رزومه
الف)مشخصات فردی

نام ونام خانو ادگی:شهرام اسکندری پور

وضعیت نظام وظیفه  :دارای پایان خدمت

سال تولد1357:

وضعیت تاهل:متاهل

تلفن تماس09122411190:

وضعیت اشتغال :شاغل

آدرس:زنجان،بلوار اشراق،دانشگاه فنی و حرفه ای ،آموزشکده

آدرس الکترونیکیsheskandari@tvu.ac.ir:

فنی الغدیر زنجان
ب) سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی

رشته – گرایش

نام دانشگاه

کارشناسی

علوم تربیتی-تکنولوژی

اراک

معدل
کل

17/72

سال شروع

نمره

سال خاتمه

پایان نامه/رساله
----------

1376

1379

آموزشی

کارشناسی ارشد

تحقیقات آموزشی-رتبه 7

تربیت معلم

کشوری در آزمون کارشناسی

تهران

18/42

19/50

بهمن1380

1383

ارشد سال1379

دکتری

علوم تربیتی-برنامه ریزی

تخصصی

درسی-کسب رتبه  12در

18.78

خوارزمی

19

مهرماه1392

1397

ازمون دکتری1392

عنوان پروژه

آشنایی با رسانه ها در کارگاه تکنولوژی آموزشی مدارس استثنایی استان مرکزی.

کارشناسی

استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد مینا

عنوان پایان نامه

ارزیابی درونی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی استان زنجان به منظور ارتقای کیفیت

کارشناسی ارشد آموزشی.
استاد راهنما :جناب آقای دکتر بهرام محسن پور
استاد مشاور :جناب آقای دکتر علیرضا کیامنش
عنوان تز دکتری تبیین عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای و طراحی الگوی مناسب برای ارزشیابی کیفیت
آموزشی .اساتید راهنما :جناب آقای دکتر غالمرضا حاج حسین نژاد ،جناب آقای دکتر مجید علی عسگری
استاد مشاور :جناب آقای دکتر علی حسینی خواه
اساتیید داور  :جناب آقای دکتر علیرضا کیامنش ،جناب آقای دکتر علی اصغر خالقی

1

ج) برگزیدگان جشنواره  ،مسابقات بین المللی و المپیاد های معتبر:
ردیف

رتبه

نام مسابقه /المپیاد/جشنواره

سال برگزیده شدن

1

پژوهشگر برتر وزارت علوم و دریافت لوح سپاس از وزیر محترم علوم

پژوهشگر برتر

1390

2

پژوهشگر برگزیده دانشگاه فنی و حرفه ای کل کشور

پژوهشگر برتر

1390

3

پژوهشگر برترآموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان

پژوهشگر برتر

1391

4

پژوهشگر برتر سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

پژوهشگر برتر

1385

5

بهترین طرح پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

بهترین طرح

1389

پژوهشی
6

پژوهشگر برتراداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

پژوهشگر برتر

1389

7

دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی در سال1382

اول

1382

8

دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک

اول

1379

9

دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه

اول

1383

خوارزمی

10

دریافت پایه تشویقی طبق نظر دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی
و حرفه ای براساس کسب باالترین امتیاز ارزیابی عملکرد بین کارکنان آموزشکده
الغدیر زنجان در سه سال متوالی

2

پایه تشویقی

1396/7/1

د) سوابق آموزشی(تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد  ،ضمن خدمت و بازآموزی):
ردیف

نام درس

1

روش های ارزشیابی آموزشی

2

رویکرد های کیفی در پژوهش

3

اصول و مقدمات تکنولوژی آموزشی

4

طرح های پژوهشی آزمایشگاهی

مقطع

کارشناسی ارشد

سال تحصیلی
نیمسال اول 1395

نام موسسه یا دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

تکنولوژی آموزشی

کارشناسی

نیمسال اول سال های

دانشگاه زنجان

تحصیلی  85و 86

5

آمار استنباطی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول1393

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

6

آمار توصیفی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول1393

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

7

طراحی،تولید و کاربرد مواد آموزشی

کارشناسی

1382تاادامه دارد

8

روش های تحقیق

کارشناسی

1382تاادامه دارد

9

کارورزی علوم تربیتی

کارشناسی

10

آمار و احتماالت ،نرم افزارهای آماری

کاردانی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی
زنجان
مرکز تربیت معلم شهید بهشتی
زنجان

