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ارزيابي عملكرد ابعاد و شاخصهگای مگديريت نگگوآوری در صگگنعت تجهيگگگزات نيروگگگگاهي و تگامين انگرژی(مطالعگهموردی :شرکت مهندسگي و ساخت ژنراتور مپنا پارس) ،مقاله  ،4دوره  ،71بيست و پنج ،بهگار و تابسگتان  ،7154صگفحه
96-49
بررسي رابطه بين رفتار شهروهندی سازماني با عدالت سازماني در شرکت بيمه البرز ،همايش ملي دستاوردهای نگوين درحسابداری و مديريت ،بهمن ماه  -7154ايران ،تهران
بررسي تاثير مديريت دانش و فرهنگ سازماني بر افزايش تمايل به کار گروهي در شرکت بيمه ايران ،اولگين کنفگرانسبين المللي حسابداری و مديريت در هزاره سوم ،دی ماه  ،7154رشت  ،ايران
شناسايي و رتبهبندی عوامل موثر بر شكلگيری قابليتهای چابكي سگازمان (بررسگي مگوردی شگرکتهگای خودروسگازتجاری) ،دوفصلنامه دارای رتبه علمي  -پژوهشي (علوم انساني) ،سال چهارم ،شماره  ،6بهار و تابستان 7157
طراحي مدل پويای چابكي کسب وکار در سازمان های توليدی با رويكگرد سيسگتم هگای پويگا ( مجلگه مگديريت منگابعانساني ،علمي و پژوهشي ،مرکز مطالعات و بهره وری وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)
شناسايي و اولويت بندی شاخص های موثر بر رضايت مشتريان( )CSIبه عنوان پيشگنياز مگديريت ارتبگاا بگا مشگتری( )CRMدر بانك ملت  ،مجله علمي پژوهشي مديريت فردا7165 ،
طراحي مدل سيستم خدمات انعطاف پذير  FSSدر نظام بانكي ،مجله علمي پژوهشي مديريت فردا7165 ،تدوين مدل برنامه ريزی استراتژيك نيروی انساني برمبنای فرايند توانمند سازی کارکنان ،مجله علمي پژوهشي مديريتبازرگاني دانشگاه تهران ،تابستان  ،7151دوره  ،8شماره  ،0ص ص012-097
توانمندسازی منابع انساني در انديشه های مديريت اسالمي ،فصلنامه علمي و پژوهشي پيك نور (علوم انساني،ويژه نامگهمديريت) ،سال نهم ،شماره  ،1پاييز 7152
توانمند سازی،راهبرد مديريت برمديريت ناپذير ها ،چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت،آذر ماه 7169تقابل رهبری انگيزش مدار با استراتژی برون سپاری سازمان ،چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت،آذر ماه 7169بكارگيری روش تحليل سلسله مراتبي) (AHPبرای اولويت بندی مشتريان در نظگام بگانكي ،سگومين کنفگرانس بگينالمللي مديريت  ،آذرماه 7164
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مديريت روابط با مشتری ( )CRMبراساس نظام ارزشيابي مشتری(بررسي موردی بانك ملگت) ،اولگين کنفگرانس بگينالمللي مديريت بازاريابي،شهريور ماه 7169
توانمند سازی نيروی انساني راهبرد ايجاد مديريت کيفيت جامع در بخش خدمات،کنفرانس بين المللي مگديريت کيفيگتفراگير( )TQMوتجارت جهاني ،شهريور 7164
توانمند سازی استراتژيك منابع انساني درراستای دستيابي به کبفبگت پايگدار ،هفتمگين کنفگرنس بگين المللگي مگديريتکيفيت،تير ماه 7169
