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سوابق کاري:
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور ایذه استان خوزستان 9919
دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت :نوآوری و تولید ملی MIP2012
دبیر ا جرایی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت :کارآفرینی و توسعه اقتصادی EME2013
دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری BS2014
مسئول دبیرخانه کمیسیون تحول اداری و بهره وری دانشگاه پیام نور کشور-تهران
کارشناس بازرسی اداره کل نظارت و ارزیابی ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور-تهران
رئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد ایذه
همکاری در زمینه راه اندازی و تعیین سرفصل ها و منابع رشته مدیریت اسالمی در کشور
رئیس شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور واحد ایذه
کارشناس ارزیابی اداره کل نظارت و ارزیابی ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور-تهران
رئیس شورای آموزشی دانشگاه پیام نور واحد ایذه
عضو کارگروه صیانت از حریم امنیت عمومی فرمانداری شهرستان ایذه
کارشناس نظارت اداره کل نظارت و ارزیابی ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور-تهران
مدير آمايش رشته هاي مراكز و واحدهاي دانشگاه پیام نور استان خوزستان
مدیر کارخانه شرکت آذین پوشش قم :فعالیت در زمینه تولید پوششهای مصنوعی سوسیس وکالباس
عضو کارگروه حجاب و عفاف فرمانداری شهرستان ایذه
مديريت ،فناوري ،امور فرهنگي و برنامه ریزی و آموزش دانشگاه دانشگاه پیام نور واحد سلفچگان قم
عضو کارگروه اصالح الگوی مصرف فرمانداری شهرستان ایذه
همکار تیم تدوين برنامه ریزی راهبردي شهرداري تهران،کارفرما :شوراي اسالمي شهر تهران
عضو کارگروه حجاب و عفاف فرمانداری شهرستان ایذه
 QCشركت طراحي مهندسي بهاور كیمیا (فعالیت در زمینه تولید قطعات خودرو تحت نظارت شركت سازه
گستر سايپا)
کتاب های تالیفی:
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ترجمه کتاب متون تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور.9911
تالیف کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور.9911
تالیف کتاب طراحي و تبیین الگوي تصمیم گیري و تفكر استراتژيك حضرت امام خمیني(ره) -تحلیل تطبیقي
با امام موسي صدر و سید حسن نصرهللا.9911
کارآفرینی نوین :انتشارات جباری ،9919 ،قم
مدیریت تحول با رویکرد کاربردی :انتشارات جباری ،9919 ،قم
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سوابق تدریس:
مجري كارگاه علمي تخصصي "دانش مديريت" ويژه اعضاي هیات علمي و روساي مراكز و واحدهاي
دانشگاه پیام نور استان خوزستان
مجري كارگاه علمي تخصصي "روابط عمومي و ارتباطات" ويژه اعضاي هیات علمي و روساي مراكز و
واحدهاي دانشگاه پیام نور استان خوزستان
مجري كارگاه تخصصي "روابط متقابل فناوري اطالعات بر كارآفريني" در نمايشگاه ملي اشتغال و توسعه
كارآفريني در دانشگاه شهید چمران اهواز
تدریس دروس مبانی سازمان و مدیریت ،سیستم های اطالعات مدیریت ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
استراتژیک ،روش تحقیق در مدیریت ،سمینار در مسائل بازاریابی ،مباني مديريت اسالمي والگوهاي آن،
تجارت الکترونیک ،کارسنجی ،کارورزی ،مبانی مدیریت صنعتی ،مبانی مدیریت بازرگانی و دیگر دروس
استاد راهنما پایان نامه و پروژه های متعدد در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور قم .چند نمونه به
شرح ذیل:
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر ارتقاء برند بانک ملت ایران از دیدگاه مشتری.
تعیین فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و تاثیر آن بر رضایتمندی از محیط کار در دانشگاه پیام
نور استان قم.
بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان قم.
شناسایی و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده استرس در کارکنان بانک ملی استان قم.
تحلیل تطبیقی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور از مدرسان فارغ التحصیل از این دانشگاه با
مدرسان فارغ التحصیل از سایر دانشگاهها.
سوابق پروژه هاي علمی  -پژوهشی و اجرايي تحصیلي:

 .6مجری طرح پژوهشی در قالب گرنت با عنوان امکان سنجی پیاده سازی مدل مفهومی پیاده سازی مدیریت
دانش در دانشگاه پیام نور استان خوزستان؛ 9919
 .7همکار طرح پژوهشی در قالب گرنت با عنوان بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران مراکز استانی دانشگاه پیام
نور با رضایت شغلی کارکنان ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه پیام نور9911 ،
8. Study of Factors Affecting the Survival of the Organization's Human Resources,
.J. Basic Appl. Sci. Res. 2013 3(2): 20-28. ISSN: 2090-4304.
9. Studying Role of Information Systems at Strategy Formulation Process,
J. Basic Appl. Sci. Res.
2013 3(4): 368-373. ISSN: 2090-4304.
