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به نام خدا
کیومرث فالحیدکتر  :خانوادگینامونام
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20پایه دانشیار:علمیمرتبه
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:(کرمانشاه )تحصیالت عمومی
) نامیده شدتوکل مومنی اسالمی پس از انقالب "ستان تیسفون دبیر)1357-1356دیپلم تجربی"

مقــدمات و مراحــل ):و ...حوزه علمیه آیت اهللا بروجردي کرمانشــاه-مدرسه حاج شهباز خان (لوم حوزويع
همزمان با دوره راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه-اولیه سطح 

:تحصیالت دانشگاهی
 :دانشــگاه عالمــه طباطبــایی، –تهران، دانشکده علوم ارتباطــات اجتمــاعی ،"ارتباطات اجتماعی"کارشناسی

1364بهمن 



2

1368، دانشگاه آنکارا(ترکیه)، تیرماه کارشناسی ارشد: روابط بین الملل
 :مناسبات فرهنگی ایران وعثمانی در دوران صفویان"عنوان پایان نامه"

1374)، تهران، تیرماه گاري: ارتباطات اجتماعی(گرایش روزنامه ن1کارشناسی ارشد

:ارتباطات غیر کالمی در مثنوي موالنا جالل الدین محمد بلخی"عنوان پایان نامه"

دانشــگاه ماســتریخت بازاریابی بین الملــل)مدیریت-مدیریت بازرگانیدر رشته هايي تخصصیردکت ،
سال -تهران آزاد اسالمیاهتحقیقات دانشگ-) و واحد علومMaastricht School Of Managementهلند( 

1385-1384تحصیلی، 
بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان(سرمایه انسانی) و ارائــه اســتراتژي هــاي مناســب ": عنوان رساله دکتري

"براي پیشگیري از این پدیده

هاي آزاد:ه دور
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خانــه )ی، خــدایگان و بنــده، زیبایی شناسآشنایی با فلسفه غرب ( آموزش وخوانش متون اصلی فلسفه هگل
1384-1382هنرمندان،

ســیطره "خوانش متن اصــلی کتــاب،( تاریخ و تحلیل اندیشه هاي اشراقی در ایران)شنایی با جاویدان خردآ
، از شــهریور لیخانیامؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه: دکتر بابک عگنون ،اثر رنه"و عالئم آخر زمانکمیت

. 1387تا بهمن ماه 1386ماه 
لیخانی، از شهریور ماه ا، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه: دکتر بابک عفردوسیرموز اشراقی در شاهنامه

1388شهریور تا 1386
 ،کتابهــاي: احصــاءالعلوم، کتــاب 1377تا 1386مهر ماه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه: از فلسفه فارابی

، فصول منتزعه، دهتحصیل السعاتنبیه علی السبیل السعاده،لالعلم، ا
1387تابستان: دکتر بابک عالیخانی، فلسفه اشراق، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه.
"تا ماهفروردین، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه: دکتر بابک عالیخانی، از "قضات همدانیلتمهیدات عین ا

.1387شهریور 
 1388تاشهریور1387نامه هاي عین القضات همدانی:  از مهرماه.
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" 1387تابستان، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه: دکتر بابک عالیخانی، "اوستانصوص عرفانی در.
"1387مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه:  از بهمن ماه ،"ادیان ایران پیش از اسالم.
"مؤسســه پژوهشــی، اثرفریتیوف شوان، "کاست ها و نژاد ها"، خوانش متن اصلی"آشنایی با جاویدان خرد

.1388تا 1385حکمت و فلسفه: دکتر بابک عالیخانی،:  از مهرماه 
"مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه: دکتر منوچهر صدوقی ســها،:  "شرح منظومه حاجی مالهادي سبزواري ،،

.1390تا 1388از مهرماه 
"محقــق فی ســید مصــطدکتر آیت اهللا،، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه:"شرح اشارات و تنبیهات این سینا

.1388،:  از مهرماه داماد
 1385تا 1375، آموزش زبان پهلوي.
 ،1391تا 1388آموزش زبان اوستایی.

 :دوره هاي تخصصی
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) (دومین کنفرانس بین المللــی مــدیریت کیفیــت )مــدیریت وبرنامــه ســاعت) ســازمان20مدیریت کیفیت جامع
کارشناســان ایــران، انجمــن تضــمین کیفیــت ندارد وتحقیقــات صــنعتی ایــران، گــروهاریــزي، مؤسســه اســت

1379)، آبان ماه، IQAانگلستان(
 ) ،20/2/80تا 15/11/79ساعت ) مرکز آموزش مدیریت دولتی، 40مدیریت راهبردي با نگرش بومی
"1380ساعت) مرکز آموزش مدیریت دولتی، امرداد ماه 8("تجزیه وتحلیل موانع و مشکالت امر تحول
پلم بــین المللــی  آمــوزش رایانــه ( دیــICDL"7مفــاهیم پایــه فنــآوري و اطالعــات و ارتباطــات   "مهــارت)(

Internet32  ساعت، واژه پردازهاWord26    ســاعت ، بانــک هــاي اطالعــاتAccess26 ســاعت، ارائــه
ســاعت)، Excel26ســاعت،  صــفحه گســترده هــا  Power Point20اطالعــات بــه صــورت کــامپیوتري   

15/3/83تا   15/9/1382و ایز ایران، از  انستیت
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کتاب ها:

ف
عنوان  کتابردی

نوع فعالیت

براي **تاریخ انتشار یا پذیرش ناشر
چاپ ف

ألی
ت

ف
صنی

ت

ب 
کتا

عه 
مو

مج
ره 

دائ
ند 

مان
ه

رف
معا

ال

(  به زبان ترکی استانبولی) مقدمه و تحلیل مصاحبه "مصاحبه با اسالم"1
1992انتشارات فجر استانبول ترکیه**همکاري محمت شایربا–اوریانا فاالچی 

1380پژواك هنر*"شهر خوبان"2
1382آواي سرزمین ماهور*)تا چاپ سوم(،"صداي گریه تهران زمکتب ها..."3
1383پاییز مرکز بین المللی گفت وگوي تمدنها*"...گفت و گو آیین درویشی نبود"4

5
( ماه شرف خانم)، زندگینامه، خدمات علمی و "مستوره کردستانی"

