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ارائه مقاله در همایش و کنفرانس
 -1همایش ملی کارآترینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهان 10 ،اسافند  ،1384عناوان مقالاه :
جایگاه کارخانههای هوشمند در توسعه کارآترینی در صنایع.
 -2همایش همایش ملی همکارهای دولت ،صنعت و دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهر ری،
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 11مهر  ،1385عنوان مقاله  :تحلیل نقش دانشگاهها در تقویت و پشتیبانی از صانایع در روناد
جهانی شدن.
همایش بین المللی حل مساله ،تهران 5 ،و  6آذر  ،1385عنوان مقاله  :مدیریت منابع انسانی در
تیمهای حل مسئله (نگارش مشترک با آقای منصور دهستانی).
کنگره ملی علوم انسانی  ،تهران  24-22 ،اسفند  ، 1385عنوان مقاله :بررسي تحلیل شناساایي
نقاط انحراف در ترایندآموزش رشتههاي مدیریت در نظام آموزشعالي کشور
کنفرانس بین المللی مدیریت بهاره وری ،تهاران  1و  2خارداد  ،1386عناوان مقالاه  :بار آورد
اتزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق استخدام مناسب.
کنفرانس مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیروز کوه ،عنوان مقاله «مدل پیشنهادی مدیریت
دانش برای محیط کسب و کار ایران (رَنَف) به همراه سرکار خانمهاا بیاگ زاده و میار سپاسای
(این مقاله حائز رتبه اول همایش گردید).
اولین کنفرانس ملی اثربخشی آموزش ،شیراز 29 ،و  30اردیبهشت « ،1388چالشهای دینامیک
اثربخشی آموزش».
سومین کنفرانس تخصصای تبیاین نظامهاای اساتاندارد آماوزش ،تهاران  22و  23آذر ،1388
«مانیتورینگ دینامیک آموزش».
همایش ایده سازی  ،پردازش و اجارا در نوجواناان و جواناان  ،کاازرون  31 ،تاروردین ،1391
« تفکر خالق  ،جامعه اقتصاد محور»
2

 -10همایش کار تیمی  ،تهران – دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهر ری 9 ،خارداد  « ،1391کاار
تیمی سازمانها ».
 -11هفتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی  ،تهران 20 ،آذر  « 1392ترایندها و سیساتم
های مشارکت منابع انسانی » .
 -12کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن  ، 21تهران  16 ،و  17مرداد  « ، 1393تبیین سلسله
مراتبی اصول کار تیمی در شرکت توسعه صنایع خودرو ( ایدکو )»
 -13اولین همایش ملی علمی انجمن مدیریت ورزشی ،تهران 31 ،اردیبهشات  «1394مادیریت
زمان در تربیت بدنی»
 -14سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ،معماری  ،برق و مکانیک ایاران،
« ارزیابی و انتخاب اجرای سیستم ساختمانی بهینه از بین شیوه های نوین صنعتی ،با اساتفاده
از روش تصمیم گیری چند معیاره  6 ، »SAWخرداد  ،1395گرگان
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پروژه های تحقیقاتی
 -1همکار در طرح " مطالعات مقدماتی گنجینه (موزه ) اسناد سازمان صدا و سیمای جمهاوری
اسالمی ایران " – 1391-1390
 -2مجری طرح " اولویت بندی سلسله مراتبی اصول کاار تیمای باا اساتفاده از تکنیاک ISM
( مدلسازی ساختاری – تفسیری ) در شرکت توسعه صنایع خودرو ( ایدکو )" 1393 -
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تجارب اجرایی

 نماینده مدیریت منابع انسانی در طرح ریزی استراتژیک شرکت بوتان و طراح برنامه
استراتژیک مدیریت منابع انسانی ( . 1377 ) 1382-1378
 طراحی سیستم ارزیابی مناطق شرکت بوتان (از جنبه عوامل مدیریت منابع انسانی) 1377
 طراحی سیستم ارزیابی پرسنلی شرکت بوتان  1377و تجدید نظر 1378
 طراحی سیستم بایگانی مدیریت منایع انسانی 1377
 طراحی و مدیریت سیستم بایگانی استاندارد مناطق شرکت بوتان 1380-1378
 طراحی سیستم آموزش شرکت بوتان 1379
 رییس اداره آموزش شرکت بوتان 1381- 1379
 عضو کمیته علمی طراحی سیستم آزمونهای استخدامی شرکت ایساکو 1382
 طراح سیستم آموزش شرکت هپکو 1382-83
 نماینده دانشگاه آزاد واحد شهر ری در ستاد بحران شهر تهران 1383-1382
 عضو کمیته طراحی ساختار سازمانی شرکت نفت و گاز قشم 1382
 تحلیلگر پروژه پایش رضایت مشتریان کاخ سعد آباد (طرح تکریم ارباب رجوع) 1383
 کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری زمستان 1383
 عضو کمیته تدوین استانداردهای آموزش موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بهار 1384
 نماینده دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری در ستاد بحران شهر تهران 1384 -
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عضو کمیته بررسی انعقاد قراردادهای آموزشی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بهار 1384
مشاور مدیر عامل شرکت سوالر شیمی سهند 1384
مشاور علمی دپارتمان مدیریت مجتمع تنی تهران 1384
قائم مقام مدیر عامل شرکت گروه صنعتی تولیدی لوله و پروتیل نوین پارسیان زنجان 1384
راه اندازی اولین گروه تخصصی مشاوره و آموزش کار تیمی در ایران بنام «گاروه توساعه کاار تیمای
ایرانیان» ،بهار 1385
مدیر هماهنگی پروژه ملی تدوین برنامه استراتژیک شرکت پسات جمهاوری اساالمی ایاران ،اسافند
 -1384پائیز .1385
عضو کمیته علمی همایش ملی همکارهای دولت ،صنعت و دانشاگاه – دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد
شهر ری ،مهر .1385
دبیر کمیته انتخاب پژوهشگران و محققان دومین جشنواره قهرمانان صنعت ایران.1385 ،
عضو کمیته تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحدشاهر ری ،آباان  1385تاا تیار
.1386
مشاور سازمان بازیاتت و تبدیل مواد شهرداری تهران ،بهمن  1385تا خرداد .1386
 oطراحی برنامه های ترهنگی آموزش چهره به چهره بازیاتت و تفکیک زباله.
مسئول تحلیل منابع انسانی پروژه « چرخاه مادیریت بهاره وری شارکت توساعه و عماران ناائین»
زمستان  -1385بهار .1386
عضو هیئت مدیره گروه مدیریت و تبلیغات آرمانی.1386 ،
عضو کمیته ملی داوران جشنواره کارآترینی.1386 ،
مشاور شرکت توسعه عباس آباد ،اردیبهشت  – 1387تیر . 1388
 oطراح سیستم امنیت در اراضی عباس آباد
 oطراح برنامه های حیات مدنی در اراضی عباس آباد
 oطراح نرم اتزار آمارگیری از برنامه های حیات مدنی در اراضی عباس آباد
عضو کمیته ملی داوران سومین جشنواره کارآترینی دانشگاه جامع علمی کاربردی1387 ،
عضو کمیته ملی داوران جشنواره کارآترینی.1387 ،
مسئول تحلیل منابع انسانی پروژه « چرخه مدیریت بهره وری شرکت نیرو ساز اراک» بهار و تابستان
.1388
مدیر پروژه تحقیقات بازار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،اردیبهشت تا شهریور .1388
عضو کمیته ملی داوران سومین جشنواره کارآترینی دانشگاه جامع علمی کاربردی.1388 ،
ماادیر طاارح اسااتراتژیک تاادوین عملکاارد  1385الاای ششااماهه اول  1388شاارکت واحااد
اتوبوسرانی تهران و حومه.
سردبیر صفحه مدیریت و کارشناس مجری صفحه مادیریت برناماه ساالم تهاران (شابکه 5
سیما) در روزهای پنج شنبه ،تروردین  1389تا آبان .1390
کارشناس مجری برنامه تابستان زندگی (ویژه گفتگو باا کارآتریناان موتاق ایرانای  -شابکه
جوان رادیو) ،تابستان .1389
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عضو کمیته علمای کمیسایون ماوارد خااص مجماع تشاخیص مصالحت نظاام – موضاوع
کارآترینی ،مرداد تا اسفند . 1389
سردبیر برنامه تدبیر (برنامه تخصصی مدیریت منابع انسانی) رادیو اقتصاد ،بهمان  1389تاا
خرداد  (1393تولید 750قسمت برنامه تخصصی مدیریت منابع انسانی ) .
عضو کمیته نگارش " الیحه تاسیس نظام کارآترینی " ،وزارت کار و امور اجتماعی. 1390 ،
عضو هیئت امنا " کانون کارآترینان استان تهران ". 1390 ،
عضو هیئت ارزیابی متقاضیان دریاتت مجوز مشاوره حوزه تخصصی مادیریت مناابع انساانی
انجمن مشاوران مدیریت. 1391 ،
عضو کمیته تعریف چشم انداز شبکه رادیویی جوان. 1391 ،
عضو کمیته علمی جشنواره ایران خالق .1391 ،
مشاور عالی پروژه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران
. 1391 ،
معاون دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری ،خرداد  1392تا آبان .1392
مشاور و عضو اتاق تکر معاونت و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
دبیر علمی اولین کنفرانس کار تیمی ایران (دی  – 1394دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگاار
امام )

