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 :فردی مشخصات .1

 سمیرا پور  خانوادگي نام و نام

 ادبیات و علوم انسانی دانشکده  کار محل آدرس

 32202301 تماس تلفن

 s.pour@birjand.ac.ir الکترونيکي پست

 www.cv.birjand.ac.ir/spour وبالگ/سایت وب 

 

 :تحصیلی سوابق .2

 سال نامه پایان عنوان تحصيلي رشته  دانشگاه نام تحصيلي مقطع

 شروع

 اخذ سال

 ( .Ph.D) دکتری
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 مدیریت رفتاری 

ر فهم برداشت مددکاران از رفتار مدیران د

 ارتباط با رفتارهای فرانقش مددکاران در

 ناساکمیته امداد امام خمینی)ره( استان خر

  رضوی 

 رضوی

1391 1395 

 ارشد کارشناسی
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 -مدیریت بازرگانی

 گرایش تحول 

تاثیر قراردادهای روانشناختی بر تعهد 

سازمانی به واسطه اعتماد سازمانی در 

 پرستاران بیمارستان قائم)عج(

1388 1390 

 کارشناسی
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 1386 1382 - ریاضی کاربردی 
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 :اجرایی سوابق .3

 آموزشی هایکارگاه برگزاری : 

ارشد، موسسه  یمقطع کارشناس انیدانشجو ژهیو "تیریدر مد یسیپورپوزال نو"کارگاه با عنوان  یبرگزار -

 95سناباد واقع در شهر گلبهار. در بهمن سال  یرانتفاعیو غ یآموزش عال

 یمقطع کارشناس انیدانشجو ژهیو "یتیو علوم ترب تیریدر مد یسیپورپوزال نو"کارگاه با عنوان  یبرگزار -

 96سال  بهشتیسناباد واقع در شهر گلبهار. در ارد یرانتفاعیو غ یارشد، موسسه آموزش عال

 آموزشی کارگاههای در شرکت :   

 ساختاری معادالت افزار نرم آموزش کارگاه در شرکت AMOS 1396 هرمایمشهد، ت یاز طرف کالج دانشگاه فردوس. 

  شرکت در کارگاه آموزش نرم افزارEndNote .در دانشگاه فردوسی مشهد 

 :تدریس سوابق .4

 پایان تاریخ شروع تاریخ درس نام آموزشي مرکز یا مؤسسه نام ردیف

1  
 1395 1393 ج(مبانی سازمان و مدیریت، روش تحقیق )دوره های کال دانشگاه فردوسی مشهد 

2  
 دانشگاه بیرجند 

ه امعجطات انسانی، مدیریت اسالمی، روابط انسانی، ارتبا

 یوترامپکشناسی سازمانها، مبانی سازمان و مدیریت، کاربرد 

 -در علوم اجتماعی، آمار توصیفی، روانشناسی صنعتی

 سازمانی

 ادامه دارد 1396

3  
 دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(

یت دیرمدیریت رفتار سازمانی، مبانی سازمان و مدیریت، م

 ی، روش تحقیقمنابع انسان
 تابستان1396 1393

4  
 موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار 

تار رف بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته، مدیریت

 سازمانی، روشهای تدریس در 

ت، یریاموزش و بهسازی منابع انسانی، مبانی سازمان و مد

بی، ریامدیریت رفتار مصرف کننده، مدیریت استراتژیک بازا

 نابع انسانی )مقطع کارشناسی ارشد(مدیریت م

 مدیریت استراتژیک، روش تحقیق )مقطع کارشناسی(

1393 1395 

5  
 موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر 

، انیمدیریت بازاریابی و تبلیغات، کلیات و اصول بازرگ

 اقتصاد خرد و کالن 
1390 1393 

6  
 موسسه آموزش عالی عطار 

قات حقیرفتار سازمانی، ت مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت

 بازاریابی، مدیریت تولید
1391 1394 

7  
 1393 1392 مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی  علمی کاربردی آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان 

8  
 1393 1393 مبانی سازمان و مدیریت  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 
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 :پژوهشی سوابق .5

 مجری عنوان هب 

 واملع و پلیس به نسبت اصفهان شهر غیردولتی و دولتی دانشگاه های دانشجویان نگرش بررسی -1