فرهنگی شاعر و مورخ نامدار کرد، مجموعه مقاالت بزرگداشت شاعر، 
مقاله مست و مستور

*
1385شهریور ماه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

1389پژوهش هاي فرهنگیدفتر *)تا چاپ دوم(استراتژي و عملیات در مدیریت تور6
1389مرکز نظارت  همگانی شهرداري تهران*مدیریت و نظارت بر شهر7
1390مهکامه*( تا چاپ هفتم)رفتار شناسی ایرانیان8

14/ب/794آواي سرزمین ماهور*روانشناسی پرورشی9
14/4/94

1392سرزمین ماهورآواي *( تا چاپ سوم)رفتار شناسی دیگر مردمان10

حضرت عشق 11
( تا چاپ دوم)سیري در اندیشه هاي تربیتی موالنا جالل الدین بلخی

1393آواي سرزمین ماهور*
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ترجمه کتاب تخصصی

ف
سال انتشارعنوان کتابردی

کتاب اصلی
ناشر کتاب

ترجمه شده
**تاریخ انتشار یا پذیرش

براي چاپ
اولویتاسامی همکاران به ترتیب 

(شامل نام متقاضی)

1
اثر بخشی و بهسازي 

2005مدرسه
پژوهشگاه 

آموزش مطالعات
و پرورش

دکتر کیومرث فالحی –دکتر رضا ساکی –دکتر منیره رضایی 1390
دکتر شمسی نامی–

2
رهبري و مدیریت 

اثربخش
در مدرسه

دکتر کیومرث فالحیدر دست انتشارانتشارات مدرسه2009

3

پژوهش و بازاریابی
در چشم انداز  و آینده 

گردشگري
1016

دفتر پژوهش 
دکتر کیومرث فالحیدر دست انتشارهاي فرهنگی
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پژوهش هاي انجام یافته

ف
عنوان فعالیتردی

*موافقت مؤسسه با
انجام فعالیت

(شماره و تاریخ)

تاریخ انجام
وع

شر

ان
پای

عی در نظام ارزشی اسالمخبر وارتباط اجتما1
دانشــکده علــم اجتمــاعی دانشــگاه 

عالمه طباطبایی
13631363

بررسی و مقایسه چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان شهر تهران2
دانشــکده علــم اجتمــاعی دانشــگاه 

عالمه طباطبایی
13641364

بررسی علل توسعه نیافتگی صنعت توریسم در ایران3
و زیــارتی، وزارت معاونت سیاحتی 

13701371فرهنگ وارشاد اسالمی

بررسی میزان معلومات عمومی آموزگاران ودبیران اعزامی به مدارس جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور4
اداره کل مدارس خارج از کشــور و 
همکاري هــاي بــین الملــل وزارت 

آموزش و پرورش 
13721373

کشور جهان15ان ایران با کتابهاي اول دبستان بررسی تطبیقی کتاب اول دبست5
اداره کل مدارس خارج از کشــور و 
همکاري هــاي بــین الملــل وزارت 

آموزش و پرورش
13731373
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( گزارش تحلیلی)"تار آموزش وپرورشخبررسی وضعیت موجود سا"6
گــروه مــدیریت و منــابع انســانی ، 
پژوهشـــگاه مطالعـــات آمـــوزش و 

پرورش
13841384

ا( گزارش تحلیلی)اآموزش و پرورش، وضعیت کنونی فرصت ها و تهدیده7
گروه مدیریت و منابع انسانی ، پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش
13841384

ناوريآیین نامه ها و دستور العمل هاي پژوهشگاههاي داراي مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و في تطبیقیمقایسه8
انسانی ، پژوهشگاه گروه مدیریت و منابع

مطالعات آموزش و پرورش
13851385

بررسی تطبیقی رویکرد مدرسه محوري در نظامهاي آموزشی9
اتمـــــام مـــــورخ 900/ق/769/9
16/5/888788

ی، در نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران و چند کشور آسیایی،اروپایبررسی تطبیقی مدارس غیر دولتی در 10
9/10/888788/ق مورخ 18/41ی و استرالیاافریقایی، امریکای

همکار در اجراي طرح پژوهشی میزان اعمال کار کردهاي رهبري آموزشی ، توسط مدیران دبیرستانهاي تهران و 11
21/10/13898888مورخ : 18848177/3/900رابطه آن با موفقیت آنها،

25/12/908990/ق مورخ 8938/41- 90حصیلی بررسی طرح ساماندهی و مدیریت نیروي انسانی در سال ت12

900/ق/32/51ارزشیابی اجراي آزمایشی کالس هاي موضوعی در دوره راهنمایی تحصیلی13
21/10/898990مورخ 

انها و بررسی برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم از دیدگاه معلمان نمونه و مقایسه آن با نظرات رؤساي سازم14
و پرورش کشورمناطق آموزش 13/12/928991مورخ 24885گواهی شماره و ارائه راهکار هاي مناسب براي بزرگداشت معلمان

27695بررسی راهکارهاي نگهداشت  مدال آوران و جذب آنان به داخل کشور15
19/12/939293مورخ 

براي جلب سرمایه گذاري بخش خصوصیاصالح وو ارائه راهکارهاي روند پیشرفت و موانع موجودوضعیتررسی ب16
13951395گسترش مدارس غیر دولتی در ایران

13951395مطالعه ي تطبیقی جایگاه و منزلت اجتماعیِ معلمان  ایران و مقایسه ي آن با کشورهاي منتخب17

ي علوم انسانیبررسی وضعیت موجود و شناسایی راهکارهاي بهینه ارتقا منزلت اجتماعی معلمان رشته ها18
گزارش تحلیلی

25125
13951396در دست انجام08/12/1395ورخم
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-ISIمقاالت علمی پژوهشی  ISC- وSCOPUS

ف
عنوا ن مقالهردی

ریه
نش

ام 
ن

ور
کش

ات
فح

ص

مشخصات نشریه
تاریخ انتشار

سال)–(ماه 
شماره و یا

تاریخ گواهی 
**پذیرش

ف
ال

-
ثیر

ب تأ
ضری

(I
F)