عضویت در مجامع و انجمنها :
عضو ( سابق ) انجمن مدیریت ایران
عضویت در انجمن مشاوران مدیریت
عضو ( سابق ) انجمن مهندسین صنایع
System Dynamics Society
Drucker Foundation

حضور در دوره های آموزشی

 -1تهیه و تظیم بودجه شرکتها ،سازمان مدیریت صنعتی 60 ،ساعت ،پائیز 1377
 -2تئوری تازی و تصمیم گیری با اطالعات مبهم ،سازمان مدیریت صنعتی 8 ،ساعت1378/11/5 ،
 -3چگونه عملکرد نیروی انسانی رابسنجیم و دستاوردها را تسهیم کنیم ،سازمان مدیریت صانعتی،
 16ساعت ،بهمن 1378
 -4مدیریت آموزش بر مبنای الزام استانداردهای بین المللی ایزو  ،9000مرکز آماوزش و تحقیقاات
صنعتی ایران 8 ،ساعت79/3/11 ،
 -5تفکر سیستمی ،سازمان مدیریت صنعتی 20 ،ساعت ،شهریور و مهر 1379
 -6کارگاه آموزشی تصمیم گیری تازی ،انجمن مهندسی صنایع 8،ساعت80/3/2 ،
 -7انتخاب رسانه های آموزشی مناسب جهت آموزش ،سازمان مدیریت صنعتی 8 ،ساعت80/4/31 ،
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 ،spss -8انستیتو ایزایران 30 ،ساعت ،تابستان 1380
 -9سنجش اثر بخشی آموزشاهای کااربردی ،مرکاز آماوزش و پاژوهش صانایع ایاران 16 ،سااعت،
شهریور 80
 -10سیستم اندازه گیری اثربخشی آموزشی ،انجمن مدیریت ایران 8 ،ساعت81/3/26 ،
 -11استاندارد مهارت آموزشی و نیاز سنجی آموزشی مشاغل و شاغلین ،انجمان مادیریت ایاران24 ،
ساعت ،مرداد 1381
 -12مکانیزه سازی و مهندسی سیستم آماوزش ،موسساه بهساازی صانایع 26 ،سااعت 18 ،الای 20
تیرماه .1382
 -13کنفرانس مدیریت استراتژیک در سازمانهای استراتژی محور 8،ساعت 1 ،اسفند 1384
 -14کارگاه آموزشی ارتقاء بهره وری در بخش صنعت و خدمات ،انجمن بهره وری ایران 24،ساعت7 ،
و  8بهمن .1385
 -15مدیریت پسماند ،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 16 ،ساعت 1 ،و  2اردیبهشت .1386
 -16آشنایی با آئین نامه های آموزشی و پژوهشای دانشاگاه آزاد اساالمی ،دانشاگاه آزاد اساالمی8 ،
ساعت ،آذر . 1386
 -17الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس ،دانشگاه آزاد اسالمی 8 ،ساعت ،آذر . 1386
 ،E-Behavior -18داشکده مدیریت و اقتصااد دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد علاوم و تحقیقاات2 ،
ساعت ،آذر .1385
 -19تلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه آزاد اسالمی 12 ،ساعت ،آبان . 1386
 -20روان شناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی 12 ،ساعت ،دی . 1386
 -21الگوهای یادگیری و یاددهی ،دانشگاه آزاد اسالمی 24 ،ساعت ،بهمن . 1386
 -22ارزیابی پیشرتت تحصیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی 8 ،ساعت ،بهمن . 1386
 -23اصول و تنون مذاکرات بین الملل ،دانشگاه تهران 8 ،ساعت 22 ،تروردین .1387
 -24اصول و تنون مذاکرات بین الملل (دوره تکمیلی) ،دانشگاه تهران 8 ،ساعت 24 ،خرداد .1387
 -25آشنایی با  ،TRIZانجمن تارغ التحصیالن دانشگاه شریف 4 ،ساعت 24 ،شهریور .1388
 -26ممیزی داخلی  ،ISO 9001-2000شرکت  ،QMIتهران ،مرداد .1389
 -27شاخصهای آگاهی در برنامه سازی رادیو  ،صدای جمهوری اسالمی ایران  19 ،اردیبهشت .1390
 -28ظرتت های مصاحبه رادیویی  ،صدای جمهوری اسالمی ایران  3 ،مرداد . 1390
 ، TRIZ -29موسسه مطالعات نوآوری ایران  40 ،ساعت  ،تهران  ،شهریور و مهر 1390
 -30انگیزش و یاددهی اثربخش  ،دانشگاه آزاد اسالمی 16 ،ساعت ،بهمن . 1390
 -31سواد رسانه ای  ،سایت درسنامه  8،ساعت  ،تروردین – اردیبهشت .1391
 -32تهیه کنندگی رادیو  ،آموزش رادیو  40 ،ساعت  ،دی – بهمن .1392
 -33تلسفه برای همه سایت درسنامه  8،ساعت  ،مرداد . 1395
 -34شخصیت شناسی (  ، ) MBTIدانشگاه تهران  5 ،ساعت  ،خرداد 1396
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شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی
حضور در برنامه " گفتگوی روز " رادیو گفت گو با عنوان " کار تیمی "1387/07/24 ،
حضور در برنامه " گفتگوی روز " رادیو گفت گو با عنوان " دقت "1388/01/12 ،
حضور در برنامه " سئوال " رادیو گفت گو با عنوان " کار تیمی "1388/08/ 06 ،
حضور در برنامه زنده " تصویر زندگی " شبکه دو سیما باا عناوان " مادیریت زماان " (آباان  -اسافند
. ) 1388
حضور در برنامه " انعکاس " رادیو جوان با عنوان " مدیریت زمان " .1389/2/29
کارشناس مجری بخش مدیریت و کارآترینی برنامه سالم تهران (شبکه  ) 5در روزهای پانج
شنبه ،تروردین  1389تا کنون (اجرای برناماه در تاریخهاای  19و  26تاروردین،16 ،9 ،2 ،
 23و  30اردیبهشت 20 ،13 ،6 ،و  27خرداد 3 ،و  24تیر).
کارشناس مجری برنامه تابستان گرم (رادیو جوان ویژه مصاحبه با کارآترینان ایران).
حضور و تهیه برنامه های رادیو ایران با موضوعیت مدیریت زمان ،تجارت الکترونیک و برناماه
ریزی ،اسفند  1389تا کنون.
حضور و تهیه برنامه های رادیو جوان با موضوعیت مدیریت زمان ،زندگی سالم ،کاار تیمای و
برنامه ریزی ،تفکر مثبت و تکنینک های تروشندگی پائیز  89تا کنون.
حضور در برنامه " خوشه های صنعتی " (رادیو اقتصاد) ،اسفند  1389تا .1394
حضور در برنامه " جمع ما " شبکه  2سیما ،با عنوان کارتیمی 24 ،مهر . 1390
حضور در مهمانی علمی برنامه طلوع شبکه  4تلویزیون با عنوان مادیریت زماان 90/8/25 ،و
.90/9/2
کارشناس مدیریت زمان رایدو اقتصاد ( تولید  60قسامت برناماه روزاناه تخصصای مادیریت
زمان ) .1392 ،

