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 تحصيالت   

 رهبار   ، باا رارایم مناابع انسااني و      امریکا ایاالت متحده -لینکلنمنابع انساني ، دانشگاه  و مدیریت شآموز : دكترا

 (University of Nebraska, Lincoln). 3973 ،ليفارغ التحصیسال  ،سازماني

 كارشناسي ارشد MBA:  3972،امریکا ایاالت متحده– لینکلندانشگاه  -منابع انساني  با ررایم 

 3921 امریکا ایاالت متحده ،لینکلندانشگاه  ،امور ادار مدیریت  : كارشناسي    

  يپژوهش آموزشي و  هاي رايشگ
   ( روابط انساني و ارتباطات ،شناسایي استعداد ،شناسي تشخصی ،شانگیز)  رفتار سازماني -

 (Entrepreneurship and Leadership Studies) و كار آفریني مطالعات رهبر  -

 مدیریت تحول - ارتباطات سازماني و فرد  -

، ها  استخدامي آزمون، يمنابع  انسانبرنامه ریز   ،ارزیابي عملکرد منابع انساني، ها  استراتژ ) مدیریت منابع انساني  -

 ( ، تناسب شغل و شاغلو طراحي مشاغل شرح شغلمصاحبه ها  استخدامي ،

 سوابق تدريس و مشاوره قسمتي از
 ،(رروه اقتصاد و مدیریت) ، تا كنون 3900از سال  عضو هیئت علمي دانشگاه رلستان 

 ( 3901الي  3900سال )شهید بهشتي دانشگاه  عضو هیئت علمي 

 (3902-3901) ، دانشکده اقتصاد و مدیریتصنعتي شریفشگاه مدرس در دان  

  (3931الي  3900) .سازمان مدیریت صنعتي ایرانهیئت علمي پاره وقت 

  ، زمان رساترش و  سا، وزارت بهداشت ،وزارت نیرو، سازمان تامین اجتماعي مركز آموزشسازمان انرز  اتمي ایران

اركه اصافهان، شاركت انار      مجتمع فوالد مب ،شركت نفت بهران ت،، بانك ملایران خودرو نوساز  صنایع ایران،

 ،راروه ساای ا   ،رروه بهمن ، شركت فوالد خوزستان سفراین،شركت فوالد ا ،خوزستان شركت توسعه نیشکر ایران،

 .ماشین ساز  اراك ،يپتروشیم سازمان ،سازمان ملي مس ایران،سای ا دیزل

 و ترجمه مطالب مقاالتخالصه 
  3932مدیریت منابع انساني ، : ترجمه كتاب  -3

 3932, ها در سازمان( MBTI آزمون ) روانشناسي شخصیت بررسي تاثیر -6

 6931، رهبری تحول آفرین و نقش آن در گردش کارآفرینانه کارکنان سازمان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان -9

 6931،ارکنان دانشگاه علوم کشاورزیبین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با عملکرد ک بررسی رابطه -1

 6931،بررسی رابطه بین تسهیم دانش و کاربرد دانش با سالمت سازمانی در کارکنان امور مالیاتی گلستان -1

 6931،بررسی رابطه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی -2

 6931،بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در مدیران مدارس -7

 6931،های تفکر با هوش شناختی و پیشرفت تحصیلیبررسی رابطه سبک  -0

دبیران و ، ها  شغلي برا  دانم آموزان از دیدراه مدیران بررسي مقایسه ا  آموزش كارآفریني به منظور ایجاد فرصت -3

 فصلنامه علمي،پژوهشي نوآور  ها  آموزشي ،3907 -كارشناسان مدارس متوسطه شهر تهران

 3901 ،ها در سازمان( MBTI مون آز)آشنایي با روانشناسي شخصیت  -30

  3909بررسي و شناخت عوامل فرهنگي در كاربرد مدیریت علمي در ایران  ،پژوهشي طرح -33

  3909نقم مدیریت منابع انساني در مدیریت كیفیت جامع  -36
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  3903ها  درس  شیوه ها  یادریر  دانشجویان در كالس  -39

  3977ه شهرها  كوچك ، در توسع  ( Transformation )نقم رهبر  تحول ررا  -31

  3977آزمون مایرز و بریگز  اكاربرد روانشناسي در مدیریت  -31

  6731 نقم آموزش در بهبود كیفیت مدیریت در شهرها  كوچك ، -61

 عضويت در انجمن ها 
 ایران  منابع انساني انجمن مدیران  -3

 منابع انسانيمدیران  انجمن بین المللي  -6

 ایرانخانه مدیران، سازمان مدیریت صنعتي  -9
 