طراحي مدل استراتژيك توسعه کيفي منابع انساني به عنوان رهيافتي بگرای رقابگت در کگالس جهگاني در قگرن بيسگتويكم،هشتمين کنفرانس بين المللي مديران کيفيت ،تير ماه 7168
سازماندهي استراتژيك واحدهای سازماني در ساختار پروژه ،دومين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه ،اسفند 7164ارزشيابي مديران مراکز تحقيقاتي براساس نقش هگای ده گانگه مينتزبگرا بگا بكگارگيری تكنيگك  -TOPSISاولگينکنفرانس ملي مديريت صنعتي،خرداد 7169
توانمند سازی مديران سازمان براساس نقش های مديريتي آنها -راهكار توسگعه کسگب وکار،نخسگتين کنفگرانس تعگاليکسب وکار ،اسفند 7169
توانمند سازی منابع انساني ،راهكار کارافريني سازماني،نخستين هماش ملي مديريت کارآفريني،بهمن ماه 7196ارزشيابي مديران مراکز تحقيقاتي براساس نقش های ده گانه مينتزبرا با بكارگيری متدولوژی تحليگل سلسگله مراتبگي( )AHPبررسي مورد بانك ملت –فصلنامه مديريت تحقيقات دفاعي – سال سوم ،شماره 77و ، 70زمستان ،7164
توسعه مدل اندازه گيری قابليت اطمينان در سيستم های خدماتي بررسي موردی بانك ملت ،دومين کنفرانس بين الملليمديريت بازاريابي،بهمن ماه 7168
شناسايي و اولويت بندی زير ساختهای سازماني موثر بر اجرای مهندسي ارزش در شرکت های بيمگه ای بگا اسگتفاده ازتكنيك تصميم گيری چند شاخصه  ، ELECTREفصلنامه مطالعات کمي در مگديريت ،دانشگگاه آزاد اسگالمي واحگد
ابهر(علمي-پژوهشي)  ،بهمن ماه 7150
بررسي تاثير ابعاد کيفيت خدمات بر رضايت و وفاداری مشتريان خدمات بيمه ای  ،فصلنامه مطالعات کمي در مگديريت،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر(علمي-پژوهشي)  ،بهار 7151
تدوين مدل برنامه ريگزی اسگتراتژيك نيگروی انسگاني بگر مبنگای فراينگد توانمنگد سگازی کارکنگان ،فصگلنامه علمگي-پژوهشي مديريت بازرگاني،دانشكده مديريت دانشگاه تهران،پذيرش و چاپ در شماره تابستان 7151
شناسايي و اولويت بندی عوامل کليدی زير ساخت به منظگور اسگتقرار نظگام مگديريت دانگش در سگازمان هگای پگروزهمحور،بررسي موردی پروژه های پيمانكاری هولدينگ معدنكاری توسعه فدک ايرانيان  ،نشريه پژوهشنامه اقتصاد کسگب
وکار(علمي و پژوهشي)  ،اسفندماه 7150
ارائه الگويي جهت اولويت بندی و انتخاب شرکت های ارايه دهنده خدمات پيمانكاری حوزه نفت و گاز بر مبنگای هگوشسازماني ،دهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه ،تاريخ  01-08بهمن ماه 7151
اولويت بندی عوامل موثر بر استقرار مديريت زنجيره تامين با هدف مديريت چالش های زيست محيطي درصنايع معدنيکشور "بررسي موردی هلدينگ صنعت ،معدن و فناوری قدر نيكان " ،نشريه پژوهشنامه اقتصگاد کسگب وکگار(علمگي و
پژوهشي)  ،بهار 7154
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فعاليت هاي پژوهشي -تحقيقاتي
------------------------------------- .7پگروژه " عارضه یابی و آسیب شناسی پروژه های پژوهشکده تحقیقاا