نگارش در مطبوعات

 نگارش ستون ثابت در روزنامه ترصت امروز از آذر  1395تا کنون به شرح پیوست 5
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سایر موارد ،مدارک و گواهینامه های خاص
گواهینامه نجات غریق درجه .1375 ،1
گواهینامه مربیگری شنا درجه .1375 ،2
گواهینامه داوری بین المللی شنا.1375 ،
گواهینامه داوری درجه  3واترپلو.1376 ،
گواهینامه ورزش درمانی در آب.1374 ،
گواهینامااه بااین المللاای ) Assessment and Workplace Training(AWTاز دانشااگاه
نیوسائولت ولز استرالیا.
دوره (نیمه تمام) عالی انجمن خوشنویسان ایران.
مدرس تندخوانی و تقویت حاتظه موسسه نصرت.
7
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تقدیر نامه ها

 منجی غریق نمونه.1372 ،
 استاد نمونه دپارتمان مدیریت بین الملل نمایندگی ایران دانشگاه .2006 ،EDEXCEL
 استاد برگزیده همایش رادیو و اقتصاد صدای جمهوری اسالمی ایران .1392 ،

8

پیوست شماره  : 1تهرست مقاالت منتشر شده در نشریات
ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

تاریخ چاپ

نوع مقاله

1

جهانی سازی مدیریت منابع انسانی
از جنبه ترهنگهای مختلط

تدبیر

شهریور 1379

ترجمه

2

جهانی سازی مدیریت منابع انسانی
از جنبه ترهنگهای مختلط

مدیریت

مهر و آبان 1379

ترجمه

3

جهانی سازی مدیریت منابع انسانی
از جنبه ترهنگهای مختلط

پیک شورا

تیر و مرداد 1379

ترجمه

4

خالقیت گفتهها و نا گفتهها

پیک شورا

مهر ،آبان ،آذر و
دی ( . 1379در
چهار شماره)

تالیف

5

تولید به هنگام JIT

پیک شورا

دی 1379

تالیف

6

اجرای مدیریت کیفیت جامع در
سازمانها

تدبیر

بهمن 1379

ترجمه

7

شناخت سازمانهای ترایند گرا

تدبیر

تیر 1380

ترجمه

8

شناخت سازمانهای ترایند گرا

مدیریت

آذر و دی 1380

ترجمه

9

تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

پیک شورا

خرداد 1380

ترجمه

10

الگوبرداری

پیک شورا

تروردین 1380

تالیف

11

الگوبرداری

تدبیر

بهمن 1380

تالیف

12

گوشتون با منه ؟

اطالعات علمی

تیر 1380

تالیف

13

نقش آموزش در تحول سازمانی

تدبیر

آبان و آذر .1380
(در دو شماره)

میزگرد

14

بررسی ابعاد مشارکت

کارآترین

آذر و دی 1380

تالیف

15

آشنایی با دکتر دمینگ

پیک شورا

آذر 1380

تالیف

16

آشنایی با دکتر کرازبی

پیک شورا

دی 1380

تالیف

17

آشنایی با دکتر جوران

پیک شورا

بهمن 1380

تالیف

18

خالقیت گفتهها و نا گفتهها

اطالعات علمی

آبان ،آذر و دی 1381
(در سه شماره)