 د.تمام رسیابه  نگرش، محل اجرا : دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی استان اصفهان. این بر موثر

جرا: سنجش نگرش مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( نسبت به خدمات این نهاد، محل ا -2

 . تاکنون ادامه دارد 1396خمینی )ره( استان خراسان رضوی،  کمیته امداد امام

 همکار عنوان به  

 راساننیازسنجی و نظرسنجی از مشترکین برق در حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق استان خ -1

 به اتمام رسید.  ،رضوی، محل اجرا: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

هنگی استان سازمان میراث فرروانی، محل اجرا:  ایمنی پیامدهای و علل از ساختاری الگویی ارائه -2

 ، به اتمام رسید. خراسان رضوی

ن یریه استامور خاتدوین سند راهبردی اداره اوقاف استان خراسان جنوبی، محل اجرا: اداره کل اوقاف و  -3

 به اتمام رسید. ، 1396 مهر خراسان جنوبی،

 1397 دینفرور(، محل اجرا: دانشگاه بیرجند،1402-1398د )ساله دانشگاه بیرجن5برنامه راهبردی  -4

 تاکنون ادامه دارد. 

 : علمی تولیدات و انتشارات .6

 مقاله 

  تألیف -

 پژوهشی:-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی -

های ؤلفهم(. واکاوی 1396، سعید مرتضوی، محمد لگزیان، غالمرضا ملک زاده )سمیرا پور (1

. دو ی)ره(های فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینرفتاری مدیران در تقویت رفتار

 .96فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، بهار و تابستان 

بندی و (. خوشه1395سعید مرتضوی، محمد لگزیان، غالمرضا ملک زاده ) سمیرا پور، (2

بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان )مورد مطالعه: مددکاران اولویت
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ته امداد امام خمینی)ره( استان خراسان رضوی(. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، کمی

 .95شهریور 

انسانی بر  های مدیریت منابعتعیین تأثیر شیوه(. 1395سمیرا پور )محمد اکبری بورنگ،  (3

، آذر ره وریگری سرمایه انسانی. فصلنامه مدیریت بهقابلیت یادگیری سازمانی با میانجی

95 . 

در  (. تاثیر سفارشی سازی خدمات1393فاطمه خریدار، محبوبه زرگری )ا پور، سمیر (4

. ECSI  صنایع بانکداری بر وفاداری، اعتماد و رضایتمندی مشتری با استفاده از مدل

 .93فصلنامه مدیریت منابع سازمانی، پاییز 

 اسسبرا سازمان عملکرد تبیین(. 1393محسن آیتی ) سمیرا پور،محمد اکبری بورنگ،  (5

 .93وری، پاییز فصلنامه مدیریت بهرهفکری.  سرمایه و کارآفرینی به گرایش

 شنق بررسی و پلیس از رضایت(. 1393فهیمه سعادتیار، فاطمه بیطرف ) سمیرا پور، (6

ظام فصلنامه انتاصفهان.  شهر دانشگاه های دانشجویان میان در آن با مرتبط عوامل

 اجتماعی.

 مایتح تعدیل کننده نقش به توجه با روانی تنش زای املعو بررسی(. 1392) سمیرا پور (7

ن، مهر و سالمت کار ایرابیمارستان.  اورژانس بخش زن پرستاران در شده ادراك اجتماعی

 .92آبان 

 یمنیا پیامدهای و علل از ساختاری الگویی ارائه(. 1392) پور رایسم ،یکاظم یمصطف (8

 .92مدیریت بهبود و تحول، پاییز روانی. 

 هبریر تاثیر (. بررسی1392زهرا حسینی، محمد علی حیدری )سمیرا پور، م لطیفی، میث (9

و زمستان  پژوهشنامه مدیریت تحول، پاییزتیمی.  اثربخشی و تیم در اعتماد بر خدمتگزار

92. 

 تسهیم بر مبتنی رفتار و نگرش بر موثر عوامل تبیین(. 1392، سعید مرتضوی )سمیرا پور (10

 .92سازمانی، پاییز مطالعات رفتار دانش. 



