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ارائه مقاله بهبود کیفیت آموزش از طریق استقرار رویکرد مدیریت کیفیت جامع  --15

گیالن  نیازسنجی اموزشی توانمند سازي روستاییان-– 16

گیالن در توانمند سازي روستاییان-رفه اي  و کمیته امداداستفاده از توانمندي سازمان اموزش فنی و ح-17

  گیالنسکونت گاه هاي روستایی و عشایري- فرهنگیبرنامه ریزي و توسعه اجتاعی--18

گیالن ور براي روستاییان-اموزش فنی و حرفه اي به روش بازار مح-19

الن گیارتقاي مدیریت نوین روستایی- نقش سازمان اموزش فنی و حرفه اي در-20

 

طرحهاي پژوهشی  در همکاري 

) مجري دکتر ابراهیم صالحی( حرفه اي در کاریابی بررسی میزان اثربخشی آموزش هاي فنی و  -15
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:  سوابق اجرایی  

  1376تا  1372مربی آموزشی از سال  -



 تا 1378کارشناس تجهیز و توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران از سال  -

1381 

  1382تا  1381رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران از سال  -

 1389تا 1382معاون فنی و آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران از سال  -

 دبیر کارگروه اشتغال اداره کل  آموزش فنی و حرفه اي مازندران -

 )برش –جوش ( فناوري هاي نوین در صنعت  دبیر اجرایی اولین همایش ملی نقش -

 عضو کمیته ارزیابی آموزشهاي کوتاه مدت -

 عضو هیئت پنج نفره استان -

 استان ITدبیر کمیته تجهیز و راه اندازي مرکز  -

 جانشین مدیر کل -

 عضو کمیته برنامه ریزي آموزشگاه هاي آزاد استان -

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران در ISO9001:2000نماینده مدیریت در برقراري استاندارد   -

 اجتماعی –عضو کمیته اجرایی همایشهاي نقش آموزشهاي فنی و حرفه اي در تحوالت افتصادي  -

 جانشین مدیر کل در کمیته ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران -

 دبیر کمیته بهره وري اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران -

 میته برگزاري چهارمین و  پنجمین و ششمین المپیاد مهارتمسئول ك -

 عضو کمیته داوران مسابقات مهارت -

 رئیس کمیته درجه بندي مراکز استان -

 عضو کمیته ورزشی  -

 1392تا  1389از سال مدیر کل دفتر امور آموزش روستایی  -

 عضو کمیته انتخاب و انتصاب مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه اي سازمان -

 ینده سازمان جهت حضور مستمر در بازنگري و اصالح  قانون کارنما -

 رئیس گروه برنامه ریزي درسی کشاورزي -



 تا کنون 1392مدیر کل دفتر طرح و برنامه هاي درسی سازمان از سال  -

 دبیر شوراي برنامه ریزي سازمان -

 عضو کمیته اطالع رسانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت کشور -

  آموزشقائم مقام معاونت  -

 عضو کمیسیون دائمی قرارگاه مهارت آموزي نیروهاي مسلح -

 معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور -

:  سوابق تدریس

 بهمن ساري 22در مرکز  73تا  72آموزش تراشکاري از سال   -

 در دانشگاه هاي شمال و آمل) 2و  1(تدریس درس تحقیق در عملیات  -

 دانشگاه هاي شمال و آمل  تدریس درس برنامه ریزي تولید -

 تدریس درس تجزیه تحلیل سیستم ها و روشها -

 ساري) ع(تدریس کارآفرینی و پروژه در مرکز آموزش عالی امام محمد باقر  -

 بهمن ساري  22در مراکز  74لغایت  73آموزش هیدرولیک پنوماتیک از سال  -

 بهمن ساري و نور 22در مراکز  76لغایت  74آموزش برق صنعتی از سال  -

خزر ریس  –آنتی بیوتیک  –آمل فوالدین  –آموزش در صنایع و کارخانجات استان از قبیل چوب و کاغذ مازندران  -

