نيانشگاه د استاديار *

 مرن  تبري  و آزادهاي  ان نامه هاي دانشجويي در دانشگاهراهنمايي پاي *

پژوهشي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخ ر اسرتان آذربايجران    –عضويت در کميته تخصصي علمي *

 شرقي

 آذربايجانعضويت در کارگروه تخصصي نظارت و ارزيابي دانشگاه شهي  م ني *

 1393م ير گروه علوم تربيتي دانشگاه شهي  م ني آذربايجان از اسان ماه *

 داوري در نشريات
 عالينامه آموزش -

 پژوهش و برنامه ري ي در آموزش عالي -

 تحديدات کتاب اري و الالع رساني دانشگاهينشريه  -

 گيري و ارزشيابي آموزشيمجله ماالعات  ان ازه -

 گاه علوم پژشدي مازن رانپژوهشي دانش -مجله علمي -

 هاي عموميرساني و کتابخانهفصلنامه تحديدات الالع -
- Journal of Public Administration and Policy Research 

- African Journal of Business Management 

- The Turkish Online Journal of Distance Education  
 

 ها ينو توانمها مهارت
  لراحي نظام جامع آموزش*

 ين دوره آموزشيت وزشي و نياز سنجي آمو*

 ري ي آموزش و بهسازي منابع انساني برنامه*

 يادگيري الدترونيدي*

 کيايت در آموزش عالي*

 يرفتار سازمان يحوزه ماالعاتتسلط به  *

 Mplusو  Amosو  spss   Lisrel آماري هايروش تحديق در علوم رفتاري و  نرم اف ار آمار و  تسلط به*

 يدات کياي و ترکيبيمسلط به حوزه تحد *

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.publij.ir%2F&ei=xUbKVIGzJsLbmAX68YHoBg&usg=AFQjCNHZi6DpilQwUf0LKrIHaQkBZKSRmA&sig2=S5SKBLY0zAlHUrVU-QuAnQ
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 هاي اجنماعي اينترنتياينترنت و رسانهICDL  هايمهارتبه  مسلط*

 و آموزش عالي آموزشيم يريت   م يريت در حوزه ترجمه متون تخصصي*

 انگليسي زبان و نوشتار به مدالمه مسلط *

 

 عالئق
 کيايت آموزش عالي 

 آموزش عالي مجازي و يادگيري الدترونيدي 

 کاربستIT  وICT آموزش در 

  توسعه آموزش عاليسياست هاي 

 تحديق )کمي  کياي  ترکيبي( هاي روش 

 ارزشيابي آموزشي 

 آموزش و توسعه منابع انساني 


