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شناسی و علوم دانش آموخته دکتري مدیریت آموزشی دانشکده روان  :سید احمد محمدي حسینی

ایشان مدرك کارشناسی را از دانشگاه حکیم سبزواري و مدرك ارشد خود را . تربیتی دانشگاه سمنان است

در حال حاضر استادیار گروه علوم تربیتی و . در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه سمنان اخذ کرده است

مدیریت کیفیت فراگیر، : بارتند ازروان شناسی دانشگاه حکیم سبزواري است و عالیق پژوهشی ایشان ع

 . توسعه نوآوري فناورانه، ارتباط دانشگاه با صنعت، دانشگاه کارآفرین، روابط انسانی و مدیریت سبز

 اطالعات تماس

 سبزوار :محل سکونت    hoseiniabbas72@yahoo.com: پست الکترونیک          09216495546 :شماره تماس 

 سوابق تحصیلی

  یمدرك تحصیل
رشته تحصیلی با ذکر 

  گرایش
تاریخ شروع به 

  تحصیل
تاریخ اخذ 

  مدرك
  میانگین

  محل اخذ مدرك
  

  کارشناسی
  

مدیریت (علوم تربییتی 
و برنامه ریزي 

  )آموزشی 
01/07/1386  20/4/1390  76/16  

دانشگاه تربیت 
  معلم سبزوار

کارشناسی 
  ارشد

  
  ه سمناندانشگا  70/18  09/07/1392  01/07/1390  مدیریت آموزشی

  دکتري
  

  دانشگاه سمنان  53/19  17/07/1397  01/07/1393  آموزشی مدیریت

  )استعداد درخشان(70/18احراز رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 

  )استعداد درخشان( 53/19احراز رتبه اول در مقطع دکتري با معدل 



 سوابق کاري

  دانشگاه سراسري سمنان: تدریس

  زش عالی کومش سمنانموسسه آمو: تدریس
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  در دانشگاه سراسري سمنان استاد مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

  مقطع تحصیلی                              :                                 دروس تدریس شده

  )و آزاد سبزوار دانشگاه سمنان(کارشناسی ارشد       رفتار و روابط انسانی در سازمان هاي آموزشی   .1

 ) و آزاد سبزوار دانشگاه سمنان(کارشناسی ارشد       تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها              .2
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 )و حکیم سبزواري دانشگاه سمنان(کارشناسی                          کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت .4

 )دانشگاه سمنان و حکیم سبزواري(کارشناسی                           کاربرد کامپیوتر در روان شناسی .5

 )و آزاد پیام نور سبزواردانشگاه حکیم سبزواري، (کارشناسی                           زشیتکنولوژي آمو .6

 )پیام نور سبزواردانشگاه حکیم سبزواري و (کارشناسی                       پروژه هاي عملی و انفرادي .7
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 )و آزاد سبزوار دانشگاه سمنان(کارشناسی               مبانی فناوري اطالعات                             .9

 )دانشگاه آزاد سبزوار(مدیریت عمومی                                                       کارشناسی ارشد .10

 )دانشگاه آزاد سبزوار(کارشناسی ارشد                                    مدیریت منابع انسانی              .11

  ) ، حکیم سبزواريدانشگاه سمنان(کارشناسیتعلیم و تربیت                          اخالق حرفه اي در  .12

 سوابق پژوهشی 

  مقاله در نشریه هاي معتبر داخلی و خارجی

  تاریخ انتشار  نام نشریه  عنوان مقاله

The effect of the total quality management on 
organizational innovation in higher education 

mediated by organizational learning  

Studies in Higher 
  Education(ISI))انگلستان(

On: 17 
October 

2014  

The Effect of Total Quality Management on 
Innovation 

Performance with Mediator Role of 
Organizational Learning 

(Case Study: ABBAND Mazandaran)  

International Journal of 
Knowledge-Based 

Organizations(Scopus)  

  )ایاالت متحده آمریکا(

October-
December 

2014  



Effects of Knowledge Management Strategy and 
Organizational Learning Capability on 

Innovation Driven 
Performance in an Oil Company  

International Journal 
Knowledge Management 

& E- 
Learning(Scopus))چین(  

JUN 2016 

The Effect of Total Quality Management on 
Organizational Innovation in Higher 

Education  

International Journal 
of Research in 
Organizational 

Behavior and Human 
Resource 

Management(ISC)  

