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  )آذر( صدیقه:                    نام      

 :   صائميان   نام خانوادگي

 تهران -1336:         سال تولد    

 0046284966:             کد ملي 

 

 تحصيالت   :

 1392دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری  – ،گرایش بازاریابی بین المللی دکتری مدیریت بازرگانی  -

 1380کزیمرشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران   دانشکده علوم اجتماعی وروان-مدیریت آموزشی  کارشناسی ارشد -

 1365دانشگاه تهران -دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی  -مدیریت دولتی  کارشناسی -
-  

 :   تجربيسوابق 

 تا کنون 1391از  مجله مدیریت گذاری رئیس شورای سیاست -

 تا کنون 1384از  انجمن مدیریت ایران قائم مقام دبیر کل -

 تا کنون 1392از عضو هیات مدیره جمعیت توسعه علمی کشور -

 1397رئیس هیات مدیره اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و نچاری سازی از سال  -

 1397رئیس شورای عالی و عضو هیات مدیره شبکه مشاوران مدیریت و  مهندسی ایران از سال  -

 تا کنون 1395عضو هیات مدیره موسسه پژوهش های نوآور برتر پاسارگاد از سال  -

 1397عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در همایش ارتباط علوم انسانی و صنعت  -

 1397تا  1395کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی از سال دبیرعلمی اولین تا سومین  -

 1397تا  1395دبیرعلمی اولین تا سومین جایزه مسیئولیت اجتماعی مدیریت از سال  -

 1397دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش با رویکرد توسعه  -

 1397عضو هیات علمی چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی  -

   تا کنون 1380از  آلمان  TUV Rheinlandشرکت  رسمی مدرسسرممیز و  -

 1394تا  1393مشاور ارشد وناظر کیفی پروژه های سند تحول جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از  -

  1394 –  مشاور معماری سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی -

 1393اردیبهشت -ممیزی نظام تحول سازمانی در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران  -

 1391-مشاور تدوین ساختار بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  -

در انجمن مدیریت ایران  IWA2 و ISO10015مشاور ارشد طراحی و استقرار استاندارد بین المللی مدیریت آموزش  -

1392 

 –مدرس ومشاور ارشد طراحی و استقرار نظام جامع آموزش برای مدیران و کارشناسان ارشد پاالیشگاه های کشور  -

1390-1391 

 1391معاونت پژوهشی ریاست جمهوری  –مشاور ارشد طرح ممیزی رشته تحول و نوآوری  -

 رزومه    
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 1391 –مشاور ارشد طراحی و استقرار نیاز سنجی آموزشی در شرکت پلی اکریل اصفهان  -

 در موسسه فرهیختگان دانشگاه تهران   IWA2مشاور ارشد طراحی و استقرار استاندارد آموزشی بین المللی  -

 1390در شرکت پیشگامان کویر یزد   ISO10015 د بین المللی مدیریت آموزشمشاور ارشد طراحی نرم افزار استاندار -

- 1391 

 1391نفت و گاز اروندان  برنامه ریزی استراتژیک در شرکتمدرس ومشاور ارشد  -

 1391در فرهیختگان دانشگاه تهران   IWA2مشاور ارشد طراحی و استقرار استاندارد  -

مشاور ارشد شرکت مگفا دراجرای پروژه طراحی و استقرار شایستگی های مدیران و نیازسنجی مدیران و کارشناسان  -

 1391 -92ستادی شهرداری

-   

 نفت و گاز اروندان  در شرکت  ISO 10015طراحی و استقرار نظام جامع آموزش براساس استاندارد و مدرس  مشاور ارشد -

1389 

  1389تهران گانه شهرداری 22مناطق طراحی و استقرار نظام جامع آموزش برای  پروژهمشاور ارشد اجرای  -

  ISO 10015ش بر اساس استاندارد تدوین و استقرار نظام آموز –در زمینه طراحی سرمایه گذاری مسکن  مشاور شرکت -

 1389تا 1388-

نظام آموزش بر اساس  و  DACUMمدل نیازسنجی تدوین و استقرار –در زمینه طراحی فوالد خوزستان  مشاور شرکت -

 ISO 10015  -1388استاندارد 

 

