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 ویسهنام خانوادگي: 

 1346تاریخ تولد: 

  1367در سال  شریعتي ایالمدیپلم تجربي از دبیرستان 

 )1376ر سال از دانشگاه ایالم د مهندسي کشاورزي)تولیدات دامي 

 مرکز آموزش مدیریت دولتي 1382گرایش منابع انساني در سال  -فوق لیسانس مدیریت 

 اد اسالمي تهران مرکززدانشگاه آ 1385گرایش منابع انساني در سال  -فوق لیسانس مدیریت 

 1391 )منابع انساني(دانشگاه پیام نور تهراندولتي دکتري مدیریت 

 سوابق آموزشي  

 تا کنون 83هاي پیام نور استان ایالم از سال ت در دانشگاهتدریس دروس مدیری 

 از سال  علوم تحقیقاتدانشگاه آزاد  ارشد دانشگاه ایالم وکارشناسي وکارشناسي  مقطع  مدیریت دروس تدریس در

 تا کنون 1392

 پایان نامه در مقطع ارشد 100استاد راهنماي 

  دانشجوي دکتري 3استاد مشاور 

 سوابق اجرایي 

 1387تا سال  1386میته تحول بهره وري دانشگاه ایالم از سال ک عضو 

 94تا  92اه ایالم از سال پژوهش دانشگ کلمدیر 

 ادامه دارد.و هم اکنون هم  95رئیس هیات مدیره شرکت پیشگامان کوثر از سال 



 سوابق پژوهشي

 :علمي پژوهشي 

 علمي پژوهشيچاپ مقاله در فصلنامه(-ISC (شناسایي ابعاد سازمان : تحت عنوان91 ي  سال  فرهنگ در دانشگاه اسالم(

 معنویت گرا در آموزش عالي ایران(

  بررسي عوامل موثر برمیزان :با عنوان  1393سال 2پژوهشی  امداد ونحات سال ششم ،شماره–چاپ مقاله در فصلنامه علمي

 اثربخشي تیم هاي امداد ونجات در جهت پاسخ گویي بهبحران ها در سطح استان ایالم

 علمي پژوهشيچاپ مقاله در فصلنامه(-ISC (  تحت عنوان)طراحي مدل سازمان  92پژوهش هاي مدیریت عمومي سال

 معنویت گرا در آموزش عالي ایران(

 علمي پژوهشيچاپ مقاله در فصلنامه(-ISC (   تحت عنوان)مطالعه رابطه بین رهبري 92فرهنگ در دانشگاه اسالمي  سال

 نان دانشگاه ایالم(معنوي وانگیزش شغلي کارک

  مطالعه رابطه بین هوش کسب و کار،جذابیت و قابلیت هاي )در نشریه مدیریت بازرگاني دانشگاه تهران با عنوان مقالهچاپ

 دروني بانک با رقابت پذیري آنها

 چاپ مقاله در فصلنامه)علمي پژوهشي-ISC (   هاي  تحت عنوان)بررسي تاثیر شبکه92فرهنگ در دانشگاه اسالمي  سال

 بر روحیه کارآفریني دانشجویان دانشگاه هاي غرب کشور( 2اجتماعي مبتني بر وب 

 چاپ مقاله در فصلنامه)علمي پژوهشي-ISC (94 نزمستا ، 31 شماره دوم، سال ؛دولتی سازمانهای مدیریت فصلنامه 

ورد مطالعه کارکنان سازمان هاي )بررسي تاثیر از خود بیگانگي از کار کارکنان بر بروز رفتارهاي ضد شهروندي تیمي )م

 دولتي شهر ایالم(

 چاپ مقاله در فصلنامه)علمي پژوهشي-ISC (  و پذیري مسئولیت تأثیر بررسی با عنوان:فرهنگ در دانشگاه اسالمي 

 و پاییز /2 شماره سوم، سال /8 اسالمی دانشگاه در مدیریتل سا اداري نظام سالمت بر کارکنان اخالقی هوش

  . 93 زمستان

  چاپ مقاله در مجله علمي پژوهشي اسالم ومطالعات اجتماعي تحت عنوان:بررسي تاثیر ماهواره بررابطه بین دینداري وسبک

 94بهار  زندگي دانشجویان دانشگاه ایالم



  بررسي رابطه سرمایه اجتماعي با عملکرد شغلي علمي پژوهشي اسالم ومطالعات اجتماعي تحت عنوان: فصلنامهچاپ مقاله در

 95سال چهارم شماره اول تابستان اساتید دانشگاه پیام نور لرستان.

  چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات فرهنگي در دانشگاه اسالمي با عنوان شناسایي مولفه هاي مرجعیت علمي در

 95آموزش عالي ایران با رویکرد داده بنیاد.:سال بیستم،شماره دوم،تابستان 

  تاثیر سرمایه اجتماعي بر ایجاد خالقیت در علمي پژوهشي اسالم ومطالعات اجتماعي تحت عنوان نامهفصلچاپ مقاله در:

 94دانشجویان )مورد مطالعه:دانشجویان مدیریت دانشگاه  ایالم(،سال سوم،شماره سوم،زمستان 

  تني بر الگوي ایراني اسالمي فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ رضوي تحت عنوان:بررسي رابطه سرمایه نمادین مبچاپ مقاله در

  1394،تابستان 10با سبک زندگي اسالمي برمبنایسیره رضوي،سال سوم،شماره 

  در فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ رضوي تحت عنوان:نقش سرمایه نمادین مبتني بر الگوي ایراني اسالمي چاپ مقاله در

  1395 پاییز،15ره م،شماچهار،سال  تحکیم خانواده اسالمي با تاکید بر سیره رضوي

  پذیري اجتماعي هاي اخالقي و مسؤولیتتأثیر ارزشاخالق زیستي با عنوان  فصلنامه علمي پژوهشي چاپ مقاله در

 کارکنان بر تعالي منابع انساني )مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایالم(

 هاي توانمندسازي تبیین تأثیر مؤلفه  مطالعات مدیریت رفتار سازماني در ورزش چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي

 هشناختي بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاروان

 با مالحظه نقش واسط  یبر انضباط شغل یمذهب هیسرما ریتأث یبررس علوم دریایي  چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهش

 98تابستان  17ره شما یشهروند سازمان یرفتارها

 

 :چاپ مقاالت علمي ترویجي وعلمي تخصصي 

 :درتسهیل  آفرین تحول رهبري نقش بررسی چاپ مقاله در فصلنامه تخصصي علمي ترویجي فرایند نو با عنوان

 56،شماره 95آبادان،بهار  نفت پاالیشگاه در فرهنگ نوآورانه میانجی نقش با نوآوري

 قش فرهنگ تأثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تأکید بر ن ترویجی چاپ مقاله در فصلنامه تخصصی علمی

  سازمانی )مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایالم(

  تأثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تأکید بر نقش فرهنگ  مقاله در فصلنامه تخصصی علمی ترویجیچاپ

 سازمانی )مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایالم(

 بررسي تأثیر عوامل محیطي معنویت گرایي بر میزان فرهنگ ایالم با عنوان   چاپ مقاله در فصلنامه تخصصي علمي ترویجي

 ان )مورد مطالعه: واحدهاي فرهنگي ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ایالم(تعارضات سازماني کارکن

 چاپ 

http://www.farhangeilam.ir/article_90091.html
http://www.farhangeilam.ir/article_90091.html
http://www.farhangeilam.ir/article_90091.html
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 تحت عنوان:بررسی  مطالعات اقتصاد،مدیریت مالی وحسابداری چاپ مقاله در فصلنامه علمي تخصصي

رد مطالعه:دانشگاه آزاد عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به پرداخت مالیات وتبعیت از قوانین مالیاتی)مو

 1395،زمستان 1/4،شماره 2ایالم( دوره 

 

 
  چاپ مقالهISC در ژورنالManagement Science Letters نیواتحت عن  : 

5-Analyzing the key factors affecting the green supply chain management: A case study of 

steel industry 

 ملليچاپ مقاله در ژورنال بین الم(INTERNATIONAL JOURNAL OF  RESEARCH IN 

COMMERCE & 6- MANAGEMENT)    Title: DEVELOPING VALUES IN 

ORGANIZATION: A REFLECTION ON ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS 

APPROACH 

 چاپ مقاله در ژورنال بین الممللي(INTERNATIONAL JOURNAL OF  RESEARCH IN 

COMMERCE & 7- MANAGEMENT)    Title: ORGANIZATIONAL STORYTELLING: 

CONCEPTS, CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES 

 چاپ مقاله در ژورنال بین الممللي(INTERNATIONAL JOURNAL OF  RESEARCH IN 

COMMERCE & MANAGEMENT)    Title: 

8-Measuring the quality of Tehran’s municipality services from the view point of the Client 

9-The effects of human resource flexibility on human resources development   

Journal of Business Studies Quarterly مقاله در ژورنال 3چاپ     

The Relation between Transformational Leadership andOrganizational Culture (Case study: 

Medical school of Ilam) 

Investigating the Relationship between Citizenship Behavior and Organizational Learning of 

the Custom Personnel in MEHRAN Town 

 

International Journal of Management Sciences       چاپ  مقاله در ژورنال  

 To Prioritize the Effect of Knowledge Management’s Elements on  

Prediction of Organizational Innovation Case Study: Gas Company of  

Khuzestan 



 مقاله در کنفرانس بین المللي مدیریت در تایلندتحت عناوین: 3ارائه و چاپ 

9-Investigating the Role of Knowledge Capital in Improving Organizational Innovation 

    10-  Knowledge management at Ilam university 

11-SWOT Analysis of Iranian Higher Education:"Ilam University Case Study" 

