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تدریس در دانشگاه پیام نور تهران

2

1

هدایت پایان نامه تحصیلی و اقدام پژوهی
مقطع

رشته

تعداد پایان نامه هدایت شده

دانشگاه

ردیف
1

ایالم

ارشد

مدیریت

3

2

تهران

ارشد

مدیریت

1

5

ازاد

ارشد

مدیریت

23

4

تهران داوری دکتری

دکتری

مدیریت

3

3

تهران ----مشاوره

دکتری

مدیریت

2

1

داوری دانشگاه های مختلف

ارشد

مدیریت

53

مدیریت گروه
ردیف

عنوان

1

مدیر گروه مدیریت دانشگاه ایالم به مدت یکسال13-14

2

6

تدریس در کارگاههای آموزشی
ردیف

عنوان

1

تدریس در کارگاه آموزشی توانمند سازی در آموزش و پرورش استان ایالم در سال .1534

2

برگزاری کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات در دانشگاه ایالم در سال .1534

5

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد در دانشگاه ایالم در سال .1534

4

برگزاری کارگاه آموزشی  ISOدر دانشگاه ایالم در سال .1533

3
1

تعدادساعت

سال اجرا

تدریس در کارگاه آموزشی مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم در
سال .1533
برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان با مدیران مافوق در دانشگاه ایالم در
سال .1531

شرکت در کارگاه ها و یا دوره های آموزشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی
ردیف

تعدادساعت

عنوان

سال اجرا

1

شرکت در همایش مدیریت استراتژیک.

1533

2

شرکت در همایش جهانی شدن و سازمانهای پیش رو.

1533

5

شرکت در هماش تحول وبهره وری وزارت علوم تحققات و فناوری.

1531

4

شرکت در هماش مدیریت سرآمدی.

1531

3

شرکت در هماش بین الملل مدیریت استراتژیک.

1531

1

گذراندن بیش از  1333ساعت دوره های آموزشی اداری و مدیریتی.

از سال  1533تا
سال 1531

3

سوابق اجرایی
ردیف

مدت همکاری

عنوان

1

مدیر امور اداری دانشگاه ایالم.

از سال  1533تا سال 1533

2

مشاور رئیس دانشگاه ایالم.

از سال  1533تا سال 1532

5

کارشناس بودجه و تشکیالت دانشگاه ایالم.

از سال  1535تا سال 1533

4

دبیر کمیته تحول بهره وری دانشگاه ایالم.

از سال  1532تا سال 1533

3

دبیر کمیته بررسی و پذیرش نظام پیشنهادها.

از سال  1532تا سال 1533
7

1

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه ایالم.

از سال  1533تا سال 1533

3

دبیر کمیته مدیریت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

از سال  33تا سال 1513

3

مدیر شاهد و ایثار گر در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

از سال  33تا سال 1513

1

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده مدیریت

از سال  31تا سال 1512

13

مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور

از ابتدای  14تا اکنون

8