 
 May 10th, 

2014  

The Role of Transformational Leadership and 
Knowledge Management Processes on the 

Rate of Organizational Innovation 
 

International Journal 
of Knowledge 
Management 

)تانانگلس( Studies(Scopus) 

22 August 
2016 

  بررسی نقش یادگیري سازمانی در افزایش عملکرد نوآوري
دو فصل نامه نوآوري و ارزش 

  آفرینی

پاییز و زمستان 

92  

تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش 

نقش تعدیلگري : دانشجویان در افزایش عملکرد تحصیلی

  کیفیت آموزش

ش و برنامه فصل نامه پژوه

  ریزي در آموزش عالی
  94بهار 

بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تأثیر یادگیري 

  سازمانی بر توانمند سازي سازمانی

فصل نامه مطالعات منابع 

  انسانی
  94پاییز 

هاي خودتنظیمی بینی مولفهنقش اهداف پیشرفت در  پیش

 دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه  علوم

 پزشکی مشهد

مطالعات اندازه گیري و 

  ارزشیابی آموزشی
  95زمستان 

 مدیریت فرایند سازمانی و آزمون مدل ساختاري فرهنگ

سازمانی نقش میانجی نوآوري: سازمانی عملکرد با دانش  

دو فصل نامه نوآوري و ارزش 

  آفرینی

بهار و تابستان 

95  

تفاوتی کارکنان در تأثیر  اي سکوت و بی بررسی نقش واسطه

  فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی

توسعه مدیریت منابع انسانی و 

  پشتیبانی
  95تابستان 

آزمون نقش : رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی

  میانجی تعهد سازمانی
  95پاییز   فصل نامه نامه آموزش عالی

رفتارشهروندي سازمانی و کارآفرینی آزمون مدل ساختاري 

  ینقش میانجی تعهد سازمان: سازمانی با چابکی سازمانی

دو فصل نامه مدیریت بر 

  آموزش سازمان ها

پاییز و زمستان 

95  

تأثیر عوامل سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجی گري 

  مدیریت دانش در کالنتري هاي غرب و شرق استان تهران

نابع انسانی و توسعه مدیریت م

  پشتیبانی
  1396بهار 

بهبود  و ارتباط آن با دانشگاه از اعتبار علمیتصویر ذهنی 

آزمون نقش میانجی کیفیت : ت در آموزش عالیخدما

مطالعات اندازه گیري و 

  ارزشیابی آموزشی
  96تابستان 



  ارتباط

: نقش رهبري تحول آفرین بر سالمت سازمانی مدارس

  ت سازمانیآزمون نقش میانجی عدال

دو فصل نامه علمی پژوهشی 

  مدیریت مدرسه

پاییز و زمستان 

96  

تحلیل سطح همکاري دانشگاه و صنعت با درطراحی مدلی 

  )ISM(استفاده از مدل سازي ساختاري تفسیري

دو فصل نامه نوآوري و ارزش 

  آفرینی

بهار و تابستان 

96  

ه شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس استادان از دیدگا

دانشجویان دانشکده بهداشت : مطالعه موردي(دانشجویان

  )دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فصلنامه مطالعات اندازه گیري 

  و ارزشیابی آموزشی
  98پاییز 

طراحی الگوي توسعه همکاري هاي دانشگاه فنی و حرفه اي 

  با صنعت و جامعه

فصلنامه آموزش مهندسی 

  ایران
  98پاییز 

 ملکرد برند شرکت هاي برتر داروسازينوآوري بازاریابی و ع

  یک مطالعه توصیفی: 1396در سال 

مجله دانشگاه علوم پزشکی 

  رفسنجان
  98آذر 

ادراك دانشجویان از شایستگی هاي تدریس اعضاي هیأت 

دانشگاه فردوسی : مورد مطالعه(علمی در آموزش عالی

  )مشهد

  98زمستان   فصلنامه تدریس پژوهی

ختی با توانمند سازي یادیگري رابطه سرمایه روانشنا

  نقش میانجی تعامالت پویا: دانشجویان

دو فصل نامه مدیریت بر 

  آموزش سازمان ها

پاییز و زمستان 

98  

  