تالیف

19

کیفیت  6سیگما

تدبیر

اردیبهشت 1381

تالیف

20

آشنایی با دکتر کائورو ایشی کاوا

پیک شورا

تروردین 1381

تالیف

21

آشنایی با دکتر تیگن باوم

پیک شورا

اردیبهشت 1381

تالیف

22

جایزه کیفیت دمینگ

کارآترین

اردیبهشت 1381

تالیف

تیر 1381

تالیف

خرداد 1381

تالیف

23

بیانیه ماموریت سازمان

24

چگونگی نگارش بیانیه ماموریت

تدبیر
کارآترین
9

25

جایزه بالدریج

کارآترین

مهر 1381

تالیف

26

تغییر در محیط کار با 5S

مدیریت

بهمن و اسفند
1381

ترجمه

27

واکنش امپراطور  :استراتژیهای
ضد انقالبی برای رهبران صنعت

گزیده مدیریت

اسفند 1381

ترجمه

28

 5سینی که معجزه میکنند

اطالعات علمی

تروردین 82

ترجمه

29

بررسی تطبیقی مدیریت کیفیت
جامع و سازمانهای یادگیرنده

تدبیر

تیر 1382

ترجمه

30

بهره برداری از سرمایه گذاری
آموزشی در جذب نیروی انسانی

روزنامه دنیای
اقتصاد

 11آبان 1384

تالیف

31

نقش تیمهای شهروندی در
توسعه ترهنگ بازیاتت

روزنامه همشهری

86/3/26

تالیف

32

تبیین شاخصهای اندازه گیري
اثر بخشي آموزش هاي حین
خدمت

تصل نامه
ارتباطات و آموزش
در توسعه منابع
انسانی ( علمی
پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی )

بهار 1390

تالیف

33

Math model of effectiveness
of quality engineering
education

lifesciencesite

 Volume 10Number 1
(Cumulated No.
32), March 25,
2013

تالیف

34

Define Hierarchal of Essentials
of Teamwork in the Automotive
Industries Development
)Company in IRAN (AIDCO

International
Journal of
Emerging
Research in
Management and
Technology
)(IJERMT

Volume-4,Issue-9,
September-2015

تالیف

35

نقش واسطه اى كار تیمى در
همكارى پیمانكار و كارترما

مشاور مدیریت

بهار 1395

تلخیص و ترجمه

36

37

تاثیرآموزش و انگیزش در توسعه کار
تیمی (مورد مطالعه  :شرکتهای
عمرانی )

مشاور مدیریت

پائیز 1395

تلخیص و ترجمه

شخصیت و سبک ادراک در تیم
های مجازی

مشاور مدیریت

زمستان 1395

تلخیص و ترجمه

10

پیوست شماره  : 2دروس تدریس شده دانشگاهی
ردیف
1

زمان

دانشگاه

نام درس

نیمسال دوم 1381 -80

مرکز آموزش عالی نظام الملک

تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

تابستان 1383
نیمسال اول 1383 – 84
نیمسال دوم 1383 – 84
تابستان 1384

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

پائیز 84

مجتمع تنی تهران (دوره های
کارشناسی زیر نظر Edexcell
انگلستان)

پائیز 84

مجتمع تنی تهران (دوره های
کارشناسی زیر نظر Edexcell
انگلستان)

Recruitme
& nt
Selection

زمستان  -84تابستان 85

مجتمع تنی تهران (دوره های
کارشناسی زیر نظر Edexcell
انگلستان)

Managing
Facilities

زمستان  -84تابستان 85

مجتمع تنی تهران (دوره های
کارشناسی زیر نظر Edexcell
انگلستان)

& Health
safety in
workplace

زمستان  -84تابستان 85

مجتمع تنی تهران (دوره های
کارشناسی زیر نظر Edexcell
انگلستان)

نیمسال دوم 1385-86

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال دوم (1388-89کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال اول 1385-86

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم  (1393-94کارشناسی ارشد )

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال دوم  (1393-94کارشناسی ارشد )
نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

بهار 84

مجتمع تنی تهران (دوره های
کارشناسی زیر نظر Edexcell
انگلستان)

نیمسال دوم 1385-86
نیمسال اول 1386-87
نیمسال دوم 1386-87
نیمسال اول 1387-88
نیمسال دوم 1387-88
نیمسال اول 1388-89
نیمسال دوم 1388-89
نیمسال اول 1389-90
نیمسال دوم 1389-90
نیمسال اول 1390-91
نیمسال دوم 1390-91

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر ری

مدیریت استراتژیک

2
مدیریت و کنترل پروژه
3
4
5

6

Business
enterprise
Job seeking

7
آمار و کاربرد آن در
مدیریت
8
مدیریت رتتار سازمانی

9

مدیریت منابع انسانی

11

نیمسال اول 1391-92
نیمسال دوم 1391-92
نیمسال اول 1392-93
نیمسال دوم 1392-93
نیمسال اول 1393-94
نیمسال دوم 1393-94
نیمسال دوم  (1393-94کارشناسی ارشد )
نیمسال اول 1395-94
نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)

تئوریهای سازمان و
مدیریت پیشرتته
سیستمهای اطالعات
مدیریت

12

کارآترینی

13

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب

نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

نیمسال اول (1389-90کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1389-90کارشناسی ارشد)

10

11

نیمسال دوم  (1393-94کارشناسی ارشد )
نیمسال دوم (1393-94دکتری)
نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

مبانی مدیریت تن آوری
اطالعات

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات

نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال اول (1389-90کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال دوم 1389-90
نیمسال اول 1390-91
نیمسال دوم 1390-91
نیمسال اول 1391-92
نیمسال دوم 1391-92
نیمسال اول 1392-93
نیمسال دوم 1392-93
نیمسال دوم 1393-94
تابستان 1393-94

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال دوم (1389-90کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات

نیمسال دوم 1391-92

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

12

تحقیقات

14
مدیریت تحول
15
حفاظت صنعتی
16
زبان تخصصی

نیمسال اول (1392-93کارشناسی ارشد)
نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

نیمسال دوم 1391-92
نیمسال دوم 1392-93
نیمسال اول 1393-94
نیمسال دوم 1393-94

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال اول (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

17

مدیریت بهره وری

تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

18

بهره وری منابع انسانی

نیمسال اول (1392-93کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

مدیریت تولید و عملیات

نیمسال اول 1391-92
نیمسال دوم 1391-92
تابستان 1391-92
تابستان 1393-94

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

20

توسعه و قابلیت های حرته ای

نیمسال دوم 1391-92

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

21

نظریه ها و ترایندهای ارتباطات
سازمانی

نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

نیمسال دوم (1393-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب

23

تحلیل رتتاري و مدیریت منابع
انساني

نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)
نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

24

مدیریت استراتژیک صنعتي

نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

25

مدیریت سازمان هاي پیچیده
دیدگاه استراتژیک

نیمسال اول (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

26

بررسي مسائل مدیریت دولتي
ایران

نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

27

مسائل جاري مدیریت اجرایي
واحدهاي تولیدي  ،خدماتي و
طرح هاي عمراني

نیمسال دوم (1395-94کارشناسی ارشد)