نانی ی بار ایناای

اا

ادیریت سید پروژه ها ( " )Project Portfolio Managementمگدير پگروژه  ،سگازمان تحقيقگات و
مطالعات ناجا()7154
 .0پروژه " طراحی ساخ ار سازاا ی شرکت اید کاری توسیه فدک ایرا یان" مدير پروژه7151 ،
 .1پروژه" ااکان سنجی اق صادی احداث کارخا ه لیچینک اس" مدير پروژه  ،شرکت اهورا صنعت مس سازان
()7150
 .4پروژه" تدوین بر ااه اس راتژیک شرکت شهاب خودرو " مدير پگروژه  ،کارفرمگا  :شگرکت شگهاب خگودرو
()7168
 .9طراحی ساخ ار سازاا ی شرکت اید کاری اولنگ" مدير مسئول ،سازمان مديريت صنعتي ()7165
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 .1پروژه"طراحی ساخ ار سازاا ی شرکت اید کاری اولنگ" مدير مسئول ،سازمان مديريت صنعتي ()7165
 .6پروژه"طراحی بر ااه اس راتژیک شرکت اید کاری اولنگ" مدير پروژه ()7166
 .5پروژه" طراحی بر ااه اس راتژیک شرکت لینی دوغ آبیلی" مدير پروژه ()7166
 .72پروژه" طراحی بر ااه اس راتژیک شرکت تولید شاس ه و گلوکز(گلوکزان)" مدير پروژه ()7166
 .77پروژه" طراحی بر ااه اس راتژیک شرکت پاکدیس اروایه " مدير پروژه ()7166
 .70پروژه" طراحی بر ااه اس راتژیک شرکت شهد کوهر گ " مشاور پروژه ()7166
.71
.74
.79
.78

.71

.76

.75

پروژه" طراحی بر ااه اس راتژیک هولدینگ اوادغذایی سینا وابس ه به بنیاد جا یاازان " مگدير پگروژه
()7166
پروژه "اولویت بندی اش ریان در ا با کی با اسا ااده از تکنیکهاای  ،MADMکارفرمگا :دانشگگاه
تهران ،مجری دکتر عزت اله اصغری زاده ،همكاری به عنوان کارشناس ارشد پروژه()7164
تهيه و نگارش طرح توجيه فني – اقتصادی و مالي راه اندازی " واحد تولید کا ینرآوران سپهر" کارفرمگا :شگرکت
تهران کانتينر ،محل اجرای طرح:استان تهران ،شهرک صنعتي اشتهارد ،تاريخ تهيه طرح :ارديبهشت 68
تهيه و نگارش طرح توجيه فني – اقتصادی و مالي راه اندازی " واحد تولید پاودر دسا ی و ااشاینی " کارفرمگا:
شرکت توليدی وشيميايي پاکشو (گلرنگ)محل اجرای طرح:استان قزوين ،شهرک صنعتي البرز ،تاريخ تهيه طگرح  :تيگر
ماه 68
تهيه و نگارش طرح توجيه فني – اقتصادی و مالي راه اندازی " واحد تولید ا واع فرآوردهای گوش ی " کارفرمگا:
شرکت پاک تليسه با برند  ،020محل اجرای طرح:استان تهران ،شهر تهران ،خيابان شگيخ بهگائي شگمالي،برخ صگباا
سيزدهم ،واحد  ،714تاريخ تهيه طرح  :مرداد 68
تهيه و نگارش طرح توجيه فني – اقتصادی و مالي راه اندازی " واحد تولید ا واع فرآوردهای گوش ی " کارفرمگا:
شرکت آريان گالره  ،محل اجرای طرح:استان تهران ،شهر تهران ،خيابان شيخ بهائي شمالي،برخ صباا سيزدهم ،واحد
 ،714تاريخ تهيه طرح  :مهرماه 68
پروژه" بررسی راهکارهای توسیه طرح های تحقیقا کاربردی در دا شگاه تهران" ،کارفرما ،دانشگاه
تهران ،مجری دکتر علي ديواندری ،همكاری به عنوان کارشناس ارشد پروژه()7169
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 .02پروژه" تدوین بر ااه اس راتژیک بازاریابی با ک الت" مدير پروژه  ،کارفرمگا مرکگز تحقيقگات بانگك ملگت
7168
ری وعلمی درزاینه لجس یک ،ادیریت ز جیره
 .07کارشناس ارشد درپروژه "تییین اااهیم واطالیا
عرضه وسیس م های ا یارداری وذخیره سازی" به مديريت دکتر انواری رستمي -استاد دانشگاه تربيت مدرس،
کارفرما :مرکز مطالعات وپژوهشهای دانشگاه امام حسين(ع))7162(،
 .00همكاری درپروژه های ذيل درکارخانه قطعات خاور ()7161-7160( -)7162-7115
– همكاری در تهيه شاخصهای بهره وری
– طراحي سيستم تسهيم دستاورد (آکورد)
– ارائه مدل برنامه ريزی خطي برای حداقل سازی ضايعات
– کنترل کيفيت وانواع طرح های نمونه گيری وبازرسي،نمودارهای کنترلي

