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 مقاالت چاپ شده در مجالت: 

 گرایش –رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی ردیف
تاریخ اخذ 

 مدرک
 نام مؤسسه و محل اخذ آن

 ----- آموزش عالي -كارآفريني دكتری 1
  –دانشگاه آزاد اسالمي 

 قزوين واحد

 11/6/78 بازاريابي –مديريت بازرگاني  كارشناسي ارشد 2
  –زاد اسالمي دانشگاه آ

 واحد رشت

 مازندران –دانشگاه شمال  11/4/72 توليد صنعتي –مهندسي صنايع  كارشناسي 1

 زبان تاریخ چاپ نام مجله عنوان ردیف

 فارسي 78شهريور  ماهنامه مهندسي مديريت بازاريابي كروی 1

 فارسي 77انآب ماهنامه مديريت بازاريابي كروی  2

 فارسي 78آبان  ماهنامه كارآفرين ديدگاه مشتری و مزيت رقابتي 1

4 
بهره مندی از ديدگاه مشتری برای دستيابي به 

 مزيت رقابتي
 78آبان  ماهنامه مهندسي مديريت

 فارسي

 علمي پژوهشي

5 

تأثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر جهت گيری 

ای ه كارآفريني از طريق نقش ميانجي قابليت

 پويا

 

National Academy of 

Managerial Staff of 

Culture and Arts 

Herald 

 

2117 
 انگليسي

 علمي پژوهشي

6 

 
 های كليدی كارآفريني شايستگي

چهارمين كنفرانس بين 

المللي و ملي مديريت، 
 فارسي 1411خرداد 

mailto:majid.sabkara@gmail.com
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 حسابداری و حقوق

8 

 كردي( به عنوان روي)سازمان يشركت ينيكارآفر

  يداخل یعملكرد نوآور یبرا کيژاسترات

 (ي)درون سازمان

 يكنفرانس مل نياول

و تجارت  تيريمد

کيالكترون  

 يفارس 1411 ريت

7 
 يستگيمطالعه شا یبرا يمفهوم قيمدل تحق

 انيدانشجو نانهيكارآفر یها

 نيكنفرانس ب نيهشتم

 یها پژوهش يالملل

يو علوم انسان تيريمد  

رانيدر ا   

 يفارس 1411 ريت

8 

به  یبخش هتلدار کياستراتژ یها كنشوا

چهارچوب اصالح شده  ی: به سو18 ديكوو

 يبحران پاندم تيريمد

 يمل شيهما نيدهم

و  تيريمد یها پژوهش

رانيدر ا يعلوم انسان  

 يفارس 1411 ريت

11 
 ازي: مهارت مورد نينيكارآفر یها يستگيشا

 یعملكرد تجار یبرا

 يالملل نيكنفرانس ب نياول

عتو صن تيريمد  
 يفارس 1411شهريور

11 
های بازاريابي  : استراتژی18هم رقابتي و كوويد 

 مشاركتي بنگاه با بنگاه در بحران همه گير

دومين همايش ملي 

تحقيقات ميان رشته ای 

 در مديريت و

علوم پزشكي   

 يفارس 1411شهريور

12 

معجزه  يحل راه ينيكارآفر یها يستگيشا ايآ

كوچک و متوسط  یبنگاه ها تيموفق یآسا برا

 شود؟ يدر حال توسعه محسوب م یدر كشورها

دومين همايش ملي 

تحقيقات ميان رشته ای 

در علوم مهندسي و 

 مديريت

 يفارس 1411شهريور 

11 
رسانه اجتماعي يک استراتژی در توسعه 

 مديريت ارتباط با مشتری

سومين كنفرانس بين 

المللي مديريت، 

 گردشگری و تكنولوژی

 يفارس 1411دی

14 

طراحي الگوی استراتژيک توسعه شايستگي 

های كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه جامع 

علمي كاربردی، مورد مطالعه: مراكز آموزشي 

 دانشگاه جامع علمي كاربردی استان گيالن

فصلنامه علمي پژوهشي 

جامعه شناسي سياسي 

 ايران

 1411پاييز 
 فارسي

 علمي پژوهشي

15 

A multi-objective location-routing 

problem model for multi-device relief 

logistics under uncertainty using meta-

heuristic algorithm. 

Journal of Applied 

Research on 

Industrial 

Engineering. 

