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 بسمه تعالی

 

)1352:متولد(حسن نودهی  رزومه دکتر  

 

)الف:سوابق علمی  

کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه شیرازدانش آموخته  -  

دانشگاه تهران کارشناسی ارشدبرنامه ریزي آموزشیدانش آموخته -  

دکتري مدیریت دانشگاه تهران دانش آموخته-  

) رتبه اول(دکتري دانشگاه تهران کتبی دانشجوي ممتاز آزمون  -  

) رتبه دوم(دانشجوي ممتاز آزمون دکتري اعزام به خارج کشور  -  

دانشجوي ممتاز آزمون جامع دکتري دانشگاه تهران  -  

احراز نمره آزمون تولیمو کشور هاي انگلیسی زبان  -  

:واجرایی سوابق تدریس) ب  

 ،مدیریت اسالمی ،اصول مدیریت ، روابط انسانی ، برنامه ریزي آموزشی (مدیریت تدریس دروس  -

واحد  200بیش از بالغ برو دکتري در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ) ....  ضمن خدمت و 

و دریافت تشویق نامه هاي متعدد در ترم هاي مختلف از طرف معاونت محترم آموزش و  تاکنون

دانشگاه علوم دانشگاه فرهنگیان ،حکیم سبزواري ،در دانشگاه ،)48/19معدل (تحصیالت تکمیلی

  پیام نور و دانشگاه تهرانتحقیقات نیشابور ، 

  عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواري -

  مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواري -

  مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواري -

 )رئیس برتر مراکز مشاوره کشور(  دانشگاه حکیم سبزواريو بهداشت و درمان مرکز مشاوره  سیرئ -

  )دو دوره( مدیر گروه علوم تربیتی -

  دبیر هم اندیشی روساي دانشگاه هاي سبزوار -

  دبیر شوراي نظارت و ارزیابی دانشگاه -

  شوراي آموزشی دانشگاه دبیر -

  )دانشگاهنیمسال در  14(علمی تربیتی در مرکز مشاوره مشاور  -

  عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه -

  هفتمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویانو کمیته علمی عضو کمیته راهبردي  -

همایش ملی خالقیت در آموزش و پرورشبرنامه ریزي  عضو کمیته داوري و -  



2 
 

:سوابق پژوهشی) ج  

 مقاالت علمی و پژوهشی 

 فصلنامه، طر احی مدل مناسب تعالی سازمانی مدارس متوسطه نظري) 1388(نودهی و همکاران-1

.تعلیم و تربیت علمی پژوهشی   

بررسی رابطه هوش معنوي و رفتارشهروندي سازمانی اعضاي هیئت علمی 1392(صدر و نودهی -2

.اندیشه هاي تازه در علوم تربیتی علمی و پژوهشیفصلنامه)دانشگاه  

اصیل در آموزش و  يبر اساس سبک رهبر ينوآور يپیشبینی قابلیتها) 1396(بدري و نودهی -3

  یدر علوم انسان تیابتکار و خالق،پرورش

رابطه منبع کنترل با تعهد کارمندان اداره شهرستان سبزوار، فصلنامه علمی و ) 1393(رشید، نودهی-4

، دانشگاه عالمه طباطباییپژوهش هاي مدیریت آموزشی پژوهشی  

آموزش و  يپژوهش ها،بررسی رابطه ادراك از محیط یادگیري)1394(ینوده د،یرش -5

  دانشور رفتار،يریادگی

خراسان  ییدر عصر شکوفا یاموزش يآموزش و فضاها گاهیجا) 1393(کوشازاده، نودهی و بینش  -6

  پژوهشنامه خراسان بزرگ،بزرگ

حس  تیکودکان در تقو یآموزش يطهایسبز مح ينقش فضا) 1395(سیاوش پور؛شادلو؛ نودهی-7

  علوم محیطی، رازیدو، شهر ش هیناح ییمدارس ابتدا: يمورد یبررس)تعلق به مکان 

ادارات آموزشوپرورش استان خراسان  رانیمد يبهرهور يشاخصها ییشناسا) 1398(مقدم ؛ نودهی  -8

  یآموزش تیریو مد يفصلنامه رهبريرضو

 يازهایمعلمان کودکان با ن یبا تنش شغل یرابطه نقش شغل یبررس )1398(یعباس ،ی، نوده یعباس -9