ب -
ضر

سط
متو

یر 
 تأث

ب
ی

ج -
بر

معت
ی 

علم
یه 

نما

ال
س

اره
شم

1
بررسی گرایش دانش آموزان پیش 
دانشگاهی شهر تهران نسبت به 

مهاجرت خارج از کشور

مجله پژوهش در 
مسائل تعلیم و 

،تربیت
ISCعلمی پژوهشی1385ایران

2
بررسی عوامل مهاجرت نیروهاي 

انسانی
فصلنامه دانش و 

هتوسع
ISCعلمی پژوهشی10313882454/0-132ایران

3

Investigating the effective
factors on customer loyalty
on tourism Agencies using
an e-marketing technique
:A case study of Ir5anian

tourism agencies«

Management
Science
Letters

کانادا
28

october
2013

-ISC

4
بررسی رابطه رهبري اخالقی با تعهد 
سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي 

بانک ملی در شهر تهران

فصلنامه تحقیقات 
آموزشی

ISCعلمی پژوهشی9593593-127ایران
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5
An investigation on

logistics outsourcing on
exports of minerals goods

USCM
Uncertain

Supply Chain
Management

کانادا
Tel:
519-
900-
1541

ISC

6

Developing a Model to
Identify the

Relationship between
Brand Equity and Brand
Preference by Customers

www.european-
science.com

Accounting
and

Management
of European

Online Journal
of Natural
and Social
Sciences

Česká
Republi

ka;
Ostravs
ká 3061;
Kladno
272 01

ISI

7
Achieving superior SME

performance: Overar chhng
rohe of marketing,…

HUMNI TIES
AND

SOCIAL
SCIENCES

ISIسویس

8
مقایسه عوامل کششی و رانشی جامعه 

ایران با جوامع پیشرفته صنعتی از 
ه دانش آموزان تهرانینگا

فصلنامه رفاه 
اجتماعی

ایران
علمی

پژوهشی
ISC
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9

A Study of the Effect of
Consent on the Loyalty of

Customers
Resulted from the Attention

to Complaints in a Credit
Institute;

Development and
Representation of Solutions

for the Process of
Complaint Management

Indian Journal
of science

هندوستان

ISI

10

Studying the relationship of
identity-genuineness and

desired organizational
image on insurance

companies performance
(Case study: Iran Insurance)

Environment
Conservation

Journal
هندوستان

ISI

11
Effect of Marketing Mix on

Brand Equity of BMI,
Tehran Branches

International
Journal of
Applied

Business and
Economic
Research

SCOPUSهندوستان
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12

A study on the plan of
human resource
organization and

management in the ministry
of education

(Islamic Republic of Iran)

European
Online Journal
of Natural and

Social
Sciences

جمهوري 
ISIچک

13
Components of school-

based management in the
educational systems of

several countries

Modern
Applied
Science

SCOPUSاداکان
Q1داراي رتیه

14
Evaluate the effectiveness
of locallearningcentes in

Literacy Movement
Organization

International
Business

Management
پاکستان

SCOPUS

15

بررسی رابطه ي تعلق خانوادگی، 
هویت ملی، پایبندي به ارزش ها با 

هاجرت دانش آموزان میزان م
المپیادي به خارج از کشور

ایرانخانواده و پژوهش
علمی پژوهشی

ISC
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16

Mediating a Role of Brand
Trust and Behavioral

Intention  in the
Relationship between
Perceived Quality of

Services and Goods  and
Brand Loyalty

Medwell
Journal

International
Business

Management

پاکستان

SCOPUS

17

Effectiveness of Investment
in Relationship Marketing
in Customer Appreciation
at Retail (Shahrvand Chain

Store)

International
Journal of
Applied

Business and
Economic
Research

هندوستان

SCOPUS

18

Investigate the relationship
between demographic

characteristics and
organizational commitment

of the headquarters and
branches of Bank Melli in

Tehran

TENDENZEN

جمهوري 
فدرال 
آلمان

1.64
ISI

19

Studying_Tendency_amo
ng_Tehran_Pre_Universi
ty_Students_towards_im

migration

International
Journal of
Scientific

Management
and

Development
ISSN:2345-

3974

ISCکانادا
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20

Identification of Brand
Equity Dimensions in
Influencing Purchase

Intention of Customers
(Case Study: Saderat

Bank)

International
Journal of
Business

Economics
andManagemen

t Studies
ISSN 2348-

3016

ISC
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مروري-ترویجیمقاالت علمی 

ف
عنوان مقالهردی

)1نوع مقاله یا اثر (

تاریخ انتشارنام نشریه
سال)-(ماه 

می
عل

-
ري

رو
م

می
عل

-
جی

روی
ت

ده
 ش

اپ
د چ

نق

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م در

رف
معا

ه ال
ائر

د

1383دانشنامه بزرگ فارسی*تعاون1

2
فرا تحلیل پژوهشهاي انجام یافته در زمینه کوچ

نخبگان
*

اطالعات سیاسی، اقتصادي
)1386(فروردین و اردیبهشت 

3
فرا تحلیل پژوهشهاي انجام یافته در زمینه کوچ

نخبگان(بخش دوم)
*

اطالعات سیاسی، اقتصادي
1386خرداد و تیر 

)1387( آذر و دي اطالعات سیاسی، اقتصادي*از آغاز تاکنون"مهاجرت از ایران"4
1388اطالعات سیاسی، اقتصادي*آموزش جوانمردي و پرورش جوانمردان5

6
هدف هاي آموزشی، رفتاري، ترببیتی در 

پژوهشنامه آموزشی"نظامهاي آموزشی 
1388آموزشیپژوهشنامه  

1389اطالعات سیاسی، اقتصادي*آرمان شهر ایرانی و راهبردهاي آن7

8

Investigation the relationship
between social responsibility and

organizational citizenship behavior
(Case study: Tehran Municipality

*New York Science
Journal 2015;8(x

1394
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9
جهانی با توجه سالمت معنوي و نیکبختی این

به نظریه تعادل امام محمد غزالی
*

302زمستان شماره -1394اطالعات سیاسی، اقتصادي

10
Identification ofequitydimensions

ininfluencingpurchase intention of
customers

(Case study: Saderat bank)

*
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مقاالت ارائه شده به همایش ها

ف
عنوان همایش علمی معتبرتاریخردی

محل برگزاري

عنوان مقاله
شهرکشور

1

هجري شمسی

بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با سطح تحصیالت کارکنان واحدهاي ستادياصفهانایرانهمایش ملی حسابداري, حسابرسی و مدیریت

