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 ها:پژوهش

 نقش اتمام شروع كارفرما دستگاه پژوهشي عنوان رديف

7
طراحي نظام آموزش تخصصي و تدوين شرح 

وظايف مشاغل سازمان عقيدتي سياسي وزارت 

 دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

سازمان عقيدتي 

 سياسي

سازمان عقيدتي 

 سياسي
93819381مجري 

5
بررسي مفروضات مديران وزارت دفاع نسبت به 

 كاركنان زن
 دانشگاه تهران

دفاع و پشتيباني  وزارت

 نيروهاي مسلح
93849384همکار اصلي 

4 
و ارائه  صنايعبررسي وضعيت و نقش مديريت در 

 نوين استانداردهاي مديريتي
 مجري93819383 و معادن وزارت صنايع دانشگاه تهران

3دانشگاه تهران طراحي و سازماندهي خوشه صنعتي مبلمان 
شركت شهركهاي 

 ايران صنعتي
93899381همکار اصلي 

2
طراحي و تبيين مدل ارزيابي كيفيت خدمات 

هاي اطالعاتي مبتني بر الگوريتم ژنتيك سيستم

 )رساله دوره دكتري(

 مجري 9381 9384 رساله دوره دكتري  دانشگاه تهران

2
بررسي مديريت بحران و تدوين تجربيات مديران 

 بنياد و ستاد بازسازي

جهاد دانشگاهي 

 ندانشگاه تهرا

ستاد بازسازي كل 

 كشور
93119311مجري 

1توسعه مديريت در نهادهاي انقالب اسالمي 
سازمان مديريت و 

 كشور ريزيبرنامه

سازمان مديريت و 

 ريزي كشوربرنامه
93189318مجري 

2 9380 استانداري كرمان دانشگاه تهران 941كاربردي و ماده نظارت بر طرح هاي9381مجري 

1
آموزشي مديران و كاركنان مؤسسه نيازسنجي 

 بازرگاني و پژوهشهاي  مطالعات

و  مؤسسه مطالعات

 بازرگاني پژوهشهاي

و  مؤسسه مطالعات

 بازرگاني پژوهشهاي
93839380مدير پروژه 

70

بررسي و معرفي مدل هاي مختلف ارزيابي سطح 

 تکنولوژي
 مجري93809381 شركت ساپکو دانشگاه تهران

77

ين مدل مناسب ارزيابي سطح معرفي و تبي

 تکنولوژي موتور خودرو براي شركت ساپکو
 مجري93819381 شركت ساپکو دانشگاه تهران

75

تدوين استاندارد نظام آموزش سازمانهاي نظامي 

 كشور
 دانشگاه تهران

)مركز  وزارت دفاع

 استاندارد دفاعي ايران(
 مجري  9381

74استراتژي توسعه صنعتي كشور 
نشگاهي جهاد دا

 دانشگاه تهران
 همکار اصلي93119311 و معادن وزارت صنايع

73

بررسي فرايند خصوصي سازي در توسعه ورزش 

 كشور و روش هاي تقويت آن

سازمان پژوهشهاي 

 علمي و صنعتي ايران
 مجري93899381 سازمان تربيت بدني



 



 ها:پژوهشادامه 

 نقش ماتما شروع كارفرما دستگاه پژوهشي عنوان رديف

72

تدوين ساختار و تشکيالت تفصيلي بخش ورزش 

 و ترببت بدني كشور
 مدير طرح93819383 سازمان تربيت بدني دانشگاه تهران

72

تدوين بودجه عملياتي دستگاه هاي اجرايي 

 استان كرمان
 مجري93809381 استانداري كرمان دانشگاه تهران

71

طرح جامع نيازسنجي آموزشي مديران و 

 اركنان شركت مخابرات استان تهرانك
 دانشگاه تهران

شركت مخابرات استان 

 تهران
93899381مدير پروژه 

72ل جامع ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجراييدم 

مركز مطالعات 

مديريت و بهره وري 

 ايران

سازمان مديريت و 

 ريزي كشوربرنامه
93119311همکار اصلي 

71دانشگاه تهران 9044لت بر ايران مشاركت در طرح ساختار دو 
سازمان مديريت و 

 ريزي كشوربرنامه
93119311همکار اصلي 

50

ارزيابي عملکرد و سنجش كارآيي و اثربخشي 

 صندوق انصار كاركنان

موسسه مالي و 

 اعتباري انصار

موسسه مالي و 

 اعتباري انصار 
93899389مجري 

579389 دانشگاه تهران دانشگاه تهران طراحي مدل كلينيك محلي بهبود سيستم9381همکار اصلي 