.و مشاوره یتیدر آموزش علوم ترب شیفصلنامه پوژهیو  

و  یدانش در دانشگاه فن تیریمدل مد یطراح) 1397(ینوده ،زنده دل  ،معقول  ، ینهاردان-10

  .یآموزش يپژوهش در نظامها،نیکارآفر تیبا راهبرد آموزش ترب  يحرفها

تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم جاللی فر,نودهی ,قناعتی -11

  مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، پزشکی سبزوار

کاربرد مدل شرون الوسون جهت 1396(قی یصد ،یقیصد،  يالر يرطاه، ن،نودهییابرچ،  -12

اطالعات و دانش  تیریفصلنامه مدشابورین یدانش در دانشکده علوم پزشک تیوضع یابیارز

  یشناس

ورپرو  زشمودر آ مانیزفرهنگسازشموآ لئهمدارا) 1398(جاوید مهر،معقول نودهی بینش-13  

  .یآموزش ينظامها پژوهش درنظزیه داده بنیاد، لمداز  دهستفاا بايضور نسااخر
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14Nodehi et al (2013) Reviewing the mediating role of relation quality on 

the relationship between bonds of relationship marketing and loyalty, 
Preapratorjournal.ISI 

15- Nodehi et al (2013) Relationship between learning organization and 

knowledge management. International research Journal of applied and 
basic Science.ISC 
16-Nodehi and Nahardani(2013) Relation between Spiritual Intelligence 

and Job Satisfaction”, Journal of Social Issues &Humanities.ISC 

-17 Khazaee;Nodehi; Jodi and hoseini(2014) challenges and solution in 

training an employmentdevelopment ,Tindian j.sci.re .isi 
18Mohammaddust and nodehi (2015) Self-efficacy, work task Motivation 

and Burnout in Iranian primary school`s teachers, International Journal of 
Education and Applied Sciences,no 102. 
19Nodehi and Baradaran(2014)the study of implementation of 

knowlegemanaement, international journal of economic research.isi 
20Jalilvand ,Kramati, NodehiBagherinia,A Survey of Relationship 

between Islamic Tolerance of Managers and Organizational Health, 
International Journal of Management, Accounting and Economicstisc 
21Nodehi, Nobahar )٢٠١٥( Formulation of competency standards of high 

school principals،European online journal of natural and social science. 

22Kazaee-nodehi-rahmani-padid 2015  ( A study on challenges  cultural 

changes facing Iranian organizations ،، European online journal of natural 

and social science. 

23Nodehi,. NaderzadehGavareshki,.Amiri (2016( Discussing the job 

stressors of high-school principals of the city of Bojnurd،International 
journal of social science and psychology 
24Javidmehr,Maghool,Nodehi,Binesh2017Desiging the organizational 

cultural model based on the grounded theory emphasizing on 
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25-Nodehi et al (2013) Devising a customer's satisfaction model for 

Mashhad Etka Chain Stores ،European Journal of Scientific Research.ISI. 

26Jahani1, Nodehi2, Akbari 2015 Effect Of The PC (Philosophy For 

Children As A Content Approach) On Moral Gudgment Of sixth Grade 
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27Khorashahi, Nodehi( 2020) EXPLORING THE COMPETENCIES OF 

SCHOOL EDUCATION SUPERVISORS: A QUALITATIVE STUDYPaiarches 
journal of archaology of Egypt. 
 

مقاالت همایشی) د  

 