 سوابق علمي:
 1397مدرس دانشگاه خاتم  از سال  -

  1388 -1380آزاد واحد تهران مرکزی از مدرس دانشگاه  -

 1393تا  1380و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی از  دانشکده حسابداری و مدیریت -عالمه طباطبائیمدرس دانشگاه  -

 کنفرانس ملی و بین المللی  40گذاری، عضو هیات رئیسه و دبیر علمی و داوری مقاالت بیش از  رئیس شورای سیاست -

 1393اسفند  11 –مرکز پژوهشگاه نیرو  –کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری عضو هیات علمی  -

 93اسفند  13مرکز همایش های صدا وسیما  -دبیرعلمی کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع -

مرکز همایش های دهکده المپیک  –گذاری دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی  عضو شورای سیاست -

 1393اسفند  3و 2

 1393عضو هیات علمی کنفرانس عضو هیات علمی همایش مسئولیت های اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی  -

 1393گذاری کنفرانس توسعه و تعالی کسب و کار آذر  عضو شورای سیاست -

رزمی) عضو هیات علمی و سخنران همایش فرصت های پنهان و واکاوی توسعه علمی ، پژوهشی و صنعتی دانشگاه خوا -

 1393خرداد  4 –عنوان سخنرانی مدیریت در هزاره سوم( 

 1393تیر  6 -عضو هیات علمی و سخنران دومین همایش زنان کارآفرین )جزیره کیش( -

 1393مرداد 17و  16 – 21گذاری همایش مدیریت در قرن  عضو شورای سیاست -

مرداد  22-، پتروشیمی و پاالیش و پخشکنگره مدیریت توسعه در صنعت نفت ، گاز  "عضو هیات علمی و سخنران  -

1393 

در همایش سراسری مدیران  جمعیت هالل  ISO10013سخنران مدیریت مستند سازی بر اساس استاندارد بین المللی  -

 1393اول شهریور –احمرجمهوری اسالمی ایران 
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گذر از پارادایم آموزش کارکنان به یادگیری سازمانی ) مد روز یا افق آتی توسعه منابع  "سخنرانی در پنل تخصصی  -

 1393دی  23 –انسانی( دانشگاه شهید بهشتی 

 1392گذاری و هیات علمی سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور  عضو شورای سیاست -

 1392کیش(  ) جزیرهعضو هیات علمی و سخنرانی در همایش شهر ایده آل  -

 1391 –عضو هیات  علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک  -

 1391 -عضو هیات علمی همایش مدیریت هوشمند -

 1391 -رئیس علمی کنفرانس برند و آموزش  -

 1390 –  89عملکرد کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک وو ششمین  عضو کمیته علمی پنجمین  -

 1389 –عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک  -

 –اثربخشی آموزش و آموزش اثربخش  -های استاندارد آموزش عضو کمیته علمی و دبیر کنفرانس تخصصی تبیین نظام -

 1389شهریور 

 1389–تژیک اعضو کمیته  علمی هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استر -

 1389مهر   –گذاری و کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش  عضو شورای سیاست -

تدوین و استقرار نظام آموزش بر اساس استاندارد  –مشاور شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز در زمینه طراحی  -

ISO10015-1388   

 شیراز – 1388خرداد  30و  29 -دبیر علمی  کنفرانس ملی چالش های اثربخشی آموزشی -

 1388مرداد  –گذاری کنفرانس نظام خالقیت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش  عضو کمیته علمی شورای سیاست -

 1388 –عضو کمیته علمی کنفرانس سرمایه های فکری  -

 1388مهر  29و28 –ن کنفرانس بین المللی مدیران آموزش گذاری و کمیته علمی  اولی عضو شورای سیاست -

 –گذاری و کمیته علمی کنفرانس بین المللی مانیتورینگ و توسعه فرآیند آموزش در سازمان ها  عضو شورای سیاست -

 1388آذر 

 1388آبان  –تژیک اعضو کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استر -

 1388دی  –عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک  -

 ISO10015-1387تدوین و استقرار نظام آموزش بر اساس استاندارد  –در زمینه طراحی  مشاور بانک ملت  -

