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 تُلد تاریخ ملیت خاوُادگی وام وام
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 پایً مزتبً علمی تاٌل َضعیت
 مُوث مذکز
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 ٌمزاي کار محل مىشل
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 : تحصیلی سٌابق

 کشُر شٍز داوشگاي وام تحصیلی رشتً تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک

 0264 ایطاى اصفْاى اصفْاى ػلَم اجتواػی کاضقٌاؾی

 0271 ایطاى اصفْاى اصفْاى جاهؼِ قٌاؾی ؼ اضقسکاضقٌا

 0277 ایطاى اصفْاى اصفْاى جاهؼِ قٌاؾی زکتطی

 ىافطٌّگی  تَؾؼِ زض قْطؾتاى فاضؾ –تطضؾی هَاًغ اجتواػی : لیظاوض فُق وامً پایان عىُان 

 ؾتاى ّای اؾتاى چْاضهحال ٍ ترتیاضیؾٌجف اػتواز اجتواػی ٍ تطضؾی ػَاهل هَثط تط آى  زض هطاکع قْطی قْط: دکتزی رطالً عىُان

 : اجزایی ىای پست

 کار محل شٍز طاسماوی پظت
 تاریخ

 داوشگاي یا مُطظً وام
 خاتمً شزَع

 ؾاظهاى تحمیمات ًوؿا 0266 0264 تْطاى  کاضقٌاؼ هطالؼات  اجتواػی

 0281 0271 قْطکطز کاضقٌاؼ هطالؼات اجتواػی
 ٍظاضت کكَض

 ترتیاضیاؾتاًساضی چْاضهحال ٍ  

  کتب منتشز شذه ًدر دست چاپ

 محل اوتشار طال کتاب وام ردیف

 اًتكاضت ًَضٍظی گطگاى 0283 ًمف کاضآفطیٌی زض کاّف تعّکاضی ٍ جطاین 
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همسهِ ای تط ضفتاض قْطًٍسی زض ؾاظهاى 

 ّای زٍلتی
 اًتكاضات ًَضٍظی گطگاى 0283

 
همسهِ ای تط جاهؼِ قٌاؾی هؿائل  

 اجتواػی
 اًتكاضات ًَضٍظی گطگاى 0284

  زضزؾت چاج اػتواز اجتواػی 

    