  مقاله کامل و خالصه مقاله در کنفرانس هاي معتبر ملی و بین المللی

تاریخ   عنوان کنفرانس  عنوان مقاله

  برگزاري

نگیزه پیشرفت یادگیري در تأثیر هوش معنوي و خودباوري بر ا

  دانشجویان دانشگاه هاي تهران

سومین کنفرانس بین 

  المللی علوم رفتار

اسفند  9

1392  

چهارمین کنفرانس   رابطه مهارت هاي ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی مدارس

بین المللی مدیریت 

فناوري اطالعات، 

  ارتباطات وکامپیوتر

تیرماه  6

1393  

  

چهارمین کنفرانس   عی و کیفیت جو یادگیري با تسهیم دانشرابطه هوش اجتما

بین المللی مدیریت 

فناوري اطالعات، 

  ارتباطات وکامپیوتر

تیرماه  6

1393  



ششمین کنفرانس   بررسی نقش مدیریت دانش در میزان نوآوري سازمانی

مدیریت دانش، سالن 

بین همایش هاي 

المللی شهید بهشتی، 

  تهران

اسفند ماه 

1392  

دومین کنفرانس بین   سی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در عملکرد نوآوريبرر

المللی مدیریت، 

کارآفرینی و توسعه 

  اقتصادي

 22و 21

  1392شهریور 

تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر قابلیت یادگیري سازمانی در 

  آموزش عالی

اولین کنفرانس بین 

المللی مدیریت و 

  کارآفرینی

 اسفند 5

1394  

: مورد مطالعه(با تعهد سازمانیار شهروندي سازمانی رابطه رفت

  )کارکنان دانشگاه سمنان

چهارمین کنفرانس 

ملی توسعه پایدار در 

علوم تربیتی و روان 

شناسی، مطالعات 

  اجتماعی و فرهنگی

تیر ماه  6

1395  

  بررسی نقش کارآفرینی سازمانی بر توسعه چابکی سازمانی

  

  

دومین کنفرانس بین 

ردهاي المللی رویک

  نوین در علوم انسانی

تیرماه  30

1395  

رابطه رضایت شغلی دبیران با کاربست مؤلفه هاي سازمان 

  یادگیرنده

اولین کنفرانس بین 

المللی مدیریت، 

حسابداري، علوم 

تربتی و اقتصاد 

  مقاومتی

شهریور  29

1395  

  بررسی نقش رهبري تحول آفرین بر توسعه عدالت سازمانی

    

بین اولین کنفرانس 

المللی مدیریت، 

حسابداري، علوم 

تربتی و اقتصاد 

  مقاومتی

شهریور  29

1395  



بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسالمی با مدیریت ارتباط با 

  مشتري

کنگره ملی تحقیقات 

بنیادین در مدیرت 

  اقتصاد و حسابداري

  1397سال 

  

  

  

  دوره هاي آموزشی

  

  ساعت  سال  برگزارکننده دوره  نوع دوره

  Lisrelارگاه آموزشی نرم افزار ک
 - مرکز آموزش هاي تخصصی

  کاربردي صنعتی شریف
1391  

 10به مدت 

  ساعت

  1395  انجمن آموزش عالی ایران  کارگاه آموزشی نظریه پردازي داده بنیاد
 8به مدت 

  ساعت

کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل داده هاي 

  Nvivoکیفی 
  1395  انجمن آموزش عالی ایران

 8ت به مد

  ساعت

  

  راه اندازي کارگاه هاي آموزشی

  

  ساعت  سال  برگزارکننده دوره  نوع دوره

کسب و کار و آشنایی با فرایند ایده پردازي، کارآفرینی و 

  تجاري سازي

دانشگاه حکیم 

  سبزواري
1397  

به مدت 

  ساعت2

  کارگاه آموزشی زبان بدن
دانشگاه حکیم 

  سبزواري
1398  

به مدت 

  ساعت2

  

  

  

  

  

  



  بررسی تأثیر کمبود نیروي انسانی بر رضایتمندي شهروندان شرق تهران: طرح تحقیقاتی با عنوان مجري

   
  تأسیس و ثبت شرکت پژوهش گستر فاطر سبزوار

 مهارت ها

 آماري، تسلط کامل بر نرم افزارهاي SPSS, LISREL, EQS  ،و داراي گواهینامه فنی 

 تسلط کامل بر تکنیک هاي کمی مانند :SAW, AHP, TOPSIS, ELECTRE, ISM 

 مجموعه ي  بر تسلط کاملOffice  

  

 سید احمد محمدي حسینیدکتر : با تشکر