دوره هاي آموزشي و سخنراني
------------------------------------- .7برگزاری دوره آموزشي ويژه مديران وزارت وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات ايران عنوان دوره ":آشنایی با
اااهیم و کاربردهای ادیریت پروژه " کارفرما :وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات ايران مدت دوره  0روزه
تاريخ تيرماه 7154
 .0برگزاری دوره آموزشي ويژه مديران شرکت معدنكاری اولنگ ،عنوان دوره ":حوه طراحی و پیاده سازی
بر ااه ریزی اس راتژیک در سازاان" کارفرما :شرکت معدنكاری اولنگ مدت دوره  7روزه تاريخ تيرماه
7166
 .1برگزاری دوره آموزشي ويژه مديران شرکت معدنكاری اولنگ ،عنوان دوره ":ادیریت تحول" کارفرما :شرکت
معدنكاری اولنگ مدت دوره  7روزه تاريخ شهريور 7166
 .4برگزاری دوره آموزشي ويژه مديران شرکت معدنكاری اولنگ ،عنوان دوره ":حوه پیاده سازی و اجرای ا
ادیریت احیط کار ( )5Sدر سازاان" کارفرما :شرکت معدنكاری اولنگ مدت دوره  7روزه تاريخ آبان ماه
7166
 .9برگزاری دوره آموزشي ضمن خدمت کارکنان موسسه کار و تامين اجتماعي شهر تهران ،عنوان دوره :ارزیابی
اق صادی طرح ها ،کارفرما  :موسسه کار و تامين اجتماعي ،مدت دوره  9 :روز زمان دوره7161/1/71-7161/1/71:
 .8برگزاری دوره آموزشي(مدرس وسخنران) ؛ عنوان دوره:طرح ریزی بر ااه اس راتژیک سازاان بر اینای
ا دولوژی کار اا یازی ا وازن( ،) BSCمدت دوره  4 :روز زمان دوره  ،7161/72/07-7161/72/77محل
دوره :شهرستان کرج  ،مجتمع سرم سازی رازی
 .1برگزاری دوره آموزشي(مدرس وسخنران) ؛ عنوان دوره :ادیریت ساخت و تولید ویژه ادیران تولید  ،محل
دوره :شهرستان کرج  ،شهرک صنعتي بهارستان ،کارفرما :شهرک صنعتي بهارستان  ،مدت دوره 0 :روز زمان دوره:
7161/5/71 -7161/5/1
 .6برگزاری دوره آموزشي(مدرس وسخنران) ؛ عنوان دوره :توا مند سازی انابع ا سا ی  ،محل دوره :شهرستان کرج
 ،کارفرما :شرکت زر ماکارون  ،مدت دوره 7 :روز زمان دوره7161/72/5 :
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برگزاری دوره آموزشي(مدرس وسخنران) ؛ عنوان دوره :پایش و ا دازه گیری رضایت اش ریان محل دوره :شهر
تهران  ،کارفرما :مجتمع دارو سازی ابوريحان  ،مدت دوره 4 :روز زمان دوره75 :و71 -68/8/76و68/77/74
برگزاری دوره آموزشي(مدرس وسخنران ) ؛ عنوان دوره :ادیریت ارتیاط با اش ری ( ،)CRMمحل دوره :شهر
تهران  ،کارفرما :شرکت گلدستون،ارتاويل تاير ،مدت دوره  0 :روز زمان دوره68/9/7-68/4/17 :
برگزاری دوره آموزشي(مدرس وسخنران) ؛ عنوان دوره :کن رل فرایند آااری ( ، )SPCمحل دوره :شهرستان اردبيل،
کارفرما :مجتمع صنعتي (کارخانه) گلدستون ،آرتاويل تاير  ،مدت دوره 0 :روز زمان دوره7168/9/05 -7168/9/06 :
