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 سوابق تحصیلی

      

 1384  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -دکتراي مدیریت آموزشی -

 آموزي در صنایع جهان به منظور ارائه مدل مناسب براي کارکنان صنعت خودروسازي  هاي مهارتموضوع پایان نامه: بررسی شیوه -

   1374دانشگاه عالمه طباطبایی  -کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی -

 OCDQR  پایان نامه: هنجاریابی پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت  موضوع

 1372عالمه طباطبایی  دانشگاه –کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی  -

   

  سوابق حرفه اي: 

  1394از سال رئیس دپارتمان مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک  •

  1395تا سال 1394از  مشاور آموزشی، مالی و منابع انسانی شرکت پتروشیمی دوده صنعتی پارس •

   1394از سال  ایرانعضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاري پتروشیمی  •

 عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب  •

  1393مدیر گروه مدیرت واحد تهران غرب  •

    1390تا  1384دانشگاه آزاد اسالمی از  )واحد اندیشه(اي سما تهران رئیس دانشکده فنی حرفه •

   ه)آموزشکده اندیش(تهران غرب  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1390تا  1383مدیر گروه حسابداري از  •

   International Journal of Modern Managementعضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاري •

www.civilica.com مرجع دانش، قابل دسترسی در .and Foresight (civilika,) 

mailto:doshmanziari@gmail.com


 - ۲ -  

   

    1390تا  1387عضو کمیته بررسی و نظارت بر پروژه هاي عمرانی سما تهران  •

    1390تا  1385از  سما 12و  8پژوهشی منطقه  –عضو شوراي آموزشی  •

    1391تا  1385عضو شوراي عالی آموزشی و پژوهشی و فرهنگی سازمان سما از  •

    1383تا سال  1380آموزش دانشگاه هوایی شهید ستاري از  تمعاونجانشین  •

    1380تا  1374مدیر نظارت و ارزشیابی و امور دانشجویی دانشگاه هوایی شهید ستاري از سال  •

    1383-1384ها در غرب تهران رئیس حوزه برگزاري آزمون سراسري دانشگاه •

    1378-1377مسئول واحد ارزشیابی اداره کل ایثارگران وزارت علوم  •

    1374تا  1368از  اهی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمسئولیت در بخش طرح و تحقیقات جهاد دانشگ •

    )مرکز عالمه طبرسی(کاربردي  -عضو هیأت مؤسس و معاون اداري و مالی دانشگاه جامع علمی •

    1384 یس هیئت مدیره شرکت خدمات فنی و مهندسی صنعت گستران سپهر پاسارگادئر •

  )س( القرار حضرت زهراسرپرست بیتري کودکان بیمسئول ستاد مشاوره تحصیلی و روانی مرکز نگهدا •

   بازرس تعاونی رفاه گستران کوثر وابسته به مراکز خیریه  •

    )س(أت مدیره مؤسسه خیریه حضرت زهرا عضو هیأت مؤسس و هی •

 1389 ،کرج واحد سالمیدانشگاه آزاد ا، اي کارآفرینیعضو کمیته علمی سمینار منطقه •

    )فرمانداري( 1390تا  1384 از سال اي شهرستان شهریارمنطقهعضو کمیته بررسی مسائل  •

    1390تا  1385 سال عضو شوراي عالی آموزشی و پژوهشی شهرستان شهریار از •

 1386در شهرستان کازرون در سال  نامزد نمایندگی مجلس شوراي اسالمی دوره هشتم •

     1385کاربردي ایران  -عضو هیأت داوران انتخاب مراکز آموزش نمونه دانشگاه جامع علمی •

    1385عضو هیئت علمی دانشگاه جامع کاربردي ایران از  •

    1385استاد نمونه دانشگاه هوایی شهید ستاري در سال  •

   1383 خودرو،ایران، عضو کمیته علمی همایش جایگاه و نقش آموزش در صنعت •

  1378 ،مشاور و مسئول ارزشیابی آموزشی اداره کل ایثارگران وزارت علوم •

  1378، هاي کنکور دکتري و کارشناسی ارشد رزمندگانعضو ستاد برگزاري دوره •
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 علمیسوابق مقاله ها علمی و پژوهشی و کنفرانسها 