5 

 

 بر أکیدت با بازارگرایی بر سازمانی فرهنگ تأثیر(. 1392)سمیرا پور حبیب اله دعایی،  (11

 .92سازمانی. مجله جامعه شناسی کاربردی، پاییز تعارض واسط نقش

بررسی تأثیرگذاری اسلوب ارتباطی بر (. 1392سمیرا پور )مصطفی رضایی راد،  (12

ع طلوتاکید بر نقش رضایتمندی ارتباطی. مجله  پیامدهای کاری پرسنل درمانی با

 .92بهداشت، تابستان 

 (. درك1392) فاطمه خریدار ، مصطفی رضایی راد ،سمیرا پور ، حبیب اله دعایی (13

 تیریپژوهشنامه مدرفتاری.  شاخص های از منظر سازمانی عدالت و بالندگی ذاریتاثیرگ

 .92و زمستان  زییتحول، پا

-بینییشبررسی عوامل پتحلیل و (. 1391، فاطمه خریدار )سمیرا پورحبیب اله دعایی،  (14

 . مجله علوم اجتماعی. خانواده و قصد ترك خدمت -کننده تعارض کار

ختی بر تاثیر قراردادهای روانشنا(. 1391)سمیرا پور ضوی، آذر کفاش پور، سعید مرت (15

رستان، بیما فصلنامه اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم)عج( در شهر مشهد.

 91زمستان 

 رب محوری کار و کسب و تاثیرکارآفرینی (. بررسی1391)سمیرا پور مصطفی کاظمی،  (16

 91ی نوین، تابستان تحقیقات بازاریابمشتری.  ارزش و نوآوری

 ییضار ی، مصطف طرفی، فاطمه ب اریسادات سعادت  مهی، فه پور رایسم،  یمرتضو دیسع (17

مشتری.  خرید رفتار و قصد بر آن تأثیر و ملی عرق بر فرهنگی گرایشات اثر(. 1391) راد

 91پژوهش های مدیریت عمومی، بهارمجله 

 أثیرت(. 1390) طرفی، فاطمه ب اری، فاطمه سادات سعادت  پور رایسم،  یکاظم یمصطف (18

 بر تاکید با خزر دریای ساحلی شهرهای از شده ادراك ارزش بر گردشگران ذهنی تصویر

 90پژوهش و برنامه ریزی شهری، پاییز . مجله شده ادراك عوامل کیفیت واسط نقش

https://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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19) Mostafa Kazemi, Mohammad Lagzian, Gholamreza Malekzade, Samira Pour (2012). 

Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing 

Perspective. Journal of Information Systems and Telecommunication, October 2012 

 

 ترویجی:-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی -

 با انیانس منابع اسالمی مدیریت رابطه بررسی(. 1394)سمیرا پور محمد اکبری بورنگ،  (20

سانی، بهار فصلنامه مطالعات منابع انشغل.  ترك به تمایل و شغلی رضایت سازمانی، عدالت

94 

 سئوالنهم رفتاری نیات و نگرش ها بررسی و تحلیل(. 1391) اریسعادت مهی، فهپور رایسم (21

 راهبرد یاس.محیطی. مجله  زیست شهروند به توجه با محیطی زیست

 نابعم ابعاد میان روابط بررسی(. 1390فاطمه بیطرف، فهیمه سعادتیار )ا پور، سمیر (22

 .فصلنامه محیط زیست و توسعهها.  سازمان در زیست محیط مدیریت و انسانی

 شده: ترجمهمقاالت  -

 . مجله گزیده مدیریت.تحول شرکت در کشاکش بحرانسمیرا پور.  (1

 . مجله گزیده مدیریت.چابکی عاطفی سمیرا پور. (2

 . مجله گزیده مدیریت.کردن آن استبینی درد، بدتر از احساسپیش سمیرا پور. (3

 دیریت.. مجله گزیده موکار باشداگر به زیان کسب یانجام کار درست، حت سمیرا پور. (4

 مجله گزیده مدیریت.. شغلی شکست از پس احیای سمیرا پور. (5

 در سایر مجالت: شده چاپمقاالت  -

 اراثرگذ عوامل مدل بررسی(. 1390) پور رایسمراد ،  ییرضا ی، مصطف یکاظم یمصطف (1

 ناوری.فپژوهش و توسعه عملکرد.  در نوآوری و دانش مدیریت ظرفیت بر الکترونیک آموزش
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 دمع دالیل(. 1392) انیمقدس ی، مهد پور رایسم،  یگیب لیا رضای، عل یکاظم یمصطف (2