Nov. 2021 
 انگليسي

 علمي پژوهشي

16 

Applying Sustainable Development to 

Economic Challenges of Small and 

Medium Enterprises after 

Implementation of Targeted Subsidies 

in Iran. 

Mathematical 

Problems in 

Engineering. / vol 

2021 

2021 
 انگليسي

 علمي پژوهشي

18 
Vehicle Routing Problem in Relief 

Supply under a Crisis Condition 

considering Blood Types. 

Mathematical 

Problems in 

Engineering. / vol 

2021 
 

2021 
 انگليسي

 علمي پژوهشي
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 :افتخارات کسب شده     

 

 : وابق آموزشیس

  كنون.  تا 78دانشگاهي بندرانزلي از سال  كاربردی جهاد مركز آموزش علميتدريس در 

  78الي  78ازسال  دانشگاهي فومن مركز آموزش علمي كاربردی جهادتدريس در. 

 بندرانزلي واحد تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي.  

  موسسه آموزش عالي كوشيارتدريس در. 

 نور تدريس در دانشگاه پيام. 

 88تا  81اربردی تايدواترخاورميانه سال ش علمي كتدريس در مركزآموز . 

 :تالیفات

  :مهارتها 

 دارای گواهينامه دوره های:      

 از سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور. آمادگي شغليدارای گواهينامه رسمي  -

 دانشگاه جامع علمي كاربردی.مهارت های عمومي مركز تربيت مدرس  دارای گواهينامه دوره آموزشي -

امانه سجاد مراكزآموزش علمي روسا، كارشناسان امورمدرسان و كارشناسان سدارای گواهينامه دوره آموزشي  -

 .كاربردی استان گيالن

 از مركزآموزش صنايع چوب و كاغذ ايران. پروسس صنايع چوبدارای گواهينامه دوره آموزشي  -

 از مركزآموزش صنايع چوب و كاغذ ايران. قوانين و مقررات سازماني دارای گواهينامه دوره آموزشي -

 از مركزآموزش صنايع چوب و كاغذ ايران.اشت و آتش نشاني ايمني، بهد دارای گواهينامه دوره آموزشي -

از دانشگاه جامع علمي  آشنايي با قوانين، وظايف و دستورالعملهای تاسيس مراكز رشد و نوآوریدارای گواهينامه   -

 كاربردی

 .1186در سال  EPT گواهينامه زبان انگليسي دارای  -

 در انجمن جامعه شناسي سياسي ايران. MAXQDA نرم افزار  اب گواهي دوره آموزشي تحليل داده های كيفيدارای  -

 از دانشگاه عالمه طباطبايي. گراندد تئوریدارای گواهينامه دوره آموزشي  -

 از انجمن جامعه شناسي سياسي ايران. آينده پژوهيدارای گواهينامه دوره آموزشي  -

 سازمان مربوطه سال عنوان کسب شده ردیف

1 

 "رييس برگزيده استان در بزرگداشت كسب مقام 

ربع قرن فعاليت دانشگاه جامع علمي كاربردی استان 

 نگيال

 ني كاربردی استان گيالدانشگاه جامع علم 1186

 دانشگاه جامع علمي كاربردی استان گيالن 1184 استان گيالنكزآموزشي ارييس برگزيده مر 2

1 
برتر مراكز علمي كاربردی  كسب مقام مركز

 جهاددانشگاهي
1182 

 موسسه آموزش عالي علمي كاربردی جهاد

 دانشگاهي كشور

 زبان تاریخ چاپ عنوان  ردیف

1 
های ارتقای  دانشگاه و استراتژی"چاپ كتاب 

 "های كارآفريني دانشجويان شايستگي
 فارسي 1411تابستان 

 فارسي 1411پاييز  "مديريت آموزشي"چاپ كتاب  2
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 ( از موسسه لترينای يونان.HSE-MSدارای گواهينامه بين المللي ) -

 ( از موسسه لترينای يونان.ISO14001:2015( )EMSدارای گواهينامه بين المللي ) -

 از موسسه لترينای يونان. های كاری ارگونومي طراحي ايستگاه گواهينامه بين الملليدارای  -

 