نودهی -خزاعی 1  2014
-  

 تیرینو در مد يابزار تیریمد يداشبورد ها

سازمانها کیاستراتژ  
چالشها و راهکارها تیریمد یالملل نیکنفرانس ب  

-جاللی-ی نوده 2  2014  
 یو بلوغ عاطف ینید یباورھا نیب رابطھ

ان،یدانشجو  
يعلوم رفتار یالملل نیکنفرانس ب نیسوم  

شاره-نودهی 3  2014  
و رفتارشھروندي  یمذھب ريیجھت گ رابطھ

رانیدب یسازمان  
International Congress on Culture 
and Religious Thought 

4 
-نبوي-پورعلی

 مرادي نودهی
1394 

بررسی کارکردهاي جامعه پذیري سیاسی دردانش 

تعلیم وتربیت دراناموزان ونقش نهادهاي   

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی بارویکرد 

اسالمی وتاکید برپژوهش هاي نوین-بومی  

5 
-خان جان -حسینی

 نودهی
1394 

بررسی تحلیلی اصول و مبانی تربیت از منظر قران 

 کریم

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی بارویکرد 

نویناسالمی وتاکید برپژوهش هاي -بومی  

6 
خورسندي خان 

نودهی-جان  
1394 

نقش معلم در تربیت اجتماعی کوذك از منظر نهج 

 البالغه کریم

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی بارویکرد 

اسالمی وتاکید برپژوهش هاي نوین-بومی  

7 
رعطا ياسد،ینوده  

 پوراکبر
 

 يو نواور تیدر خالق رانیو نقش مد گاهیجا

یسازمان  

فرهنگ و توسعه  تیریمد یالملل نیبکنفرانس 

ياقتصاد  

نودهی -بهشتی 8  1394 
در مراکز  یسازمان یمدل تعال یضرورت طراح

یبهداشت  
یو علوم انسان تیریمد یالملل نیکنفراس ب  

نودهی-سهرابی 9  1394 
 تیریو نقش آن در مد تیو اهم یآموزش يتکنولوژ

اثربخش يریادگیندیفرا  

 ،علومیروانشناس یپژوهش یعلم شیهما نیاول

جامعه یشناس بیو آس یتیترب  

10 

انیپرن  

ینوراله  

ینوده  

 
 میدر دانشگاه حک یمنابع انسان تیریمد یابیارز

يسبزوار  

در  يو حسابدار تیریمد گاهیجا یکنفرانس مل نیاول

کسب و کار، اقتصاد و نینو يایدن  

نودهی-زید ابادي 11 يپرور نیجانش تیریمد تیاهم یبررس    
 یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیدوم

و یمطالعات اجتماع ،یو روانشناس  

نودهی-نوبهاري 12 یآموزش يدر سازمانها یخلق دانش منابع انسان    
و  يحسابدار ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 اقتصاد

یسازمان يریادگیحاصل  رندهیگ ادیسازمان    13 یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا شیهما نیدوم   

14 
-شایان تبار=چاهه

نودهی-ابویسانی  
 

در اموزش  رندهیادگیسازمان  يکاربست مولفه ها

به دوره  نینو يکردیضمن خدمت معلمان رو يها

آموزش ضمن خدمت، يها  

کنفرانس ره اوران دانش نیسوم  

نودهی-شریفان 15 داریو توسعه پا ینینقش آموزش در کارافر   نینو تیریمد علومسومین همایش    

-پوراکبرنودهی 16   
خدمات  تیفیدر ارتقاء ک يفکر هیسرما گاهیجا

،یاموزش  
یآموزش تیریمد یمل شیهما  

نودهی-کیوانلو 17 اثربخش يو رهبر یاسالم تیریمد ياستراتز   یو انسان یعلوم اسالم   

18 
-بینش-ارمین

 نودهی
 

معلمان در  یتینقص و روش ترب

ییویجان د دگاهیاز د ريیادگییاددهیندیفرآ  
نور سبزوار امیپ  

نودهی-عطار 19 دار،یآموزش و توسعه پا   کنفرانس ره اوران دانش نیسوم   
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یخزاع-نودهی 20   
توسعه چرخه هاي نوآوري و آینده پژوهی با 

 رویکرد آموزش هاي مهارتی

 یسومین همایش ملی و دومین همایش بین الملل

يمهارت اموز  

نودهی-خزاعی 21  2014
-  

 يو اقتصاد یاسیچالشها و موانع تحقق حماسه س

مقابله با آن،  يو راهکارها  

و  یاسیحماسھ س یالملل نیکنفرانس ب نیاول
و  تیریمد کردیبا رو( یحماسھ اقتصاد

یحسابدار ) 

علمی-نودهی 22   
نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم هاي نوین 

 مدیریت هوشمند تجاري و سازمانی

بین سکوت سازمانی و اخالق حرفه بررسی ارتباط 

 اي

ینوده-یدهان-امیپ 23  ااولین همایش ملی خانواده و مسایل نوپدید 1395 
رابطه سبک زندگی اسالمی در تحقق اقتصاد 