 ك-الکتروپنوماتی –پنوماتیک  –در رشته هاي هیدرولیک  –فیبر بابلسر  –تخته فشرده شمال  نوشهر- نورد -–

 81تا   76برق صنعتی از سال  –مکانیک عمومی 

 تا کنون 1378تدریس دروس تخصصی و کارگاهی در دانشگاه شمال از سال  -

 براي کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران  ISO9001:2000تدریس دوره  آموزشی استاندارد  -

 فنی و حرفه اي مازندرانبراي کارشناسان اداره کل آموزش  TQMو  EFQMآموزش دوره  -

 کشاورزيدرسی ریزي رئیس گروه برنامه  -

 اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردي -

 



سوابق آموزشی 

 14/2/88در تاریخ  شغلی  توجیهی مشاوره و هدایت آموزشی- شرکت در کارگاه آموزشی- -

 27/3/88در تاریخ  "نیازسنجی نیروي انسانی"توجیهی  –کارگاه آموزشی  -

 15/4/84در تاریخ اه مشاوره اي اخالق حرفه اي کارگ -

 20/6/86تا  11/6/86دوره آموزشی وظایف و نقشهاي سرپرستی از تاریخ  -

 8/9/86تا  20/8/86از تاریخ  GISدوره آموزشی  -

 6/11/86تا  27/10/86دوره آموزشی غیر حضوري ترویج و توسعه فرهنگ نماز از تاریخ  -

 4/6/1387تا  4/6/1387یخ دوره آموزشی مدیریت ریسک از تار -

 5/6/1387تا  29/5/1387دوره آموزشی ایجاد و پرورش محیط کار خالق و نوآور از تاریخ  -

 5/9/1387تا  29/8/1387دوره آموزشی خالقیت و حل مساله از تاریخ  -

 5/12/1387تا  3/12/1387شورا و نظام پیشنهادها از تاریخ  يدوره آموزش -

 28/5/1388تا  17/5/1388اده از ظرفیتهاي ذهنی از تاریخ دوره آموزشی شناسایی و استف -

 3/8/1388تا  19/7/1388دوره آموزشی تفکر سیستمی در مدیریت سازمانها  از تاریخ  -

 23/8/1388تا  16/8/1388موزشی مدیریت تسعه و تحول سازمانی از تاریخ آدوره  -

 2/10/1388تا  1/10/1388دوره آموزشی سیستم پویا از تاریخ  -

 26/10/1387تا  21/10/1387ره آموزشی غیر حضوري آموزش خانواده از تاریخ دو -

 10/12/1389تا  1/12/1389دوره آموزشی اصول بازرسی از تاریخ  -

 12/12/1389تا  11/12/1389دوره آموزشی ارزیابی از تاریخ  -

 1/4/1389تا  30/3/1389دوره آموزشی مهارتهاي ارتباطی مدیران از تاریخ  -

 18/4/1391تا  17/4/1391از تاریخ  ي اعتبارسنجی مراکز دولتی سازمان آموزش فنی وحرفه اي دوره آموزش -

 30/7/1390تا  16/7/1390دوره آموزشی مهندسی فرایند آموزشی از تاریخ  -

 29/7/1388تا  29/7/1388از تاریخ ) ره(دوره آموزشی مبانی نظري اندیشه هاي سیاسی امام  -

 19/2/1391تا  19/2/1391از تاریخ  نرم و شیوه هاي مقابله با آن دوره آموزشی جنگ نرم تهدید -

 20/4/1391تا  20/4/1391دوره آموزشی جریان شناسی سیاسی و فرهنگی از تاریخ  -

 26/2/1391تا  26/2/1391دوره آموزشی نظام مدیریت اسالمی از تاریخ  -



 2/12/1390تا  2/12/1390دوره آموزشی تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی از تاریخ  -

 25/3/1391تا  25/3/1391دوره آموزشی تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی از تاریخ  -

 26/3/1391از تاریخ ) مدظله العالی(و مقام معظم رهبري) قدس سره(دوره آموزشی راهبردهاي فرهنگی امام راحل  -
 26/3/1391تا 