  :سٌابق تذریس

 تزم آخز -تزم شزَع   تحصیلی مقطع تعداد َاحد وام درص ردیف

 ازاهِ زاضز0280 کاضقٌاؾی اضقس 2 تطًاهِ ضیعی فطٌّگی 1

 تاکٌَى0281 کاضقٌاؾی 2 ِ قٌاؾی صٌؼتیجاهؼ 2

 77-0281 کاضقٌاؾی اضقس 2 ضٍـ ّای تحمیك زض ػلَم اجتواػی 3

 0283 کاضقٌاؾی اضقس 1 ضٍـ ّای تحمیك کوی 4

 81-0267 کاضقٌاؾی 2 ضٍـ ّای تحمیك زض ػلَم اجتواػی 5

 تاکٌَى0281 کاضقٌاؾی 2 جاهؼِ قٌاؾی قْطی 6

 تاکٌَى0281 کاضقٌاؾی 2 جاهؼِ قٌاؾی ؾاظهاى ّا 7

 تاکٌَى0281 کاضقٌاؾی 2 جاهؼِ قٌاؾی صٌؼتی 8

 تاکٌَى0281 کاضقٌاؾی 2 جاهؼِ قٌاؾی جٌگ ٍ ًیطٍّای ًظاهی 9

 تا کٌَى0266 کاضقٌاؾی 1 ظهیٌِ فطٌّگ قٌاؾی 

 تا کٌَى 0281 کاضقٌاؾی 1 هطزم قٌاؾی 11

 تاکٌَى 0281 کاضقٌاؾی 1 جاهؼِ قٌاؾی ایالت ٍ ػكایط 11

 : مجالت ً نشزیات در شذه چاپ مقاالت

 دَري َ طال اوتشار رتبً وشزیً  وشزیً وام عىُان

ؾٌجف اػتواز اجتواػی ٍ تطضؾی ػَاهل هَثط تط آى زض هطاکع قْطی 

 قْطؾتاى ّای اؾتاى چ ٍ ب

 جاهؼِ قٌاؾی کاضتطزی

 زاًكگاُ اصفْاى

-ػلوی

 پػٍّكی
 0278ؾال 31ـ

ی کوتط تَؾؼِ یافتِ ٍ تَؾؼِ تطضؾی چٌس قاذص جوؼیتی زض کكَضّا

 یافتِ

 ػلوی جوؼیتفصلٌاهِ  
 45-44ـ 0274

 بررسی تاثیر عًامل اجتماعی ي رياوطىاختی بر احساس امىیت

سال استان چ ي ب 02-02)مطالعه مًردی جًاوان  

هطالؼات جاهؼِ قٌاذتی 

 جَاًاى

-ػلوی

 پػٍّكی
 0281ؾال01ـ 

The relashonship between    

cultural,emotional,organizational and social 

intelligence with entreprenneuship attitudes(case 

study:managers of small and medium businesses in 

iran) 

Magnt research 

report(issn.0333-7828) 

 پػٍّكی
Vol.1(3):pp.3204-

3212 

 قَضا ٍ هكاضکت اجتواػی
ٍیػُ ًاهِ قَضاّا )ٍظاضت 

 کكَض(

 ػلوی
0274 



 

 

.هَضز هطالؼ9ِهسیطاى تاثیط شٌّیت فلؿفی تط گطایف ّای کاضآفطیٌی 

 کؿة ٍ کاضّای کَچک ٍ هتَؾط
 تَؾؼِ کاضآفطیٌی

-ػلوی

 پػٍّكی
 0281ؾال5زٍضُ

 ضٍـ قٌاؾی هطالؼات زیٌی کارآفریىی مطالعات به ضىاختی ريش ي تفسیری فلسفی، ريیکردی پدیدارضىاسی؛
-ػلوی 

 پػٍّكی
 1اضُؾال اٍل قو

A study on the relationship between organizational 
justics and behavior of organizational citizenship. 

asian journal of 

research of banking 

and finance 

 Vol-5 پػٍّكی

1105 

 ذاللیت تا پصیطی کضیؿ ٍ کٌتطل هطکع پیكطفت، اًگیعُ ضاتطِ تثییي
ػلَم  ذاللیت ٍ اتتکاض زض

 اًؿاًی

 -ػلوی 

 پِػٍّكی
 0282ؾال3قواضُ

 تطضؾی ػلل هصطف هكطٍتات الکلی زض جَاًاى فطخ قْط
زاًف اًتظاهی چْاضهحال ٍ 

 ترتیاضی

-ػلوی

 ترصصی

 6ؾال زٍم ـ 

0282 

تأثیط َّـ اجتواػی تط کاضآفطیٌی اجتواػی )هطالؼِ هَضزی9 هسیطاى 

 (تؿیج اؾتاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی
 زی تؿیجهطالؼات ضاّثط

-ػلوی

 پػٍّكی
0283 

تثییي ضاتطِ زیسگاُ اضظقی تا احؿاؼ اهٌیت اجتواػی )هَضز هطالؼِ 

 (زاًكجَیاى زاًكگاُ اصفْاى

پػٍّف ّای ضاّثطزی اهٌیت ٍ 

 ًظن اجتواػی

-ػلوی

 پػٍّكی
0284 

 تطضؾی ضاتطِ هیاى ضفتاض قْطًٍسی ٍ ًظن اجتواػی
پػٍّف ًاهِ ًظن ٍ اهٌیت 

 اًتظاهی

-ػلوی 

 یپػٍّك
0284 

بررسی رابطه بیه حمایت سازماوی ، رهبری اخالقی با رفتار ضهريودی سازماوی 

 ي پ ضهرکرد کارکىان آ
 فصلٌاهِ هسیطیت فطاگیط

-ػلوی

 ترصصی
0285 

 تاثیط ؾطهایِ اجتواػی تط کاضآفطیٌی ؾاظهاى
ضٍیکطزّای پػٍّكی زض ػلَم 

 اجتواػی

 ػلوی
0285 

 زض اؾتاى هطکعیاػتیاز تِ هَاز هرسض ؾٌتی ٍ صٌؼتی 
هجوَػِ هماالت تحلیل آؾیة 

 ّای اجتواػی اؾتاى هطکعی

-ػلوی 

 پػٍّكی
0286 

تا  ّااجتواػی تَؾؼِ هلت-قٌاؾایی ٍ ؾٌد تٌسی ظهیٌِ فطٌّگی

 کیس تط زیسگاُ ًْج الثالغِأت

 

