
 یدر دانشگاه آزاد اسالم ییسوابق اجرا

 

 ؛مرکز بومهن یدانشگاه آزاد اسالم سیرئ ✓

 ؛مدارس سماء واحد رودهن معاون ✓

 ؛واحد گر مسار یو مال یادار معاون ✓

 ؛واحد اسالمشهر یو مال یادار معاون ✓

 ؛واحد رودهن یو مال یادار معاون ✓

و  سیرودهن)بومهن(، دماوند، پرد یواحدها ییدانشجو ینظارت تشکل ها اتیدر ه یدانشگاه آزاد اسالم هیعال استیر ندهینما ✓

 ؛(روزکوهیف ی)مدت

 ؛واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیه عضو ✓

 ؛واحد رودهن ییاداره امور دانشجو سیرئ ✓

 ؛واحد رودهن النیکانون فارغ التحص ییاجرا اتیه یمرکز عضو ✓

 .واحد رودهن دیاسات جیبس عضو ✓

 

 یدر خارج از دانشگاه آزاد اسالم ییاجرا سوابق

 

 ؛رودهن یشهردار یکاربرد یامناء دانشگاه علم اتیه عضو ✓

 ؛رودهن یشهردار یکاربرد – یعلم یمرکز آموزش سرپرست ✓

 ؛کشور وکارگزاران استان تهران ارتیبا مجوز سازمان حج و ز اتیعتبات عال ریمد ✓

 ؛کاروان عمره مفرده معاون ✓

 ؛”استقبال“در مکه مکرمه بعنوان عوامل ثابت در پست  حضور ✓

 ؛( آراتل هوشمندآفتابانیشرکت )دانش بن رهیمد اتیه سیعامل و رئ ریمد مشاور ✓

 ؛یسالمدانشگاه آزادا یها و شوراها تهیدرکم یداخل یها تیعضو اهم ✓

 ؛واحد رودهن یفرهنگ یشورا عضو ✓

 ؛واحد رودهن سهیرئ اتیه عضو ✓

 ؛واحد رودهن یعلم اتیه یاعضا یانتظام تهیالبدل کم یعل عضو ✓

 ؛واحد رودهن یعلم اتیه یاعضا یانتظام تهیکم یو عضو اصل سیرئ بینا ✓

 ؛گرمسار ،اسالمشهر و رودهن یمعامالت واحد ها ونیسیکم یاصل عضو ✓

 ؛گرمسار،اسالمشهر و رودهن یکارکنان واحد ها یانضباط تهیکم سیرئ ✓



 ؛گرمسار،اسالمشهر و رودهن یبودجه واحد ها تهیکم سیرئ ✓

 ؛گرمسار و رودهن یواحدها انیپرداخت وام صندوق رفاه دانشجو تهیکم عضو ✓

 ؛رمسارانتشارات واحد گ یو شورا یپژوهش یو شورا یفرهنگ یشورا عضو ✓

 ؛واحد گرمسار یعلم اتیه یاعضا عیترف تهیکم عضو ✓

 ؛واحد رودهن یعلم اتیه یبورس اعضا یشورا عضو ✓

 ؛واحد رودهن یآموزش یشورا عضو ✓

 ؛واحد دماوند یچک و اسناد مال امضاء ✓

 ؛)مازاد( کارکنان واحد رودهن یدرمان نهیهز نیپرداخت خسارت صندوق تام تهیکم عضو ✓

 ؛یو مال یمعاونت ادار یمسکن کارکنان واحد گرمسار در زمان تصد یتعاون یانداز راه ✓

 ؛یتعاون سیرئ بیو نا رهیمد اتیه سیمسکن کارکنان واحد رودهن و رئ یتعاون یانداز راه ✓

 .واحد رودهن النیغ التحصکانون فار ییاجرا اتیدوره انتخابات ه نیدوم ینامزدها تیصالح یبررس تهیکم عضو ✓

 