559311 شرکت آب منطقه اي کرمان دانشگاه تهران اي کرمانبررسی وضعیت موجود شرکت آب منطقه9384همکار اصلي 

54

بررسي شيوه هاي مديريت و انگيزش مؤسسات و 

 مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد )كشاورزي(
 همکار اصلي93849389 كشاورزيوزارت جهاد  جهاد كشاورزي

53

نظرخواهي از شهروندان پيرامون تأمين 

 هاي شهر تهرانهزينه
 مدير پروژه93899389 شهرداري تهران دانشگاه تهران

529389 دانشگاه تهران دانشگاه تهران بررسي موانع ارتباطات صنعت و دانشگاه9381مدير پروژه 

52

صنايع الستيك بررسي فرهنگ سازماني مجتمع 

 كرمان

مجتمع صنايع 

 الستيك كرمان

مجتمع صنايع 

 الستيك كرمان
93839383مدير طرح 

51

نياز سنجي آموزشي تجارت الکترونيکي در 

 بخش دولتي و غير دولتي

مركز كدگذاري كاال 

 و خدمات 

مركز كدگذاري كاال و 

 خدمات ايران
93849389مجري 

52

صندوق  اركناننياز سنجي آموزشي مديران و ك

 انصار) بانك انصار(
 صندوق انصار

موسسه مالي و 

 اعتباري انصار 
93899381مجري 

51

مطالعه و تنظيم برنامه آموزش كاركنان وزارت 

 تعاون و ارزشيابي و نظارت بر آن
 مجري93819383 وزارت تعاون دانشگاه تهران

40

طرح جامع نيازسنجي آموزشي مديران و 

 پست ج.ا.ا.كاركنان شركت 
93899381 شركت پست ج.ا.ا. دانشگاه تهران

 

 

 مجري
 

 

 



 



 ها:ادامه پژوهش

 نقش اتمام شروع كارفرما دستگاه پژوهشي عنوان رديف

47 
تدوین شرح وظایف و نیازسنجی آموزشی مدیران و 

 کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
دانشگاه شهید 

 چمران اهواز

وزارت علوم، 

ت و فناوريتحقیقا  
 مجري 7421 7422

45مجري 9381 9388 شهرداري اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی و مهندسی مجدد فرایندهاي شهرداري اهواز 

44

تعيين شاخص هاي كيفيت خدمات در شركت آب و 

 فاضالب اهواز و ارزيابي رضايت مشتريان
دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

شركت آب و فاضالب 

 اهواز
 مجري 9381 9381

43

نيازسنجي آموزشي مديران صادركننده از طريق 

 تجارت الکترونيکي

و  مؤسسه مطالعات

 بازرگاني پژوهشهاي

 مؤسسه مطالعات

 بازرگاني پژوهشهاي
93839380

مدير مسئول 

  پروژه

42

بررسي سبك رهبري شركت تهيه و توليد مواد 

 معدني و ارائه سبك رهبري بهينه
 اندانشگاه تهر

شركت تهيه و توليد 

 ايران مواد معدني
93839380مدير طرح 

42

در حوزه معاونت و پشتيباني وزارت  اصالحات اداري

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

، درمان وزارت بهداشت

 و آموزش پزشکي

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکي
93119311

 

 همکار اصلي

419311 وزارت بهداشت زارت بهداشتو هاي پژوهشي مديريتي اولويت9311مجري 

42دانشگاه تهران سازمان تبليغات اسالمي قم رزيابي عملکردا 
سازمان تبليغات 

 اسالمي قم
93189318همکار اصلي 

41
 مجري93819381 بانك مسکن دانشگاه تهران بررسی عومل موثر بر رضایت مشتریان بانك مسکن

