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 دانشکده مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 16استادیار پایه : مرتبه علمی     01/00/1600: تاریخ تولد

 Nasgari@ut.ac.ir: رایانامه

 :تحصیلیسوابق 
 11، معدل  1630تا  1634مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران،  :دکتری. 1

 13.91اجتماعی بر اقدامات مدیریت دانش، درجه عالی با نمره -ارایه مدلی از تاثیر عوامل انسانی: موضوع رساله

 61/11، معدل 1634-1639، دانشگاه تهران، (گرایش ساختار و تشکیالت)مدیریت دولتی : کارشناسی ارشد. 2

با مدیریت دانش در وزارت کار و امور ( ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و تکنولوژی)بررسی رابطه بین عوامل سازمانی  :نامه موضوع پایان
 13، درجه عالی و نمره اجتماعی

 13/13، معدل 1639-1613، مدیریت دولتی دانشگاه هوایی شهید ستاری: کارشناسی. 3

 افتخارات
 پژوهشگر نمونه دانشگاه 1631 .1

 استاد نمونه دانشگاه 1634 .9

  استاد نمونه دانشگاه: 1631 .6

 آزمون ورودی کارشناسی ارشد 4کسب رتبه  1639 .4

 آموخته ممتاز دوره کارشناسی و دریافت جایزه از مقام معظم رهبریدانش 1639 .1

 :قلمرو تدریس
 گذاری عمومیمشیهای مدیریت دولتی، خطتئوری سازمان، طراحی سازمان، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، روش تحقیق، تئوری  

 هاکتاب
 .دکتر مجتبی امیری: ، نویسنده همکارکتابخانه فرهنگپژوهشی، انتشارات  -راهنمای جامع نگارش مقاله علمی: 1630 .1

 (در حال چاپ)پور دکتر آرین قلی: سازمانی، مترجم همکارمطالعات موردی رفتار : 1630 .9

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، مترجم دونالد هیسلوپ،  ،فرهنگی -با رویکرد اجتماعی : ها در سازمان یریت دانشمد: 1636 .6
 .منوریانعباس دکتر : همکار

 (چاپ دوم)مدیریت منابع انسانی، نشر مکتب ماهان، : 1636 .4

 (چاپ سوم)رفتار سازمانی، نشر مکتب ماهان مدیریت : 1639 .1

 (چاپ چهارم)های سازمان و مدیریت، نشر مکتب ماهان، تئوری: 1631 .0

 (چاپ چهارم)، انتشارات کتابخانه فرهنگ MBAزبان تخصصی مدیریت و : 1630 .1

 .(چاپ سوم) عباس منوریاندکتر : سازمان در عصر صنعت، اطالعات و دانایی، انتشارات دانشگاه تهران، نویسنده همکار: 1633 .3

 (چاپ سوم)رویا رحیمی : زبان تخصصی بازاریابی، انتشارات راه، نویسنده همکار: 1631 .3

 .دکتر عباس منوریان: ، مترجم همکاردولتیاداره امور عمومی و مسائل حکومتی، نیکوالس هنری، انتشارات سازمان مدیریت :  1630 .10

 



 مقاالت علمی 

 پژوهشی داخلی -مقاالت علمی ( الف
یابی مدیریت سکوت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفتف نویسندگان  مدل. 1630 .1

 .ناصر پورصادق و سعید خدابنده: همکار

دی ها ،صمد بارانی: فصلنامه مدیریت نظامی، نویسندگان همکار ،شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان: 1630 .2
 .افضلی

، سازمانی جهت ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح  یابی بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت شناسایی و اولویت: 1630 .3
 .مصطفی لطفی مهدی خیراندیش  و: ، نویسندگان همکارپژوهش های مدیریت انتظامی

 .ناصر آراسته، حمیدرضا یزدانی، روانشناختیای، ساختاری و رفتاری توانمندسازی  پیشایندهای زمینه: 1630 .4

مدیریت  ، فصلنامههای پخشفروشندگان شرکتعملکرد فروش نقش میانجی تفاخر سازمانی در تأثیر برند کارفرمایی بر: 1630 .5