 مقاومتی

24 
-یرضازه-یدهان

عجم-ینوده  
...پژوهش هاي نوین ایران و جهان در مدیریت 1396  

در  یاسالم یرانیا یزندگ يسبک ها یبررس

یرانیا يخانواده ها    

    

25 

   یحسن نوده

 ينرجس مالنوروز

صابره   -

انیخورشاه  

1396 
 یشغل تیمقابله با استرس با رضا يها وهیرابطه ش

شابوریشهر ن ییمعلمان زن مقطع ابتدا  

در  نینو قاتیمطالعات و تحق یمل شیهما نیسوم

رانیا یو روانشناس یتیحوزه علوم ترب  

26 

دمهریمحمود جاو  

معقول  یعل    

  - نیمسلم چراب  

- یحسن نوده    

استعداد تیریاز مد یفرهنگ سازمان يریپذ ریتاث 1396  

توسعه و  يسراسر یپژوهش یکنگره علم نیچهارم

و  یشناس ،جامعهیو روانشناس یتیعلوم ترب جیترو

رانیا یاجتماع یعلوم فرهنگ  

27 

محمدرضا عباس 

 پور 

يمولو يمهد  

یحسن نوده    

یدرنظام آموزش رانیمد یشغل تیرضا تیاهم 1395 21در قرن  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیسوم   

28 

یرنگان نیمحمدحس  

ياحمد اکبر    

یتورج صادق    

یحسن نوده    

 مرادي

1394 
 قیهنر، دانش و توانش به عنوان ملزومات توف

یآموزش رانیمد  

انقالب  تیرینقش مد یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 ت،یریمد( یدر هندسه قدرت نظام جهان یاسالم

)يحسابدار ت،یاقتصاد، فرهنگ، امن است،یس  

29 

 يخورسند ریام

 -خان جان  - یثان

ینوده  

2014
-  

 نیاسترس معلم زانیبر م یذهن آگاه ریتاث یبررس

شهرستان قوچان ییمدارس استثنا  

 کردیبا رو یعلوم انسان یالملل نیکنفرانس ب نیاول

نینو يبر پژوهش ها دیو با تاک یاسالم - یبوم  

30 
-امرویی-نودهی

 فانی
 کنفراس بین المللی مدیریت فرهنگ و توسعه  2014

تبین نقش و جایگاه مشارکت نیروي انسانی در 

 کیفیت زندگی کاري

نودھی، مژگان  31
 قاسمی حسین آبادی

دانشگاه  انیدانشجو ییو کمرو یافسردگ سهیمقا 1398

و مختلط یتیتک جنس يها  

و توسعه یعلوم انسان یکنفرانس مل نینخست  

نودھی، معصومھ  32
حارث آبادی، محبوبھ 
 یوسفی

1397 .  یلیتحص شرفتیپ زشیعوامل موثر برانگ یبررس

شهرستان  يسبزوار میدانشگاه حک انیدانشجو

 سبزوار

جامعه در حوزه  يکنفرانس توانمندساز نیسوم

یو مطالعات روانشناس یعلوم انسان  

احمدی فدافن، حسن  33
 نودھی، احمد اکبری

بر  یزندگ يآموزش مهارت ها ریتاث یبررس 137

پنجم  یهیدر دانش آموزان پسر پا يدواریام

96-95 یلیشهرستان کاشمر سال تحص  

کنفرانس  نیو سوم یالملل نیکنگره ب نیدوم

و  یجامعه در حوزه علوم انسان يتوانمندساز

یتیمطالعات ترب  

احمدی فدافن، حسن  34
 نودھی، احمد اکبری

 یزندگ يآموزش مهارت ها ریتاث یبررس 1396

پنجم  یهیدر دانش آموزان پسرپا يبرتفکرانتقاد

95-96یلیشهرستان کاشمر سال تحص  

و مطالعات  یعلوم انسان یالملل نیکنفرانس ب نیسوم

یفرهنگ  
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  :طرح ها) ه

پایان (طراحی رویکرد مناسب ارزیابی درونی کیفیت آموزشی مراکز تربیت معلم ) 1377(نودهی  -1

 ).نامه ارشد

سازمانی مدارس متوسطه نظري درآموزش طر احی مدل مناسب خودارزیابی تعالی ) 1388(نودهی  -2