19

22
روش تحقیق

13

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

پیوست شماره  : 3تهرست راهنمایی و مشاوره تحقیقات
ردیف

نام و نام خانوادگی
دانشجو  /محقق

عنوان تحقیق

رشته  /مقطع تحصیلی

تاریخ دتاع

مرکز تحقیقاتی

مسئولیت

1

زهرامهدوی

رابطه سایبرلوتینگ وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد
شهرری

مدیریت دولتی /
كارشناسي ارشد

93/11/30

گروه مدیریت -دانشکده مدیریت
و حسابداری -دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نراق

استاد راهنما

2

احسان شفیع زاده

نقش و کارکرد کارآترینی در حوزه دتاع مقدس با تاکید بر
پشتیبانی جنگ

مدیریت

تابستان 1394

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دتاع مقدس – پژوهشگاه علوم و
معارف دتاع مقدس

استاد داور

3

علی عامری

نقش کار تیمی در دتاع  45روزه خرمشهر

مدیریت

زمستان 1394

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دتاع مقدس – پژوهشگاه علوم و
معارف دتاع مقدس

استاد راهنما

4

احمدرضا شفیعی

تاثیر کالم حضرت امام ( ره ) بر عناصر کار تیمی رزمندگان
قرارگاه خاتم االنبیا در دتاع مقدس با تمرکز بر عملیات
کربالی 5

مدیریت

پائیز 1394

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دتاع مقدس – پژوهشگاه علوم و
معارف دتاع مقدس

استاد راهنما

5

معصومه معصومی

تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی
سازمانی(مطالعه موردی :شرکت لبنی میهن)

94/11/1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

استاد راهنما

6

مریم مرادی رنانی

تعیین مدل تاثیرگذاری نمایشگاه ها در توسعه ی کار
آفرینی

مدیریت
اجرایی/گرایش
بازاریابی

شهریور 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام شهر ری

استاد راهنما

7

محمد امیرلو

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی کار تیمی
در شرکت دخانیات ایران

مدیریت صنعتی/تحقیق
در عملیات

در حال اجرا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام شهر ری

استاد مشاور

مدیریت بازرگانی
 بازاریابی /کارشناسی ارشد

14

8

رضا کریمی

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم های کاری
بیمارستانی  /خدمات درمانی)مورد کاوی :بیمارستان سجاد
تهران(

مهندسی صنایع

مهر 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجازی

استاد راهنما

9

سید مهدي
حسامي

بررسي تاثیر عوامل محیطي بر عملكرد اعضاي تیمهاي كاري

مدیریت بازرگاني/
مدیریت مالي

در حال اجرا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجازی

استاد راهنما

10

حمید زندی

سنجش رابطه برند کارترما و رضایت کارکنان( مطالعه
موردی شرکت هیوا)

مدیریت اجرایی

شهریور 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام شهر ری

استاد راهنما

11

رضا انساندوست

تاثیرپذیرش مسئولیت اجتماعی در وتاداری مشتریان )مورد
مطالعه موسسه مالی و اعتباری نور(

شهریور 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام شهر ری

استاد راهنما

12

محمد صادق ترج
الهی

بررسی تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استراتژی های
سرمایه گذاری در شهرداری های درجه  8کشور

مدیریت اجرایی

شهریور 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجازی

استاد راهنما

13

مونا سادات
نوربخش

مدیریت دولتی/
تشکیالت و روش ها

شهریور 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام شهر ری

استاد داور

تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر تحول پذیری و انعطاف
سازمان (مطالعه موردی بیمه ایران-استان تهران)

