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فعالیت آموزشی :
 تدریس در مقاطع کارشناسی از سال  3148در دانشگاه های پیام نور مرکز نقده و واحد سردشت از سال  ,3138سازمان فنی و حرفه ای
 تولید اسالیدهای آموزشی پنج عنوان درس رشته علوم تربیتی

فعالیت پژوهشی ( :مقاالت منتشر شده در نشریات  I.S.I .و  I .S. C.و کنفرانس های ملی و بین المللی )
 نیایش و سالمت روح ،همایش ملی نیایش و سالمت ،دانشکده پرستاری و بهداشت خوی ،سال 3141
 نماز زیباترین جلوه پرستش ،همایش سراسری نماز ،دانشگاه آزاد اسالمی ماکو ،فروردین 3144
 علت افت تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی در درس زبان انگلیسی ،اولین سمینار مسائل آموزش زبان انگلیسی شهرستان نقده3141 ،
 آموزش از دور ن ظام نوینی در آموزش عالی کشور ،همایش سراسری بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه پیام نور3141،
 چالشها و راهکارهای هدایت فکری و فرهنگی جوانان بسیجی ،همایش منطقه ای هفته دفاع مقدس شهرستان نقده 3144
 چالشها و راهکارهای اتحاد ملی و انسجام اسالمی ،همایش اتحاد ملی و انسجام اسالمی ،شهرستان نقده 3141
 نقش غدیر در انسجام اسالمی ،کنگره بین المللی غدیر ،مازندران 3141







رابطه علم و دین و ضرورت تدوین نقشه جامع علمی کشور ،همایش ملی استهبان و نقشه جامع علمی کشور ،استهبان مهر ماه 3141
حجاب در ادیان مختلف ،همایش ملی حجاب و عفاف ،نهاوند اردیبهشت ماه 3141
نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه فعالیت های اقتصادی ایران ،اولین همایش ملی توسعه ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور دیماه
3141
نقش دانش هسته ای در توسعه کشور ،همایش ملی نقش علوم محیطی در توسعه فن آوری های نوین کشور ،ارومیه اردیبهشت ماه 3141
نماز آبشار رحمت الهی ،جشنواره سراسری نماز ،مازندران بابل 3131
رابطه بین عملکرد فردی با مدیریت دانش معلمان مدارس مرد شهرستان نقده ،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فن آوری اطالعات،
ارتباطات و کامپیوتر ،خرداد ماه 3131

 مقایسه مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی شهرستان نقده ،اولین کنفرانس بین
المللی آموزش ،یادگیری ،توسعه پایدار ،تهران شهریور ماه3138 ،
 بررسی رابطه بین سبک یادگیری با هوش های کالمی زبانی و منطقی ریاضی دانشجویان دانشگاه پیام نور نقده ،دومین همایش ملی
روانشناسی دانشگاه پیام نور ،مهاباد خرداد ماه3131 ،



بررسی وضعیت انضباطی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان نقده از دیدگاه معلمان ،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام
نور ،مهاباد خرداد ماه3131 ،
بررسی رابطه مدیریت موثر کالس درس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان شهرستان نقده ،دومین همایش ملی
روانشناسی دانشگاه پیام نور ،مهاباد خرداد ماه3131 ،
بررسی رابطه جهت گیری مسیر شغلی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی ،همایش ملی مدیریت و کارآفرینی،
دانشگاه پیام نور خوانسار3131،
یررسی رابطه راهبردهای فراشناختی با هوش های چندگانه گاردنر دانشجویان دانشگاه پیام نور نقده ،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه
پیام نور ،مهاباد خرداد ماه3131 ،
مقایسه کارآئی نظام آموزشی مدرسه با توجه به مدیریت انتخابی و انتصابی در شهرستان نقده ،کنفرانس بین المللی مدیریت راهکارها و چالشها،
شیراز دیماه 3131
بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با من ظر های عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی ،کنفرانس بین المللی
مدیریت چالشها و راهکارها ،شیراز دیماه 3131
بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مسئولیت پذیری اجتماعی دانش اموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان میاندواب ،اولین همایش
علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران،اردبیل اسفند ماه 3131
بررسی رابطه ی فرایند مهندسی مجدد با بهبود عملکرد مدیران ستادی اموزش و پرورش شهرستان تبریز ،دومین کنفرانس بین المللی
مدیریت و کارافرینی،شیراز دیماه 3131
دالیل انتخاب و عدم انتخاب د رس کارآفرینی در بین دانشجویان  ،ویژگی های روان شناختی آنان و موانع راه اندازی کسب و کار از
دیدگاه آنان ،اولین کنفرانس بین المللی آموزش ،یادگیری و اشتغال پایدار ،تهران شهریور ماه 3138
چالشها و موانع توسعه ملی و نقش علوم انسانی در رفع آنها ،همایش ملی چالشها و راهکارهای علوم انسانی ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور3141 ،
بررسی رابطه ی شایستگی اجتماعی با ویژگیهای خانواده در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان نقده ،اولین همایش علمی پژوهشی
علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ،اردبیل اسفند ماه 3131
بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور نقده در سالتحصیلی ،31-33
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی ،تهران3131
تعیین رابطه ی هوش های فضایی ,طبیعت گرا ,درون شخصی و برون شخصی با راهبردهای فراشناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور
نقده ،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور ،مهاباد خرداد ماه3131 ،
بررسی نقش عوامل آموزشی و دانشگاهی در تقویت روحیه کار آفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
درسالتحصیلی ،31-33دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی ،قم 3131
مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری علوم تربیتی ،مازندران  ،ساری ،خرداد 3138