 اوری.پژوهش و توسعه فن. سازمانی تحول راستای در پژوهشی طرحهای نتایج پیاده سازی

 

 هاکنفرانس در شده چاپ هایمقاله 

 -عارض کار(. بررسی ت1389فهیمه سعادتیار، فاطمه بیطرف ) سمیرا پور،حبیب اله دعایی،  (1

لی مرانس خانواده و تمایل به ترك شغل و سازمان )پرستاران بیمارستان قائم)عج((. کنف

 شیراز 89مدیریت، آبان 

 اثیرات تتحلیل (. 1389) داریفاطمه خر ،پور رایسم ،راد  ییرضا یمصطف یی،اله دعا بیحب  (2

 یخ درتحول و نوآوری های سازمانی بر شاخص های رفتاری پرستاران بیمارستان دکتر ش

 شیراز  89مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، بهمن کنفرانس بین المللی  مشهد.

هاجرت، مکار مهاجر. کنفرانس ملی  (. مهاجرت و نیروی1389سمیرا پور )فاطمه خریدار،  (3

 ، فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی1389نظم و امنیت، اسفندماه 

ش زای کارکنان زن و عوامل تن(. 1389) سمیرا پورحبیب اله دعایی، مصطفی رضایی راد،  (4

، 1389 آسیب شناسی روانی، اجتماعی و حقوقی زنان، خرداد ماههمایش منطقه ای . روانی

 اه آزاد اسالمی واحد رامهرمزدانشگ

ری: مشتری مداری، کارآفرینی و فناوری محو(. 1390مصطفی رضایی راد ) سمیرا پور، (5

یریت های استراتژیک بر یادگیری و عملکرد شرکت. کنفرانس بین المللی مدگیریجهت

 ، تهرانانجمن مدیریت فناوری ایران، 1390تکنولوژی، آذر ماه 

 طریق زا بازار عملکرد بر سازمانی یادگیری تأثیر (.1390)ر سمیرا پوفاطمه خریدار،  (6

، 1390آذر ماه متغیر. کنفرانس بین المللی مدیریت،  محیطهای در محوری کارآفرینی

 دانشگاه صنعتی شریف

، تیمنافرهنگ، نظم و  . کنفرانس ملیسیپل(. 1390مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ) (7

 ینا همدان، دانشگاه بوعلی س1390آذر ماه 

نسانی در (. جایگاه منابع ا1390، فاطمه خریدار، رضا پور، امید خیرآبادی )سمیرا پور (8

انشگاه د، 1390مدیریت پروژه. کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری، بهمن ماه 

 آزاد اسالمی واحد مشهد

 ایری هنوآو و تحول مدیریت(. 1390، فاطمه خریدار )سمیرا پورمصطفی رضایی راد،  (9

نشکده ، دا1390تیرماه قطعیت. کنفرانس ملی مدیریت اجرایی،  عدم شرایط در سازمانی

 مدیریت دانشگاه تهران
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. (1391)تاثیر کیفیت ادراك شده از شهرهای ساحلی دریای خزر بر تصور ذهنی گردشگران  (10

شت هردیبکنفرانس بین المللی گردشگری پایدار سواحل دریای خزر، فرصتها و تهدیدها، ا

 ، محمودآباد1391

درمانی بر  (. بررسی تاثیر کیفیت خدمات1391فاطمه خریدار، امید خیرآبادی ) سمیرا پور، (11

 .تهران 91رضایت و وفاداری بیمار، کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت، آذر 

 ضایتمندیر نتایج و پیامدها بررسی(. 1391، فهیمه سعادتیار، محبوبه زرگری )سمیرا پور (12

ران گردشگری و طبیعت گردی ایخزر. کنفرانس ملی  دریای ساحلی مناطق در رانگردشگ

 همدان 91زمین، اسفند 

سهیم تبررسی نقش ایمنی روانی در ترویج تمایل به  (.1392)سمیرا پور علی شیرازی،  (13

 ینی ودانش )مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد(. کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفر

 قم 92شهریور  توسعه اقتصادی،

د (. تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکر1392)سمیرا پور علی شیرازی،  (14