نیمسال دوم -91

دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

1390
از سال  1386تا کنون

و ریاضی،کارآفرینی

الغدیر زنجان)

روش های تحقیق،اقدام پژوهی،مقاله

دوره های ضمن

نویسی،سنجش و اندازه گیری

خدمت فرهنگیان

12

آمار کاربردی برای کارکنان ادارات

کارکنان ادارات استان

13

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل

11

دانشگاه فنی (دانشکده فنی

 1382تا کنون

دوره های آموزش عالی ضمن
خدمت فرهنگیان استان زنجان

1390تا کنون

موسسه نوبانگ اندیشه

زنجان
کارشناسی روانشناسی

آماری

3

نیمسال اول1393

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

14

یادگیری الکترونیکی

15

آموزش مبتنی بر وب

16

تحلیل محتوای برنامه های درسی

کارشناسی روانشناسی

17

پایان نامه کارشناسی دانشجویان دانشگاه

کارشناسی علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

تکنولوژی آموزشی
کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

تکنولوژی آموزشی
نیمسال دوم 1395
1395

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
دانشگاه فرهنگیان

فرهنگیان

ه)سوابق پژوهشی
 -1تالیف /ترجمه کتاب:
ردیف

نام کتاب

کارفرما /طرف قرارداد

1

روش های تدریس یادگیری مشارکتی در آموزش بزرگساالن

نهضت سوادآموزی کل

2

شیوه های مدیریت استرس و کنترل رفتار

سال

تالیف/ترجمه

تالیف/ترجمه
1384

تالیف

کشور،
مبلغ قرارداد 5000000ریال

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی نیروی انتظامی،
مبلغ قرارداد12000000ریال

4

1395

ترجمه

 -2طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
ردیف

1
2

3

کارفرما

نام طرح

مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری سنتی بر پیشرفت

نهضت سوادآموزی

تحصیلی،خودکارامدی و مهارتهای اجتماعی سوادآموزان.

45000000ریال

بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و رابطه آن با روشهای مقابله

سازمان آموزش و

ای ،خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی .

پرورش استان زنجان

1384
1387

مجری طرح
مجری طرح

50000000ریال

بررسی عوامل و راهکارهای موثر بر کاهش برداشت های
غیرمجاز اینترنتی

دفتر تحقیقات

1393

مجری طرح

کاربردی ناجا
60000000ریال

ارزیابی از میزان تحقق اهداف و نحوه اجرای برنامه های مشارکتی

نهضت سوادآموزی

بین بخشی نهضت سوادآموزی استان زنجان.

17250000ریال

5

نظر سنجی از معلمان در مورد نحوه برگزاری برنامه های هفته معلم

سازمان آموزش و

6

ارزیابی درونی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی زنجان

سازمان آموزش و

(پایان نامه کارشناسی ارشد).

پرورش استان زنجان

4

سال اجرای طرح

سمت در طرح

1383
1382

مجری طرح
مجری طرح

پرورش استان زنجان
5000000ریال

7

8

9

10

1382-83

مجری طرح

3000000ریال

ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان زنجان در برنامه

سازمان آموزش و

سوم توسعه.

پرورش استان زنجان

رتبه بندی مناطق  14گانه آموزش و پرورش استان زنجان بر اساس

سازمان آموزش و

شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی.

پرورش استان زنجان

تحلیل آیین نامه های پژوهشی دانشگاهها ،سازمان ها و دستگاههای

سازمان مدیریت و

اجرایی استان زنجان.