 پژوهشی، تخصصی و عمومی

 ترویجی -علمی و  پژوهشی –علمی 

 یروانشناس پژوهشی -علمی  فصلنامه، يریادگیدر  انیو رقابت دانشجو زهیبر انگ هینمايمدل باز ياجرا ریتاث •

 1396، بهار یتیترب

، هاي راهبردي ایران در برابر تهدیدها و بازداري از تهاجم احتمالی از مرزهاي مشترك با کشور عراقنقش سیاست •

 1396پژوهشی جهان اسالم، بهار  –فصلنامه علمی 

 –فصلنامه علمی ی، عامل لیبه روش تحل یدولت يهادر دانشگاه يابر انشیعوامل موثر بر کاربرد را ییشناسا •

 1395زمستان، 28، شماره یآموزش تیرینو در مد یافتیرهپژوهشی 

مطالعات منابع انسانی، شماره  ترویجی -، فصلنامه علمی یتیترب يهاياستگذارینقش دلسوزان در س یخیتار یبررس •

 1395، زمستان 22

 يزینو در برنامه ر يو چالشها يو منطقه ا یدر توسعه مل یآموزش يزیو ارتباط آن با برنامه ر نیسرزم شیآما •

 1395 نیفرورد، ماهنامه بورس، یآموزش

 1389 بهشتیو ارد نیفرورد، داریو توسعه پا يکشاورز، ماهنامه ستیز طیمح بیعوامل موثر بر تخر یبررس •

آموزي در صنایع منتخب جهان به منظور ارائه مدل مناسب براي صنعت خودروسازي هاي مهارتبررسی شیوه •

    1388، بهار  80شماره  ،مدیریت پژوهشی آینده پژوهی -، فصلنامه علمی ایران

    1386فصلنامه کشاورزي و توسعه  -رابطه توسعه پایدار و محیط زیست با رویکرد تاالب پریشان  •

   فصل نامه مدیریت راهبردي  1382-در برنامه ریزي درسی ) vision( بصیرت •

 -استخدام معلم با کاربرد روش سیستمی، فصل نامه علمی -تأمین نیروي انسانی شایسته براي آموزش و پرورش •

     www.irandoc.ac.ir 1375 11شی مدیریت در آموزش پرورش، شماره پژوه

   1374، 15و 14پژوهشی مطالعات مدیریت شماره  -، فصلنامه علمی managementو  administrationتفاوت بین  •
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  - ISI  scopusمقاالت علمی پژوهشی 

• The Impact of Perceived Customer Value on Brand Switching Costs, Case Study of Mellat Bank, 
TENDENZEN, UEBERSEE-MUSEUM, BAHNHOFSPLATZ 13, BREMEN, GERMANY, Vol 25, 
Issue 3, 2016 

• The Effect of Raising Electricity Prise on Welfare of the Residential Consumers in Guilan Province, 
IJAMAD (International Journal of Agricultural Management and Development), July 2017 

•  THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 
BEHAVIOR OF STAFF VOCATIONAL TRAINING, IIOAB Journal, (INST INTEGRATIVE 
OMICS & APPLIED BIOTECHNOLOGY, NONAKURI, PURBA MEDINIPUR, WEST 
BENGAL, KOLKATA, INDIA), Vol. 7, Aug-2016 

• The role of e-government in supplying local efficient human resources to deprived areas in term of 
managers and staff, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL 
STUDIES (IJHCS), Special Issue, December 2015 

• Barriers to use of educational technology in the learning process of primary school students in district 
13 in Tehran, International Education Studies, Published by Canadian Center of Science and 
Education, Vol.9 No 11, November 2016 

• The Impact of the Implementation of Value Added Tax on Economic Growth and the Budget Deficit, 
International Business Management, Medwell Journals Pakistan, Article No. 27349-IBM Accept on, 
May 25, 2016 