30

ايت مشتريان شركت بررسي عوامل موثر بر رض

 گاز استان فارس
 دانشگاه تهران

شركت گاز استان 

 فارس
93819381مجري 

37

بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان گاز 

 استان آذربايجان غربي )اروميه(
 دانشگاه تهران

شركت گاز استان 

 آذربايجان غربي
93819381مجري 

35

ر طراحي مدل تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان د

 عصر اطالعات )مطالعه تطبيقي(
صندوق حمايت از 

 پژوهشگران كشور

صندوق حمايت از 

 پژوهشگران كشور
93819381مجري 

34 
نيازسنجي آموزشي مشاغل مؤسسه مالي و 

 اعتباري مهر

مؤسسه مالي و 

 اعتباري مهر

مؤسسه مالي و 

 اعتباري مهر
93819381ناظر 

33 
 هاي نيازسنجي آموزشي مشاغل شركت هتل

 بين المللي پارسيان
 دانشگاه تهران

 هايشركت هتل

 بين المللي پارسيان
93819381مجري 

32 
تعيين شاخص هاي كيفيت خدمات در شركت آب و 

 فاضالب اهواز و ارزيابي رضايت مشتريان
دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

شركت آب و فاضالب 

 اهواز
 مجري 9381 9381

32  MIS9384 دانشگاه تهران دانشگاه تهران ه تهراندانشگا امور دانشجويي9389همکار اصلي 

31 
گسترش و متنوع سازي بازارهاي هدف صادراتي 

 استان خوزستان

دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

سازمان بازرگاني 

 استان خوزستان
 مجري 9388 9381



 



 ها:ادامه پژوهش

 نقش اتمام شروع كارفرما دستگاه پژوهشي عنوان رديف

 
آموزشي براي  هينه سازي مدل نيازسنجيب

 پاسخگويي به نيازهاي آموزش بانك مسکن
دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز
 مجري 9381 9388 بانك مسکن

  بررسي و طراحي الگوي مناسب براي سنجش اثربخشي

 دوره هاي آموزشي سازمان آب و برق خوزستان
دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز

سازمان آب و برق 

 نخوزستا
 مجري 9381 9388

 
اثربخشي نظام آموزشي و  آموزش هاي ارايه شده در 

شركت آب و فاضالب اهواز و ارايه راهکارهاي ارتقاي 

 اثربخشي آموزشي

دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز

شركت آب و فاضالب 

 اهواز
9388 

9381 
 مجري

 
 تأثير فرهنگ سازماني بر سبك مديريت

 ()رساله دوره كارشناسي ارشد

آموزش و پرورش 

 ايالم

اداره كل اموزش و 

 پرورش ايالم
93119311مجري 

 
طرح جامع نظرسنجي ذينفعان شركت آب و 

 فاضالب خوزستان

دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز

شركت آب و فاضالب 

 خوزستان
 ناظر 9381 9388

 
بررسي رضايتمندي دانشجويان از سيستم ارايه 

 هوازخدمات دانشگاه شهيد چمران ا
دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز

 دانشگاه شهيد چمران

 اهواز
 مجري 9381 9388

23 
بررسي مدل هاي نوين سجش اثربخشي سيستم 

 هاي اطالعات سازماني

دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز

 دانشگاه شهيد چمران

 اهواز
 مجري 9381 9388

22 
وزارت بهداشت  مکاتبات بهينه سيستمطراحي 

 ي درمان، آموزش پزشک

، وزارت بهداشت

درمان و آموزش 

 پزشکي

، درمان وزارت بهداشت

 و آموزش پزشکي
93119311همکار اصلي 

موسسه آموزش عالي آزاد  ساماندهي كودكان آسيب ديده اجتماعي  22

 سروش دانايي
تهران 98شهرداري منطقه   مجري 9381 9388 

21 صدور پروانه هاي پزشکي بهينه سازي 
، وزارت بهداشت

 رمان د
 همکار اصلي 9311 9311 زارت بهداشتو



 رضايت نظرسنجي مدل نتايج نوسان علل بررسي

 شركت جهت شده اصالح مدل ارائه و مشتركين

 برق توزيع هاي

موسسه پژوهشي 

 مديريت مدبر

شركت توزيع نيروي 

 برق استان البرز
9311 9311 

 مجري

 
بررسي رضايت مشتركين شركت توزيع نيروي برق 

 9311 -ستان البرز ا
موسسه پژوهشي 

 مديريت مدبر

شركت توزيع نيروي 

 برق استان البرز
9311 9318 

 مجري

 
نيازسنجي آموزشي كاركنان مركز مطالعات و 

 برنامه ريزي شهرداري تهران

موسسه پژوهشي 

 مديريت مدبر

مركز مطالعات و برنامه 

 ريزي شهرداري تهران
9311 9311 

 مجري



مشتركين قديم شركت توزيع نيروي  بررسي رضايت

 9311 -برق استان البرز 
موسسه پژوهشي 

 مديريت مدبر

شركت توزيع نيروي 

 برق استان البرز
9311 9318 

 مجري

 
 و توسعه فرآيند در الکترونيك شهرداري تأثير و نقش

 شهر آبادان شهري اقتصاد رونق
موسسه پژوهشي 

 مديريت مدبر
 مجري 9313 9313 شهرداري آبادان
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 :سمينارها و همايشهاادامه 

 داخلي/خارجي عنوان همايش/مقاله مستخرج رديف 
سال 

 برگزاري
 مكان برگزاري پذيرشنوع 

 رسي نقش فرهنگ در مديريت دانشبر 08
 داخلي

9310 
يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي 

 نوين در مديريت، اقتصاد و علوم انساني

 تاثير سيستم اطالعاتي مديريت در عملکرد شركت ها 01
 داخلي

9310 
يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي 

 نوين در مديريت، اقتصاد و علوم انساني

14 
تاثير هوش هيجاني بر رضايت زندگي با نقش ميانجي 

 خود ارزيابي كاركنان ديوان محاسبات كشور

 داخلي
9310 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

اولين كنفرانس بين المللي روانشناسي 

 و علوم تربيتي

 حسابرسي دانش 19
 داخلي

9310 
يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، 

 مديريت ،حسابداري ، علوم اجتماعي

11 
درک ساختار سازماني در صنعت هتلداري و نقش 

 آن در تعهد، رضايت شغلي و عملکرددرک شده

 داخلي
9311 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

دومين همايش ملي پژوهش هاي 

 مديريت و علوم انساني در ايران

 ديدگاه فرايندي مديريت دانش در سازمان ها 13
 داخلي

9310 
يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي 

 نوين در مديريت، اقتصاد و علوم انساني

10 

سيستم پشتيباني تصميم گيري مبتني بر منطق 

فازي به منظور ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره 

 تامين

 داخلي

9310 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

نس بين المللي سومين كنفرا

پژوهشهاي كاربردي در مهندسي 

 كامپيوتر و فن آوري اطالعات 

11 
سيستمهاي اطالعات كسب و كار از سيستم 

 اطالعات مديريت تا هوش كسب و كار

 داخلي

9310 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
 

سومين كنفرانس بين المللي 

اد پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتص

 و حسابداري 

 

11 

شبکه هاي ميان سازماني و پيچيدگي استراتژيك 

در محيط هاي صنعتي)مورد مطالعه شهرک 

 (صنعتي بهارستان

 داخلي

9311 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
دومين همايش ملي پژوهش هاي 

 ايران مديريت و علوم انساني در

11 
شناسايي دسته بندي مکانيزم هاي موثر بر حاكميت 

 اثربخش فناوري اطالعات در صنعت بانکداري ايران

 داخلي
9319 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

دومين همايش ملي بانکداري 

 الکترونيك نظام هاي پرداخت

18 
شناسايي عوامل موثر بر خلق دانش فردي در بعد 

 فرهنگ و استراتژي سازماني

 داخلي
9311 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

دومين همايش ملي پژوهش هاي 

 مديريت و علوم انساني در ايران

11 
مروري بر تکنيکهاي كاربردي دادهکاوي در صنعت 

 بيمه

 داخلي
9311 

يه شفاهي و چاپ در ارا

  مجموعه مقاالت

همايش پژوهش هاي مديريت و علوم 

انساني در ايران  

 