15

پیوست شماره  : 4تهرست سمینار  ,دوره آموزشی و تدریسهای انجام شده

ردیف

عنوان

تاریخ
برگزاری

شهر
برگزاری

موسسه متقاضی

1

رتتار سازمانی

79/8/19

تهران

شرکت بوتان

2

مبانی روشهای آموزش

80/1/29

تهران

شرکت بوتان

3

مبانی روشهای آموزش

80/2/5

تهران

شرکت بوتان

4

بایگانی استاندارد

80/2/12

تهران

شرکت بوتان

5

بایگانی استاندارد

80/3/23

تهران

شرکت بوتان

6

مبانی تحلیل رتتاری

80/4/14

تهران

شرکت بوتان

7

بایگانی استاندارد

80/5/1

تهران

شرکت بوتان

8

مبانی روانشناسی

80/9/28

تهران

شرکت بوتان

9

مبانی رتتار سازمانی

80/10/27

تهران

شرکت بوتان

10

تنون رتتار گروهی

81/3/1

تهران

شرکت بوتان

11

مدیریت زمان

81/4/6

تهران

شرکت بوتان

12

مبانی مدیریت زمان

 26و 81/4/27

تهران

شرکت بوتان

13

مبانی مدیریت زمان

81/5/17

تهران

شرکت بوتان

14

بایگانی استاندارد

81/5/23

تهران

شرکت بوتان

15

تنون رتتار گروهی

81/6/6

تهران

شرکت بوتان

16

بایگانی استاندارد

81/6/14

تهران

شرکت بوتان

17

مبانی جداول زمانی

81/6/14

تهران

شرکت بوتان

1381

مشهد

برق منطقه ایی هرمزگان

19

کارگاه آموزشی تربیت مربی

 17لغایت  19آبان
1382

اراک

شرکت هپکو

20

مدیریت منابع انسانی تنی

 18و  19دی
1382

تهران

موسسه کاوشگران تن آور

21

مدیریت منابع انسانی تنی

 24و  25تیر
1383

تهران

موسسه کاوشگران تن آور

22

ترایند گذار از مدیریت به رهبری

آغاجاری

مناطق نفت خیز جنوب

23

ترایند گذار از مدیریت به رهبری

83/7/28

اهواز

مناطق نفت خیز جنوب

24

آشنایی با مدل تعالی سازمانی
)(EFQM

83/8/11

اهواز

گروه صنعتی ملی توالد ایران

25

مدیریت استراتژیک و نقش آن در رهبری واحدهای
دانشگاهی

83/9/16

واحد شهر
ری

دانشگاه آزاد اسالمی

83/9/23

جزیره

شرکت نفت تالت قاره

18

26

مدیریت رتتار سازمانی

کارگاه آموزشی کنترل
استرس

83/7/27

16

سی ری
27

کارگاه آموزشی ارتباطات مؤثر

 24و
83/9/25

جزیره
سی ری

شرکت نفت تالت قاره

28

کارگاه آموزشی بهداشت روانی

 1و  2دی
1383

تهران

موسسه کاوشگران تن آور

29

کارگاه آموزشی کنترل استرس

83/10/6

جزیره الوان

شرکت نفت تالت قاره

30

کارگاه آموزشی ارتباطات مؤثر

 7و  83/10/8جزیره الوان

شرکت نفت تالت قاره

31

تکنیکهای کارایی و اثربخشی سازمانی

 24دی
1383

تهران

موسسه کاوشگران تن آور

32

مدیریت امور اداری و کارگزینی

 12و  13بهمن
)1383

تهران

موسسه کاوشگران تن آور

33

کارگاه آموزشی روش جمع آوری اطالعات و
نمودارهای آماری

 25و  26بهمن
1383

تهران

موسسه کاوشگران تن آور

34

TEAM WORKING

1384/3/11

واحد شهر
ری

انجمن علمی مدیریت ،دانشگاه آزاد
اسالمی

1384/8/18

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1384/8/24

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

84/8/25

تهران

انجمن مدیریت ایران و شرکت
تحقیقات و توسعه نرم اتزار

38

مدیریت عملکرد

 14و 1384/9/15

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

39

مدیریت منابع
انسانی

 14و 1384/9/15

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

40

الگوبرداری سیستماتیک با
رویکردی به EFQM

 21و
84/9/22

بندرعباس

شرکت پاالیش گار سرخون و
قشم

41

مهارتهای ارتباطی مدیران

84/10/18

تهران

انجمن مدیریت ایران

42

مدیریت امور اداری و کارگزینی

 10و  11بهمن
1384

تهران

موسسه کاوشگران تن آور

84/10/17

واحد شهر
ری

دانشگاه آزاد اسالمی

 16بهمن 84

تهران

انجمن مدیریت ایران

 10خرداد
1385

سازمان تامین
اجتماعی زنجان

انجمن مدیریت ایران

85/3/21

تهران

انجمن مدیریت ایران

47

کارگروهی

85/3/30

اهواز

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

48

بهره وری نیروی
انسانی

 11و  12مرداد 85

اصفهان

مهندسین مشاور به آترید

35
36
37

43
44
45
46

5S
سازماندهی
مهارتهای ارتباطی مدیران

تفکر و مدیریت
استراتژیک

5S
مدیریت منابع
انسانی
چالشهای پیش روی تصمیم گیری
مدیران

17

49

اصول برنامه ریزی

 29و  30مرداد 85

اهواز

مجتمع توالد خوزستان

85/6/9

هتل کاجره
دیزین

کارخانجات تولیدی تهران

اصفهان

مهندسین مشاور به آترید

تنر سازی زر

50

توسعه منابع انسانی

51

بهره وری نیروی
انسانی

 28شهریور
85

52

آشنایی با کار
تیمی

 4و  6مهر
85

تهران

53

کایزن عملیاتی

 21و  22و 27
آبان 85

زنجان

سازمان پایانهها

54

تنون سنجش و ارزیابی عملکرد

 21و  22و 27
آبان 85

زنجان

مرکز آموزش مدیریت دولتی

55

جهان شهر تهران  ،شهروند
کارآترین

 30آبان
1385

تهران

دانشگاه تهران

 7دی 1385

شهرکرد

مهندسین مشاور به آترید

 8دی 1385

اندیشه سرای
گلبرگ

شهرداری منطقه  8و مرکز
کارآترینی دانشگاه تهران

58

بهره وری نیروی
انسانی

 5بهمن
1385

اراک

مهندسین مشاور به آترید

59

مدیریت تعارض

 8الی 13
اردیبهشت 1386

تهران

دانشگاه شریف

60

تیم سازی

 17اردیبهشت
1386

تهران

مرکز کارآترینی دانشگاه تهران

61

یارگیری در تیم

 22اردیبهشت
1386

تهران

مرکز کارآترینی دانشگاه تهران

62

بهره وری نیروی
انسانی

 17اردیبهشت
1386

نائین

مهندسین مشاور به آترید

 27اردیبهشت
1386

تهران

کارخانجات تولیدی تهران

64

تصمیم گیری

 12و
86/3/19

تهران

بیمه ایران

65

آشنایی با کار
تیمی

86/4/27

تهران

سازمان مرکزی دانگاه پیام نور

66

شناسایی ترصتهای کسب
و کار

86/4/27

تهران

سازمان مرکزی دانگاه پیام نور

67

کار گروهی

 4و  11شهریور 86

تهران

شرکت قطار های رجاء

68

مدیریت محصول

 3و  14شهریور 86

تهران

مرکز کار آترینی شهرداری منطقه 15

69

5S

 12و  13شهریور

تهران

شهرداری منطقه 17

56
57

63

بهره وری نیروی
انسانی
کارتیمی برای خانواده های
عالقمند به کارآترینی

مدیریت منابع انسانی در
EFQM

18

86

70

مدیریت محصول

 10و  12شهریور
86

تهران

مرکز کار آترینی شهرداری منطقه 21

71

مدیریت محصول

 14و  22شهریور
86

تهران

مرکز کار آترینی شهرداری منطقه 17

72

مدیریت محصول

 17و  19شهریور
86

تهران

مرکز کار آترینی شهرداری منطقه 2

 29آذر 86

اراک

جهاد و کشاورزی استان مرکزی

74

مدیریت و راهبری
بحران

86/10/13

زنجان

شهرک صنعتی شماره 1

75

مدیریت تروشگاه

86/10/14

تهران

ترش ترهی

76

مهارت خود آگاهی و
همدلی

86/10/24

تهران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

77

مهارت خود آگاهی و
همدلی

86/11/11

تهران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

78

مهارت خود آگاهی و
همدلی

86/12/4

تهران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

79

کار تیمی

86/12/23

تهران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

80

کار تیمی

86/12/24

تهران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

81

کارآترینی ،ایجاد
درآمد

87/2/3

رشت

دانشگاه گیالن

82

کارآترینی و کار
تیمی

87/2/24

قزوین

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

83

مدیریت آموزشی

اردیبهشت 87

شهرک صنعتی
کاوه (ساوه)