 1387خرداد  22و 21عضو کمیته علمی دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی  -

  1387آذر  26و  25برون سپاری آموزش  –دبیر علمی دومین کنفرانس تبیین استاندارد های آموزش  -

 1387آبان  –عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک  -

 28و  27 "موضوع آموزش و توانمند سازی منابع انسانی "در نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی سخنرانی  -

 1386آذر 

 1386خرداد  31و  30ضو کمیته علمی اولین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی ع -

       1386بیر علمی اولین کنفرانس تخصصی تبیین نظام های استاندارد آموزش بهمن د -

 1386 -عضو مشاورین استقرار نظام جامع آموزش در سازمان تربیت بدنی -

 1385-1384از سال  –رمایه گذاری نفت و گاز ایران مشاور آموزشی شرکت س -

آذر  26الی 24-عضو کمیته علمی اولین کنفرانس فناوری اطالعات و ارتباطات توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -

1383- 
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و تجارت جهانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه   (TQM)عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت  -

 .1383شهریور  31الی  30-ریزی کشور مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری 

اول الی سوم دیماه  –عضو کمیته مشاوران علمی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت توسط دانشگاه صنعتی شریف  -

1383. 

 .1383آذر  25و 24- "ملی مشاورین مدیریت وتوسعه"بیر اولین کنفرانس د -

 1382بهمن –توسط دانشگاه تهران  –پیشنهادات  عضو هیات علمی چهارمین کنفرانس نظام -

 1382سازمان ملی بهره وری از سال   عضوکمیته دبیران اجرائی -

 1380مدیریت دولتی سال   عضو هیات علمی اولین همایش مدیریت مشارکتی توسط مرکز آموزش -

-  
 

 

 :ی بين المللي ، کنفرانس ها شرکت در همایش ها

 )Workshop on Quality Awards for the Public Sectorجایزه کیفیت در بخش عمومی " کارگاه آموزشیدرشرکت   -

27–30 October 2014), Singapore " 
 1386آذر  –دبی  –دومین کنفرانس بین المللی ممیزی و سرممیزی استانداردهای کیفیت شرکت در -

 .1382اسفند  -آلمانTUVاز شرکت  ISO9001:2000سمینار آشنائی با مفاهیم و استانداردهای  -

  1382آذر  – IATAتوسط شرکت بین المللی  Change Managementسمینار  -

 22از  (APO)توسط سازمان بهره وری آسیائی    ISO9001:2000دوره بین المللی ممیزی و سرممیزی استانداردهای  -

و همچنین گواهی آموزشی   ثبت شده بین المللی از    APOدر مالزی و دریافت دو گواهینامه از سازمان    2004مارس  27تا

 انگلستان. NEVILLE     CLARKEموسسه 

 .  June 2004 8در تاریخ  BICSIبین المللی و حرفه ای   سمینار انجمن -

 . 1380خرداد–بازرگانی سفارت کانادا   انادا ، توسط  بخش های ورود به بازار کسب و کار ک سمینار راه -

 . 2002آلمان اکتبر    TUVسمینار مدیریت فرآیند و تعیین شاخص های اندازه گیری توسط شرکت   -

  1374تهران  -  EROPA سازمان   توسط « پانزدهمین کنفرانس اداره امور دولتی و توسعه پایدار»شرکت در  -

 های متخصصین بهره وری دوره پیشرفته پرورش توانائی»   -
 Development of Productivity specialists Advanced Program)  ( 

  هندوستان - نو دهلی  در - ژاپن در مستقر  Asian Productivity Organization  (APO )سازمان توسط    

 .2000 دسامبر 22 ازتا    

شده  ثبت  بین المللی گواهینامه انگلستان و اخذ   از« Neville Clarkeتوسط موسسه  9000مستند سازی ایزو»سمینار -

 .1374مهر     –

 

 :در زمينه های کارگاه آموزشي و دوره -سمينار 100بيش از برگزاری 

استانداردهای   -ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی  –نیاز سنجی آموزشی  –برنامه ریزی آموزشی  -دیریت آموزشم

ممیزی داخلی  -10015ممیزی استانداردایزو   -  (DACUM)مدل نیازسنجی دیکوم -   ISO10015بر اساس  آموزش