سالماهروز
293

میالدي
سالماهروز

1385آبان ماه 2

گداشت مستوره کردستانیرهمایش  ملی بز
مؤسسه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
حافظ شیرازي"و "مستوره اردالن"بررسی تطبیقی غزلیات تهرانایران 

3

ژوهشکده پژوهشنامه اجتماعی، پ
تحقیقات استراتژیک، مجمع 

مجموعه تشخیص مصلحت نظام، 
1368پاییز ، 41شماره: مقاالت 

پژوهشنامه اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات 
استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

"مهاجرت هاي ایرانیان به غرب"تهرانایران41شماره: 

مقاالت مجموعه -41387

، مرکز تحقیقات همایش چالش اجتماعی ایران
استراتژیک، معاونت پژوهش هاي فرهنگی 
واجتماعی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

"بررسی آمارهاي مهاجرت هاي ایرانیان به غرب"تهرانایران
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همایش بزرگداشت هشتصدمین سال والدت 51387
ایران موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی

تهران
سالن اجالس 

سران
"جلوه هاي ارتباط غیر کالمی در مثنويحضرت موالنا و"

همایش تربیت اسالمی فضاي مجازي  چالش ها و 627/2/93
تربیت معنوي, فرصت هاي اخالق اسالمی و چالش هاي فضاي مجازيقمایرانراهکارها

جذب توریسم در ی الکترونیکی بريبررسی عوامل تأثیرگذار در پذیرش بازاریابتهرانایرانکنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی73/10/93
HN10103120194 :کد مقالهموسسه هاي جهانگردي شهر تهران

چهارمین مقاله تعادل و سالمت معنوي بر مبناي اندیشه هاي امام محمد غزالی، قمایران همایش سالمت معنوي و تعمیق1389بهار 8
همایش همکاریهاي آموزش و پرورش و حوزه هاي علمیه

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي 1394اسفند 9
بررسی تاثیر منطقه آزاد انزلی بر بازار یابی و توسعه گردشگري منطقهتهرانایرانکاربردي در مدیریت و حسابداري

دانشگاه همایش بزرگداشت مستوره اردالن101384
تاثیر مستوره ي اردالن از شعر فارسیاربیل

دانشگاه عراقکردي کلهري يلهجهبررسی ابعادهمایش111386
"بررسی جامعه شناختی اشعار فولکلوریک کردي کرماشانیاربیل
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اجتماعی-مقاالت فرهنگی 

) روزنامه اطالعات18/7/1363( "نگاهی به تاریخ مطبوعات در ایران".1
ت) روزنامه اطالعا25/7/1363( "کیفیت ارتباطات فرهنگی از گذشته تا حال".2
) روزنامه اطالعات15/10/1363(گزارش) ("انقالب فرهنگی ، ضرورتی در حفظ وگسترش انقالب".3
) روزنامه اطالعات12/2/1364("هنر معلم  شکل دادن به شخصیت انسانهاست".4
) روزنامه اطالعات10/2/1364("راه دوم از دید یک تماشاگر".5
) روزنامه اطالعات17/5/1364("جعبه جادوئی تلویزیون".6
) روزنامه اطالعات18/5/1364("بااین منبع سرشار فرهنگی".7
) روزنامه اطالعات11/9/1364("از قیل وقال مدرسه".8
) روزنامه اطالعات18/9/1364("کلید موفقیت معلم استآ گاهی از روحیات دانش آموزان،".9

) روزنامه اطالعات24/10/1364("از سومر تاصدام".10
) روزنامه اطالعات25/10/1364("تاریخ عراق)از سومر تا صدام ( نگاهی به".11
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) روزنامه اطالعات26/10/1364("رد پاي انگلیس در عراق".12
) روزنامه اطالعات28/10/1364("تاریخ سیاسی عراق".13
) روزنامه اطالعات29/10/1364("تاریخچه حزب بعث و به قدرت رسیدن کودتا گران تکریتی".14
) روزنامه اطالعات30/10/1364صدام کیست و چه میخواهد؟(".15
) روزنامه کیهان15/10/1364( بی نام) (،"سیري در بحران هاي نو جوانی".16
) روزنامه کیهان 16/5/1365((با نام مستعار ك. فالح)"نقدها را بود آیا که عیاري گیرند؟".17
) روزنامه اطالعات15/10/1365("بس آسان می نمود اول".18
ریه سر پرستی مدارس ج.ا.ا  در ترکیه ، شماره یکم) رحیل، نش1366خرداد ("اول دفتر".19
) رحیل، شماره یکم1366( خرداد "با موالنا در قونیه".20
) رحیل ، شماره یکم1366(خرداد "خدا در گفتار معصومین و دانشمندان".21
) رحیل، شماره یکم1366(خرداد "حزب بعث از عفلق تا صدام".22
) صداي آشنا، شماره یکم ، نشریه رایزنی سفارت ج.ا.ا در ترکیه1357( زمستان "در غربت غریب غریبستان".23
) روزنامه اطالعات15/10/1367("صداي گریه گریه طفالن از مکتب ها...".24
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) روزنامه اطالعات29/10/1367،("فراز ونشیب هاي آموزش و پرورش در ایران".25
) روزنامه اطالعات6/11/1367("ارتباطات انسانی در آموزش وپرورش ستم شاهی".26
) صداي آشنا، شماره دوم1368(بهار"حرف اول".27
) صداي آشنا، شماره دوم1368(بهار "در غربت".28
) صداي آشنا، شماره دوم1368بهار ("عید در آنسوي مرزها".29
) روزنامه اطالعات4/1/1369(بی نام) ("نگاهی به ترکیه کنونی".30
) روزنامه اطالعات15/1/1369("از آتا تورك تا اوزال".31
)18/1/1369( دورنمایی از آینده )("آتا تورك تا اوزال"از.32
) روزنامه اطالعات6/10/1369((پژوهشی در اندیشه هاي فردوسی)"کاخ بلند حماسه".33
) روزنامه اطالعات13/6/1370("به یک گردش چرخ نیلوفري".34
طالعات) روزنامه ا19/9/1370( "انسان آرمانی در مثنوي معنوي".35
) روزنامه اطالعات20/9/1370("آرمان انسانی در مثنوي معنوي".36
) ماهنامه سیمرغ، شماره سوم1370(آذر "گفت وگو".37
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) ماهنامه صنعت حمل ونقل ، ویژه نامه سفر3/12/1370("باید بیش از این ها به توریسم بیندیشیم".38
مه ایران زمین ، شماره یکم) ماهنا1370(اسفند ماه "ره توشه اي براي آغازیک راه ...".39

