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 تحصیالت:

 دیپلن تجربی از دبیرستاى ضْیذ زیٌت بخص 

 از داًطگاُ فردٍسی هطْذ کارضٌاسی هذیریت دٍلتی 

 کارضٌاسی ارضذ هذیریت دٍلتی گرایص هٌابع اًساًی از داًطگاُ عالهِ طباطبائی تْراى.

 

 ديرٌ َای آمًزضی طی ضذٌ:

 در کاًَى زباى هطْذ اًگلیسی طی دٍرُ آهَزضی زباى-Intermediate Level 

  طی دٍرُ آهَزضی زباى(Interchange Intro & 1) پردیس اًذیطِ طَس ٍاقع در داًطگاُ هَسسِ در

 هطْذفردٍسی 

  ُ504طی دٍر Essential Vocabulary اىدر هَسسِ آهَزضی اًذیطِ جاٍیذ ایراًی 

  ُطی دٍرEssential Words For The TOEFL(BARONS)  در هَسسِ آهَزضی اًذیطِ جاٍیذ

 ایراًیاى

  طی دٍرُ آهَزضی هقذهاتی ٍ پیطرفتِ ًرم افسار آهاریSPSS-)تذریس خصَصی( 
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 َزضی هقذهاتی ٍ پیطرفتِ ًرم افسار آهاری طی دٍرُ آهLISREL-)تذریس خصَصی( 

  طی دٍرُ آهَزضی هقذهاتی ٍ پیطرفتِ ًرم افسار آهاریExpert Choice(EC) -)تذریس خصَصی( 

 

 

 مُارتُای ورم افساری:

  تسلط بِ ًرم افسارّای آهاریSPSS ،LISREL  وExpert Choice 

 تسلط بِ هجوَعِ ًرم افسار, OneNote) OFFICE 2010(Word, Excel, Access, Power Point 

 تسط بِ ًرم افسار Multi Media Builder(MMB)  ،Ulead  وCorel Draw 

 

 مُارتُای زباوی:

  زباى اًگلیسی در سطحIntermediate ترجوِ هتَى از فارسی بِ اًگلیسی ٍ اًگلیسی بِ فارسی ٍ 

 

 مقاالت چاپ ضذٌ:

 اٍلیي "خاوًادٌ؛ عاملی تعییه کىىذٌ در میسان فرسًدگی ضغلی کارکىان -تعارض کار "هقالِ با عٌَاى ،

 1931کٌفراًس هذیریت ًَیي، گرگاى، 

  اٍلیي "ضىاسایی عًامل حیاتی مًفقیت تیمُای مجازی با تاکیذ بر مىابع اوساوی"هقالِ با عٌَاى ،

 1931کٌفراًس هذیریت ًَیي، گرگاى، 

 

 

 :مقاالت در حال دايری

 ضىاسایی ي ايلًیت بىذی عًامل حیاتی مًفقیت تیمُای مجازی بٍ کمک تکىیکُای  "هقالِ با عٌَاى
AHP, TOPSIS &  SAW" 

 اجتماعی؛ ريش ضىاسی وًیه در تًسعٍ مذیریت مىابع اوساویتحلیل ضبکٍ  "هقالِ با عٌَاى" 



 خاوًادٌ بر میسان تمایل بٍ ترک پرستاران بیمارستاوُای  -بررسی تاثیر تعارض کار" هقالِ با عٌَاى

 "بخص خصًصی ي ديلتی ضُر تُران

 کارکىان تاثیر سرمایٍ رياوطىاختی بر میسان رفتار ضُريوذ سازماوی)مًرد مطالعٍ  "هقالِ با عٌَاى

 "يزارت يرزش ي جًاوان(

 تاثیر اکتساب ي استفادٌ بُیىٍ از داوص بر سرمایٍ فکری سازماوُا "هقالِ با عٌَاى" 

  خاوًادٌ بر میسان فرسًدگی ضغلی کارکىان پلیس  -ي تعارض کار یتاثیر استرس ضغل "هقالِ با عٌَاى

 "(واجا) مًرد مطالعٍ کالوتریُای تُران بسرگ

 خاوًادٌ بر میسان استرس ضغلی کارکىان واجا-تاثیر تعارض کار "هقالِ با عٌَاى"  

 تحلیل ي امکان سىجی مفًُم حکمراوی خًب در ديلتُای راوتیر "هقالِ با عٌَاى". 

 خاوًادٌ از طریق فرسًدگی ضغلی بر تمایل بٍ ترک سازمان؛ مقایسٍ  -تاثیر تعارض کار "هقالِ با عٌَاى

 "تطبیقی بخص خصًصی ي ديلتی

 

 در حال ًگارش: کتاب

 حسیي علیسادُ. آقای با ّوکاری جٌاب آقای دکتر علی بابائیاى ٍ مذیریت بُرٌ يری مىابع اوساوی 

 

 ّوکاری در طرح ّا:

 ّوکاری در طرح تذٍیي استراتژی جاهع داًطگاُ فردٍسی هطْذ 

  ّوکار فٌی در طرح ًظارت بر هحتَایICDL بٌیاد ضْیذ ٍ ایثارگراى 


