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مبانی سازمان و مدیریت،کارشناسی
مدیریت رفتار سازمانی ،کارشناسی
مدیریت منابع انسانی ،کارشناسی
روابط صنعتی ،کارشناسی
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها ،کارشناسی
سیستمهای اطالعاتی در مدیریت ،کارشناسی
بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت ،کارشناسی ارشد
تئوری های مدیریت پیشرفته ،کارشناسی ارشد
سیستم های اطالعاتی مدیریت پیشرفته ،کارشناسی ارشد
مدیریت استراتژیک صنعتی ،کارشناسی ارشد
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ،کارشناسی ارشد
کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت ،کارشناسی ارشد



فعالیتهای اجرایی

خرم دره و رفسنجان، رئیس دانشگاه کار در واحد های قزوین
عضو هیات امنا موسسه آموزش عالی غزالی قزوین
تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی رسام از سال،عضو هیات موسس و نماینده وزیر علوم
 تا کنون1390
1397  تا1391 تعاون و رفاه اجتماعی از سال،بازرس ویژه وزیر کار
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