برنامه ریزی

بررسی میزان تاثیر یادگیری مهارت های جرات ورزی به روش

سازمان آموزش و

مشاوره گروهی بر رفتار های جرات مندانه و عزت نفس دانش

پرورش استان زنجان

1385

همکار اصلی
طرح

1384

همکار اصلی
طرح

1382

همکار اصلی
طرح

1382

ناظر طرح

آموزان.
11

مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس روزانه،شبانه

سازمان آموزش و

روزی وروستا مرکزی دوره متوسطه ماهنشان.

پرورش استان زنجان

5

1383

ناظر طرح

12
13

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی دوره متوسطه اداره آموزش و پرورش

سازمان آموزش و

ناحیه 2زنجان.

پرورش استان زنجان

بررسی وضعیت موجود سازماندهی نیروی انسانی و عوامل موثر بر
آن در منطقه زنجانرود و ارائه الگوی مناسب.

14
15

اداره آموزش و پرورش
منطقه زنجانرود

بررسی تغییر و تحوالت جمعیتی دانش آموزان دوره متوسطه

سازمان آموزش و

شهرستان های ماهنشان و زنجانرود و عوامل موثر بر آن.

پرورش استان زنجان

بررسی تاثیر فعالیت های آموزشی ،پی گیری و پیشگیری بر سالمت

اداره آموزش و

دهان و دندان دانش آموزان دختر دوره ابتدایی ناحیه دو زنجان

1386

ناظر طرح

1384

ناظر طرح

1384

ناظر طرح

1385

پرورش ناحیه  2زنجان

فرا تحلیل تحقیقات انجام شده در طول ده سال اخیر در آموزش و

سازمان آموزش و

پرورش استان زنجان.

پرورش استان زنجان

17

ارزیابی عملکرد هسته گزینش آموزش و پرورش استان زنجان.

سازمان آموزش و

18

فرا تحلیل آثار اقدام پژوهی معلمان استان زنجان

16

ناظر طرح

ناظر طرح

1390

ناظر طرح

1387

پرورش استان زنجان

دفتر آموزش و

ناظر طرح

1396

پژوهش استانداری
زنجان

 -3مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر خارجی و داخلی :
ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

1

A Consideration of the parents’Child
rearing Methods and Their
Relationship With Stress Coping, Self
regulation and Educational
achievement Of The Junior High
School In Zanjan-Iran
بررسی عوامل و راهکارهای موثر بر کاهش
برداشت های مجاز غیر اینترنتی

International Journal
of Academic
Research in Business
and Social Sciences

2011,VOL2,ISS

3

بررسی میزان تاثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر تبلیغ دینی

4

شیوه های فرزند پروری والدین،روش های

2

UE3

فصلنامه دانش انتظامی زنجان

زمستان92

فصلنامه دانش انتظامی زنجان

تابستان 94

نام نویسندگان
شهرام اسکندری پور
(نویسنده مسئول)

شهرام اسکندری پور
(نویسنده مسئول)،ایرج
مقدمی،نصرت اله امیری
شهرام اسکندری پور
(نویسنده مسئول)
اکبر صالحی

مقابله با استرس و خود تنظیمی

فصلنامه روانشناسی

دوره پنجم ،ویژه

شهرام اسکندری پور

معاصر(علمی -پژوهشی)

نامه ،زمستان89

(نویسنده مسئول)،
اکبر حیدری ،محمد نبی لو

5

A Consideration Of The Rhythmic
Athletic Drills Upon Numerical
Memory Of Students Suffering From
Learning Disorders In Zanjan-Iran.

& Procedia-Social
Behavioral Sciences

2011,VOL 15

6

The Relationship Between Coping
Strategies,Goal Setting And
Competitive Anxiety With Athletic
Performance Of The Students In
Single And Group Teams.

& Procedia-Social
Behavioral Sciences

2011,VOL 15

سید نصراله سجادی،مجید
فراهانی،شهرام اسکندری
پور ،اکبر حیدری
سید نصراله سجادی،صغری
خانمحمدی،
شهرام اسکندری پور،

6

اکبر حیدری
،مجید جاللی

2011,VOL 15

Procedia-Social &
Behavioral Sciences

The Relationship Between Happiness
Dimensions And Athletic
Performance In The Male High School
Students In Iijrood (Zanjan-Iran).