 

 ملی و بین المللی هاي همایش ها و کنفرانس

 1395، اسفند اقتصاد خالق یمل شیهما نیاول، آموزش و پرورش کارکنان یزمان بر تعهد سازمان تیریمد ریتاث •

 یو پژوهش یبر کارکردها و عملکرد آموزش)  (ABCیابی نهیبر هز یمبتن یاتیعمل يزیردر بودجه ينوآور ریتاث •

 1395، بهمن ماه یو اقتصاد جهان تیریمد، کنفرانس هادانشگاه

کنفرانس  نیسوم، یمنابع انسان کیاستراتژ تیریدر دانشگاه ها و توسعه مد یاتیعمل يزیکاربست بودجه ر نیرابطه ب •

 1395، آبانماه در آغاز هزاره سوم یحقوق و علوم اجتماع ،یتیو علوم ترب یروانشناس یجهان

 يهابا سنجه رانیا ینفت يهاردهآوپخش فر یآموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت مل يدوره ها يرابطه محتوا •

در آغاز  یحقوق و علوم اجتماع ،یتیو علوم ترب یروانشناس یکنفرانس جهان نیسوم، کرد کارکنانعمل یابیارزش

 1395، آبانماه هزاره سوم

، در شرکت مگاموتور يارتباط با مشتر تیریمد يهاياستراتژ يدانش در اجرا تیریمد يهارابطه مولفه نییتب •

 1395اسفندماه ، يو حسابدار تیریعلوم مد یالمللنیکنفرانس ب
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 کردیبا رو ستیز طیمح یمل شیهما، نفت و گاز ،یمیپتروش يهاشرکت ستیز طیدر حفظ مح HSE ياجرا ریتاث •

 1395، مردادماه HSE ریو فراگ کپارچهی تیریمد

اي نقش فناوري و نقش آن در حسابرسی سیستم هاي اطالعاتی، همایش منطقه COBITبا تأکید بر  ITحاکمیت  •

    1389اطالعات و ارتباطات در امور مالی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سما اندیشه، اسفند 

ارائه شده در سمینار تجارت الکترونیک، وزارت  ،و موانع پیش روي آن در ایران ictگسترش تجارت الکترونیک  •

    3841اقتصاد و دارایی، وزارت دفاع و دانشگاه مالک اشتر، اردیبهشت 

آموزي براي صنایع خودروسازي در ایران، چاپ شده در مجموعه مقاالت ضرورت ساخت مدل بومی مهارت •

    8313آذر ماه  ،شرکت ایران خودرو ،همایش جایگاه و نقش آموزش در صنعت

 

 مروري و عمومی –علمی 

  1390  سایت عصر ایران  ،مزایا و معایب ،بررسی حذف صفر از پول ملی •

   هاي شش زیگما و یادگیري کنشی در فرایند عملیات ، تفاوت ماهیتی روش1382چرا شش زیگما؟  •

    1384 ،در برنامه ریزي درسی دیجیتالی ICT و  IT کاربرد •

   روزنامه طلوع فارس   ،رفتهاي برونهزاره سوم، مدیریت بحران آب، ارزش اقتصادي و راه •

    روزنامه طلوع فارس ،شاهنامه و مدیریتاهمیت محیط زیست، جنگل و دریا در  •

   بینی، عامل خود تخریب پنداري دیگران!!  اسکیزوفرنی، هذیان، توهم و خود بزرگ •

   خودشیفتگی آفت زندگی و مدیریت، مانع رسیدن به آرامش و محرومیت از کمال دیگران!  •

 تحقیقات انجام شده!هاي درمان آن با توجه به ریشه یابی علمی علل دروغگویی و راه •

   مورد از اصطالح پروفسور در ایران: به چه کسی پروفسور میگویند؟  استفاده بی •

   ماندا در جغرافیاي کنونی ایران!؟  -واقعیتی ناشناخته به نام مندا. معرفی دین صابئین یا مندائیان  •