 کارگاه ها یبرگزار سوابق

در واحد رودهن ) بعنوان  یوپژه کارکنان دانشگاه آزاد اسالم” ( ینگارش مکاتبات ادار نیی)آ یآموزش فنون ادار” کارکاه  یبرگزار ✓

 .مدرس (

 در دانشگاه یو آموزش یتخصص یاز دوره ها و کارگاه ها یتعداد گذراندن

 ؛یعلم أتیه یاعضا ژهیو ینیکارآفر یتخصص دوره ✓

 ؛واحدها( یمعاونان و روسا ژهی)و یآموزش عال تیریمد ✓

 ؛(یو مال یادار نیمعاون ژهیمنابع و مصارف )و تیریمد ✓

 ؛تیریسازمان و مد یها یتئور یتخصص دوره ✓

 ؛رانیمد یارتباط یها مهارت ✓

 نیتدو یو الگوها یزیر ،برنامهیدر علوم انسان قیاثربخش،روش تحق یاددهیو  زشیانگ ،یلیتحص شرفتیپ یریو اندازه گ یابیارزش ✓

 ؛یبه زبان فارس یسیچهره به چهره ، مقاله نو یخدمات دانشگاه ، کارگاه آموزش نییطرح درس ، تب

 ؛شرفتهیو پ یمقدمات SPSS ، آمار و CV  ،Power Point نگارش نحوه ✓

و  یمقدمات ییاء( طرح استخدام وزارت آموزش و پرورش ، دوره دانش افزا)مدارس سم یو پژوهش ی، کارگاه آموزش یکارآموز دوره ✓

 ؛شرفتهیپ

 ؛” و نوجوانان و جوانان انیخانوادها، دانشجو یآن برسبک زندگ ریماهواره و تاث“دوره  گذراندن ✓

 .مدرس جنگ نرم تیکارگاه ترب گذراندن ✓

 



 از دانشگاهدر خارج  یو آموزش یتخصص یاز دوره ها و کارگاه ها یتعداد گذراندن

 

 ؛ارتیسازمان حج و ز یکاربرد یعمره مفرده در دانشگاه علم یارتیز یکاروان ها خدمات ✓

 ؛اتیعتبات عال یکاروان ها تیریمد دوره ✓

 .ارتیسازمان حج و ز یکاربرد یمعاونت عمره مفرده در دانشگاه علم دوره ✓

 

 (فاتی، مقاالت و تأل یپژوهش یطرح ها نی)عناویپژوهش ،یعلم سوابق

 یداخل مقاالت

 ؛(1383)واحد کرج زمستان یدانشگاه آزاد اسالم یمنطقه ا شی. همارانیاطالعات و موانع آن در ا یتوسعه تکنولوژ عوامل ✓

 یابر اندازه واحد ه دیکار و ابعاد مختلف آن )با تاک طیمناطق ده گانه در مورد مح یدانشگاه آزاد اسالم یکارکنان ادار نظرات ✓

 ؛(یدانشگاه

واحد خوراسگان، دوره سوم. شماره دهم و  ی( دانشگاه آزاد اسالمیتی)دانش و پژوهش در علوم ترب یپژوهش -یعلم فصلنامه ✓

 ؛(1385)زیی. تابستان و پاازدهمی

 شیرودهن. هما ییدانش آموزان مدارس راهنما یلیتحص شرفتیبر پ نیو اشتغال والد یخانوادگ ،یعاطف ،یاثر روابط اجتماع یبررس ✓

 ؛(1385)واحد دماوند، آبان یدانشگاه آزاد اسالم یمنطقه ا

 یمل شی(. همایحرفه ا یفرد یها یژگیبر و دیمناطق ده گانه )با تأک یو دانشگاه آزاد اسالم یکار طیکارکنان در مورد مح ادراک ✓

 ؛(1385)و جامعه، واحد رودهن، اسفند یروانشناس

واحد ( 1385) زییپا 1دوره اول شماره  ،یکاربرد یروان شناس“فصلنامه  ،یکار طیکار در ادراک مح یجنس، سن و سابقه  ریتأث ✓

