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دانشگاه آزاد تویسرکان
دانشگاه آزاد تویسرکان
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 در حال تألیف

 در حال تألیف
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متولی انتشار
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The Effects of Leadership Styles on The Stress of
School’s Directors

چاپ

The impact of information technology (IT) on modern
accounting systems

چاپ

)12مقاالت چاپ شده در نشریات و مجالت داخلی:
عنوان مقاله
تأثیر سبک های رهبری بر استرس مدیران مداری
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نام نشریه
بصیرت(فصلنامه پژوهشهای
مدیریت راهبردی)
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متولی انتشار

دانشگاه نراق

سطح نشریه
علمی
پژوهشی

شماره

تاریخ

نشریه

نشر
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تاریخ

(مجری/همکار) تایید اولیه

برنامة استراتژیک دانشگاه آزاد تویسرکان
تأثیر سبک های رهبری بر استرس مدیران مداری
شهرستان مالیر

همکار

1388

مجری

88/12/20

تاریخ وضعیت طرح نوع طرح (درون
تایید (در حال اجرا  /دانشگاهی  /برون موسسه  /سازمان حامی
نهایی خاتمه یافته)
پایان پذیرفته

دانشگاهی)


دانشگاه آزاد منطقة 5

پذیرش مقاله و
تسویه حساب



دانشگاه آزاد تویسرکان

کامل

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد
سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه

مجری

 1393 1392پایان پذیرفته



دانشگاه آزاد منطقة 5

آزاد اسالمی واحد تویسرکان
بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم
گیری مدیران دتنشگاه آزاد اسالمی استان همدان

مجری

1393

در حال اجرا

)14مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای داخلی:
سطح کنفرانس
عنوان مقاله

محل کنفرانس

مقاله ای تحت عنوان :استرس و راه های کاهش آن

(بین المللی،

نوع ارائه (سخنرانی،

ملی ،منطقه ای،

پوستر و)...

تاریخ ارائه

استانی و )...
کاربرد مهندسی ارزش و هزینه یابی چرخه عمر در سیستم هزینه یابی
بر مبنای هدف
ضرورت آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن بر مدیرت دانش و افزایش
کارایی نیروی انسانی
نقش سرمایه اجتماعی در تحقق سرمایه فکری
بررسی و مطالعة مدل های ارزش گذاری سرمایة فکری و منابع
انسانی
بودجه ریزی برمبنای فعالیت) (ABBو بهایابی برمبنای فعالیت
)(ABCابزارهایی جهت مدیریت هزینه برمبنای فعالیت )(ABCM
در سازمانها
نقش سرمایه اجتماعی در تحقق حکمرانی خوب

واحد نراق

منطقه ای

سخنرانی

89/4/6

واحد دورود

منطقه ای

سخنرانی

89/12/5

واحد نراق

منطقه ای

در مرحلة داوری

واحدگناباد

ملی

سخنرانی

90/ 5 / 5

واحد میاندواب

منطقه ای

پوستر

89/5/20

واحد مشگین
شهر
واحدگناباد
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منطقه ای

ملی

سخنرانی

سخنرانی

90/21/20

90/ 5 / 5

تکنولوژی اطالعات ( ،)ITعاملی جهت تغییرات ساختارهای سازمانی

واحد ابهر

ملی

ارائه پوستر

90/4/24

واحد ابهر

ملی

ارائه پوستر

90/4/24

مهندسی خالقیت ( ،)TRIZابزاری برای نوآوری

واحد نائین

ملی

سخنرانی

 28و 90/9 /29

بهبود و تحول منابع انسانی گامی در پرورش کارآفرینان سازمانی

واحد نائین

ملی

سخنرانی

 28و 90/9 /29

واحد بروجرد

منطقه ای

سخنرانی

90/9/24

واحد بروجرد

منطقه ای

سخنرانی

90/9/24

واحد بروجرد

منطقه ای

سخنرانی

90/03/11

واحد زابل

ملی

سخنرانی

 26و 91/11/ 27

تحلیل راهکارهای توسعه صنعت گردشگری کشورهای اسالمی

واحد زابل

ملی

سخنرانی

 26و 91/11/ 27

توسعه صنعت گردشگری از طریق فناوری اطالعات

واحد زابل

ملی

پوستر

 26و 91/11/ 27

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

 3و 90/12/ 4

واحد نور

منطقه ای

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر 90

واحد نور

منطقه ای

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر 90

واحد نور

منطقه ای

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر 90

واحد نور

منطقه ای

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر 90

واحد نور

منطقه ای

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر 90

واحد گچساران

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر92

واحد گچساران

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر92

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر92

(سازمانهای مجازی)
تکنولوژی اطالعات عاملی جهت تغییرات ساختار سازمانی( سازمان
مجازی)