7

2011,VOL 29

Procedia-Social &
Behavioral Sciences

The Effect Of Six-week Walk Upon
Static Balance And Flexibility Of The
Sedentary Old Aged 60-70 In Zanjan.

8

2011,VOL 30

Procedia-Social &
Behavioral Sciences

Effects of aerobic and anaerobic
exercise on anxiety of 60 anxious
students in Zanjan_Iran.

9

2011,VOL 30

Procedia-Social &
Behavioral Sciences

Effect of exercise on the level of
violence (aggression) in the
selected male students of wrestling

10

،اکبر حیدری،علی سیاح
،محمد نبی لو
شهرام اسکندری پور
،سید حسین موسوی

،شهرام اسکندری پور
اکبر حیدری
، افسانه امامی،اکبر حیدری
،شهرام اسکندری پور
هدایت حسنلو،علی سیاح
، افسانه امامی،اکبر حیدری
،شهرام اسکندری پور
هدایت،حبیب حسنی

and karate in Zanjan-Iran.

حسنلو
، افسانه امامی،اکبر حیدری

2011,VOL 30

Procedia-Social &
Behavioral Sciences

Effects of aerobic exercise on
anxiety.

11

2011,VOL 30

Procedia-Social &
Behavioral Sciences

The relationship between leadership
style coaches and athletes`performance
in soccer and basketball teams In

12

،شهرام اسکندری پور
 علی سیاح،صغری حمیدی
، افسانه امامی،اکبر حیدری
،شهرام اسکندری پور
علی سیاح
،ابوالفضل فراهانی
،شهرام اسکندری پور

Zanjan-Iran

2011, Vol.3,
No. 3

Electronic
Physician

 علی حامدی،اکبر حیدری

،نعمت اله جعفری
شهرام اسکندری پور

علی محمدی
شهرام اسکندری پور

A CONSIDERATION OF MORNING
EXERCISE IMPACT UPON MENTAL
HEALTH OF MALE AND FEMALE HIGH
SCHOOL STUDENTS IN DISTRICT 1 IN

13

ZANJAN CITY (2008-2009)

Oct 2013, Vol.
3,
No. 10

،مریم حمیدی

.

Feb 2013, Vol.
3,
No. 2

International Journal
of Academic
Research in Business
and Social Sciences

International Journal
of Academic
Research in Business
and Social Sciences

7

The Relationship between Religiosity
and General Health

The Effect of Influential Variables
on the Profound Congenital Deaf
Student’s Language A case
study)

14

15

16

A COMPARISON OF THE EXPERTS AND
CUSTOMERS’ VIEWPOINTS
REGARDING THE FACTORS
INFLUENCING SPORT TOURISM
DEVELOPMENT IN ZANJAN-IRAN

International Journal
of Academic
Research in Business
and Social Sciences

July 2011, Vol.
1, No. 2

17

بررسی تحول هویت جنسی کودکان

فصلنامه روانشناسی

دوره پنجم ،ویژه

حبیب حسنی،

معاصر(علمی -پژوهشی)

نامه ،زمستان89

شهرام اسکندری پور

18

CONSIDERATION OF THE
FACTORS INFLUENCING
SPORT TOURISM
DEVELOPMENT IN ZANJANIRAN

InternationalJournal
ofAcademicResearch
in Business and
Social Sciences

July 2011, Vol.
1, No. 2

اکبر حیدری،سید نصراله

19

Explaining Factors Affecting
Quality of Teaching at Technical
and Vocational University

Kastamonu
Education Journal

Jan2019,Vol:2
7,n.1

20

تبیین عوامل موثر بر کیفیت تدریس در دانشگاه
فنی و حرفه ای

دو فصلنامه نظریه و عمل
در برنامه درسی

اکبر حیدری،سید نصراله
سجادی،مجیدفراهانی،
شهرام اسکندری
پور،ابوالفضل مشکینی

سجادی،مجیدفراهانی،
شهرام اسکندری
پور،ابوالفضل مشکینی
شهرام اسکندری پور،دکتر
غالمرضا حاج حسین نژاد،
دکتر مجیدعلی عسگری و
دکتر علی حسینی خواه