14 

وضوع داغ نوآورانه در مديريت دانش: عصر رايانش 

و چشم انداز آن و مديريت دانش  1ابري وب 

 سرويس بعنوان يك

 داخلي

9311 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
همايش پژوهش هاي مديريت و علوم 

 انساني در ايران
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 :سمينارها و همايشهاادامه 

 داخلي/خارجي عنوان همايش/مقاله مستخرج رديف 
سال 

 ريبرگزا
 مكان برگزاري پذيرشنوع 

19 
عوامل اجراي موفقيت آميز پروژه هاي مهندسي مجدد 

با استفاده از مدل  (BPR) فرايندهاي كسب و كار

 (STT) معادالت ساختاري و نظريه اجتماعي فني

 داخلي

9311 
يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
كنفرانس علمي 

 مديريت،حسابداري،اقتصاد و بيمه 

11 
عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي پشتيباني 

 تصميم گيري

 داخلي
9310 

يه شفاهي و چاپ در ارا

  مجموعه مقاالت

هشهاي سومين كنفرانس بين المللي پژو

  نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

 

13 
 كاربرد سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري

DSS براي مديران 

 داخلي

9311 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

دومين همايش بين المللي و چهارمين 

همايش ملي پژوهش هاي مديريت و 

 نساني در ايرانعلوم ا

10 
مديريت استعداد: از نظريه تا تئوري، فرآيندها و 

 چشم اندازها

 داخلي
9310 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد 

 19در قرن 

11 
مديريت دانش و فناوري اطالعات در نظام 

 آموزشي

 داخلي
9311 

يه شفاهي و چاپ در ارا

  مجموعه مقاالت

سومين همايش ملي پژوهش هاي 

مديريت و علوم انساني در ايران  

 

11 
نقش شهرداري ها در ايجاد و توسعه فرهنگ 

 شهروندي

 داخلي
9319 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

ي همايش مديريت استراتژيك فرهنگ

 شهر تهران

11 
مروري برتاثير فعاليت هاي زنجيره ارزش مجازي 

 درتجارت الکترونيکي

 داخلي
9319 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت

نخستين همايش ساالنه علوم مديريت 

 نوين

18 
 معرفي شاخص هاي علمي و عملياتي ارزشيابي 

 (دوره هاي آموزشي)مورد مطالعه آب و فاضالب اهواز

 داخلي
9381 

يه شفاهي و چاپ در ارا

  مجموعه مقاالت

 اولين كنفرانس ملي مديران آموزش

 و پژوهش

 

11 
مقايسه سيستم هاي مديريت اطالعات و 

 پشتيباني تصميم در فرآيند تصميم گيري

 داخلي
9310 

يه شفاهي و چاپ در ارا

 مجموعه مقاالت
سومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي 

 نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري 

14 
نقش حمايت بانك ها بر افزايش بهره وري در 

 حوزه اقتصاد دانش بنيان
 9311 داخلي

يه شفاهي و چاپ در ارا

  مجموعه مقاالت

دومين همايش ملي پژوهش هاي 

مديريت و علوم انساني در ايران  
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 كارشناسي تئوري احتماالت 5
مؤسسه آموزش عالي جهاد 

 دانشگاهي
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 7422-7422 دانشگاه تهران ريت كارآفرينيكارشناسي ارشد مدي روش تحقيق در مديريت كارآفريني 74
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 سال)هاي( سازمان/مؤسسه عنوان مسؤوليت  رديف