 ؛رودهن

و جامعه، واحد  یروان شناس یمل شیهما نیدوم ،یکارکنان ادار دگاهیاز د یدانشگاه آزاد اسالم یواحدها یکار طیمح تیوضع ✓

 ؛(1386)ماه یرودهن، د

 یپژوهش -ی. فصلنامه علمیدانشگاه آزاد اسالم 1۲منطقه  یدر واحدها یکار طیمؤثر بر ادراک کارکنان زن از مح یاجتماع عوامل ✓

 ؛(1389)زییواحد رودهن، سال سوم، شماره هشتم، پا یدانشگاه آزاد اسالم

 ؛،)بنام گرمسار((1393هشتم اسفند ) ت،یریعلوم مد یالملل نیب ومیسمپوز نیلاو ،یو هوش سازمان یفرهنگ هوش ✓

 ؛،)بنام گرمسار((1393هشتم اسفند، ) ت،یریعلوم مد یالملل نیب ومیسمپوز نیاول ،یو توسعه مل فرهنگ ✓

در علوم  نینو یپژوهش ها یکنفرانس مل نیو دوم یالملل نیکنفرانس ب نی،اولیدر توسعه آموزش عال یو مل یسازمان رفرهنگیتأث ✓

 ؛،)بنام گرمسار((139۴خرداد ،) ،یانسان

 یالملل نیکنفرانس ب نیدانش آموزان، اول یریادگیدر  تیخالق یها کیبر تکن یمبتن سیتدر یها وهیش ریتأث یبررس ✓

 ؛(اربنام گرمس()139۴)وری)واحد صومعه سرا،شهرالنیدر کسب و کار، گ یو نوآور تیری،مدیحسابدار



 یچالش ها یالملل نیکنفرانس ب نی(، دومی،فرهنگی،اجتماعیاسی،سی)اقتصادیآموزش یاستهایس یو اجرا میموثردرتنظ عوامل ✓

 ؛بنام گرمسار(()139۴)وریشهر19و18ل،ی،اردب تیریدر مد نینو

 ؛بنام گرمسار(()139۴)وریشهر19و18ل،یت،اردبیریدرمد نینو یچالش ها یالملل نیکنفرانس ب نی،دوم یریادگی – یادهی یراهبردها ✓

( 139۴آذر )۲۷ما،یو اقتصاد کسب و کار،صداس تیریکنفرانس ساالنه مد نی،اولیدر توسعه آموزش عال یو مل یسازمان رفرهنگیتاث ✓

 ؛بنام گرمسار()

 یعلوم رفتار یالملل نیکنفرانس ب نی،دومیو منطقه ا یبر توسعه مل دیبا تاک یآموزش یزیبا برنامه ر یستمینگرش س رابطه ✓

 ؛بنام گرمسار(()139۴اسفند ) ۲8 یدب_،استانبولیومطالعات اجتماع

،اقتصاد و  تیریدر مد نینو یپژوهش ها یالملل نیکنفرانس ب نی،سومیو آموزش توسعه ا داریآموزش درتوسعه پا نقش ✓

 ؛بنام گرمسار(( )139۴اسفند)۲5ه،یترک ،استانبولیحسابدار

 (1395) خرداد 1۲ یدبهشتیدانشگاه شه تیریکنفرانس نخبگان مد نیو پرورش،دوم یدر آموزش یع مالمناب نیبرنحوه تام یمرور ✓

 یخارج مقاالت

. یپژوهش یو چاپ در مجله علم جانیدر کشور آذربا ”Təşkilat və iş mühiti sosial –fəlsəfi tədqiqatın obyekti kimi ” مقاله ✓

 ؛یالدیم ۲۰1۲سال 

 ،یپژوهش یو چاپ در مجله علم جانیدر کشور آذربا ”Motivasiya nəzəriyyələri və əməyin təşkilində onlarınli rolu“ مقاله ✓