تکنیک  -کارآفرینی-روانشناسی کار –مدیریت منابع انسانی  - IWA2استانداردآموزشی  –نظام جامع آموزش 

شایستگی ها و توسعه برند  -کاستراتژی مدیریت و برنامه ریزی - فنون مذاکره –های ارتقاء انگیزش سازمانی 

تکنیک های  –بازاریابی تکنیک های ارتباطی در  –بازاریابی سبز وبرتری های آن  –رفتار مصرف کننده  –  شخصی
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 کار تیمی  -فرهنگ جانشین پروری –مربیگری  –و تصمیم سازی  تصمیم گیری  فنون  - و حل مساله خالقیت 

 -مهارتهای زندگی –مدیریت نگرش   -مدیریت زمان  -اثربخش ارتباطاتمدیریت  –مدیریت استرس  -اثربخش 

 ISO10013مستند سازی بر اساس استاندارد بین المللی  –مدیریت تحول در هزاره سوم 

وزارت راه و  -وزارت امور خارجه  –وزارت صنعت ، معدن و تجارت  –های بزرگ از جمله  ها در سازماناین سمینارها و دوره 

شرکت  -شرکت ساپکو -شرکت سایپا -شرکت ایران خودرو  – سازمان تامین اجتماعی -وزارت نیرو -وزارت بهداشت  –ترابری 

بانک  –بانک ملت –بانک کشاورزی  –بانک ملی  –رت بانک تجا -شرکت صنایع هلیکوپتر سازی  -سازمان هوافضا -ایساکو

دانشگاه خواجه نصیرالدین  –دانشگاه تربیت معلم  –دانشگاه تربیت مدرس  –دانشگاه شهید بهشتی  –بانک صادرات  -کارآفرین 

شرکت پاالیش و پخش  -معاونت خانواده ریاست جمهوری  –دانشگاه تهران  -(و شهرستانهادانشگاه آزاد ) تهران  -طوسی

 -شرکت راهبران پتروشیمی –شرکت پتروشیمی رازی  -شرکت پاالیشگاه شازند -شرکت پاالیشگاه تبریز –فرآورده های نفتی 

مرکز آموزش مدیریت دولتی   -شرکت ایران گاز –شرکت ایریتک  -سازمان ملی استاندارد ایران  –شرکت ملی گاز ایران 

 –همراه اول  شرکت –شرکت شاسی ساز  –شرکت خدمات مهندسی ایران خودرو  -روندان شرکت نفت و گاز ا –خراسان 

سازمان مدیریت و برنامه  –شرکت فوالد مبارکه  –شرکت ملی فوالد خوزستان  –شرکت پارت الستیک  –به گستر یزد شرکت 

 –شرکت سرمایه گذاری مسکن  –شرکت پرسی گاز  –شرکت ایرانول  –شرکت نفت پاسارگاد  –شهرداری تهران  -ریزی کشور

شرکت –شرکت همکاران سیستم  –شرکت شیر پاستوریزه پگاه  –کمیته امداد امام خمینی  -سرمایه گذاری نفت و گازشرکت 

شرکت توگا) پروژه نیروگاهی  –سازمان مدیریت صنعتی شیراز  –سازمان مدیریت صنعتی  –شرکت بیمه ایران   -سیمان تهران 

خاک آزمایشگاه فنی و مکانیک  -سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور -سازمان هوا فضا –یریت واحد خراسان انجمن مد -مپنا(

شرکت برق منطقه ای –مرکز تحقیقات راهبردی  -شهرداری نوشهر –گروه صنعتی سپاهان اصفهان  -شرکت پلی اکریل –

و ... اجرا شده  -– شهرداری تهران 137مرکز   -مرکز آموزش و پژوهش استان گلستان  -شرکت پیشگامان کویر یزد –کرمان

 است .