 :اجراییسوابق پژوهشی و 

 نام مؤسسه  ردیف
تاریخ 

 شروع
 عنوان  تاریخ پایان

1 
 صنايع چوب وكاغذ ايران

 كا () چو 
1174 1174 

چگونگي مكانيزه و سيستمي شدن برنامه ريزی 

تعميرات و نگهداری، پياده سازی و اجرای آن در 

 و كاغذ ايران )چوكا(شركت چوب 

2 
مركزآموزش علمي كاربردی 

 جهاددانشگاهي فومن
 مديريت و خدمات اجتماعيمديرگروه آموزشي  1178 1178

1 
مركزآموزش علمي كاربردی 

 اهي بندرانزليجهاددانشگ
1178 1188 

 سرپرست  مركزآموزش علمي كاربردی جهاد

 دانشگاهي بندرانزلي

 ادامه دارد 1181 سازمان هالل احمر 4
هالل احمر  تيجمع يياجرا یشورا يعضو اصل

 يشهرستان بندرانزل

 بندرانزلي شهرستان ييدانشجو ونيسيكم يعضو اصل 1188 1178 فرمانداری بندرانزلي 5

 1188 1178 داری بندرانزليفرمان 6
مبارزه با مواد مخدر شهرستان  يعضو ستاد فرع

 بندرانزلي

 1188 1178 فرمانداری بندرانزلي 8
 بندرانزلي شهرستان یادار یشورا يعضو اصل

 

 1188 1178 فرمانداری بندرانزلي 7
 از منكر يعضو ستاد امر به معروف و نه

 بندرانزلي شهرستان 

 1188 1178 نزليفرمانداری بندرا 8
 شهرستان يفرهنگ عموم یشورا يعضو اصل

 بندرانزلي

 1188 1178 فرمانداری بندرانزلي 11
 جوانان شهرستان يستاد سامانده يعضو اصل

 بندرانزلي

 بندرانزلي شهرستان رعامليپدافند غ تهيعضو كم 1188 1178 فرمانداری بندرانزلي 11

 بندرانزلي اقوام و فرق و مذاهب شهرستان یشورا عضو 1188 1178 فرمانداری بندرانزلي 12

11 
مركز آموزش علمي كاربردی 

 جهاد دانشگاهي بندر انزلي
1178 1188 

شورای آموزشي  مركزآموزش علمي كاربردی  رييس 

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

14 
دانشگاه جامع علمي كاربردی 

 گيالن
1/12/81 6/12/81 

مين نمايشگاه كميته كارگاه های آموزشي دو عضو

 اشتغال و توسعه كارآفريني گيالن

15 
دانشگاه جامع علمي كاربردی 

 استان گيالن
1184 1188 

اصلي شورای انضباطي دانشگاه  جامع علمي  عضو

 كاربردی استان گيالن

16 
دانشگاه جامع علمي كاربردی 

 استان گيالن
1185 1187 

اصلي شورای مشورتي دانشگاه  جامع علمي  عضو

 دی استان گيالنكاربر

18 
دانشگاه جامع علمي كاربردی 

 استان گيالن
1185 1187 

اصلي كميته كارآفريني دانشگاه  جامع علمي  عضو

 كاربردی استان گيالن

 بندرانزلي شهرستان عضو اصلي شورای ورزش همگاني  1188 1186 فرمانداری بندرانزلي 17

 دانشگاهي گيالن ن پشتيباني سازمان جهادمعاو 1187 1188 دانشگاهي گيالن سازمان جهاد 18
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21 
دانشگاه جامع علمي كاربردی 

 استان گيالن
1187 1188 

عضو شورای آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه 

 جامع علمي كاربردی استان گيالن

 

21 
مركز آموزش علمي كاربردی 

 جهاد دانشگاهي بندر انزلي
 ادامه دارد 1188

مركزآموزش علمي كاربردی   مدير دفتر كارآفريني

 دانشگاهي بندرانزلي جهاد

22 
مركز آموزش علمي كاربردی 

 جهاد دانشگاهي بندر انزلي
 ادامه دارد 1188

شورای آموزشي  مركزآموزش علمي كاربردی  عضو 

 دانشگاهي بندرانزلي جهاد

21 
مركز آموزش علمي كاربردی 

 جهاد دانشگاهي بندر انزلي
 ادامه دارد 1188

  تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاهشورای  عضو 

 دانشگاهي بندرانزلي مركزآموزش علمي كاربردی جهاد

24 
مركز آموزش علمي كاربردی 

 جهاد دانشگاهي بندر انزلي
 ادامه دارد 1188

مركزآموزش علمي كاربردی   پژوهشيشورای  عضو 

 دانشگاهي بندرانزلي جهاد

 ايران وری انجمن مديريت بهرهعضو  داردامه اد 1411مهرماه  ايران وری انجمن مديريت بهره 25