 .بازرگانی

عباس دکتر : نویسنده همکار ،توسعه کارآفرینی ارتقای عملکرد فروش و نوآورانه از طریق مدیریت دانش مشتری، فصلنامه: 1630 .6

 (.در حال بررسی)و حمیدرضا یزدانی منوریان

: نویسنده همکارفصلنامه مطالعات مدیریت منابع، بندی موانع تعادل کار و زندگی در یک واحد دانشگاهی، شناسایی و رتبه: 1630 .7
 (.در حال بررسی) ، دکتر مهدی خیراندیشدکتر مجتبی امیری

، فصلنامه مدیریت های اجتماعی سازمانی بر کیفیت دانش و عملکرد نوآورانه سرمایه اجتماعی در تاثیر رسانهنقش میانجی : 1631 .8
 .بهنام جهانی: فناوری اطالعات دانشگاه تهران، نویسنده همکار

یریت دولتی هوش معنوی بر عملکرد فردی کارکنان، فصلنامه مد ریتأثدر   نقش میانجی خالقیت، نوآوری و سالمت روانی: 1631 .9
 .زاده و رضا عابدیدکتر علی حمیدی: دانشگاه تهران، نویسنده همکار

نقش توانمندسازی روانشناختی در ارتقای عملکرد فروش فروشندگان شرکت بهپخش، فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه : 1631 .11
 .دکتر غالمحسین نیکوکار: تهران، نویسنده همکار

های  سایت: مورد مطالعه)مؤثر بر رضایت مشتریان در سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتریان ارائه الگویی از عوامل : 1634 .11
 حامد  حیدری: فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نویسندگان همکار، (تخفیف گروهی در ایران

های مدیران دولتی جمهوری اسالمی ایران بر اساس سند چشم انداز کشور، دوفصلنامه  الگوی مفهومی توسعه شایستگی: 1634 .12

 .دکتر غالمحسین نیکوکار، مهرداد غالمی: نویسندگان همکاردانشگاه اسالمی، 

دکتر غالمحسین نیکوکار و : همکاری اخالق و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مدیریت اسالمی، نویسندگان  بررسی رابطه: 1636 .13
 .محمد امینی

های مدیریت ، فصلنامه پژوهشهای بانکداری الکترونیکی و ظرفیت جذب منابع مالی بانکبندی رابطه سامانهارزیابی و رتبه:  1636 .14
 .منظردکتر صادق سلیمی بنی و جواد خوش: منابع انسانی، همکاران نویسنده

فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نویسندگان در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش،  های فکری  نقش سرمایه: 1636 .15

 .دکتر غالمحسین نیکوکار، مهرداد غالمی و احسان رحیمی: همکار

: همکارفصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، نویسندگان آنی، خرید تسهیل ر و مدگرایی د محیطی ، عوامل فردی نقش: 1636 .16
 .بابک احمدی، دکتر حسین صفری، دکتر احمد اسدزاده، دکتر افشین رهنما

مصطفی : فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نویسندگان همکارنقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش، : 1639 .17
 .آشنا، داود غفوری، علیرضا مرادی صالح

فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه تهران، نقش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در توسعه ظرفیت خلق دانش،  : 1639 .18
 .دکتر مهدی خیراندیش، مهرداد غالمی و مریم خلعتبری: نویسندگان همکار



: لنامه امنیت نظامی، نویسندگان همکاربنیان، فصآفرین در توسعه اقدامات مدیریت دانش در پلیس دانشنقش رهبری تحول: 1639 .19
 .دکتر مهدی خیراندیش و محمدرضا خسروی

 سلطانیخلیفه حشمت : نویسندگان همکارمطالعات رفتار سازمانی، عامل توانمندساز مدیریت دانش، فصلنامه : گرارهبری تحول: 1639 .21
  .حسینی سیدمجتبی  و

علی جوکار، اصغر : سرمایه اجتماعی و نقش آن در تسهیل اقدامات مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت نظامی، نویسندگان همکار: 1631 .21
 .فاتح و مریم خلعتبریمحمدی