   بررسی پیشینه و هویت ایل دشمن زیاري وبالگ شخصی  •

  بر تخریب محیط زیست، با رویکرد تاالب در حال نابودي پریشان در شهرستان کازرون بررسی عوامل موثر  •

   نمودار تشکیالتی و سازمانی حکومت اسالمی، بر اساس قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.   •

 ا و.... طبیعی هستند یا سیاسی!؟هارپ چیست؟ آیا حوادثی نظیر زلزله، سونامی، گرد و غبار معلق در هو •
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   مقاالت علمی ورزشی: 

    1375یابی علل فردگرایی در ورزش ریشه •

    1376ها بررسی و ریشه یابی علل پرخاشگري در ورزشگاه •

    1375نقش تماشاگران سوق دهندگی است نه بازدارندگی  •

    1375پیشکسوتان را شمع محفل خود گردانید  •

    و... •

   هاکارگاهو  سمینارها

   سمینار  

   ایرانخودرو  ،1383 کاربرد شش زیگما در صنعت خودروسازي،و آشنایی با فرایند  •

   1383نوروز  ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کازرون ،درآمدي بر وبالگ و وبالگ نویسی در ایران و جهان •

  1381 ،تهران 5هاي آنها، آموزش و پرورش منطقه استرس و امتحان براي دانش آموزان  و خانواده •

 9، 6 اي مناطقهاي فنی و حرفهسنجش و اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی مدیران و معلمان دبیرستانها و هنرستان •

    1379-1376، استان تهران سال 18و 

 ،آموزش مسائل جوانان و نوجوانان به اول یا و مربیان انجمن اولیا و مربیان در مناطق مختلف آموزش و پرورش •

1378 

 ،هاي روش معلمی ویژه استادان دانشگاه هوایی شهید ستاريگیري و ارزشیابی آموزشی در دورهاندازههاي روش •

1376 

    1376ها هاي تحصیلی فنی و مهندسی براي اعضاء هیئت علمی دانشگاهروش هدایت پایان نامه •

 
   هاي آموزشی کارگاه

 1395واحد تهران غرب، ، دانشگاه آزاد اسالمیبسیج اساتید هاي اجرایی آن، بررسی اقتصاد مقاومتی و شیوه •

 1395 ،انگیزه شغلی کارکنان در سازمان هاي صنعتی، شرکت پتروشیمی دوده صنعتی پارس •

 1395 ،شرکت پتروشیمی دوده صنعتی پارس روانشناسی صنعتی و سازمانی •
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 1395 ،دوده صنعتی پارسشرکت پتروشیمی  (HSE) ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا ستمیبر س يدرآمد •

 1394 ،شرکت پتروشیمی دوده صنعتی پارس شیوه هاي برخورد با آن آموزش مدیریت بحران و •

 کارگاه روش مقاله نویسی و روش تحقیق براي اعضا هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردي استان زنجان، •

    1390مرکز ابهر تابستان 

 1389 ها، پیشگیري، راهکار و....شرکت ملی نفت و گاز گچساران، خردادماه( فرایندها، مدل کارگاه مدیریت بحران •

 1388 مستانزبراي اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد ا سالمی، واحد سما اندیشه،  مقاله نویسیو تحقیق روش  •

  1388زمستان  ،کارگاه سنجش و اندازه گیري براي اعضاي هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاري •

    1383 هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش ،هاي آموز شیدر نظام   )action Learning(گیري کنشینقش یاد •

    1382در صنعت ایران خودرو  )action learning(فرایند عملی یادگیري کنشی  •

 1381  ایرانخودرو ،هاي صنعتیاندازه گیري کیفیت و اثربخشی آموزش •

  1381سال  ،شرکت ایران خودروسازهکارگاه نیازسنجی آموزشی مشاغل در  •

    1383هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال  ،هاي آموزشیدر نظام action Learningنقش یادگیري کنشی  •

 1379 سال بهداشت محیط، صدا و ... شرکت بنیان موتورز تبریز ،آموزش ارگونومی   •

علوم فنی و مهندسی براي اعضاء هیئت علمی دانشگاه هاي تحقیق، اندازه گیري، ارزشیابی و آزمون سازي در روش •