ماهنامه ایران زمین ، شماره یکم")1370(اسفند ماه "بسان باد صبا ".40
) ماهنامــه ایــران 1370( اســفند "مروري بر دست آوردهاي بیست وپنجمین اجالس جهانگردي جنوب آســیا".41

زمین، شماره یکم
) ماهنامه ایران زمــین، شــماره 1370سفند 1("کشور جهان در بزرگترین اجالس سازمان جهانی جهانگردي58".42

یکم
) روزنامه جمهوري اسالمی14/1/1371("تو نپنداشتی کزین الف دروغ...".43
) ماهنامه ایران زمین، شماره دوم1371(تیر ماه "فراغت و دگرگونی هاي اجتماعی".44
دوم) ماهنامه ایران زمین، شماره1371(تیرماه "نگاهی دیگر به کاشی هاي قصر گلستان".45
) ماهنامه ایران زمین، شماره دوم1371(تیر ماه "نمایشگاه بین المللی برلین".46
) روزنامه سالم1370(شهریور "در حاشیه سمینار توریسم وتوسعه ملی.47
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) ماهنامه ایران زمین، شماره سوم1371(مهر ماه "وقت آن آمد که دستی بر زنیم".48
) فصلنامه ایران زمین، شماره سوم 1371مهرماه ("گردي)پژوهشی فرهنگی در مقوله جهان( بسان باد صبا".49
) فصلنامه ایران زمین، شماره سوم1371(مهر ماه"کاخ هوش ربا".50
ــدگاه اســالم در خصــوص ".51 ــر ســبحانی در بــاب دی ــا آیــات عظــام  فاضــل لنکرانــی و جعف گفــت و گــو ب

) ایران زمین،شماره سوم1371(مهر ماه "جهانگردي
5و4) فصلنامه ایران زمین، شماره: 1372ستان(تاب"بسان باد صبا"".52
28) ماهنامه تعاون، شماره: 1372(دي ماه "همدلی وهمراهی در غزلیات فیض کاشانی".53
29) ماهنامه تعاون، شماره: 1372(بهمن "آرمان انسانی و انسان آرمانی".54
31) ماهنامه تعاون، شماره: 1373(فروردین "فصل گل غنیمت دان".55
32) ماهنامه تعاون، شماره: 1373(اریبهشت "یی وتعاون در شعر شهریارانسان گرا".56
34) تعاون ، شماره: 1373(تیر ماه "شهر خوبان، گذري بر آرمان شهر نظامی گنجه اي".57
36) ماهنامه تعاون، شماره: 1373شهریور ("فردوسی و پهلوانانش.58
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) ماهنامه دوران ، شماره: 1373(مهر وآبان "رگ داش آکل و بوف کور، دو راوي چهره غمگین هدایت درآینه م".59
5و4

) روزنامه اطالعــات، شــماره: 1373/ 27/10(( گشتی در بها رستان جامی )"سر تا به قدم قطره دریاي زاللی".60
20420

41) ماهنامه تعاون ، شماره: 1373(بهمن ماه  "کیمیاي عشق و راه سعادت".61
46) تعاون ، شماره: 1374( تیر ماه "هاي پروین اعتصامیاختر چرخ ادب ، زندگی و اندیشه".62
20547) روزنامه اطالعات، شماره: 19/5/1374( "همخوانی سهراب سپهري با مولوي در اندیشه وتخیل".63
) روزنامه اطالعات20/5/1374( "سهراب و مولوي ، اندیشه وتخیل".64
) روزنامه سالم 1374( شهریور "آموزش و پرورش در ایران همگانی است؟آیا ".65
50) ماهنامه تعاون ، شماره 1374( آبان ماه "آیین جوانمردي و سیره جوانمردان".66
) فصلنامه آینه استان ، دوره جدید شماره یکم 1375( تابستان "نگاهی به کتاب تحفه االخوان فی آ داب الفتیان".67
64ماهنامه تعاون ، شماره: ) 1375(آبان ماه "سازگاري و مردمداري در شعر عرفی شیرازي".68
982) اطالعات بین المللی، شماره: 1377خرداد 13("در غربت غریب غریبستان".69
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) روزنامــه 1378آبــان مــاه 12("حضرت عشق، گفت وگویی پیرامون موالنا و عشق وفنا با آن ماري شــیمل".70
23عصر آزادگان، شماره 

21815روزنامه اطالعات، شماره: )1378دي ماه 16("گشتی در گذشته هاي خاکستري".71
101) ماهنامه تعاون، شماره: 1378( بهمن "گزارش همایش مردمداري و تعاون".72
) فصلنامه همیار، شماره: ششم 1379( تابستان "مردمداري و تعاون".73
) روزنامــه جــوان، شــماره:1379شــهریور16(مصاحبه)   ("هنوز معناي تعاون در بین مردم جا نیفتاده است".74

439
.) فصلنامه تحقیقات روابط عمومی، شماره: هشتم1379( مصاحبه ) (پائیز "ارتباطات غیر کالمی".75
203) ماهنامه تعاون، شماره: 1379( اسفند ماه "کالم و غیرکالم در ارتباطات".76
205) ماهنامه تعاون،شماره: 1380(اردیبهشت ماه "آفتاب و ابر".77
207نامه تعاون، شماره: ) ماه1380( تیر ماه "سر مقاله".78
208) ماهنامه تعاون، شماره: 1380( امرداد ماه "زنان ، نیمی از اجتماع".79
209) ماهنامه تعاون، شماره: 1380( شهریور "تعاون و دولت".80
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22341) روزنامه اطالعات، شماره: 1380آبان ماه 20("بررسی نظام آموزشی کشور دانمارك".81
22375) روزنامه اطالعات، شماره: 1380(اول دي "نیاآموزش و پرورش در کشور اسپا".82
22387) روزنامه اطالعات، شماره: 1380دي 15( "نظام آموزشی ایتالیا از کودکستان تا دانشگاه".83
) روزنامه اطالعات، شماره: 1381فروردین17( "اتریشنظام آموزشی ".84
) روزنامه اطالعات، شماره:1381مهر16( "سویسنظام آموزشی ".85
22697)، روزنامه اطالعات، شماره:13/10/1381("با موالنا بر نردبان آسمان".86
) سه ماهنامه اسباب بازي، شماره: اول1381(زمستان "نباید که بسیار بازي کنی".87
) ماهنامــه گــزارش گفــت و گــو،مرکز بــین المللــی  گفــت 1382(بهمن و اسفند "به فرهنگ و راي و به شایستگی".88