 

  : کتبچاپ 
انتشارات دارالفنون -مهندس الیاد فیروز آذر -دکترجواد فقیهی پور –مولفین دکتر آذر صائمیان  "مدیریت فرهنگ سازمانی "کتاب  -

1397 

 1397دارالفنون  تاراشانت –جواد فقیهی پور دکتر -سمیه فقیهی پور -مولفین آذر صائمیان "قدرت برندینگ شخصی "کتاب -

انجمن مدیریت ایران  –دکتر یونس نظری  -دکتر منوچهر منطقی –مترجمین دکتر آذر صائمیان  "مسئولیت اجتماعی شرکت ها "کتاب -

1396 

  1395 –مهندس مسعود نیازمند  -دکتر محسن قدمی –مترجمین دکتر آذر صائمیان  -"و شیوه مربی گری رهبرانهنر "کتاب  -

 1394جواد  فقیهی پور، انتشارات دارالفنون.  –آذر صائمیان دکترمولفین  – "آنالین شخصی برندینگ  "کتاب -

انتشارات گروه کارشناسان ایران  (Juran’s Quality Handbook)جلدی هندبوک جوران  5عضو شورای مترجمین کتاب  -

   1386تا1385-1386سال

 .1375  تهران -انگلیسی به فارسی(« ) مدیریت اداری، بازرگانی، صنعتی ، مالی» چاپ کتاب دیکشنری  -

 

 تاليفات :مقاالت علمي ، پژوهشي و 

 مقاله علمی  درمجالت و روزنامه ها 150بیش از  چاپ -

 پژوهشی با عنوان : –مقاله علمی  -

- The effect of specialized components on personal Brand Model Based on Individual 

Competencies, Sedigheh Saemian ,Dr.Seyyed Maاmoud Hossini,Dr Behroz Dorri, Dr.Farokh 
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Ghouchani,Dr.Akram Hadizadeh Moghadam, E.M.T, Applied mathematices in Engineering 

managementand technology 2(3) 2014, 247-257, www.amiemt-Journal.com 

بررسی "دکتر مقدسه محمدیان ، دکتر صدیقه صائمیان ، فرزانه شاهرخی ، حمید میر معینی   پژوهشی، –علمی  مقاله -

 AENSI Journals Advances in Enviromentalعلمی پژوهشیمجله  "مدل پویای هوش رقابتی در شرکت های بیمه 

Biology,No8(10),Page1320-1330,Jun 2014.. 

، صدیقه صائمیان ، سید محمود  "تبیین الگوی توسعه شایستگی های برند شخصی  "پژوهشی با عنوان  –علمی  مقاله -

داشگاه شهید ، حسینی، بهروز دری، فرخ قوچانی،اکرم هادیزاده مقدم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی

 .1393بهار  17سال پنجم شماره  ،بهشتی

، "شناسائی عوامل موثر بر شایستگی های برند شخصی در حوزه سرمایه های انسانی "ان پژوهشی با عنو –مقاله علمی  -

صدیقه صائمیان ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ، سال اول شماره 

 .1393، زمستان  3

، صدیقه  "گی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی فردیبررسی تاثیر مولفه های فرهن "پژوهشی با عنوان -مقاله علمی -

صائمیان ، مقدسه محمدیان، حمید میر معینی ، فرزانه شاهرخی ، فصلنامه مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد واحد علوم 

 .1392زمستان  22تحقیقات ، سال هفتم شماره 

های تخصصی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی  بررسی تاثیر مولفه "پژوهشی با عنوان –تائیدیه چاپ مقاله علمی  -

 .1392صدیقه صائمیان ، از فصلنامه علوم مدیریت ایران ، انجمن علوم مدیریت ایران ، "فردی

صدیقه صائمیان ، دکتر سید محمود حسینی از  "مدل ها و رویکردهای شایستگی "پژوهشی با عنوان  –مقاله علمی  -

 .1392انسانی ، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ، سال فصلنامه آموزش و توسعه منابع 

، صدیقه صائمیان ، دکتر سید محمود  "نظریات و دیدگاه ها و تاریخچه برند شخصی "ترویجی  با عنوان –مقاله علمی   -

 .1392حسینی ، مجله توسعه مهندسی بازار، سال 

 

 عضویت در مجامع:

 عضویت درانجمن نخبگان ایران  -

 جمعیت توسعه علمی ایران  هیات مدیره  عضویت در -

 عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران -

 عضویت در انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی -

 عضویت درانجمن صنفی روزنامه نگاران ایران -

 عضویت در انجمن روزنامه نگاران زن ایران  -

 امریکا.  BICSIعضویت درانجمن  -

 عضویت درانجمن ایرانی مطالعات زنان  -

 (IFJ )عضویت در کنفدراسیون روزنامه نگاران بین المللی  -

 نگاران  وهنرمندان  عضویت درصندوق اعتباری حمایت ازنویسندگان،روزنامه  -

 دبی -شورای بازرگانی ایرانیان  یت درعضو -     
 
 

 :يزو جوادريافت لوح 

 1397و  1396فرهنگ سازمانی  دریافت لوح تقدیر از کنفرانس ملی  -

 1397دریافت لوح تقدیر از کنفرانس بین المللی مدیریت دانش  -

http://www.amiemt-journal.com/
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 1396دریافت لوح تقدیر از کنفرانس مدیریت استراتژیک  -

 1395دریافت لوح تقدیر از کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی  -

 1391 –دریافت لوح تقدیر از کنفرانس برند و آموزش  -

 1390 –دریافت لوح تقدیر از کنفرانس مدیریت عملکرد  -

 1389آذر  23و22 –دریافت لوح تقدیر از سومین کنفرانس تبیین نظام های استاندارد آموزش  -

 1388مهر –دریافت لوح تقدیر از کنفرانس بین المللی مدیریت آموزش  -

 1387خرداد  –وزش دریافت لوح تقدیر بمناسبت ارائه مقاله دربرتر در دومین  مدیران آم -

  1387آبان  –اختصاصی از سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک  Panelدریافت لوح تقدیر برای اداره  -

  1387آذر   E-Learningدریافت لوح تقدیر از اولین کنفرانس  -

ا در سازمان های دولتی و در دومین همایش ملی نظام پیشنهاده Panelدریافت لوح تقدیر بمناسبت ارائه مقاله و اداره  -

  1387آبان  –موسسات 

 1387آذر  –دریافت لوح تقدیر و تندیس بمناسبت ارائه مقاله در کنفرانس برون سپاری در آموزش  -

 1387خرداد  –دریافت لوح تقدیر بمناسبت ارائه مقاله دربرتر در دومین همایش مدیران آموزش  -

دریافت لوح تقدیرو تندیس بمناسبت ارائه مقاله برتر در دومین  کنفرانس بین المللی ممیزین و سرممیزین  سیستمهای  -

 2006نوامبر  12و11 –مدیریتی 

 30 –دریافت لوح تقدیر و تندیس بمناسبت ارائه مقاله برتر در اولین همایش مدیران آموزش در سازمانهای تولیدی و خدماتی  -

 1386ماه خرداد 31و 

 1386بهمن  –دریافت لوح تقدیر بمناسبت ارائه مقاله در کنفرانس استانداردهای بین المللی آموزش  -

در مرکز آموزش عالی  ISO9001:2000دریافت لوح تقدیر بمناسبت تدریس، طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت  -

 – . 1386کمیته امداد 

های  مقاله برتر در نخستین کنفرانس بین المللی ممیزین و سرممیزین  سیستم دریافت لوح تقدیرو تندیس بمناسبت ارائه -

 1384دیماه  5و 4 –مدیریتی 

آذر  -دریافت لوح تقدیر بمناسبت ارائه مقاله در گردهمائی بزرگ مدیران   صنعتی با موضوع فرهنگ صنعتی و راهکارهای آن  -

1382. 

 .1382بهمن  –دریافت لوح تقدیر بمناسبت ارائه مقاله دراولین همایش منطقه ای مدیریت کیفیت فراگیرو نقش آن در آموزش  -

 .1378مرداد  -درمجله مدیریت موفق « زنان مسئول جامعه » انتخاب شده توسط مجله مدیریت موفق به عنوان  -

 . 1376تهران  -نهاد ریاست جمهوری ایران   های پژوهش زن برگزیده ایران توسط دفتر 750انتخاب شده به عنوان  -

در سال « مدیریت  دیکشنری » دریافت لوح از ریاست جمهوری اسالمی ایران آقای سید محمد خاتمی بمناسبت چاپ کتاب  -
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