    1376سال  ،هوایی شهید ستاري

 

   هاها و طرحپژوهش

  1382-1385، آموزي براي کارکنان صنعت خودروسازي ایرانبررسی صنایع جهانی به منظور ارائه مدل مناسب مهارت •

    1382آشکارسازي نقاط ضعف و قوت فرهنگ ایران و دالیل وجود نقاط ضعف، سال  •

    1382سال  ،گذري بر فرهنگ بومی منطقه شاهپور کازرون •

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه هوایی شهید ستاري نرخ افت، نسبت خروجی به  •

    1379ورودي و... 

     1379 آموزش و پرورش تهران، 18، منطقه والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندانبررسی تأثیر رفتار  •

   1378 ،بررسی نگرش کارکنان کارخانه خودروسازي بنیان موتورز تبریز نسبت به شغل و مدیریت کارخانه •
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بر  بررسی وضعیت کارآموزي دانشجویان فنی مهندسی در مراکز متولی کارآموزي نیروي هوایی ارتش با تأکید •

 1378سال،  practicumو  externshipرویکردهاي ارزشیابی 

    1377هاي کنکور کارشناسی ارشد رزمندگان، دانشگاه علم و صنعت نحوه برگزاري دوره •

 1374 ،گیري جو سازمانیبه منظور اندازه )OCDQ(هنجاریابی پرسشنامه توصیف جو سازمان ي هالپین و کرافت  •

 www.irandoc.ac.ir  : قابل دسترسی در

   ،بررسی نگرش دانشجویان علوم تربیتی نسبت به رشته تحصیلی خود در سال تحصیلی دانشگاه عالمه طباطبایی •

1370-1371 

 1373  ، سالتهران 9بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد  آموزش و پرورش منطقه  •

    1375بررسی و ارزشیابی عملکرد اعضاء هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاري  •

   نظارت بر پژوهش هاي مختلف و......  •

  

  ها طرح

    1385 ،طراحی مدل مهارت آموزي براي صنایع خودروسازي •

    1378 ،طرح ایجاد مراکز مشاوره کارگران بخش صنعت •

    1378 ،هاي فنی و مهندسیکارگاههاي عملکرد استادان ساخت پرسشنامه •

    1375هاي تخصصی فنی و مهندسی کارکنان نهاجا تدوین دستورالعمل برگزاري دوره •

    1374 ،تدوین دستورالعمل نظارت و ارزشیابی دانشگاه هوایی شهید ستاري •

     7613 ،تدوین دستورالعمل راهنمایی و مشاوره تحصیلی، روانی و اداري براي استادان راهنما •

هاي  ساخت پرسشنامه نحوه برگزاري دوره 1374پرسشنامه هنجار شده عملکرد استادان دانشگاه  ساخت •

    1375کارآموزي 

    1377طرح ایجاد مراکز مشاوره و روان درمانی دانشجویان ایثارگر و شاهد وزارت علوم   •
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   کتاب 

اپ ، چ1389چاپ دوم  ،1387 چاپ اول اردیبهشتمبانی مدیریت و سرپرستی سازمان، انتشارات فرهنگ سبز،  •

     1391، چاپ چهارم 1390سوم

     1390، چاپ سوم 1389، چاپ دوم 1387چاپ اول  ،2ها حسابداري شرکت •

   1390، چاپ دوم، ویرایش جدید تیرماه 1388حسابداري مالیاتی، انتشارات فرهنگ سبز، اردیبهشت  •

 1395اردیبهشت  ؛، چاپ اولترمه، انتشارات (1) مالیاتیحسابداري تجزیه و تحلیل قوانین  •

 ،1392، چاپ سوم 1390، چاپ دوم 1389چاپ اول  ،انتشارات مهربان ،کنترل و تنظیم بودجه دولتی و شرکت ها •

  1395چاپ چهارم 

، چاپ 1393، چاپ سوم 1392چاپ دوم فروردین، 1390چاپ اول  ،انتشارات مهربانمبانی و اصول کار آفرینی،  •