فصلىامه پژيهص وامه وهج 

 البالغه

-ػلوی

 0286 پػٍّكی

تحلیل تثلیغات زٍضُ ّای ًْن تا زٍاظزّن اًتراتات ضیاؾت جوَْضی تا تاکیس 

 تط هحتَای ضٍاًی اجتواػی
 فصلٌاهِ هطالؼات اًتراتات

-ػلوی 

 ترصصی
0286 

 : پژًىشی ىای پزًژه - طزح

 کىىدي حمایت مُطظً وقش  عىُان

 گاّیٍظاضت اضقاز،جْاز زاًك هجطی اؾتاًی ططح آهاضگیطی هطاکع فطٌّگی ایطاى

 ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی هجطی 0274-0264تطضؾی تطثیمی آؾیة ّای اجتواػی اؾتاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی

 ؾتاز هثاضظُ تا هَاز هرسض کكَض هجطی اؾتاًی 0281قیَع قٌاؾی اػتیاز زض کكَض 

 زاًكگاُ اصفْاى هجطی فطٌّگی تَؾؼِ زض قْطؾتاى فاضؾاى–تطضؾی هَاًغ اجتواػی 



 

 

 ٍظاضت کكَض ّوکاض اؾتاًی ٍضؼیت ذكًَت ػلیِ ظًاى زض ایطاى تطضؾی

 اؾتاًساضی هجطی اٍلَیت تٌسی هؿایل ٍ آؾیة ّای اجتواػی اؾتاى جْاضهحال ٍ ترتیاضی

 قَضای ّواٌّگی هثاضظُ تا هَاز هرسض هجطی تطضؾی ٌّجاضّای تؿْیل کٌٌسُ هصطف هَاز هرسض زض اؾتاى چ ٍ ب

 اضتطاى اظ قثکِ ّای آتیاضی اجطا قسُ زض اؾتاىآؾیة قٌاؾی ػسم اؾتمثال ک

 

 هجطی
 اهَض آب

 زاًكگاُ اصفْاى هجطی  ؾٌجف اػتواز اجتواػی زض هطاکع قْطؾتاى ّای اؾتاى چ ٍب

 پػٍّكگاُ تؿیج هجطی تطضؾی ٍیػگی ّا ٍ قاذص ّای ایل ًوًَِ ٍ اضایِ ضاّکاضّای تمَیت آى

 : پژًىش ً تحقیق بزای عالقو مٌرد مٌضٌعات

 تَؾؼِ ٍ ؾطهایِ اجتواػی، اًحطافات ٍآؾیثْا هَضَػات اجتواػی ٍ فطٌّگی ,

 :داخلی ً خارجی  کنفزانسيای ً سمینارىا بو شذه ارائو مقاالت

 سمان بزگشاری کىفزاوض محل عىُان

 5510 قْطکطز ٍفاق اجتواػی

 5511 قْطکطز فطؾایف اػتواز اجتواػی تؼٌَاى یک هؿالِ اجتواػی زض اؾتاى چ ٍ ب

 5511 کاقاى اػتواز اجتواػی ٍ تَؾؼِ

 5595 کاقاى اتًَصط فاضاتی ٍ جایگاُ اٍ زض تحَل ػلن اجتواػی

جْت گیطی افکاض ػوَهی ًؿثت تِ اضظقْا ٍ ًگطقْا ٍ ضاتطِ آى تا 

 اػتواز اجتواػی
 5591 تْطاى

ضٍیکطزی ًظطی تط پیكگیطی اظ جطائن ٍ آؾیة ّای اجتواػی تا تاکیس 

 کاضکطزی -تی تط زیسگاُ ؾاذ
 5595 زاًكگاُ اصفْاى

 5510 اهَض تاًَاى اؾتاًساضی چ ٍ ب ذكًَت ػلیِ ظًاى تا تاکیس تط فطٌّگ ػاهِ

 5595 زاًكگاُ اصفْاى ضطٍضت تغییط پاضازایوی زض تحلیل ٍ تطذَضز تا هؿائل اجتواػی

 5595 زاًكگاُ کاقاى تاهلی جاهؼِ قٌاذتی تط ٍلف

طِ تیي تافت ّای فطؾَزُ قْطی ٍ ظًسگی تاهلی جاهؼِ قٌاذتی تط ضات

 تا تاکیس تط آؾیة ّا ٍ ؾطهایِ اجتواػی اجتواػی

 