پذیرش شده و در
حال چاپ غالمرضا حاج حسین نژاد،

شهرام اسکندری پور،دکتر

دکتر مجیدعلی عسگری و
دکتر علی حسینی خواه

 -4مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها  ،سمینار ها و همایش های ملی و بین المللی:
ردیف

عنوان مقاله

نام مجله /کنفرانس

سال انتشار/برگزاری

1

ارزیابی درونی؛ ضرورتی برای دانشکده ها و

اولین کنفرانس ملی

انجمن آموزش عالی ایران-

آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای

سیاستگزاری در

دانشگاه فنی و حرفه ای1397

آموزش عالی ایران
2

امنیت و شعائر اسالمی

بررسی میزان تاثیر فناوری اطالعات و

1388

ارتباطات بر تبلیغ دینی
3

4

تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی

شیوه های فرزند پروری والدین،روش های

سومین کنگره انجمن

مقابله با استرس و خود تنظیمی

روانشناسی ایران

بررسی تحول هویت جنسی کودکان

سومین کنگره انجمن
روانشناسی ایران

8

تهران انجمن روانشناسی ایران1389.

تهران انجمن روانشناسی ایران1389.

دانشگاه شهید رجایی.تهران

سومین همایش ملی

بررسی میزان نقش رهبری مربیان در آموزش

5

همایش ملی علم و

بررسی میزان تاثیر تصویر سازی ذهنی در

6

بسکتبال

پرتاب آزاد بسکتبال

نخستین همایش ملی

ارزیابی دیدگاهها در ارتباط با توسعه

سلطانیه

گردشگری

91شهریور-مشهد

تریز و نواوری،خالقیت

رابطه بین مهارت زبانی هوش و خالقیت

8

90مهر ماه-مشهد

تربیت بدون کالم

تعیین میزان کایفوز سینه ای و لوردوز کمری

9

آموزش
1390 دانشگاه گیالن.)گیالن(رشت

91سلطانیه

7

و ارتباط ان با برخی عادات روزانه
1389.آکادمی ملی المپیک.تهران

سالمت روانی

بررسی میزان سالمت روانی ورزشکاران

10

Istanbul,Turkey

3nd World
conference on
Educational
Science

The Relationship Between Happiness
Dimensions And Athletic Performance In The
Male High School Students In Iijrood
(Zanjan-Iran

11

3nd World
conference on
Educational
Science

A Comparison of participative learning with
traditional learning in terms of social skills,
educational achievement and self-efficacy in
literate learners in Zanjan.

12

3nd World
conference on
Educational
Science

A Consideration of the parents
child rearing methods and their
relationship with stress coping, self
regulation and educational
achievement of the junior high
school in Zanjan- Iran
Effects of aerobic exercise on anxiety

13

Effects of aerobic and anaerobic
exercise on anxiety of 60 anxious
students in Zanjan- Iran

15

2nd World
conference on
Psychology,
- Counselling &
Guidance

The relationship between leadership
style coaches and athletes performance in
soccer and basketball teams in
Zanjan-Iran

16

 فدراسیون آمادگی،تهران

کنفرانس بین المللی

1389 جسمانی و ایروبیک

آمادگی جسمانی و ایروبیک

A CONSIDERATION OF MORNING
EXERCISE IMPACT UPON MENTAL
HEALTH OF MALE AND FEMALE
HIGH SCHOOL STUDENTS IN

17

2011

Istanbul,Turkey
2011

Istanbul,Turkey
2011

Antalya,Turkey
2011
Antalya,Turkey
2011

Antalya,Turkey
2011

2nd World
conference on
Psychology,
- Counselling &
Guidance
2nd World
conference on
Psychology,
- Counselling &
Guidance

9

14

DISTRICT 1 IN ZANJAN CITY (2008)2009

18

بررسی نیمرخ مهارت های روانی ورزشکاران بسکتبال و

سمینار بین المللی سالمت

شیراز،مرکز تحقیقات

والیبال.