  1395چاپ پنجم  ،1394چهارم 

  1394، چاپ سوم  1391چاپ دوم  ،1389 ، چاپ اولشارات مهربانتان، اصول حسابرسی •

   1394، چاپ دوم 1390 ، انتشارات مهربان، چاپ اولحقوق تجارت •

 

  سمینارهاي آموزشی:  -

الکترونیک، دوره کامل زبان انگلیسی در مرکز مدیرت بحران و ایمنی، روش تحقیق، جایگاه و نقش آموزش در صنعت، تجارت 

هاي آموزشی عملی الکترومکانیک در شرکت ري تیان آمریکا، آموزش نیروي هوایی ارتش، دوره تخصصی الکترومکانیک، دوره

آموزش عقیدتی سیاسی، کالس هاي ارتقاي سطح فنی تخصص الکترونیک و مکانیک، دوره عرضی مالی در نیروي هوایی ارتش 

  ......و .
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  عناوین دروس:            

 سابقه آموزشی محل سال

 اقتصاد آموزش و پرورش  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب  در مقاطع دکتري و کارشناسی  1376

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب، عالمه  در مقاطع دکتري و کارشناسی  1381از 

 طباطبایی، هوایی شهید ستاري 

العات در مدیریت طسیستمهاي مدیریت ا

 آموزشی 

تا کنون در مقاطع کارشناسی و  1372از 

  ارشد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، واحد 

تهران غرب، پیام نور کرج، عالمه طباطبایی، امام 

، هوایی شهید ستاري و دانشگاه آزاد )ع(علی 

   اسالمی واحد الکترونیک

  مدیریت منابع انسانی 

تا کنون در مقاطع کارشناسی و   1373از 

  کارشناسی ارشد و دکتري

  آزاد اسالمی واحد تهران غرب، پیام نور کرج  

، )ع(دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک، امام علی 

  هوایی شهید ستاري و آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 

  مدیریت رفتار سازمانی 

  تحلیل رفتاري و منابع انسانی    پیام نور کرج و آزاد اسالمی واحد تهران غرب  تا کنون  1388از 

   
تا کنون در مقاطع کارشناسی و  1373از 

  کارشناسی ارشد و دکتري 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب و تهران 

، )ع(غرب، پیام نور کرج، عالمه طباطبایی، امام علی 

  هوایی شهید ستاري و دانشگاه الکترونیک 

   
 روش تحقیق در مدیریت و فنی و 

  مهندسی 

  تئوري هاي سازمان و مدیریت   و هوایی شهید ستاري  )ع(طباطبایی، امام علی  1373از سال 

تا کنون در مقاطع کاردانی،  1381از سال 

  کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحدهاي سما تهران 

  

  کنترل و تنظیم بودجه دولتی و شرکت ها 

تا کنون در مقاطع کاردانی و  1374از سال 

  کارشناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، واحد تهران 

، )ع(غرب، پیام نور کرج، عالمه طباطبایی، امام علی 

هوایی شهید ستاري، دانشگاه آزاد اسالمی واحدهاي 

  سما تهران 

مبانی مدیریت، اصول سرپرستی و سرپرستی 

  سازمان  

تا کنون در مقاطع کاردانی و  1387از سال 

  کارشناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر و 

  واحدهاي سما تهران 

  مبانی و اصول کارآفرینی 

  برنامه ریزي توسعه منطقه اي و آموزشی   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب    تا کنون در مقطع دکتري  1393از سال 

  زبان تخصصی در حسابداري و مدیریت   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب و سما تهران     1385از سال 

: تحول سازمانی، سیاستگذاري دولتی، پول، ارز و بانکداري، سنجش و اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، آمار 1370دروس دیگر تدریس شده از سال 

هاي کارشناسی  استنباطی ،برنامه ریزي آموزشی، مبانی مدیریت آموزش و...  در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین راهنمایی و مشاوره پایاننامه
 ارشد و دکتري 
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