دکتر عباس : های انسانی سازمان، پژوهشکده انرژی، نویسندگان همکارت مدیریت دانش در توسعه سرمایهنقش اقداما: 1631 .22
  .منوریان و حسین نامدار

  و خلیفه سلطانیحشمت  :نویسندگان همکار های مدیریت منابع انسانی،های رهبری توانمندساز مدیریت دانش، پژوهشسبک: 1631 .23
  .حسینی سیدمجتبی

فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه کننده اقدامات مدیریت دانش،  اجتماعی تقویت -ارایه مدلی از زیرساخت انسانی: 1631 .24
 خانی، دکتر پیمان اخواندکتر عباس منوریان، دکتر محمد موسی: نویسندگان همکار تهران،

شناسی شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نظریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نویسندگان آسیب: 1630 .25
 .زاده، دکتر حسین حنیفر، حسن کولیونددکتر حمیدرضا حسن: همکار

محور، فصلنامه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران، -های دانشدر ارتقای نواوری در سازمان( TRIZ)یافته قش نواوری نظامن: 1630 .26
 .دکتر پیمان اخوان، دکتر مصطفی جعفری، حمید ضرغامی: نویسندگان همکار

العات دانشگاه تهران، نویسندگان توسعه ابعاد ساختاری سازمان در تناسب با رویکرد مدیریت دانش، مدیریت فناوری اط: 1630 .27
 .دکتر عباس منوریان و دکتر مهدی خیراندیش: همکار

 المللیپژوهشی بین -مقاالت علمی ( ب

1. 2018: " The Relationship between Implementing Knowledge Management Practices in On-the-

Job Training and Developing Professional Skills of Oil Industry Employees", Journal of 

Management and sustainability, Roushanak Rahmani, Esfandiar Doshmanziari, Nasser Asgari. 
2. 2017: “The Role of Educational Marketing in Promoting Incentives for Candidates of Entrance 

Exam to Study in Electronic University, Electronic Branch of Islamic Azad University" , 

International Journal of Economics Commerce and Management, Vol. 5, Issue 10 (Oct 2017) 

3. 2017: Introducing a Model Organizational Silence Management at the Iranian Social Security 

Organization, International Journal of Economics Commerce and Management,  Vol. V, Issue 9, 

September 2017. 

4. 2016: The Impact of Knowledge Sharing on Intrapreneurship through Studying the Moderating 

Role of Work Ethics in Tose’e Credit Institute, International Journal of Business, Humanities and 

Technology, Vol. 6, No. 4; December 2016 

5. 2016: Studying the Impact of Internal Marketing Strategies on Perceived Service Quality, Co-

Author: Mahtab Dadresan, International Journal of Economics, Commerce and Management, 

United Kingdom Vol. IV, Issue 5. 

6. 2016: Studying the the Mediating Role of Perceived Service Quality in the Impact of Internal 

Marketing Strategies on Brand Equity, Co-Author: Abbas monavvarian and Mahtab Dadresan, 

International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom Vol. IV, Issue 

1, January 2016 
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7. “2016: Pathology of Utilizing Information Technology in National Entrance Examination by 

Educational Testing Organization” Co- Authors: Naser Asgari, Mehdi Kheirandish, International 

Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) , Vol 3, No 2 (2016). 

8. 2016: “Identifying and Explaining the Components of the Accountability of Public Sector 

Organizations in Islamic Republic of Iran”, Co- Authors: Abbas Monavvarian, Abbas Nargesian 

and Mehrdad Gholami, International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) , Vol 3, 

No 2 (2016). 

9. 2015: Studying the effect of social marketing on brand equity in non-profit organizations, Co- 

Authors: Mehdi Khademi and Hamid Mehryari. International Journal of Economics, Commerce 

and Management, Vol. III, Issue 4, April 2015  

10. 2015: Studying the effects of brand equity on the customers responses in the service markets, Co- 

Authors: Abbas Monavvaruan and Adel Roustaei. International Journal of Economics, Commerce 

and Management, Vol. III, Issue 3, March 2015  

11. 2014: Studying the Impact of E-Service Quality on E-Loyalty of Customers in the Area of E-

Banking Services, Co- Authors: Mohamad Hassan Ahmadi, Mehdi Shamlou, Atefe Rashid 

Farokhi & Milad Farzin, Journal of Management and Sustainability; Vol. 4, No. 2; 2014. 