8ه: وگوي تمدنها ،شمار
9) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره: 1383( فروردین و اردیبهشت، "فارسی ، زبان همدلی.. ".89
9فروردین و اردیبهشت) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره: 1383، ("زبان بی زبانی در مثنوي مولوي".90
10) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره :1383خرداد وتیر("هنر،ذکر جمال حق".91
11) ماهنامه گزارش گفت و گو، شماره :1383( امرداد و شهریور "عزم بخارا می کندجان من ".92
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13) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره: 1383(مهر وآبان "... که درختی هست در هندوستان".93
13) ماهنامه گزارش گفت و گو، شماره: 1383مهر وآبان ("همدلی و همیاري در تک بیتی هاي صائب تبریزي".94
14) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره: 1383( آذر ودي"مچنان هزار ویکشبه".95
) ماهنامه گزارش گفــت و گــو، شــماره: 1383(بهمن و اسفند "ترکان پارسی گوي بر دروازه شرق و غرب عالم".96

15
15) ماهنامه گزارش گفت و گو، شماره: 1383( بهمن و اسفند "گاه نوروز".97
16)  ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره : 1384(فروردین و اردیبهشت "ان دل.همه عالم تن است و ایر..".98
17) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره: 1384( خرداد  و تیر "هر که را افزون خبر جانش فزون".99

17) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره: 1384( خرداد و تیر "مدرسه و آموزش کتاب هجر".100
18) ماهنامه گزارش گفت وگو، شماره: 1384اد وشهریور ( امرد"نگاه مشترك انسانی".101
2) نامه انجمن جامعه شناسی آموزش  وپرورش ایران، شماره: 1384( زمستان "کوچ نخبگان".102
54) رشد آموزش راهنمایی، دوره دوازدهم ، شماره پی در پی: 1385(دي ماه "1انسان بربام ملکوت".103
55موزش راهنمایی، دوره دوازدهم، شماره: پی در پی: ) رشد آ1385( ".2انسان بر بام ملکوت ".104
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، شماره:کیهانروزنامه )، مصاحبه، 1386( خرداد "یک میلیون جاذبه گردشگري، اطالع رسانی صفر".105
)، مصاحبه، روزنامه کیهان، شماره:1386آبان( ".106
م، ویژه ترکیه، سال پنجم، شماره هفده) پل فیروزه1386("شت سردبیر مهمانادیاد".107
) پل فیروزه، ویژه ترکیه، سال پنجم، شماره هفدهم1386("گفت و گو با حوسنو گورجان تورك اوغلو".108
، ویــژه نامــه کــرد و "فصلنامه بخــارا´) 1386(،"بررسی جامعه شناختی اشعار فولکلوریک کردي کرماشانی".109

کردستان
،"از کرماشان تا بارزان".......".110
ماهنامه رشد ادب فارســی، شــماره )1378( مهر"حافظ شیرازي"و "النمستوره ارد"بررسی تطبیقی غزلیات.111

78
، ( ویــژه نامــه پژوهشــنامه آموزشــی)1387آذر ("در چشم انداز بلند پروازانه چیندانش، پژوهش و مدرسه ".112

105تحقیقان شهر تهران) ،  شماره شوراي نحقیقات سلزمان آموزش و 
ــون".113 ــا دارالفن ــرزا ت ــاس می ــه"از عب ــیش زمین ــونپ ــدایش دارالفن ــی پی ــی، آموزش ــاي فرهنگ ــاه "ه ( دیم

105)پژوهشنامه آموزشی، شماره 1387
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،"کرماشان") 1388("گشتی در پس کوچه هاي کودکی".114
)، مصاحبه، روزنامه کیهان، شماره:1388( روز جهانی موزه ".115
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ویرایش علمی کتاب:
سال انتشارانتشاراتنویسندهنام کتابردیف

1394مدرسهاسفندیار معتمدي"مکتب و مکتب خانه"ار علمی  کتاب ناظر و ویراست1

2
ویراستار علمی کتاب بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگري از مفاهیم تا 

کاربردها

رپوحمدعلیمرسول 

امینیمصطفی حاجی

دفتر پژوهش 

هاي فرهنگی

1391

رهاي سنتیویراستار علمی کتاب مدیریت بازاریابی  صنایع دستی و هن3
دفتر پژوهش نبی امیدي

هاي فرهنگی

1391
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:سردبیري و عضو هیات تحریریه نشریات

الف: نشریات:
1367-1365ترکیه، ،  سرپرستی مدارس جمهري اسالمی در"رحیل"سردبیر نشریه .1
1368-1367، رایزنی سفارت جمهوري اسالمی ایران در آنکارا، "صداي آشنا"سردبیر نشریه .2
1372-1369، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، "ایران زمین"بیر ماهنامه سر د.3
1372-1369(انگلیسی)، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، "ایران"سردبیر فصلنامه .4
1374، استانداري تهران ، "آینه استان"مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه .5
1378-1375می ایران در اروپا،امریکا وکانادا، ، سرپرستی مدارس جمهوري اسال"کارنامه"سردبیر سالنامه .6
1380-1372، وزارت تعاون، "تعاون"عضو هیات تحریریه و سردبیر ماهنامه .7
1384-1382، مرکز بین المللی گفت وگوي تمدنها، "گزارش گفت و گو"عضو هیات  تحریریه و سردبیر ماهنامه.8
1386، دفتر پژوهشهاي فرهنگی ، "هیروزپل ف"فصلنامه مهمانعضو هیات تحریریه و سردبیر.9

.1386از تیرماه "آیین گفت و گو"تحریریه و مشاور دو ماهنامهعضو هیات.10
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.1389تا 1387از مهرماه "پژوهشنامه آموزشی"عضو هیات تحریریه ماهنامه.11