 

 تحت عناوین: که پروسیدیا به چاپ رسید مقاله در کنفرانس بین المللي مدیریت در مالزی 3ارائه و چاپ 

12- SPIRITUALITY IN THE WORK PLACE AND ITS IMPACTS ON THEEFFICIENCY 

OF MANAGEMENT 

13-  IDENTIFYNG VALUE –BASED ORGANIZATIONS 

14-  SPIRITUAL CAPACITY AND SPIRITUAL LEADERSHIP IN THE 

IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS OFORGANIZATIONS 

 در  ين استراتژیتدو يبرا يدشنهايحت عنوان مدل پران تيک ايت استراتژيريمد ين الملليارائه مقاله در کنفرانس ب

 86ران در سال یا يموزش عالآ

  با عناوین92ارائه وچاپ ده مقاله در کنفرانس بین المللي نوآوري در استان قم سال 

 (بررسي ارزش هاي اخالق کاري و عدالت از دیدگاه امام علي)ع 

 اني اسالم و نگاه آمام خمیني در بناي جامعه اسالميتحلیلي انتقادي بر رهیافت هاي فمینیستي با تکیه بر مب 

 بررسي تاثیر عوامل انگیزشي بر توانمندسازي کارکنان در سازمانهاي پروژه محور 

 بررسي وضعیت روحیه کارآفریني در بین دانشجویان دختر دانشگاه هاي غرب کشور 

 رویکرد اقتصاد مقاومتي راهکاري مناسب جهت تبدیل تهدیدها به فرصت 

 اهبرد دیني ضرورت اقتصاد مقاومتي در ایرانر 

 مولفه هاي ایجاد و حفظ اعتماد در روابط برونسپاري نرم افزار 

 دو مقاله در کنفرانس بین المللي همزیستي مسالمت آمیز بین اسالم ودیگر ادیان در دهلي تحت عناوین: و چاپ ارائه

 

    ( اسالم و همزیستي مسالمت آمیز در بستر جهاني سازي) فرصت یا تهدید 

 

  تمسک به اخالقیات و فضائل اخالقي راهي براي همزیستي مسالمت آمیز ادیان 

 

 مقاله در کنفرانس بین المللي لندن تحت عناوین: 5ارائه 

 بساماني هاي جهان اسالم و تمدن اسالمي نگاه امام خمیني به نا -1

 با رویکرد علوم انسانينقش تکنولوژي آموزشي در خالقیت و نوآوري برنامه ریزي درسي   -2

 «تحلیل مدل هاي تصمیم گیري در مدیریت بحران»علوم انساني و -3

 1404مطالعه آموزش عالي به عنوان محور توسعه ملي ایران با رویکرد چشم انداز  -4



 نقش علوم انساني در پیشرفت ونوسازي جوامع -5

 

ملي دانشگاه  در کنفرانسمناطق روستایي ارائه  و چاپ مقاله تحت عنوان: تعاون و کارآفریني؛ راهکار توسعه ي 

 ایالم

هاي مدیریت مشارکتي در تأمین ارائه مقاله در همایش نیروي انتظامي  و امنیت اجتماعي تحت عنوان بررسي تاثیر تئوري

 امنیت اجتماعي 

 امتیازات

 طرح پژوهشی 

 1393 . اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم رهنگ وقف و ارائه راهکارهاي مناسبآسیب شناسي ف  

 :مطالعه مورد) ياسالم تیریمد درحوزه  يساالر ستهیشا يها مؤلفه یيشناسا طرح پژوهشي با عنوان 

 (المیا ي استاندولت يدانشگاهها

 عدالت سازماني رویکردي اسالمي در دانشگاه پیام نور استان ایالم بررسي رابطه سبک رهبري خدمتگزاربا 

 کتاب:

 :بر نقش فرهنگ  دیکارکنان با تاک يبر خودکارآمد لیاص يرهبر ریتاث طرح پژوهشي با عنوان

 (المی)مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ايسازمان

 :مراکز ارائه خدمات   يرمانو د يمراقبت ،يخدمات توانبخش ياثربخش يبررس طرح پژوهشي با عنوان

 (المیاستان ا يستیاداره کل بهز تیتحت حما نیدر منزل )مورد مطالعه معلول يتوانبخش

  :طراحي روش مناسب ساماندهي نیروي انساني آموزش و پرورش طرح پژوهشي با عنوان

 در دست اقدام استان ایالم

 تالیفات 
 ترجمه کتاب مذاکره برد برد 

 ري با تکنیک دلفي ابزاري در تحقیقات علوم انساني و علوم اجتماعيتالیف کتاب : تصمیم گی 

  پیشرفته وري نیروي انسانيبهرهمدیریت تالیف کتاب 

 مدیریت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور تالیف کتاب 

 مدیریت کیفیت جامع تالیف کتاب 

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/700011
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