حسابرسی و حسابداری سرمایة فکری با استفاده از رویکردهای نوین
حسابداری منابع انسانی
مهندسی ارزش ابزار قدرتمندی در جهت افزایش بهره وری و کاهش
هزینه ها
نگرشی بر سازمانهای هزاره سوم
بررسی تاثیر برنامه های بازاریابی گردشگری بر توسعه صنعت
گردشگری

کارافرینی الکترونیکی ( دیجیتالی)
تأثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت بر توانمند سازی و مدیریت
استراتژیک منابع انسانی
بررسی ویژگی های مدیریت و تئوری های رهبری (خدمتگذار و
تحولگرا) از دیدگاه قرآن کریم
بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و راهبردهاى مدیریتى در توسعه و
توانمندسازى منابع انسانی
نقش فنآوری اطالعات در مهندسی مجدد برنامه ریزی منابع انسانی
بررسی رابطة بازاریابی رابطهمند با افزایش وفاداری و رضایت
مشتریان
مشارکت در تصمیم گیری سازمان از طریق ایجاد تعهد سازمانی در
کارکنان
سرمایه اجتماعی عاملی در جهت افزایش بهره وری
کارآفرینان سازمانی و اجتماعی
توسعه پایدار اقتصادی از طرق سرمایه اجتماعی و کارآفرینی

دانشگاه فنی
مهندسی کازرون

واحد لنجان
اصفهان
6

واحد لنجان

نقش آفرینی مهندسی ارزش در جهت کاهش هزینه ها
سرمایه فکری عاملی در جهت بلوغ سازمانی
تبیین ویژگی های رهبری از دیدگاه ایالم(نهج البالغه) و دیدگاه
غربی
مدیریت دانش عاملی بر کیفیت ارائه خدمات و نوآوری
بررسی رابطه کیفیت زتدگی کاری با تعهد سازمانی و میزان در
کارکنان دانشگاه ازاد اسالمی واحد تویسرکان
ایجاد انگیزش شغلی با استفاده از مدیریت دانش در اعضای هیأت
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
(مطالعة موردی بانک های شهرستان مالیر)

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

آذر92

واحد اراک

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

اسفند 92

واحد رودهن

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

بهمن 92

واحد رودهن

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

بهمن 92

واحد رودهن

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

بهمن 92

اصفهان

واحد کرج-
محل برگزاری
تهران
واحد کرج-
محل برگزاری

سرمایه اجتماعی عاملی اثر گذار در جهت توسعه یادگیری سازمانی
مدیریت دانش منبع راهبردی اثربخشی سازمانی در اعضای هیأت

دانشگاه شهید

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان

بهشتی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسرکان

بین المللی

چاپ در مجموعه مقاالت

 15بهمن 93

تهران
دانشگاه تهران

سازمان یادگیرنده بستری در جهت پیشبرد خالقیت کارکنان

بین المللی

چاپ در مجموعه مقاالت

 15بهمن 93

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

 27بهمن 93

بین المللی

چاپ در مجموعه مقاالت

 28بهمن 93

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

 24اردیبهشت 94

ملی

چاپ در مجموعه مقاالت

 15خرداد 94

دانشگاه گرگان

بررسی رابطة اصول هوش اخالقی و فرهنگ سازمانی با ابعاد مدیریت
دانش از نظر دبیران مقطع متوسطة شهرستان مالیر

)15مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی خارج از کشور :
محل کنفرانس

عنوان مقاله
The Effects of Leadership Styles on The Stress of School’s
Directors
The impact of information technology (IT) on modern
accounting systems
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نوع ارائه (سخنرانی،
پوستر و)...

تاریخ ارائه

قبرس

سخنرانی

پنجم 2011 - july

قبرس

سخنرانی

پنجم 2011 - july

)16تخصص و مهارت در زبانهای خارجی:
نوع و میزان مهارت
زبانهای خارجی که به آنها
مسلط می باشید
انگلیسی

نوشتن
متوسط خوب

بسیار
خوب

خواندن
عالی

متوسط خوب

بسیار
خوب

صحبت کردن
عالی

متوسط خوب



عربی
فرانسه
سایر......... :

)17تخصص و مهارت در نرم افزارها:
عنوان نرم افزار

میزان مهارت

اکسل

در حد خوب

 )18مراجع:

آخرین به روز رسانی 1394/07/01 :
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بسیار
خوب

عالی