مقایسه سطح یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم مقاطع متوسطه مدارس دولتی و غیر دولتی شاهد و تیز هوشان شهرستان
ارومیه ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری علوم تربیتی ،مازندران  ،ساری ،خرداد 3138
بررسی رابطه ی باورهای هوشی ،با هوش های چندگانه دانش آموزان متوسطه دخترشهرستان نقده ،اولین کنفرانس ملی اقتصاد فرهنگ
اسالمی ایرانی ،اردبیل دیماه 3131
بررسی رابطه بین فراشناخت با باورهای هوشی دانشجویان دانشگاه پیام نور نقده ،اولین کنفرانس مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی ،اردبیل  33آذر
ماه 3131
بررسی رابطه خالقیت با سبک هویت دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد ،اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی روانشناسی آسیب های
اجتماعی فرهنگی ایران ،تهران3131
بررسی فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد فردی دبیران مرد مقطع متوسطه شهرستان نقده ،هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور،
اصفهان  ،آذر ماه 3131
بررسی هویت فرهنگ ایرانی اسالمی در وبالگ های فارسی زبان ،اولین همایش ملی روانشناسی مدیریت علوم تربیتی و مطالعات اموزش و پرورش،
اداره کل اموزش و پرورش خراسان رضوی ،اسفند ماه 3138
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهسازی منابع انسانی کارکنان دانشگاه پیام نور آذربایجانغربی ،اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه
و ترویج اموزش علوم در ایران،شهرگله دار استان فارس  31بهمن ماه 3138























 همایش ملی روانشناسی و مدیریت اسیب های،مقایسه بهزیستی روانشناختی دانش اموزان تیزهوش و عادی در مقطع راهنمایی شهر نقده
3138  اسفند ماه11  و33 ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد چابهار،اجتماعی
 همایش ملی روانشناسی و مدیریت اسیب،تاثیر اموزش کتاب مهارت های زندگی در افزایش اعتماد به نفس دانش اموزان دختر شهرستان نقده
3138  اسفند ماه11  و33 ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد چابهار،های اجتماعی
 اولین کنفرانس بین المللی، از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی شهرستان نقده،مقایسه مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی
3138  تهران شهریور ماه، انجمن مدیریت آموزشی ایران، یادگیری اشتغال و توسعه پایدار، اموزش
3138  اسفند ماه13  و11 ، دانشگاه پیام نور ارومیه،بررسی تاثیر آموزش به شیوه مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس آمار
 اولین کنفرانس، ، ویژگی های روانشناختی آنان و موانع راه اندازی کسب و کار،دالیل انتخاب و عدم انتخاب درس کارآفرینی در بین دانشجویان
3138  تهران شهریور ماه، انجمن مدیریت آموزشی ایران، یادگیری اشتغال و توسعه پایدار، بین المللی اموزش
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: تالیف کتاب
:ویرایش سوال
 همکاری با بانک سوال در زمینه طراحی و ویرایش سواالت آزمون های پایان ترم
:تهیه و تدوین اسالیدهای آموزشی
تنظیم قرارداد با سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در زمینه تهیه اسالید های آموزشی برای مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی



: فعالیت های علمی اجرایی
3131  تا3111 کارمند دانشگاه پیام نور نقده از سال
3148 -3141 حراست دانشگاه پیام نور ارومیه در سال های




 مسوول فرهنگی و دانشجویی دبیر شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور نقده در سال 3131-3143


عضو علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از سال 3133



عضو مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور نقده از سال 3131تا 3138



حراست دانشگاه پیام نور واحد سردشت از سال 3138




نماینده مسوول آزمون های سازمان سنجش اموزش کشور در دانشگاه پیام نور مرکز نقده بین سال های  3141تا 3144
عضو بسیج اساتید دانشگاه پیام نور نقده

