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سوابق علمی و آموزشی
سوابق تدریس:

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نام سازمان

سمت

8831/1/8

جاری

موسسه آموزش عالی

عضو هیات

خردگرايان مطهر

علمی

جاری

موسسه آموزش عالی عطار

مدرس

8831/1/8

موسسه آموزش عالی بینالود

مدرس

8811/1/8

موسسه آموزش عالی کاويان

مدرس

8831/1/8

جاری

دانشگاه پیام نور مشهد

مدرس

8838/88/42

جاری

دروس تدريس شده
مباااانی ساااازمان و ماااديريت،
سیسااااتی هااااای ا

عاااااتی

ماااديريت ،ماااديريت مناااابع
انسانی و سیستی های خرياد و
انیارداری
تجزياااه و تحلیا ا و راحااای
سیستی ها
مباااانی ساااازمان و ماااديريت،

 8813/88/8ماااديريت رفتاااار ساااازمانی و
مديريت بازاريابی
مديريت منابع انسانی ،تجزيه و
تحلیا و راحای سیساتی هااا،
مبانی سازمان و مديريت

سوابق اجرایی
 مسئول آموزش های آزاد موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر
 مسئول برگزاری امتحانات موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

مديريت منابع انسانی ،پروژه
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سوابق علمی و پژوهشی

 ترجمه کتاب بوم شناسی اطالعاات مادیریت «»The Information Ecology of E-Government
(در دست چاپ).
 نگارش مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تاثیر عوامل موثر بر پاییرش خادمات دولات الکترونیاک از ساوی
کاربران با استفاده از مدل  »UTAUTچاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشای فرآیناد مادیریت و توساعه،
دوره  ،13شماره  ،8138 ،61ص .18-1
 نگارش مقاله علمی پژوهشی با عنوان «الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گیار و پاس
از آن» چاپ شده در نشریه بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،جلد  ،1شماره  ،8بهار .8138
 نگارش مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تمایل باه مصار

محصاوتت ارگانیاک در

مصر کندگان شهرستان مشهد» چاپ شده در نشریه علمی-پژوهشی اقتصااد و توساعه کشااورزی ،جلاد
 ،16شماره .8131 ،1


نگاارش مقالاه علمای پژوهشای « Effect of Factors Influencing Acceptance of E-banking

»Services in Iran: an empirical study

پییرفتااااه شااااده در نشااااریه

( International Journal of Business and Social Scienceدر نوبت چاپ).
 نگارش مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی تمایل به دریافت کشاورزان اساتان خراساان رضاوی بارای
تولید محصوتت ارگانیک (مطالعه موردی خیار ارگانیک گلخانهای)» ارسال شده به نشریه علمی-پژوهشای
اقتصاد و توسعه کشاورزی (در حال بررسی).
 نگارش مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی بازاریابی مااهی هاای ساردآبی در اساتان خراساان رضاوی

(مطالعه موردی ماهی قزل آت)» ارسال شده به فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه (در حال بررسی).
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 نگارش مقاله علمی ترویجی با عنوان «بررسی مدل های پییرش فناوری اطالعاات در تجاارت الکترونیاک
(رویکردی متن پژوهانه)» پییرفته شده در ششمین هماای

ملای تجاارت و اقتصااد الکترونیکای ،آذرمااه

.8138
 نگارش مقاله علمی ترویجی با عنوان «نق

اخالقیات در بازاریابی نوین» پییرفتاه شاده در نشاریه توساعه

مهندسی بازار (ثبت شده در بانک مقاتت بازاریابی).
 نگارش مقاله علمی پژوهشی با عنوان «نق

رسانه ها در جیب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراساان

رضوی حاضر در لیگ آزادگان» (در حال بررسی).
 نگارش مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر رهبری تحولی و عدالت سازمانی بار رفتاار شاهروندی
سازمانی از طریق توانمندسازی» (در حال بررسی).
 نگارش مقاله علمی پژوهشی باا عناوان «تحلیال الگاوی مصار

در مصار کننادگان میاوه و سابزیجات

ارگانیک» (در حال بررسی).
 نگارش مقاله علمی ترویجی با عنوان «پیروی اثربخ  ،نیمه پنهان رهبری اثر بخ » (در حال بررسی).
 همکاری در طرح پژوهشی «بررسی تمایل به دریافت تولید کنندگان به پییرش و گرای

به تولید فاراورده

های ارگانیک و عوامل موثر بر آن در ایران (مطالعه موردی مشهد).»8113 ،
 همکاری در طرح پژوهشی «سنج

ارزش مصر

کنندگان برای محصوتت ارگانیک در ایاران :بارآوردی

در چارچوب روش ارزشگیاری مشروط (مطالعه موردی مشهد).»8113 ،
 همکاری در طرح پژوهشی «بررسی راهکارهای کارآفرینی در برنامه چهارم توسعه استان خراسان رضاوی،
.»8110
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مهارت ها

 دارای مدرک زبان  MSRTاز وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 دارای گواهینامه مديريت کیفیت اروپايی از موسسه توف آلمان
 دارای گواهینامه شرکت در دوره آموزشی روش تدريس و ارزشیابی
 مهارت کار با نرم افزار  SPSSدر سطح متوسط
 مهارت کار با نرم افزار  Officeدر سطح بات
 مهارت کار با اینترنت ،جستجوی منابع و مهارت های عمومی کار با رایانه در سطح بات
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