مدرسه

سیاستگذاری سالمت

و) عضویت در کمیته ها /انجمن های علمی /داوری مقاالت:
 عضو انجمن آموزش عالی ایرانعضو کمیته راهبری دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای کل کشور.عضو کمیته تخصصی دفتر تحقیقات کاربردی ناجا(استان زنجان). عضو کمیته علمی و داوری مقاالت کنفرانس ها و مجالت :عضو کمیته علمی و داوری مقاالت اولین همایش ملی "امنیت و شعائر اسالمی". عضو کمیته علمی و داوری مقاالت دومین همایش ملی "امنیت و شعائر اسالمی". عضو کمیته علمی و داور علمی مقاالت کنفرانس منطقه ای(ده استان کشور) کتابخوانی. عضو کمیته علمی و داور علمی مقاالت کنفرانس استانی آموزش و پرورش تطبیقی در قرن.21عضو کمیته جشنواره خوارزمی استان زنجان در سال.1391عضو کمیته پژوهشی آموزشکده فنی الغدیر زنجان. داور جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس دانشجویان تربیت معلم سراسر کشور(.)1383 مسئول کمیته پژوهش هیات ورزشی گلف استان زنجان.رییس هیات ورزشی گلف شهرستان زنجان.مسئول کمیته ساماندهی نیروی انسانی پروژه مهر سازمان آموزش و پرورش استان زنجان(.)1384عضو شورای پژوهش و فناوری مرکز علمی-کاربردی ورزش و جوانان استان زنجان(.)1395عضو دبیرخانه معلم پژوهنده سازمان آموزش و پرورش استان زنجان(.)1390مدرس دروس تئوری دوره مربی گری درجه  3فدراسیون گلف(.)1394عضو شورای فرهنگی-اجتماعی مرکز علمی-کاربردی ورزش و جوانان استان زنجان(.)1395-عضو کمیته تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان زنجان.

10

ز) مجموع ساعات دوره های بازآموزی،کارآموزی و ضمن خدمت مصوب طی شده:

 1800ساعت

ح)دارای گواهی نامه دوره (ICDLمهارت های هفت گانه کامپیوتری) و تسلط به نرم افزارهای
SPSS,MINITAB,PLS,AMOS ,LISREL
ط) دارای مدرک زبان MSRT

ی) سوابق اداری:
 مسئول طرح و برنامه آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان(.)1396 سرپرست امور اداری و پشتیبانی آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان.کارشناس پژوهش،فناوری و ارتباط با صنعت آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان.
 کارشناس تربیت بدنی و امور فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان.مسئول ورزش کارکنان آموزشکده های فنی استان زنجان با حفظ سمت(.)1396عضو کمیته پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان.-رابط آ موزشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان با امور توسعه الکترونیک سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

مسئول دفتر استاندارد سازی دانشگاه فنی و حرفه ای (آموزشکده های فنی استان زنجان).مسئول سیستم بکفا (برنامه ریزی و کنترل فرایند آموزش) سازمان آموزش و پرورش استان زنجان (.)1383-86-کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی آموزش و پرورش استان زنجان.

سوابق ورزشی:
دارای کارت مربی گری درجه  Dکنفدراسیون فوتبال آسیا. دارای کارت مربی گری  Grass Rootsدر رشته ورزشی فوتبال.مسئول امور مربوط به ورزش کارکنان آموزشکده های فنی استان زنجان(.)1396مربی تیم فوتسال منتخب دانشجویان دانشگاههای علمی-کاربردی استان زنجان در سال.1389 -مربی تیم فوتسال منتخب دانشجویان دانشگاه زنجان و راهیابی به المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور در سال.1390

 رییس هیات ورزشی گلف شهرستان زنجان و مسئول کمیته پژوهش هیات ورزشی گلف استان زنجان.کسب مقام قهرمانی در رشته فوتسال در بین اساتید و کارکنان دانشگاههای استان زنجان(.)139511