 .91ارائه مقاله Evaluating Socio-Economic Performance of Open and Distance Learningبصورت سخنرانی و
23th AAOU Annual Conference 3-5 November 2009
چاپ در مجموعه مقاالت
 .99ارائه مقاله Use of advanced technologies to enhance student learning outcomes and achievements
in Tehran Payame Noor University in 24th AAOU Annual Conference Hanoi Vietnam26-28 October
 2010بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت
 .92ارائه مقاله The evaluation's role of Iran's Payame Noor university high education about ODL in
places where access to education is limited at various levels in 24th AAOU Annual Conference
 Hanoi Vietnam26-28 October 2010بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت
 .99ارائه مقاله Evaluating Socio-Economic Performance of Open and Distance Learning in 24th AAOU
 Annual Conference Hanoi Vietnam26-28 October 2010بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت
 .94پذیرش مقاله بصورت سخنرانی و ارائه Exploring the relationship between students IT use techniques
with distance learning in Payam Noor University (Distance Education) in Iran,in International
Conference on ICT in Teaching and Learning2011,11-13 July,2011 Hong Kong SAR
 .95پذیرش مقاله Strategic Human resource measures and the usage of innovation- the role of
intermediatory capacity of knowledge management in Payam Noor University in Iran in 12th
Management International Conference (MIC 2011) 23-26 November 2011
 .96ارائه مقاله بصورت سخنرانی و چاپ مقاله “Convergence method of the Bounds Test,the relation
between human force and total factor productivity (TEP) in Iran” in Proceeding of the APMS
2011,UIS Norway
 .97ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی با عنوان
اقدامات استراتژیک منابع انسانی و کاربرد نوآوری-نقش مداخله کننده ظرفیت مدیریت دانش در دانشگاه
پیام نور ،شیراز؛ بهمن9981
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ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس بین المللی امام خمینی(ره) و سیاست خارجی با
عنوان تحلیل تطبیقی یکی از ابعاد تفکر استراتژیک حضرت امام خمینی(ره)-حمایت از محرومان و
مستضعفان -با امام موسی صدر و سیدحسن نصرا ،...تهران؛ 1June 2011
ارائه مقاله برتر بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت جشنواره سراسری نوآوری علمی و شکوفایی
فرهنگی دانشگاه پیام نور با عنوان آموزش مجازی ،چشم انداز نوآوری در دانشگاه پیام نور در گیالن؛ اسفند
.9987
ارائه مقاله برتر بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت همایش ملی امام ،امت ،خبرگان در بیرجند با
عنوان حکومت و سیاست در اسالم؛ خرداد.9988
ارائه مقاله برتر بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری
حضرت امام خمینی در خمین با عنوان ديدگاهها ومبانی رهبری و تصمیم گیري حضرت امام خمیني(س)؛
مهر.9988
ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقاالت نشست علمی نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه؛
همدان؛ اسفند .9988
ارائه مقاله برتر بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت دومین جشنواره ملی پژوهش های قرآنی
دانشجویان سراسر کشور با عنوان اصالح الگوی مصرف از دیدگاه قرآن؛ فروردین .9981
طراحی و راه اندازی کارگاه علمي -فرهنگي بصیرت (ضرورت مقابله با استكبار) ویژه اعضای هیات علمی
دانشگاه پیام نور استان خوزستان.9911
طراحی ،راه اندازی و برگزاری کارگاه "تاثیر متقابل فناوری اطالعات بر کارآفرینی" در دانشگاه شهید چمران
اهواز و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان .9911
شرک ت در کارگاه های متعدد دانش افزایی با موضوعات :خالقیت جوهره كارآفريني ،آشنايي با راهبردهاي
بهینه سازي و ارتباط با موتورها جستجوگر ،بورس اوراق بهادار و كاال ،احكام زندگي در اسالم ،نظام هدفمند
کردن یارانه ها و . ...
برگزاری کرسی نظریه پردازی با موضوع تفکر راهبردی حضرت امام خمینی(ره) در دانشگاه پیام نور مرکز
بندر امام خمینی(ره).
صاحب امتیازی فصلنامه علمی -تخصصی حوزه مدیریت با عنوان "پیام راهبرد"
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد شهرداری قم Balanced Score Card
شبیه سازي کامپیوتري و تحلیل سیستم مجازي يک کارواش()9987
تبیین برنامه ريزي استراتژيک شرکت صنعتي لبنیران استان قم
تحلیل تطبیقی از استراتژی های موفق و ناموفق در شرکتهای خصوصی ایران
گرداوری و تنظیم مقاالت متعدد در زمینه مدیریت و سازمان

سوابق فرهنگي:
رئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز ایذه
برگزاری بیش از  921برنامه فرهنگی در دانشگاه پیام نور مرکز ایذه
مدير اجرايي اردوي جنوب دانشگاه پیام نور  911-نفر
کسب مقام های ملی متعدد در خطاطی
افتخارات و توانايي هاي جنبي :
کسب عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور در همايش ها و جشنواره هاي متعدد
کسب نمره قبولی 79از 911در آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه پیام نور()PNU-ET
توانایی استفاده از نرم افزار Harvard Graphos98و SPSSو LISREL
شرکت در کارگاه و اخذ گواهینامه ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه پیام نور ،تهران9911
گذراندن دوره مديريت پروژه(تابستان )86
گذراندن دوره کنترل پروژه (بهار )87
آشنايي بانرم افزار هاي تحلیلي
آشنايي با نرم افزار هاي برنامه نويسي Pascal,Visual Basic