همکاري با صدا و سیما:
تلویزیون:

)1364سفارش شبکه دوم سیماي جمهوري اسالمی ایران (، به "پاییز صحرا"عضو گروه تحقیق سریال تلویزیونی .1
1383(بحث فرهنگ چیست؟)  چاوش.2
)1394شبکه دوم سیماي جمهوري اسالمی ایران (شبکه دوم -ماایرانی ها.3

رادیو:
1384ساله نظام ج.ا.ا) 20رادیو فرهنگ ( فرهنگ در چشم انداز .1
1385تهران تابستان ، شبکه "تیک تاك "شناس مهمان ارتباطات برنامه ارک.2
1385مشاور مدیر شبکه رادیویی تهران، از  اردیبهشت .3
1385عضو شوراي سیاست گزاري رادیو صداي شهر ، از شهریور.4
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1388شب، 10کالم سعدي رادیو تهران، برنامه:سرِمصاحبه رادیویی در خصوص .5
شب، چهارشنبه، مهــر 10سی، رادیو تهران، برنامه: ، مصاحبه رادیویی، روز موالنا با عنوان علت ماندگاري موالنا در ادب فار.6

1388ماه 
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تدریس:

( دبیر و مدرس مراکز تربیت معلم)لف: آموزش وپرورشا

)1374-1360(دبیرستان هاي کرمانشاه و تهراندبیر .1

1381تا 1379"کز تربیت معلم امر"مدرس .2

ب: آموزش عالی

دانشکده فنی شریعتی، دانشگاه شهید رجایی، دانشــگاه شــهید "جهانگرديخدماتکز آموزشامر"س یدرت.1
.تا کنون1377از ، واحد تهران شمال، اسالمیدانشگاه آزادبهشتی، دانشگاه عالمه طباطبایی و
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راهنمایی یا مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی

ف
عنوان  پایان نامه / رسالهردی

نوع پایان نامه

حد
د وا

عدا
ت

مقطع تحصیلی

دانشگاهنام دانشجواریخ  دفاعت
محل  تحصیل دانشجو

ح 
سط

د/ 
رش

ی ا
اس

شن
کار

3
وزه

ح

اي
فه 

حر
ي 

کتر
د

ح 
سط

ی/ 
صص

تخ
ي 

کتر
د

4
وزه

ح

اسامی اساتید مشاوراسامی اساتید راهنما

دي
ربر

کا

دي
ربر

رکا
غی

1
انی بررسی تاثیر فرهنگ سازم

بر رضایت شغلی در وزارت 
و تجارتصنعت، معدن

–دانشگاه آزاد اسالمی میثم متحدي1391*
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
فالحی

دکتر غالمعلی 
رمزگویان

2
بررسی نقش تعدیل گري 

طه متغیر تصویر ذهنی بر راب
ي بین ادراك و وفاداري

محمدرضا 1391*
واشقانی فراهانی

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر کیومرث کتر سهیال سرداردواحد تهران شمال

فالحی

3
رد تاثیر هوش هیجانی بر عملک

ه شغلی کارکنان شاغل در ادار
رانکل بیمه سالمت استان ته

مهدي میر 1392*
سراجی

–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
فالحی

دکتر محمد تقی 
پیش بین

4

مدل ارزیابی عوامل موثر  بر 
اري مشتري با رویکرد وفاد

آژانس بازاریابی الکترونیکی در
هاي گردشگري شهر تهران

–دانشگاه آزاد اسالمی محمد ثابت1391*
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
دکتر سهیال سردارفالحی

5
اثیر بررسی سکوت سازمانی و ت
آن بر عملکرد کارکنان 

تهران9شهرداري منطقه 
زمستان *

1392
اسحق نویدي 

فشمی
–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر نصر 
اصفهانی

دکتر کیومرث 
فالحی
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6

ي هانقشه راه استفاده از آیین
دار باستانی براي توسعه پای

زمستان *صنعت گردشگري ایران
1392

بهنام قاضی 
نوري

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر کیومرث دکتر برادرانواحد تهران شمال

فالحی

7

بررسی عوامل تاثیر گذار در
یکی پذیرش بازاریابی الکترون

براي جذب مخاطب در 
موسسه هاي شهر تهران

*

مقداد عرب 1391
پوریان

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر کیومرث واحد تهران شمال

فالحی
دکتر شادان وهاب 

زاده

8
یکی تاثیر برون سپاري لجست

گان لکرد صادر کنندکاال بر عم
کاال

*
احسان راه 1392

چمندي

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر کیومرث واحد تهران شمال

فالحی
دکتر علی 
عالیخانی

9
آزاد بررسی میزان تاثیر منطقه

انزلی بر توسعه  صنعت 
توریسم

زمستان *
1392

صالح حاجی 
رحیمی

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر کیومرث لواحد تهران شما

دکترآنژال عاملیفالحی

10
رهبري اخالقی و رابطه آن با 

تعهد سازمانی کارکنان 
واحدهی ستادي بانک ملی

زمستان *
1392

حامد اسماعیلی 
راد

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر کیومرث واحد تهران شمال

فالحی
دکتر حسن 

مرادي

11
ارزیابی  عوامل موثر  بر 

تریان شرکت وفاداري مش
سامسونگ در ایران

*
رادا امیري1392

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر علی واحد تهران شمال

عالیخانی
دکتر کیومرث 

فالحی

12

ریان بررسی سطح آشنایی مشت
ی و از خدمات بانکداري اینترنت

ادراك آن ها بر ابعاد مختلف 
خدمات بانکداري اینترنتی

يمجید دالور1392*

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر زهرا علی واحد تهران شمال

پور
دکتر کیومرث 

فالحی
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13

ام ارزیابی تاثیر نگرش به ن
اده تجاري بر قصد خرید استف

کنندگان از نرم افزار( مرد 
مطالعه: شرکت طرفه نگار)

نازلی طاهري1392*

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر منصور واحد تهران شمال

مديص
دکتر کیومرث 

فالحی

ر بررسی میزان احیاء خدمات ب14
تابستان*رضایت وفاداري مشتري

–دانشگاه آزاد اسالمی سید امیر عابدي1393
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
رحیم قربانیفالحی