 ؛یالدیم۲۰1۲سال 

سال  هیدر کشور ترک ،یپژوهش یچاپ در مجله علمRəhbərlik və idarəetmə problemlərinin nəzəri təhlili“ "مقاله ✓

 ؛یالدیم۲۰11

در  ،”یبعد از انقالب اسالم رانیا یتحوالت نظام آموزش" ”Changes in iran higher education after Islamic revolutionمقاله ✓

 ؛(یالدیم ۲۰۰8) 138۷. سال یپژوهش یو چاپ در مجله علم جانیکشور آذربا

آگوست  _ ی،جوال جانیآذربا ، کشور یچاپ در ژورنال ژئو استراتژ ” Elmi idarəetmənin nəzəri prinsipləri“ مقاله ✓

 ؛۴: شماره یالدیم۲۰1۲

 Reviewing and comparing workplaces in public universities” (Tehran rovince) and Islamic Azad مقاله ✓

universities (areas 8 and 12) in Iran “  1۴66 -5، شماره  یالدیم ۲۰13 یم31چاپ در ژورنال ، کشور، مصر(isi)؛ 

 The effect of using descriptive evaluation model on academic performance of elementary school“،  مقاله ✓

students of the city Pakdasht from the perspective of teachers in Iran”, International Journal of Research in 

Social Science, ISSN:2249-2496, Accepted to publish in November Issue 2014 (کشور هند). 

 

 

 



 یالملل نیب یها کنفرانس

 ،یاسیباکو دانشکده فلسفه س جان،یدر کشور آذربا یمل شیهما”Stress of work environment“ :با عنوان (یمقاله )سخنران هیارا ✓

 ؛۲۰۰۷اکتبر  3۰و ۲9

 انیدانشجو یالملل نیب یکنفرانس علم”Organizational culture and its changingmethode“ ( عنوانیمقاله)سخنران هیارا ✓

 ؛۲۰1۲در کشور بالروس: ژوئن  یرانیا

 انیدانشجو یالملل نیب یکنفرانس علم ” Characteristics of a modern organizational culture ” مقاله)پوستر( با عنوان هیارا ✓

 ؛۲۰1۲ژوئن  نسکیبالروس، شهرمدر کشور  یرانیا

 یپژوهش یها طرح

 

واحد رودهن،  یدانشگاه آزاد اسالم یمناطق ده گانه )بوجه پژوهش یدانشگاه آزاد اسالم یواحدها یو ادار یکار طیمح تیوضع یبررس ✓

 ؛(138۴سال

 138۲،آذر ماه یجو سازمانو  یبراساس سبک رهبر 8منطقه  یدانشگاه آزاد اسالم رانیخدمات مد یبهره ور یبرا ییالگو نیتدو ✓

 ؛،واحدرودهن ،همکارطرح

واحدرودهن،سال  ی)بودجه پژوهش یعلم اتیه یازنظراعضا یریادگی -یاددهیندیاطالعات و ارتباطات و فرا یفناور نیرابطه ب نییتب ✓

 ؛(139۴

واحد رودهن  یواحدرودهن )بودجه پژوهش انیدانشجو یندارید ت،ینو ظهور براساس ابعاد هو یبه عرفان ها شیگرا ینیب شیپ ✓

 .(139۴،سال

 

 یعلم یها تهیدر کم تیعضو

 
 ؛ 13۷9ماه سال یدار،دیگرمسار وتوسعه پا شی(،همای)مسئول امورمالییاجرا تهیکم عضو ✓

 .138۴شهرستان دماوند، سال  داریدانشگاه در توسعه پا شی،همایعلم تهیعضوکم ✓

 

 کتاب

 

 .نشر ساواالن( 138۰) یو محمود صفر یشیدرو یعل ،یرهاشمیترجمه مالک م س،یو یال یمؤلف ل ،یروان درمان لیتحل ✓