12. 2014: The Role of Implicit Knowledge Sharing in Psychological Empowerment of Employees, 

Co- authors: Abbas Monavvarian and Leila Hajilouei, nternational Journal of Academic Research 

in Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 9 

13. 2013: Developing Social Capital for Facilitating Knowledge Management Practices, , Co- 

Authors: Abbas Monavvarian and Mostafa Ashena,  International Journal of Social Economics. 

Volume 40, Issue 9 

14. 2013: Exploring the Effectiveness of Inventive Principles of TRIZ on Developing researchers’ 

innovative capabilities: a case study in an innovative Research Center, Co- Authors: Peyman 

Akhavan, Mostafa Jafari and Hamidreza Zarghami,  Journal of Manufacturing Technology 

Management , Volume 24, Issue 5. 

15. 2013: Quality Assessment in Contracting Municipal Green Space Services, from Contractors’ 

Point of View, by Using Developed Service Quality Gaps Model, Co-authors: Reza 

Khoshghamat, Reza Shafizadeh,   Journal of Basic and Applied  Scientific Research, 3(6) 879-

885 

 مقاالت علمی ترویجی داخلی( ب
، فصلنامه سازمانیوری  گیری اثربخش در تأثیر توانمندسازهای فردی و سازمانی بر ارتقای بهره نقش میانجی تصمیم: 1631 .1

 .مهدی خیراندیش: نویسنده همکار. توسعه سازمانی پلیس

ترویجی مطالعات منابع  -سرمایه اجتماعی و نقش آن در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش، فصلنامه علمی : 1630 .9
 .حسن محجوب و محمدرضا خسروی: انسانی، نویسندگان همکار

ترویجی  -وری منابع انسانی در بخش دولتی، فصلنامه علمی ذاری نظام مشارکتی بر بهرههای پنهان در اثرگکشف الیه: 1630 .6
 .دکتر سید مهدی الوانی، احمد کاخکی: مطالعات منابع انسانی، نویسندگان همکار

 .مصطفی آشنا: ای جدید در عصر دانایی، مدیریت توسعه، نویسنده همکارسرمایه: سرمایه اجتماعی: 1631 .4

 (علمی مروری)های راهبردی فصلنامه اندیشهآینده امنیت محیط بین المللی و الزامات بالقوه ارتش،    مسائل: 1631 .1

 .دکتر عباس منوریان: الزامات آموزشی کارکنان دانشی در عصر دانایی محوری، تحول اداری، نویسنده همکار: 1634 .0

 .حمیدرضا یزدانی: مروری شمس، نویسنده همکار تعارض و مدیریت رفتار سازمانی در سازمان، دوفصلنامه علمی: 1634 .1

 هاها و کنفرانسمقاالت همایش( د

https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/issue/view/25
http://www.emeraldinsight.com/toc/ijse/40/9
http://www.emeraldinsight.com/loi/jmtm
http://www.emeraldinsight.com/loi/jmtm
http://www.emeraldinsight.com/toc/jmtm/24/5


مهدی خیراندیش و رامین : بندی موانع فرایندی مدیریت دانش، کنفرانس ملی مدیریت دانش، نویسندگان همکارشناسایی و اولویت .1

 .مغربی

: نخستین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی، نویسندگان همکارتاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان جهاد دانشگاهی، : 1630 .9

 مهدی خیراندیش و زهرا بیاتی

بنیاد به بیانات  پردازی داده رویکرد نظریه: پذیری فرماندهان سطح راهبردی آجا الگوی ماهوی و پیشایندی فرهنگ ریسک: 1630 .6

دی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین دومین همایش علمی و کاربر(: العالی مدظله)ای  حضرت امام خامنه