15

أثیرارزش ویژه برند( آگاهیت
برند،کیفیت ادراك شده و 

حترجیوفاداري مشتریان )بر 
(مورد رند و قصد خریدب

مطالعه: شعب  شرق بانک 
صادرات در تهران)

تابستان*
ایرج هاشمی1393

–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
فالحی

دکتر سهیال سردار

16

دستیابی به عملکرد برتر در 
سازمان هاي کوچک و 

: نقش (SME)متوسط
فراگیر قابلیت هاي بازاریابی، 

نوآوري و یادگیري

مرتضی 93تابستان *
بختیاري

–دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر کیومرث واحد تهران شمال

فالحی
دکتر عباسعلی 

قیومی

17

بررسی رابطه بین مسئولیت 
رفتار شهروندي واجتماعی
مورد مطالعه: (یسازمان

سازمان شهرداري تهران)
حامد حداد 93زمستان*

اصل

–اه آزاد اسالمی دانشگ
دکتر کیومرث واحد تهران شمال

-فالحی

برون سپاري امور پژوهشی در 18
مهسا نوروزي 93زمستان *سازمان فناوري اطالعات

قهی
–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
فالحی

دکترشادان وهاب 
زاده

بررسی هوش هیجانی بر 19
–دانشگاه آزاد اسالمی محسن صمدیان1394*گرایش کارآفرینانه

واحد تهران شمال
دکتر سوسن 

عالیی
دکتر کیومرث 

فالحی
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20
بندي عوامل شناسایی و رتبه«

موثر بر فرهنگ فروش در 
صنعت بانکداري ایران

علی رضا سید 1394*
هاشمی

–دانشگاه آزاد اسالمی 
یومرث دکتر کدکتر سعیدنیاواحد تهران شمال

فالحی

21
بررسی عوامل موثر بر اعتماد 

مشتري در خرید خدمات 
نوین بانکی

نجمه اسحاقی1393*
دانشگاه آزاد اسالمی 

کیومرث فالحیرحیم قربانیشمال–واحد تهران 

22
اصالت –بررسی رابطه هویت 

تصویر سازمانی مطلوب بر –
عملکرد شرکت هاي بیمه

*1395
عی مهدي شجا

شاد

–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
فالحی

دکتر زهرا علیپور 
درویش

23
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی 
برند بر ارزش ویژه برند در 

بانک ملی ایران
ناصر شرافتی1395*

–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
فالحی

بدون استاد مشاور
دو داور دارد-

24

بررسی نقش میانجی هاي 
اعتماد برند و قصد رفتاري در 
رابطه بین کیفیت ادراك شده 
خدمات، کاال و وفاداري برند

*

1395

محیا بخشایی

–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
علیرضا دکتر فالحی

مهنام

25

تاثیر سرمایه گذاري در 
رابطه مند  در بازاریابی

قدردانی مشتري در خرده 
فروشی(فروشگاه هاي زنجیره 

اي شهروند)

*1395

سلمان جودکی

–دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال

دکتر کیومرث 
دکتر موسی فالحی

رضوانی
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فعالیت هاي اجرایی:

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  

1369-1366فارت جمهوري اسالمی ایران  در آنکارا،  مسئول بخش آموزش،  رایزنی فرهنگی س.1
1372-1369معاونت سیاحتی و زیارتی مدیرکل مرکز مطالعات و تحقیقات جهانگردي.2
1370، هتل عباسیدبیر بیست وپنجمین اجالس جهانگردي جنوب آسیا، اصفهان.3
آرژانتین( معاون هیــات و عضو هیات ایرانی شرکت کننده درمجمع جهانی جهانگردي در بئونوس آیرس ،.4

)1371(1991رئیس گروه تسهیالت جهانگردي کشورهاي جنوب آسیا در این مجمع) 
1992، برلینI.T.Bمدیر غرفه ایران درنمایشگاه .5
1370دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی،،"جهانگردي واشتغال"دبیر سمینار.6
1371هاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ، ج،"توریسم وتوسعه ملی"دبیر همایش .7
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وزارت آموزش وپرورش

-1373معاون فرهنگی اداره کل امور بین الملل( مدارس خارج از کشــور و دفتــر همکــاري هــاي بــین الملــل-1
1371

1378-1375معاون سرپرستی مدارس جمهوري اسالمی ایران در اروپا، امریکا وکانادا، -2

( دبیــر شــوراي نخبگــان، نماینــده وزیــر درکمیســیون هــاي ســفرهاي ر کل دفتر وزارتــیمشاور وزیر ومدی-3
رئیس کمیتــه خارجی، تغییر وتحول اداري، گزینش مدیران، مؤسسه آموزش از راه دور، سازمان دانش آموزي،

1382-1380برنامه ریزي بیستمین و بیست و یکمین اجالس رؤساي ادارات آموزش و پرورش کشور و...) 

1384-1382مشاور فرهنگی و اطالع رسانی وزیر، -4
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استانداري تهران
مشاور فرهنگی استاندار ومدیر کل روابط عمومی (دبیر شــوراي ایثــار گــران، عضــو شــوراهاي اجتمــاعی -1

1375-1373،فرهنگی) 

دانشنامه بزرگ فارسی
1378سر ویراستار و مدیر روابط عمومی  -1
1380-1378پژوهشگر    -2

وزارت تعاون
مشاور وزیر ومدیر کل روابط عمــومی و امــور بــین الملــل، (عضــو شــوراي تغییــر وتحــول اداري، دبیــر -1

1380-1378کمیسیون هاي مشترك ایران با کشورهاي جمهوري آذربایجان، کره شمالی، گامبیا) 
1378اجرایی چهارمین کمیسیون مشترك ایران وآذربایجان، مدیر-2
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کز بین المللی گفت و گوي تمدنهامر

1384تا 1382شوراي فرهنگی-1
1384تا 1382سردبیر ماهنامه گزارش گفت و گو-2

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:
و گــروه پژوهشــی اقتصــاد و نیــروي  انســانی گروه پژوهشــی مــدیریت و نیــروي انســانی هیات علمی عضو .1

تا کنون)1382رداد ماه (از خپژوهشکده تعلیم و تربیت
)1386( از اسفند ماه عضو شوراي نشر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.2
نماینده پژوهشگاه در کمیته پژوهشی سازمان نهضت سواد آموزي..3
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