 5593 زاًكگاُ کاقاى

اهلی جاهؼِ قٌاذتی ٍضؼیت اػتواز اجتواػی ًؿثت تِ افطاز ًاتیٌا ٍ ت

 کن تیٌا زض قْط فاضؾاى
 0283 زاًكگاُ کاقاى

 0283 زاًكگاُ قْطکطز ترتیاضیٍضؼیت ؾطهایِ اجتواػی ٍ تَؾؼِ زض اؾتاى چْاضهحال ٍ 

 ضؾاًِ،هصطف ٍ تاظًوایی ضؾاًِ ای الگَی هصطف 
کٌفطاًؽ تیي الوللی ػلَم -تْطاى 

 اًؿاًی،ضٍاًكٌاؾی ٍ ػلَم اجتواػی 
0283 

تطضؾی ضاتطِ تیي َّـ ؾاظهاًی تا ػسالت ؾاظهاًی هؼلواى قْطؾتاى 

 فاضؾاى

تْطاى ؾاظهاى هسیطیت صٌؼتی.زٍهیي کٌفطاًؽ 

لی حؿاتساضی ٍ هسیطیت تا ضٍیکطزّای تیٌالول

 کاضتطزی ٍ پػٍّكی ًَیي

0283 



 

 

تطضؾی ضاتطِ تیي َّـ فطٌّگی ٍ هسیطیت آقَب تیي هسیطاى هساضؼ 

 کَّطًگ

تْطاى.اًجوي ًَؾؼِ ٍ تطٍیج ػلَم ٍ فٌَى 

 تٌیازیي
0283 

 0283 تْطاى تطضؾی هفَْم ؾیاؾت فطٌّگی اظ هٌظط هطالؼات فطٌّگی

 0283 اىّوس گطزقگطی هصّثی

تاهلی جاهؼِ قٌاذتی تط ضاتطِ تیي تافت فطؾَزُ قْطی ٍ ظًسگی 

 اجتواػی تا تاکیس تط ؾطهایِ ّای اجتواػی
 0283 کاقاى

 0283 قیطاظ تطًاهِ ضیعی هیعاى اؾتفازُ زاًكجَیاى اظ اًطغی..

 0283 تْطاى قْطؾتاى فاضؾاى تطضؾی ضاتطِ تیي َّـ ؾاظهاًی تا ػسالت ؾاظهاًی هؼلواى

 0284 تْطاى ٍ تثلیغ هٌکطاتؾیة قٌاؾی ضؾاًِ ّای غطتی زض اقاػِ آ

 0284 فاضؾاى جْاى هجاظی ٍ تاثیط آى تط طالق ٍ َّیت

 0284 تْطاى  تطضؾی ًمف قثکِ ّای اجتواػی تط طالق

 0284 تْطاى َاضُ ّا تط ؾثک ظًسگی جَاًاىتطضؾی ًمف هاّ

 0284 اىتْط قثک ّای اجتواػی هجاظی ٍ ؾثک ظًسگی جَاًاى

 0284 قیطاظ تطضؾی زیسگاّْای هرتلف زض ضاتطِ تا ضٍاتط زذتیط ٍ پؿط

   

 

 : شذه اخذ مذاليای ً افتخاری مذارک ً جٌایز

 کشُر کىىدي اٌدا مُطظً یا طاسمان عىُان

پػٍّكگط ًوًَِ اؾتاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی )زٍ 

 زٍضُ(
 ایطاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی اؾتاًساضی

   

 : علمی ىای انجمن در عضٌیت

 عضُیت طال کشُر مُطظً وام

 0274 ایطاى ػضَ اًجوي جاهؼِ قٌاؾی ایطاى

 0280 ایطاى ػضَ اًجوي هطالؼات فطٌّگی ٍ اضتثاطات کكَض

 0274 ایطاى ػضَ اتاق فکط قَضای ّواٌّگی هثاضظُ تا هَاز هرسض اؾتاى چ ٍ ب

 0274 ایطاى ػضَ کاضگطٍُ پػّف ؾاظهاى هلی جَاًاى

 

 شزکت در کارگاىيای علمی

 ردیف
 تاریخ نام کارگاه

 spss 1393کارگاه  1



 

 

 amoos 1393کارگاه  2

 pls 1393کارگاه  3

 1393 و تهدیدات رسانه کارگاه جنگ نرم 4

5   

6   

 سٌابق تذریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 1384-1382 ناسیکارش 6 دانشگاه  اصفهان 1

 1394-1377 کارشناسی 15 دانشگاه پیام نور 2

 1391-1389 کارشناسی ارشد 3 تحقیقات صنعتی 3

 عضٌیت در شٌراىای ً اجزای فعالیت ىای

 

 ردیف
 سازمانی پست

 تاریخ
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان 96/7/1 1/7/94 عضو کمیته عمرانی دانشگاه 1
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