مقاله برتر ) مهدی خیراندیش، مصطفی لطفی، صمد بارانی: با تأکید بر فرهنگ سازمانی دفاعی، نویسندگان همکار( 1404) اسالمی

  .(همایش

اولین کنفرانس ، (آزمون سراسری:مطالعهمورد )چالش های فناورانه کاربرد فناوری اطالعات در سازمان سنجش آموزش کشور : 1631 .4
 مژگان غفاری: ، نویسنده همکاربین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

رید در فرایند زنجیره تامین نهاجا، همایش توسعه و تعالی سازمانی آجا، تامین و خ هایسامانهبررسی و شناسایی اختالالت : 1631 .1
 .قاسم آبادی: نویسنده همکار

مقاله برتر )موانع تعادل کار و زندگی اساتید و کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری، همایش بازرسی و ایمنی نیروهای مسلح : 1631 .0
 (همایش

المللی وری مدیران در شعب بانک صادرات شهر اصفهان، اولین کنفرانس بینلی با بهرهرابطه دلبستگی شغلی و انگیزش شغ: 1631 .1
 .محمدحسن رخصتی: های نوین، نویسنده همکارپژوهش

نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش فروشندگان شرکت بهپخش، سومین کنفرانس صنعت پخش، نویسنده : 1631 .3
 .لیال خیری: همکار

دومین کنفرانس صنعت پخش، های پخش، توانمندسازی روانشناختی در ارتقای عملکرد فروش فروشندگان شرکتنقش : 1634 .3
 .لیال خیری: نویسنده همکار

دکتر مهدی خیراندیش و : بنیان، نویسندگان همکارآفرین در توسعه اقدامات مدیریت دانش در پلیس دانشنقش رهبری تحول: 1636 .10
 محمدرضا خسروی

بردها و الزامات آموزشی کارکنان دانشی در عصر دانایی محوری، هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، راه: 1636 .11
 داود غفوری: نویسنده همکار

دکتر عباس منوریان و مصطفی : المللی سازمان مجازی، نویسندگان همکارهمایش بینهای مجازی، الزامات مدیریتی سازمان: 1630 .19
 .آشنا

و  دکتر عباس منوریان: نویسنده همکارهای دانش محور، اولین کنفرانس مدیریت دانش، سازمان ی و محتواییساختارابعاد : 1630 .16
 .مصطفی آشنا

دکتر عباس : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، نویسنده همکارخط مشی گذاری در اقتصادهای دانش محور، : 1634 .14
 .منوریان

 اتالیزوری برای تسهیل یادگیری سازمانی، اولین همایش مدیریت دانش در آجامدیریت دانش، ک: 1636 .11

 اولین همایش دانشجویی مدیریت دانشگاه هواییارتباطات اثربخش سازمانی، : 1630 .10

 سوابق تدریس دانشگاهی
 رفتار سازمانی(: پردیس البرز)دانشگاه تهران : 1631-1630 .1

طراحی سازمان متناسب با عصر تئوری سازمان، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، (: پردیس البرز)دانشگاه تهران : 1639-1631 .9
 .اطالعات

https://www.civilica.com/Papers-MAESREAI01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84.html
https://www.civilica.com/Papers-MAESREAI01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84.html
https://www.civilica.com/Papers-MAESREAI01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84.html
https://www.civilica.com/Papers-MAESREAI01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84.html


 .طراحی سازمان متناسب با عصر اطالعات(: پردیس فارابی)دانشگاه تهران : 1634-1631 .6

های پیچیده، ، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سازمان(های مجازیمرکز آموزش)دانشگاه تهران : 1634 -1639 .4
 اطالعاتطراحی سازمان متناسب با عصر 

گذاری عمومی، مدیریت مشی، طراحی سازمان متناسب با عصر اطالعات، خط(واحد الکترونیک)دانشگاه آزاد اسالمی : 1636-1631 .1
 .منابع انسانی، رفتار سازمانی، تحلیل مسائل رفتاری