 قم 92سازمان. کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، شهریور 

 کپارچهی تأمین زنجیره نقش بررسی(. 1392، امید خیرآبادی )سمیرا پورفاطمه خریدار،  (15

ین المللی باطالعات، کنفرانس  فناوری پیاده سازی بر تأکید با تأمین زنجیره عملکرد بر

 ، دانشگاه صنعتی شریف تهران1392آذرماه مدیریت، 

ت تحلیلی جامع بر اثرا(. 1392) پور رایسم ،راد ییرضا یمصطف ،رستگار یعباسعل (16

کردی ویبا رحماسه سیاسی)تعارضات کار و خانواده و گرانباری شغلی. کنفرانس بین المللی 

 92بهمن  بر تحوالت خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری(،

 بررسی وضعیت کیفیت خدمات و تعیین میزان(. 1393سمیرا پور )آذر کفاش پور،   (17

رضایتمندی مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی. کنفرانس ملی 

 دانشگاه فردوسی مشهد  93دریبهشت بازاریابی: فرصتها و چالشها، ا

از تاثیر  (. ارائه الگویی ساختاری1393فاطمه خریدار، محمد گرامی مطلق ) سمیرا پور،  (18

در  SMEمنابع مبتنی بر فناوری اطالعات و کارآفرینی محوری بر بهره وری شرکتهای 

 نداهم 93صنایع غذایی و آشامیدنی مشهد. کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار، بهمن 

(. مناطق ساحلی دریای خزر در مسیر توسعه پایدار گردشگری. 1394) سمیرا پور (19

 نسارخوا 94کنفرانس ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده، اردیبهشت 
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بررسی نقش انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی  (.1395)سمیرا پور محمد اکبری بورنگ،  (20

پژوهشهای کاربردی در مدیریت   کنفرانس بین المللیا. معلمان مدارس بر تسهیم دانش آنه

 تهران 95شهریور ، و حسابداری

تمندی تبیین نقش شخصیت و تاثیر آن بر رضای (.1396)سمیرا پور محمد اکبری بورنگ،  (21

 ز دانشگاه شیرا 96و انگیزش شغلی معلمان. کنفرانس ملی تربیت معلم، اردیبهشت 

را بر تاثیر رهبری تحول گ. (1396) پور رایسم  ،وریغ یدمرتضیس ی،کاخک یعباس صالح (22

ری، سابداعملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی. کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و ح

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز96تیر 

(. بررسی تأثیر خودتنظیمی بر موفقیت تحصیلی 1396، مهناز موری )سمیرا پور (23

عات، ری اطالالکترونیکی. کنفرانس بین المللی فناودانشجویان دختر و پسر در یادگیریهای 

 مشهد  96دولت الکترونیک و شهر هوشمند، اسفند 

 هنی به واسط(. ارائه الگوی ساختاری تاثیر رهبری تحولی و عدالت سازما1396)سمیرا پور   (24

می، اسال م رفتاری وتوانمندسازی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. کنفرانس ملی علو

 ، اردکانیزد 96فند اس

رستان و (. بررسی نقش تصویر ذهنی بیمار از بیما1397) سمیرا پورمحمد اکبری بورنگ،  (25

تان. گری کیفیت ادراك شده از خدمات بیمارستاثیر آن بر رضایتمندی او با میانجی

 دانشگاه تبریز  97کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، اردیبهشت 

 

 

 :هابورسیه و افتخارات جوایز، .7

ناطق جنگی مروز را داوطلبانه در  1356روز از  904سال دفاع مقدس که  8فرزند ایثارگر  -

 حضور داشتند.  جنوب و غرب عملیاتی

رداد ختا  های نوین مدیریت ایرانیان )ترنم(عضو کمیته پژوهشی شرکت توسعه رهیافت -

 مرکز رشد و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد.  -96

 1393علمی دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان، دوم بهمنعضو شورای  -

کسب عنوان دانشجوی ممتاز دوره دکتری توسط دفتر هدایت استعدادهای درخشان  -

 دانشگاه فردوسی مشهد.