برگزاری دوره آموزشي(مدرس وسخنران) ؛ عنوان دوره :زاان سنجی با تکنیک های پیشرف ه  ،MOSTمحل
دوره :شهرستان رفسنجان ،کارفرما :مجتمع صنعتي رفسنجان  ،مدت دوره  0 :روز زمان دوره-7168/9/07 :
7168/9/00
برگزاری دوره آموزشي(مدرس و سخنران ) ؛ عنوان دوره" :نحوه تنظيم و تدوين طرح کسب وکار " ،محل دوره:
شهرستان تهران،کارفرما :اداره کار وامور اجتماعي شهر تهران  ،مدت دوره  0 :روز ،زمان دوره66/7/17-05 :
برگزاری دوره آموزشي(مدرس و سخنران ) ؛ عنوان دوره :ادیریت مایندگی های بیمه  ،محل دوره :مشهد-
تهران -اصفهان-تبريز ،بيمه مرکزی ايران  -مدت دوره  70 :روز زمان دوره7161/70/79 -7161/72/79 :
برگزاری دوره آموزشي(مدرس و سخنران ) ؛ عنوان دوره :کارآفرینی-بهره برداری و ادیریت احصول ،محل
دوره :شهرستان اردبيل ،کارفرما :اداره کار وامور اجتماعي شهرستان اردبيل مدت دوره  7 :روز زمان دوره-61/72/1 :
68/7/75
برگزاری دوره آموزشي(مدرس و سخنران ) ؛ عنوان دوره :ادیریت احصول وخداا در ننیت بیماه ،محگل
دوره :شهرستان تهران  ،کارفرما :بيمه مرکزی ايران  ،مدت دوره  5 :روز زمان دوره66/7/08-61/77/78 :
برگزاری دوره آموزشي(مدرس و سخنران ) ؛ عنگوان دوره " :بر اااه ریازی و اادیریت پاروژه" ،محگل دوره:
شهرستان تهران  ،کارفرما :سازمان فني و حرفه ای  ،مدت دوره  5 :روز زمان دوره61/77/1-61/72/4 :
برگزاری دوره آموزشي(مدرس و سگخنران ) ؛ عنگوان دوره :بهاره بارداری و اادیریت احصاول ،محگل دوره:
شهرستان تبريز  ،کارفرما :اداره کار وامگور اجتمگاعي شهرسگتان تبريگز ،مگدت دوره  4 :روز زمگان دوره-68/77/76 :
61/1/00-02-68/5/01
برگزاری دوره آموزشي(مدرس و سخنران ) ؛ عنگوان دوره :کارآفرینی-بهره برداری و ادیریت احصول ،محگل
دوره :شهرستان مرند  ،کارفرما :اداره کار وامور اجتماعي شهرستان مرنگد ،مگدت دوره  4 :روز زمگان دوره-61/1/9 :
61/1/72
شرکت در سمينار" روا شناسی ننی ی/سازاا ی ضرور سازاا های ااروز و فاردا"  ،مجگری  :شگرکت
بهين مشاوران آتيه ساز مديريت ،محل اجرا :تهران،پاسداران ،موسسه انستيتو ايزايران ،مگدت اجگرا 7 :روز ،زمگان اجگرا:
7164/5/00
شرکت در دوره آموزشي "آشنایی با ادل تیالی سازاا ی  EFQMو انطق  "RADARمجگری :شگرکت
سامان سازان رهجو ،دی ماه 7152
شرکت در دوره تخصصي " ادیریت انابع ا سا ی" مجری :شرکت سامان سازان رهجو ،بهمن ماه 7152

 .01شرکت در دوره تخصصي " بازاریابی و فروش " مجری :شرکت سامان سازان رهجو ،بهمن ماه 7152
 .04شرکت در دوره آموزشي " بر ااه ریزی اس راتژیک " مجری :پژوهشكده مديريت سما ،آبان 7152
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