 .سمینار مدیریت منابع انسانیدانشگاه عالمه طباطبایی، : 1630 .0

 زی دولتیریدانشگاه تهران، بودجه: 1633 .1

 منابع انسانی و زبان تخصصیرفتار سازمانی، تئوری سازمان، مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری : تا کنون 1631 .3

 تئوری سازمان و رفتار سازمانی: دانشگاه هوایی شهید ستاری: 1631 .3

 و مدیریت سازماندانشگاه هوایی شهید ستاری، مبانی : 1634 .10

 های سازمانیآموزش
 ، تئوری سازمان، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیمدرسه کسب و کار ماهان: 1634-1631 .1

 .بانک صادرات ایران، هوش هیجانی و ارتباطات اثربخش مدیران: 1634 .9

 تئوری سازمان و مدیریت منابع انسانی: موسسه کسب و کار: 1639-1636 .6

 یریت منابع انسانیهای کاربردی دانشگاه تهران، سازماندهی و مدمرکز آموزش: 1639 .4

 مدیریت دانش سازمانی: مرکز مطالعات نهاجا: 1630 .1

 مشاروان روشنگر فردای ایران، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی: 1633-1639 .0

 سازی مدیریت دانشهای نفتی ایران، الزامات پیادهشرکت پخش فراورده: 1633 .1

 ، مبانی مدیریت، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیهای کاربردی دانشکده مدیریتمرکز آموزش: 1630-1633 .3

 پتروشیمی امام خمینی، اصول سرپرستی: 1631 .3

 وزارت کار و امور اجتماعی، مبانی مدیریت دانش: 1634 .10

 گیری اثربخش مدیرانپتروشیمی امام خمینی، تصمیم: 1634 .11

 آموزش در موسسات آموزشیسوابق 
تدریس دروس تئوری سازمان، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، زبان تخصصی، مدیریت از دیدگاه اسالم، روش : 1634-1631

در موسسات آموزشی ماهان، در مقطع آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری مشی گذاری عمومی  یریت دولتی، خطهای مدتحقیق، نظریه
  ...سنجش، چتر دانش ، فرهنگ تفاهمپارسه، مدرسان شریف، جهاد دانشگاهی، نگاره، نصیر، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، 

 سوابق اجرایی
 های مدیریت و علوم انسانیهمایش ملی پژوهشعضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی و چهارمین  .1

 عضو کمیته علمی دومین همایش الگوی مطلوب فرماندهی در چشم انداز تمدن ایران اسالمی .9

 دبیر اجرایی همایش توسعه و تعالی سازمانی آجا: 1631 .6

 دومین همایش مدیریت دانش در نیروهای مسلح با حکم وزیر دفاععضو کمیته علمی : 1631 .4

 مشاور مدیریت دانش مرکز تحقیقات نیروی انتظامی: 1634-1631 .1

 داور تخصصی فصلنامه مدیریت راهبردی: 1631: -1634 .0

 داور تخصصی فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه تهران: 1636-1631 .1

 ایند مدیریت و توسعهداور تخصصی نشریه فر: 1636-1634 .3



 داور تخصصی فصلنامه مدیریت نظامی: 1636-1631 .3

 مدیر داخلی فصلنامه مطالعات منابع انسانی: 1636-1631 .10

 عضو کارگروه تخصصی مدیریت دانش نهاجا: 1634-1631 .11

 های انسانیعضو هیئت تحریریه فصلنامه توسعه سرمایه: 1634-1631 .19

 دانشگاه هوایی شهید ستاریعضو هیئت علمی دانشکده مدیریت : 1636 .16

 در ایران  C4Iعضو کمیته علمی همایش ملی : 1636 .14

 عضو کمیته علمی همایش شهید صیاد شیرازی الگوی ماندگار: 1639 .11

 عضو کمیته علمی همایش مدیریت دانش نیروهای مسلح با حکم وزیر دفاع: 1639 .10

 جانبهعضو کمیته علمی همایش دفاع ملی، دفاع همه: 1631 .11

 عضو کمیته علمی اولین همایش مدیریت دانش در آجا: 1636 .13

 