   کسب رتبه اول از نظر علمی در بین دانشجویان هم ورودی خود در مقطع دکتری. -

https://www.civilica.com/Papers-AMSCONF04-0-10-Title-ASC-AI=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-AMSCONF04-0-10-Title-ASC-AI=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
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رخشان همیه ممتاز و عضو دفتر استعدادهای دپذیرش در مقطع دکتری با استفاده از س -

 دانشگاه فردوسی مشهد. 

ی ان براعضو نفرات ذخیره منتخبین واجد شرایط دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگ -

 و ماقبل در مقطع دکتری. 93دانشجویان ورودی 

و  اداری پژوهشی پژوهشنامه مدیریت تحول، دانشکده علوم -داوری مقاالت در مجله علمی -

 تاکنون. 96و  95اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد. در سال 

علمی  انجمنپژوهشی فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،  -داوری مقاالت در مجله علمی -

 95ی. در سال مدیریت رفتار سازمان

ام پژوهشی مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع ام -داوری مقاالت در مجله علمی -

 96حسین)ع(. در سال 

 ی واحدپژوهشی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالم -وری مقاالت در مجله علمیدا -

  96تنکابن در سال 

 96ل ترویجی مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان در سا -داوری مقاالت در مجله علمی -

   96پژوهشی مشاوره در سال  –داوری مقاالت در مجله علمی  -

علوم اداری  ( در دانشکده1395ه پژوهش )آذر ماه پایان نامه برتر در مقطع دکتری در هفت -

 و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.

اوری شرکت در اولین رویداد ایده پردازی سالمت همراه مشهد که توسط مرکز رشد فن -

رای ببرگزار گردید و پذیرش ایده  1396سالمت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهمن 

 شگاه علوم پزشکی مشهد. دان فناوری سالمت ثبت در مرکز رشد

 

 مهارت ها .8

و تجزیه و تحلیل   SPSS, AMOS, PLSآشنایی و تسلط به نرم افزارهای آماری -

 خروجی های این نرم افزارها.

 و تجزیه و تحلیل MAXQDAآشنایی و تسلط به نرم افزار تحلیل داده های کیفی  -

 خروجی های این نرم افزار.

 MSRT (MCHE.) دارای گواهی نامه مدرك زبان -

 ICDLدارای مدرك بین المللی مهارت های هفت گانه  -

 آشنایی به زبان انگلیسی جهت ترجمه و تحقیق.  -
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 پایان نامه ها :

 به عنوان استاد راهنما : -

سازی در انمندبررسی نقش آموزش سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی تو (1

 96ان ودیهای مشهد، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، تابستمدیریت بحران برف و کوالك ور

، رآمدیبررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی خودکا (2

 96موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، تابستان 

لی ش عاآموز بررسی تاثیر درهم بافتگی شغلی بر قصد ترك شغل و تعهد سازمانی کارکنان، موسسه (3

 96سناباد گلبهار، تابستان 

 

 به عنوان استاد مشاور : -

سطه س متوبررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی در مدار (1

 96مشهد، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، تابستان  6دوره دوم ناحیه 

قق جهت تح موزان استثنایی جسمی حرکتیپویش استلزامات تحولی تعاملی معلمین با دانش آ (2

 96پیشرفت تحصیلی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، تابستان 

مآبانه، قلدر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تمایل کارکنان به ترك شغل با نقش میانجی رفتارهای (3

 96موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، تابستان 

زش رابطه بین هوش معنوی و استرس شغلی، موسسه آمونقش تعدیل کننده باورهای دینی در  (4

 96عالی سناباد گلبهار، تابستان 

نجی یر میانظرگرفتن متغ بررسی تأثیر هوش اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با در (5

 96اعتماد سازمانی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، تابستان 

و رشته  بع انسانیارشد رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منا داوری پایان نامه کارشناسی 4و انجام 

 . 96و تابستان  95های  مدیریت بازرگانی در موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار در سال
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 :رگاههای فرهنگیاشرکت در ک

 :کارگاههای فرهنگی که شرکت داشته ام 

 محل برگزاری ساعت تاریخ عنوان کارگاه

  1395  عارفانه زندگی سبک

 المللی بین دانشگاه

در  (ع) رضا امام

 مشهد

 ساعت 8 1394 همایش ملی خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

اردوگاه ثامن االئمه 

کمیته امداد امام 

خمینی )ره( استان 

 خراسان رضوی

 

 

 

 