  ).رساله دکتري(و پرورش

  ه استراتژیک دانشگاه حکیم سبزواريتدوین برنام) 1392(ودهی و کیذوري ن -3

  ارزیابی میزان تحقق مدیریت دانش در دانشگاه حکیم سبزواري -4

  يسبزوارموردي از دانشگاه حکیم: طراحی مدل دانشگاه ناب -5

  بندي عوامل نگهداشت اعضاي هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواريبررسی و رتبه  -6

  فناوري هاي نویندانشگاه  کیبرنامه استراتژ نیتدو) 1395( ینوده -7

  

  

  

، نودهینیخوش ب 35  1400  
بر هراس  نیوالد یطالق عاطف ریتاث یبررس

نوجوانان یاجتماع  

کودك و  ینیبال یروانشناس یمل شیهما نیاول

 نوجوان

ياخطار ینوده  36  1400  

شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس در دانشجویان دانشگاه 

  حکیم سبزواري

  

و  یتیترب ،علومیپژوه ندهیآ یکنفرانس مل نینخست

یروانشناس  

37 
 ینوده روفیانی ح 

2 
1400  

در  یبر افسردگ يتعلل ورز ریتأث یبررس

يسبزوار میدانشگاه حک انیدانشجو  

 یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نینهم

یفرهنگ یاجتماع ،مطالعاتیروانشناس  

یرادپور، نوده 38  1400  

و سالمت روان با نقش واسطه  يرابطه هوش معنو

:  يمطالعه مورد(حل مسئله  يسبک ها يا

دانشگاه  اتیمرد و زن دانشکده ادب انیدانشجو

)يسبزوار میحک  

 یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نینهم

یو فرهنگ یاجتماع ،مطالعاتیو روانشناس  

39 

 ،یحسن نوده

صدر،  یصادق

ینیاشهرائ  

1400  
 انیدانشجو یبر رفتار بهداشت تیابطه شخص

يسبزوار میدانشگاه حک  

و  یتیعلوم ترب ،یپژوه ندهیآ یکنفرانس مل نینخست

یروانشناس  

یحسن نوده ،یجنگ 40  1400  
و عزت نفس در  ییرابطه خود آرا یبررس

يسبزوار میدختر دانشگاه حک انیدانشجو  

و  یتیعلوم ترب ،یپژوه ندهیآ یکنفرانس مل نینخست

یروانشناس  

41 
زهرا  ،ینوده

یاحسان  
1400  

( ییزناشو يتمندیبر رضا تیمعنو ریتاث یبررس

 میمتاهل دانشگاه حک انیدانشجو ينمونه مورد

)سبزوار  

 یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نینهم

یو فرهنگ یاجتماع ،مطالعاتیو روانشناس  

42 
 يدیوح ،یفیشر

ینوده،یقاسم  
1400  

و اضطراب  نیسالمت روان والد نیرابطه ب یبررس

شهرستان سبزوار ییدانش آموزان ابتدا یلیتحص  

مشاوره و  ،یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب نیدهم

یتیعلوم ترب  
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  )عنوان 100بیش از ( و دکتري ارشدپایان نامه کارشناسی و مشاوره راهنمایی )و

 ارزیابی مدیریت منابع انسانی دانشگاه حکیم سبزواري 

  موردي از دانشگاه حکیم سبزواري:ارزیابی فرهنگ مطلوب دانشجوییطراحی الگوي 

  اسفراین دانشگاه پیام نوررا در  فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده رابطه 

 بررسی رابطه  سازمان یادگیرنده و نقش آن در خالقیت کارکنان  

  آموزشی دانشگاه علوم بررسی رابطه  مهارتهاي روابط انسانی و بهبود عملکرد مدیران معاونت

 پزشکی

 بررسی رابطه باورهاي دینی و بلوغ عاطفی دانشجویان 

 بررسی عوامل فرسودگی شغلی مربیان فنی و حرفه اي 

 بررسی رابطه تعالی سازمانی و معنویت سازمانی در مدارس متوسطه  

 بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی و کارایی کارکنان بانک  

 دیریت زمان و  اپربخشی گروهی کارکنان هالل احمربررسی رابطه  مهارت هاي م  

 بررسی رابطه بین سبک تفکر ومیزان پذیرش تغییر در بین مدیران مدارس  

 رابطه مدیریت سرمایه اجتماعی و مدیریت بحران در هالل احمر 

 رابطه بین فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان شعبات بانک صادرات استان خراسان شمالی  