 7421-7422 آموزش و پرورش چرداول آموزگار دبستان چم بور چرداول 7

5 
آموزگار مامور به تحصيل و همکار دايره آموزش راهنمايي اداره آموزش و 

 پرورش شهرستان قم
 7422-7417 آموزش و پرورش چرداول

 7417-7415 آموزش و پرورش چرداول وه تره چرداولمعاون دبيرستان وحدت بال 4

 7415 آموزش و پرورش چرداول مدير مجتمع تابستاني دبيرستان وجدت بالوه تره چرداول 3
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 7410تا  7421 اه شهيد چمران اهوازدانشگ عضو كارگره علمي جذب هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز 73
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71 
گروه مديريت دانشکده علوم  و ترفيع  ، جذبتخصصيهاي عضو كميته 

 اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا)س(
 تا کنون 7410 دانشگاه الزهرا)س(

72 
معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي 

 دانشگاه الزهرا)س(
 47/3/15تا  7410 دانشگاه الزهرا)س(

71 
تکميلي و ترفيع و ارتقا دانشکده علوم عضو شوراهاي برنامه ريزي، تحصيالت 

 اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا)س(
 47/3/15تا  7410 دانشگاه الزهرا)س(

50 
دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي و عضو هيئت مميزه  منتخبدبير كميته 

 الزهرا)س( دانشگاه
 47/3/15تا  7417 دانشگاه الزهرا)س(

  7417 دانشگاه الزهرا)س( الزهرا)س( قشه جامع دانشگاهعضو كميته بررسي و تدوين ن 57



 



  

 

 
 

  

              

 

 كارشناسي ارشد راهنمايي، مشاوره و داوري  رساله   

 تاريخ دفاع دانشجو نقش نام دانشگاه عنوان رساله رديف

7 

بررسي وضعيت موجود نيازهاي كاركنان شركت ملي 

نظريه سلسله مراتب مزلو و ارتباط  حفاري ايران بر اساس

 آن با تعهد سازماني

دانشگاه شهيد 

 چمران

 استاد راهنما

 

الهام 

 هوشمند
11/3/9381 

5 
طراحي، بهينه سازي و پياده سازي الگوي جامع ارزيابي و 

 هاي اطالعاتيكنترل موثر عملکرد سيستم
دانشگاه آزاد 

 اسالمي

 استاد راهنما
 

فرخ طراح 

 زاده گان

1/9381 

4 

سطح عملکرد  ءبر ارتقا يآموزش يدوره ها ياثربخشبررسي 

در ارتباط با مشتريان با توجه به نظريه ي  كاركنان يشغل

 سازمان يادگيرنده )مورد مطالعه سازمان آب و فاضالب اهواز(

دانشگاه شهيد 

 چمران

 استاد راهنما
 

حسام الدين 

 توانبخش

11/1/9381 

3 
ملي مناطق نفت خيز ركت آسيب شناسي منابع انساني ش

 اروپايي EFQMبا بهره گيري از مدل تعالي جنوب 

دانشگاه شهيد 

 چمران

 استاد راهنما
 

بهروز 

 موسي زاده

11/1/9381 

2 
بررسي رابطه و نقش خدمات رفاهي و بيمه اي بر عملکرد 

 كاركنان شركت آب و فاضالب اهواز

دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 استاد راهنما

 

  امير دانشي

بررسي تاثير فرهنگ سازماني )بر اساس مدل دنيسون( بر  2

 اثربخشي نيروي انساني در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 استاد راهنما

 

نسرين 

 پيرايه

11/99/9381 

بررسي رابطه ويژگي هاي كيفي اطالعات حسابداري  1

نفت و مديريت بر بهبود تصميم گيري مديران در شركت 

 گاز گچساران

دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 استاد راهنما

 

ليلي 

 گريزان

11/99/9381 

دانشگاه آزاد  بررسي رابطه توانمندسازي و رضايت شغلي 2

 اسالمي
مشاوراستاد   
 

نسترن 

 چليل

 

تعيين اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بانك سپه  1

 استان خوزستان
سازمان مديريت 

 صنعتي

 استاد راهنما
 

  رزيتا شهابي



 



 

 راهنمايي، مشاوره و داوري  رساله  ادامه    

 تاريخ دفاع دانشجو نقش نام دانشگاه عنوان رساله رديف

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عملکرد سازماني در  70

 سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان

دانشگاه آزاد 

سالميا  
 استاد راهنما

 