شرکت الستیک پارس

84

کار تیمی

87/5/6

تهران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

85

کار تیمی

87/5/8

تهران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

87/6/8

تهران

مجتمع تنی تهران

 22- 24دیماه 1387

بندرعباس

معاونت درمان تامین اجتماعی

88

مدیریت بهره وری

 2و  5خرداد
1388

تهران

عس ناجا

89

مدیریت بهره وری

 16و  19خرداد
1388

تهران

عس ناجا

90

مدیریت زمان

 20خرداد 1388

تهران

عس ناجا

91

کار تیمی

 24خرداد 1388

تهران

شرکت سوپر پایپ

92

مدیریت بهره وری

4تیر 1388

تهران

عس ناجا

93

مدیریت منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد
کارکنان

 17و  19مرداد
1388

تهران

عس ناجا

94

آشنایی با اصول مدیریت و بودجه ریزی
آموزشی

 4و  11مهر 1388

تهران

سازمان مدیریت صنعتی

73

86
87

خالقیت گروهی ویژه کارآترینان

Telephone
manner
روشهای موتقیت آمیز آموختن و کار
تکری

19

95

مدیریت بهره وری

 6مهر 1388

تهران

عس ناجا

96

مدیریت منابع انسانی
نوین

 8مهر 1388

تهران

شرکت دخانیات ایران

97

مدیریت و برنامه ریزی
آموزشی

 12و  13مهر
1388

تهران

عس ناجا

98

سازمانهای شاد و موتق

 14مهر 1388

بندر امام

سازمان بنادر و دریانوردی

99

آشنایی با تکنولوژی آموزشی

 25مهر 1388

تهران

سازمان مدیریت صنعتی

100

مدیریت زمان

 3آبان 1388

تهران

عس ناجا

101

مدیریت بهره وری

 5آبان 1388

تهران

عس ناجا

102

شیوه های نوین ایجاد انگیزش

 14آبان 1388

تهران

تجارت کارت پاسیان

103

سازمانهای شاد و موتق

 9و  14آذر 1388

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

104

سازمانهای شاد و موتق

 15و  16آذر
1388

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

105

مدیریت منابع انسانی

 11و  12بهمن
1388

تهران

عس ناجا

106

آشنایی با کار تیمی

 13بهمن 1388

تهران

موسسه خیریه صدیقین

 14بهمن 1388

تهران

عس ناجا

108

کاربرد ابزارهای کیفیت در مدیریت
آموزشی

 18بهمن 1388

تهران

موسسه مطالعات بهرهوری و منابع انسانی

109

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 2اسفند 1388

تهران

عس ناجا

110

روش تحقیق

 4اسفند 1388

تهران

عس ناجا

111

مدیریت منابع انسانی با رویکرد آموزش و
توسعه

 5و  18اسفند 1388

کرج

مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی

112

نیاز سنجی آموزشی

 16اسفند 1388

تهران

موسسه مطالعات بهرهوری و منابع انسانی

113

روش تحقیق پیشرتته

 22تا  24اسفند 1388

تهران

عس ناجا

114

مهارتهای تسهیل سازی

 26تروردین 1389

مشهد

آستان قدس رضوی

115

خودباوری

 22تیر 1389

تهران

موسسه صدیقین

116

سازمان ترایندگرا

 29مهر 1389

مشهد

آستان قدس رضوی

117

مدیریت زمان در پژوهش

 17آذر 1389

تهران

عس ناجا

118

مدیریت گردش کار

 25دیماه 1389

بوشهر

مدیریت درمان تامین اجتماعی

بهمن 1389

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

120

ارتباطات اثربخش (گرایش بازاریابی)

 31تروردین 1390

تهران

شرکت یاس سیستم

121

آینده شغلی ،نگرانیها و دغدعه ها

 13اردیبهشت 1390

تهران

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

122

مصاحبه استخدامی

 7و  8خرداد 1390

تهران

کمیته امداد امام

123

مدیریت بر خود

 2تیر 1390

تهران

موسسه پارسه

124

مدیریت عملکرد

 16تیر 1390

جزیره قشم

سازمان مناطق آزاد

125

مدیریت زمان

 30تیر 1390

تهران

موسسه پارسه

126

اصالح ترایندها و روشهای انجام کارو

تیر و مرداد 1390

تهران

سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسالمی

107

مدیریت بهره وری

 119روش تدریس با رویکرد سخنرانی

20

توسعه تناوری اداری
127

برنامهریزی دتتر

 4مرداد 1390

تهران

کمیته امداد امام

128

مدیریت زمان

 3آبان 1390

تهران

عس ناجا

129

مدیریت اوقات تراغت

 2آذر 1390

تهران

شهرداری تهران

130

کارتیمی

 2آذر 1390

تهران

شهرداری تهران

131

مدیریت کارگزینی

 6و  9آذر 1390

تهران

صنایع هوا و تضا

132

مدیریت زمان

 25آذر 1390

تهران

ثروت آترینان

133

کارگاه کارآترینی

 16-15دی 1390

یزد

دانشگاه آزاد اسالمی

134

کارگاه آشنایی با مدیریت منابع
انسانی

 12و  19دی 1390

اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

135

کارگاه آشنایی با مدیریت منابع
انسانی

 14و  21دی 1390

قزوین

شرکت پل تیلم

136

مبانی مدیریت و سازمان

مهر و آبان 1390

تهران

ثروت آترینان

137

مسائل روز مدیریت

آذر و دی 1390

تهران

ثروت آترینان

138

مدیریت و خالقیت در زندگی مشترک

دی 1390

تهران

شهرداری منطقه 1

139

اصول مدیریت و سرپرستی

 26و  28دی 1390

تهران

ایسیکو

140

آشنایی با ادوار مدیریت منابع انسانی

 26بهمن 1390

مشهد

صدا و سیما

141

تن بیان و روش تدریس

بهمن 1390

تهران

مهرپژوهان

142

مترکز حواس

 ۷اسفند۱۳۹۰

هتران

شرکت سرمایه گذاری صنایع
عمومی اتمنی

143

مدیریت زمان

 ۱۱اسفند ۱۳۹۰

هتران

شرکت پژوهش و تناوری
پتروشیمی

144

مدیریت زمان

 23و  24اسفند
1390

یزد

دانشگاه آزاد اسالمی

145

مبانی مدیریت

اسفند 1390

هتران

شرکت آریانا

146

کارآفرینی

 17اردیبهشت
1391

هتران

کمیته امداد امام

147

کارآفرینی

26
اردیبهشت1391

هتران

کمیته امداد امام

148

فنون مذاکره

 6تری 1391

هتران

کمیته امداد امام

149

مدیریت تولید و عملیات

 20تری 1391

هتران

کمیته امداد امام

150

مدیریت زمان

 27تری 1391

هتران

ساعس ناجا

151

سرمایه انسانی

 12آذر 1391

هتران

دانشگاه آزاد اسالمی – شهر ری

152

ارتباطات اثرخبش در کارتیمی

 6دی 1391

هتران

دانشکده کارآترینی دانشگاه تهران

153

کار تیمی

1391

مشهد

آستان قدس رضوی

154

اصول مدیریت و سرپرستی

1391

هتران

ایسیکو

155

کلیدهای طالیی کار تیمی

شهریور 1392

هتران

رادیو اقتصاد و دانشگاه آزاد شهر ری

156

مهارت های ارتباطات موثر

1392

هتل دیزین

157

کاربرد سرمایه انسانی در موفقیت جتاری

 1شهریور 1392

هتران

رادیو اقتصاد

158

مدیریت زمان

 27تری 1392

رفسنجان

دانشگاه رتسنجان

21

159

چه تیمی برای کارآفرینی بسازمی؟

 30آابن 1392

قزوین

دانشگاه آزاد

160

طراحي ساختار سازماين

 23دی 1392

کرج

سرم سازی رازی

161

تیم سازي و شیوه كار گروهي

 24دی 1392

کرج

سرم سازی رازی

162

جربان خدمات ( وبینار )