  فرسودگی شغلی و هوش هیجانی با سالمت روان در بین معلمان مقطع راهنماییبررسی  

 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ومدیریت استعداد درشرکت لوله گستراسفراین 

 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی  

 نفس   گراي اجتماعی، برعزت بررسی اثر بخشی آموزش در محیط یادگیري سازنده

 وزان دخترآم دانش

 مقایسه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه در دانش آموزان آموزش پذیر قوچان  

 بررسی تاپیر آموزش رویکردهاي یادگیري بر انگیزش دانش اموزان جوین  

 بررسی تاپیر شادکامی بر پذیرش اجتماعی دانش اموزان سبزوار  

 یرواناثربخشی روش مشاوره شغلی به سبک یادگیري کرومبولتز مربیان ش 

 اموزش مجازي در دانشگاه فرهنگیان بررسی امکان سنجی استقرار 

 در شهرستان سبزوار ارزیابی کیفیت اموزشی مدارس بر اساس مدل سرکووال 

 رابطه رهبري تحولگراي مدیر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی شهرستان زاوه 

 رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و تعالی سازمانی مدارس 
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  و تعالی سازمانی مدارس فرهنگ سازمانیرابطه 

 رابطه خودکارامدي و خویشتن شناسی با سالمت روان معلمان 

 رابطه هوش معنوي و ذهن آگاهی بر قصد کارافرینی دانشجویان 

 بررسی اثربخشی تدریس سمپاد از دیدگاه دبیران و دانش آموزان 

 و سایر 

 

:برگزاري کارگاه ها)ز  

برگزاري سه دوره کارگاه بهره وري و نتایج آن براي مدیران و کارکنان دانشگاه حکیم سبزواري -1   

برگزاري دو دوره کارگاه بهره وري و نتایج آن براي مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد-2   

آزادبرگزاري کارگاه بهبود فرایندها و روش بهبود انجام کار براي مدیران و کارکنان دانشگاه  -3  

برگزاري کارگاه آشنایی با تحول اداري براي فرمانداري سبزوار و توابع-4  

برگزاري اقدام پژوهی براي اساتید دانشگاه آزاد سبزوار-5   

برگزاري کارگاه بازنگري سرفصل هاي دروس براي اساتید دانشگاه آزاد سبزوار  -6  

نشگاه حکیم سبزواريبرگزاري کارگاه برنامه ریزي استراتژیک براي مدیران دا -7  

برگزاري کارگاه آشنایی با نرم افزار لیزرل براي اساتید دانشگاه حکیم سبزواري-8   

برگزاري کارگاه مدیریت دانش  براي فرمانداري سبزوار ادارات شهرستان-9  

برگزاري کارگاه مدیریت دانش  براي فرمانداري جغتاي ادارات شهرستان -10  

ادارات شهرستان و ي  براي فرمانداري سبزواربرگزاري کارگاه دورکار-11   

برگزاري کارگاه شناخت دانش و پیشرفت هاي روز دنیا  براي فرمانداري جغتاي و ادارات تابعه-12  

زواربرگزاري کارگاه تکریم ارباب رجوع براي مدیران و کارکنان شهرداري سب-13  

رورش سبزواربرگزاري هشت دوره  اقدام پژوهی براي معلمان آموزش و پ-14  

برگزاري ارزیابی درونی براي کارشناسان آموزش و پرورش-15  

برگزاري کارگاه توسعه در آموزش و پرورش براي کارشناسان آموزش و پرورش -16  

برگزاري کارگاه رفتار سازمانی براي مدیران کارخانه سیمان سبزوار -17  

وزش و پرور ش به صورت کشوريبرگزاري کارگاه تعالی سازمانی مدارس براي مدرسان آم -18  

برگزاري کارگاه برنامه ریزي استراتژیک براي مدرسان آموزش و پرورش به صورت کشوري -19  

مدیران وزارت نیرو براي یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده برگزاري کارگاه  -20  

ادارات شهرستان و  براي فرمانداري سبزوارفرهنگ سازمانی  برگزاري کارگاه  -21  

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواري یبرامدیریت زمان کارگاه   يبرگزار-22  

 و سایر