مريم طاهر 

 پور

11/99/9381 

77 
 بررسي رابطه ريسك پذيري شركتي و عملکرد مالي

دانشگاه شهيد 

 استاد مشاور چمران
سميه 

 معصومي

82/01/0822  

57 بررسي رابطه شفاف سازي اطالعات مالي و رفتار سرمايه  

 گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه شهيد 

 چمران

اد مشاوراست  
91/91/9381 عبداهلل داودي  

تبيين تاثير ساختار صنعت و قابليت هاي دروني سازمان بر  74

 عملکرد شركت) مطالعه موردي صنايع غذايي و شيميايي(

دانشگاه شهيد 

 چمران

 استاد مشاور
 99/91/9388 محمد طاالري

بررسي تاثير سبك و مقياس ورود به بازار بر عملکرد شركت  73

 نايع غذايي و شيمياييهاي ص

دانشگاه شهيد 

 چمران

رسول غالم  استاد مشاور

 زاده
99/91/9388 

72  
دانشگاه شهيد 

 چمران

 استاد مشاور
  

بررسي جهت گيري بازار و مسوليت اجتماعي بر عملکرد  72

 سازماني

دانشگاه شهيد 

 چمران

 استاد مشاور
 9381 روح اهلل نعمتي

بر ارزش بازار شركت هاي بورس  بررسي اثرات سود باقيمانده 71

 اوراق بهادار تهران

دانشگاه شهيد 

 چمران

محمود  استاد مشاور

 رنگباري
9831 

بررسي عوامل مرتبط با سياست تقسيم سود در شركت هاي  72

 پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه شهيد 

 چمران

 استاد مشاور
 9831 ليلي حبيبي

وثر بر پذيرش فرهنگ فناوري اطالعات  در ارزيابي عوامل م 71

 شركت  فوالد خوزستان

دانشگاه شهيد 

 چمران

محمدمهدي  استاد مشاور

 بهرام زاده
9833 

 بررسي رابطه سرمايه فکري و عملکرد سازماني 50
دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 استاد مشاور

 11/99/9381 شاكريشقايق 

ران جهاد بررسي و تبيين مولفه هاي هوش هيجاني مدي 57

 دانشگاهي خوزستان و تاثير آن بر رضايت شغلي كارمندان آن

دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 استاد مشاور

  آقا كوچك

بررسي ارتباط رشد پايدار معيارهاي عملکرد مالي شركت ها با  55

 بازده آني و بلندمدت سهام

دانشگاه شهيد 

 چمران
محمد علي  استاد داور

 صدفي
9833 



 



 ايي، مشاوره و داوري  رساله راهنم ادامه    

 تاريخ دفاع دانشجو نقش نام دانشگاه عنوان رساله رديف

ها بر رفتار خريد تصادفي بررسي تاثير محركهاي محيطي فروشگاه 54

 هاي هايپر استار(مصرف كنندگان) مورد مطالعه فروشگاه

 استاد داور دانشگاه شهيد چمران
 9381 فروش ليلي پشم

 9381 نرگس منصوري استاد داور دانشگاه شهيد چمران بررسي رابطه مسوليت اجتماعي با عملکرد مالي 53

ركتبررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي و ارزش بازار ش 52  9381 محمد سلگي استاد داور دانشگاه شهيد چمران 

15  9381  استاد داور دانشگاه شهيد چمران  

 9314  راهنما دانشگاه آزاد اسالمي  52

 9314  راهنما دانشگاه آزاد اسالمي  51

 9314 قباد چمني راهنما دانشگاه شهيد چمران  40

 9314 ارسالن جوانبخت راهنما دانشگاه شهيد چمران  47

 9314 حسيني كيا استاد داور دانشگاه الزهرا)س(  45

 9314 مهركام مليکا استاد داور دانشگاه الزهرا)س(  44

 9314 ژيال غفاري استاد داور دانشگاه الزهرا)س(  43

عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم  42

  1441-9111خارجي با تاكيد بر شاخص هاي حکمراني 

رناظاستاد  دانشگاه الزهرا)س(  

 رساله دكتري

حيدري شيخ پروين 

 طبقي
9319 

بر تناسب سيستم هاي اطالعاتي حسابداري در  بررسي عوامل موثر 42

 شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رناظاستاد  دانشگاه الزهرا)س(  
 9314 عاطفه زرابي