 18/11/1390تا  18/11/1390ت فقیه از تاریخ دوره نظام سیاسی اسالم بر مبناي والي -

دوره آموزشی مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزي فرهنگی با تاکید بر آموزه هاي دینی از تاریخ  -
 9/12/1390تا  9/2/1390

 25/11/1390تا  25/11/1390از تاریخ ) انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت(دوره آموزشی مهدویت و فرهنگ انتظار  -

 2/12/1390تا  2/12/1390دوره آموزشی بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور از تاریخ  -

  10/12/1385تا  30/11/1385دوره آموزشی اخالق اداري و مناسبات انسانی از تاریخ  -

 18/7/1386تا  8/7/1386دوره اموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداري از تاریخ  -

 23/7/1387تا 21/7/1387دیریت منابع از تاریخ دوره آموزشی م -

  12/2/1382تا  28/10/1382ویژه مازندران از تاریخ ) 2(دوره آموزشی مدیریت میانی سطح  -

 92/ 7/  21 از تاریخ کارگاه ملی یادگیري مادام العمر در ایران -

 

ابالغیات 

 فنی استان مازندرانعملیاتی و تجهیزات پنجمین دوره مسابقات مهارت  ،عضو کمیته اجرایی -

جانشین مدیر کل آموزش فنی وحرفه اي استان مازندران در کمیته ارزشیابی اداره کل آموزش فنی وحرفه اي  -

 استان

 کارکنان اداره کل فنی وحرفه اي استان مازندران) ضمن خدمت(عضو کمیته ارزیابی آموزش هاي کوتاه مدت  -

 ستانعضو کمیته رتبه بندي مربیان رسمی و پیمانی ا -

 16/1/83سال از تاریخ  1عضو کمیته پژوهشی به مدت  -

 جایگاه و نقش آموزش هاي فنی و حرفه اي در تحوالت اقتصادي-‹‹ عضو کمیته ملی دومین همایش ملی  -
 اجتماعی

عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی درسازمان  -

 

:  عالئق     



عالقمند به انجام کارهاي پژوهشی  -

ه هاي آموزشی و پژوهشی و الگوي ارزیابی عالقمند به تدوین برنام -

عالقمند به بستر سازي و فرهنگ سازي فرآیندها  -

عالقمند به همکاري در اجراي همایش هاي علمی  -

عالقمند به همکاري در فعالیت هاي ورزشی  -

 

:  آموزش هاي غیر رسمی طی شده  

 الکتروفرمینگ و اسپارك -

 2مدیریت میانی سطح  -

 از بازرسی لوله کشی گ -

 چرخه مدیریت بهره وري -

 کایزن عملیاتی -

 برنامه ریزي آموزشی -

 آمار -

 زبان انگلیسی -

- ICDL   3و 1و   2سه سطح 

 روش تدریس -

 روش تحقیق -

 آزمون برنامه توجیهی -

 مدیریت میانی -

 مشاوره اخالق حرفه اي -

 هیدرولیک  -

 پنوماتیک -



 الکتروهیدرولیک -

  PLCالکتروپنوماتیک و   -

 

 

:  عضویت ها  

 تا کنون 1381پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مازندران از سال  عضو کمیته ي -

 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران  -

 –والت اقتصادي نقش آموزش هاي فنی و حرفه اي در تح(( عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی  -

 ))اجتماعی

 بازرس جوش -

 

:  جوایز  

 زیر کار و امور اجتماعیتقدیر نامه از و  -

 تقدیرنامه از ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور -

 تقدیرنامه از استاندار مازندران -

 تقدیرنامه از مدیر کل دفتر بهسازي و نظارت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  -

 تقدیرنامه از مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان مازندران  -

 دیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهانتقدیرنامه از م -

کا بابت انتخابات دهم ریاست جمهوري نتقدیر نامه از فرماندار شهرستان    -      

     MACتقدیر نامه از سرپرست معاون آموزشی سازمان بابت همکاري دربرگزاري اجالس    -      
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