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ب( تحصيﻼت:

 -١دكتراي تخصصي ) (Ph.Dرشته مديريت دولتي با گرايش تصــميمگيري و تعيــين خطمشــي
دولتي در دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد علوم و تحقيقات تهران.١٣٩١ ،

 -٢فوق ليسانس مديريت دولتي با گــرايش سيســتمهاي اطﻼعــاتي مــديريت ،دانشــگاه عﻼمــه
طباطبائي تهران.١٣٨٥ ،
 -٣ليسانس مديريت دولتي ،دانشگاه پيام نور مرند.١٣٨٣ ،

ج( سوابق تدريس:

 -١عضو هيأت علمي تمام وقت گروه مديريتدولتي در دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد خوي )١٢سال(.
 -٢مديريت گروه مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسﻼمي به مدت چهار سال.
 -٣مدرس دورههاي دكتري و كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد واحد مرند ،اروميه و بروجرد )چهار سال(.
 -٤مدرس دورههاي كارشناسي در موسسات و مراكز آموزشي ديگر از جمله دانشگاه پيام نور مرند ) ٧سال(.
 -٥برگزاري دوره هاي آموزشي و مشاوره در زمينه انجام تحليل آماري و استفاده از نــرم افزارهــاي آمــاري و
مدلسازي رياضي؛
 -٦برگزاري دورههاي آموزشي در زمينه خﻼقيت و نوآوري در فرمانداري شهرستان مرند )چندين دوره(؛
 -٧برگزاري دورههاي آموزشي در زمينه آشنايي با ساختار نظام مقدس جمهوري اسﻼمي ايران در فرمانــداري
خوي )چندين دوره(؛

 -٨داراي گواهي آموزش دوره هاي كارآفريني از خانه كارآفرينان ايران و برگزاري چندين دوره كارآفريني؛
 -٩برگزاري بيش از سي دوره و گارگاههاي آموزشي در سازمانهاي مختلف از جمله ،پلــيس ناجــا ،دانشــگاه
آزاد ،فرمانداري شهرستان مرند و خوي؛

د( سوابق پژوهشي و علمي:
* راهنمايي و مشاوره بيش از  ١٢٠پاياننامه كارشناسي ارشد؛
* انجام طرح پژوهشي با عنوان سنجش ميزان وابستگي بهرهوري نيروي انساني به فرهنگ ســازماني و

ارائه الگوي كاربردي براي تصميمگيري مديران در دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد خوي؛

* انجام طرح پژوهشي با عنوان طراحي مدل جهت بسترسازي ســرمايه اجتمــاعي درون ســازماني در
دانشگاه آزاد واحد خوي؛
* انجام طرح پژوهشي با عنوان تبيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنــان بــا بهــره وري نيــروي
انساني در دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد سلماس؛

* همكاري طرح پژوهشي با عنوان ارائه برنامهريزي استراتژيك دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد خوي؛

* انجام چندين طرح پژوهشي در سازمانهاي مختلف از جمله بانك ملي و ملت؛

* ارائه مقاله  ISIبا عنوان

Modeling of interaction between meritocracy and intra and

extra-organizational factors in governmental organizations

* ارائه مقاله  ISIبا عنوان

The fundamental construction in the social investment of inter-

organization

* ارائــه مقالــه  ISIبــا عنــوان

)Comparison of teachers (specialist and non-specialist

effectiveness from the perspective of marand schools managers in the academic year
2012 -13

* ارائه مقاله  ISIبا عنــوان

Investiging the perspective of students about the role of inter-

organizational factors in ...

* ارائه مقاله با عنوان مدل ارتقاء شايسته ساﻻري در سازمانهاي دولتي ايران؛

* ارائه مقاله با عنوان بررسي تاثير نوع استراتژي سازمان بر ارتقاء شايسته ساﻻري؛

* ارائه مقاله با عنوان سرمايه انساني به عنوان مهمترين عامل تحقيق و توسعه در سازمانها؛
* ارائه مقاله با عنوان كارآفريني مفاهيم ،چالشها و بررسي موانع آن؛

* ارائه مقاله با عنوان سنجش ميزان وابستگي بهره وري نيروي انساني به فرهنگ سازماني و ارائه الگوي

كاربردي براي تصميمگيري مديران در دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد خوي.