 12اسفند 1392

هتران

انجمن مدیریت منابع انسانی

163

ارتباط اثرخبش

 5اسفند 1392

شریاز

شهرداری

164

مدیریت زمان

 3اردیبهشت
1393

هتران

معاونت اجتماعی ناجا

165

مدیریت زمان

 1خرداد 1393

هتران

گروه توسعه كار تیمي ایرانیان

166

كار تیمي

 11خرداد 1393

هتران

انجمن بهره وري

167

مدیریت زمان

 30خرداد 1393

هتران

گروه توسعه كار تیمي ایرانیان

168

فرصت های جذاب کسب و کار در حوزه
دانش مدیریت منابع انسانی

 11مرداد 1393

هتران

همایش ترصت های سرمابه گذاری
در ایران

169

مدیریت زمان

 12مرداد 1393

هتران

یك و یك

170

مدیریت زمان

 14مرداد1393

هتران

معاونت اجتماعی ناجا

171

رفتار سازمان

 21و  19مرداد
1393

هتران

یك و یك

172

فنون و مهارت مذاکره

 3شهریور 1393

هتران

بانك آینده

173

توسعه مهارتهای رهربی

 6شهریور 1393

هتران

بانك آینده

174

فنون و مهارت مذاکره

 10شهریور
1393

هتران

بانك آینده

175

مدیریت عمومي و اصول سرپرسيت

 17شهریور
1393

هتران

بانك آینده

176

مدیریت زمان

 19شهریور
1393

هتران

كنفرانس صنعت پخش

177

مدیریت عمومي و اصول سرپرسيت

 24شهریور
1393

هتران

بانك آینده

178

کیفیت زندگی کاری

 24مهر 1393

حممودآابد

بیمارستان محب

179

مدیریت زمان

 30مهر 1393

هتران

حوزه هنری کودک و نوجوان

180

مهارت های حل مساله

 1آابن 1393

حممودآابد

بیمارستان محب

181

مدیریت هبره وری شخصی

 26آابن 1393

هتران

آموزش و پرورش منطقه 9

182

رفتار سازمانی

 6آابن 1393

هتران

بانک آینده

183

رفتار سازمانی

 20آابن 1383

هتران

بانک آینده

184

رفتار سازمانی

 27آابن 1393

هتران

بانک آینده

185

رفتار سازمانی

 4آذر 1393

هتران

بانک آینده

186

مدیریت عمومي

 28آابن 1393

کرج

موسسه آموزش عايل علمي
كاربردي صنعت آب و برق

187

مشرتی مداری

 11و  18آذر
1393

هتران

ابنک آینده

188

آشنایی اب اصول کار تیمی

 23آذر 1393

هتران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایدگار

22

امام
189

کار تیمی

 23دی 1393

هتران

اجنمن مشاوران مدیریت ایران

190

طراحی سازمان

 5اسفند 1393

هتران

سازمان فضای جمازی کشور

191

آشنایی اب TRIZ

 ۳خرداد ۱۳۹4

هتران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایدگار
امام

192

روشهای نظم دهی به حمیط کار

تری 1394

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

193

سیستم اطالعات مدیریت

تری 1394

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

194

مدیریت زمان

 6تری ۱۳۹4

هتران

جممع تشخیص مصلحت نظام

195

کار تیمی

 2۰آابن ۱۳۹4

هتران

شرکت رجا

196

کار تیمی

 2۷آابن ۱۳۹4

هتران

شرکت رجا

197

کار تیمی

 ۱6آذر ۱۳۹4

هتران

شرکت رجا

198

کار تیمی

 2۹آذر ۱۳۹4

هتران

PMP

199

مهندسی کار تیمی

 2۳دی ۱۳۹4

هتران

صنایع مهام

201

آموزش کارکنان جدید االستخدام

 ۱8اسفند ۱۳۹4

هتران

ابنک مرکزی

200

آموزش کارکنان جدید االستخدام

 2اسفند ۱۳۹4

هتران

ابنک مرکزی

201

اوغات فراغت فرندامنان

 ۳۰خرداد ۱۳۹5

هتران

جمتمع آموزشی جمتهده ابنو امنی

202

کار تیمی

 25مرداد ۱۳۹5

هتران

شرکت ملی گاز ایران

203

کار تیمی

 6و  ۱شهریور ۱۳۹5

هتران

بیمه ملت

204

مدیریت کار تیمی در تشکل های اقتصادی

 ۱5شهریور ۱۳۹5

کرمان

ااتق ابزرگانی کرمان

205

الگوهای رفتاری ابزارایبی در جذب منابع
ابنکی در نظام ابنکی

 5مهر ۱۳۹5

اببلسر

مرکز آموزش ابنک ملی ایران

206

کار تیمی

 ۱۱مهر ۱۳۹5

اردبیل

ااتق ابزرگانی اردبیل

207

کار تیمی

 ۱5مهر ۱۳۹5

هتران

دانشگاه هتران

208

کار تیمی

 28و  2۹مهر
۱۳۹5

مشهد

مهراه اول

209

کار تیمی

 2۰و  2۱آابن
۱۳۹5

منک آبرود

اپرس ام سی اس

کار تیمی

 ۱۳و  2۰دی
۱۳۹5

کرج

شرکت داروی سازی شفا

211

کار تیمی

 ۱4دی ۱۳۹5

عسلویه

پرتوشیمی اپرس

212

کار تیمی

 2۳دی ۱۳۹5

هتران

دانشگاه هتران

کارتیمی

 2۷و  2۹دی
۱۳۹5

هتران

دانشگاه هتران

213

کار تیمی

 6آذر ۱۳۹5

هتران

کارخاجنات حدید ( صنایع دفاع )

214

کار تیمی

کرج

کارخاجنات دارویی برکت

215

کار تیمی

 ۹اسفند ۱۳۹5

هتران

کارخانه زامیاد

 ۱۱اسفند ۱۳۹5

هتران

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات
راهربدی تدبری

 ۱4اردیبهشت
۱۳۹6

هتران

دانشگاه هتران

210

216
217

کارتیمی
کارتیمی

23

218

کار تیمی

 25و ۳۰
اردیبهشت ۱۳۹6

24

هتران

دانشگاه هتران
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10

 30بهمن
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11
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12

 14اسفند 1395

فرآیند انتخاب سرمایه انسانی

13

 21اسفند 1395

مصاحبه مقدماتی

14

 21تروردین 1396

مصاحبه و آزمون ختصصی

15

 28تروردین 1396

مصاحبه و آزمون های عمومی

16

 7خرداد 1396

معاینه های پزشکی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

25