شناسايي ديدگاههاي خبرگان نسبت به مسايل و مشکالت  41

 معماري سازماني در شركتهاي منتخب ايراني: پژوهشي تركيبي

لزهرا)س(دانشگاه ا رناظاستاد    
 سميرا پارسا

9314 

رناظاستاد  دانشگاه الزهرا)س( راهکار سيستم خبره فازي در اتخاب و بکارگماري كاركنان فناوري اطالعات 42  9314 سارا آقابابايي 

بررسي رابطه قابليت هاي فناوري اطالعات سازمان بر چابکي  41

 فرايندهاي كسب و كار

رناظاد است دانشگاه الزهرا)س(  
 زهرا جمالي

9314 

تعيين مدل كسب و كار الکترونيکي مناسب شركت هاي  30

 صادركننده خرما

مشاوراستاد  دانشگاه الزهرا)س(  
 سارا بابااحمدي

91/91/9314  

شناسايي عوامل حياتي موفقيت برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت  37

 ذوب آهن دانش و تاثير آن بر عملکرد مديريت در شركت سهامي
 استاد راهنما دانشگاه الزهرا)س(

9319 /91/94 زينب شريف روحاني  

9319/ 1/91 منيره نادري استاد راهنما دانشگاه الزهرا)س( بررسي عوامل تاثيرگذار بر حاكميت اثربخش فناوري اطالعات 35  

 تدوين شاخص هاي ارزيابي امنيت اطالعات در موسسات  34

 سرمايه اي ايران

الزهرا)س( دانشگاه  استاد راهنما 
9319/ 14/91 پريسا بيگلربيان  

تعيين سياست هاي تخفيف دهي به مشتريان با رويکرد داده  33

 كاوي)شركت داروگر(

 استاد راهنما دانشگاه الزهرا)س(
9319/ 1/91 پروشات حامدي  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايي، مشاوره و داوري  رسالهراهنم ادامه

 تاريخ دفاع دانشجو نقش نام دانشگاه عنوان رساله رديف

گيري ريسکهاي طرح هاي كالن فناوري  شناسايي و اندازه 32

 حاسبات كشور(اطالعات كشور) ديوان م

 استاد راهنما دانشگاه الزهرا)س(
94/1/9319 فاطمه عباسي  

لوم، بررسي موانع استقرار و پياده سازي مديريت دانش در وزارت ع 32

 تحقيقات و فناوري

 استاد راهنما دانشگاه الزهرا)س(
 نفيسه كاكاوند

 در حال انجام

  راضيه احمدي استاد راهنما دانشگاه شهيد چمران  31

بررسي سودمندي روش هاي تجزيه و تحليل فني )استراتژي هاي  32

 شتاب و معکوس( در بازار سهام تهران

 استاد راهنما دانشگاه شهيد چمران
 ليلي اژدر پور

 

وي استقرار موفق مديريت ارتباط شناسايي عوامل تاثير گذار بر ر 31

 با مشتري در بانك سپه استان خوزستان

 استاد راهنما دانشگاه شهيد چمران
 مهدي سواري

 

بندي مشتريان براساس تجزيه و تحليل ارزش بلندمدت بخش 20

 موردكاوي: بانك مسکن ايران -(CLVمشتري )

 استاد راهنما دانشگاه شهيد چمران
 زهره موسوي

 

ه ميان رضايت و وفاداري مشتري و نقش هزينه هاي تعويض رابط 27

 ( در صنعت بانکداريSwitching costsبرند )

 استاد مشاور دانشگاه شهيد چمران
 محمد فروغي نسب

 

ررسي اندازه گيري بلوغ سازماني مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات و ب 11

 تاثير ان بر موفقيت پروژه
 دانشگاه الزهرا)س(

مشاوراستاد   
9319/ 91/1 ساره موحد نژاد  

http://rms.scu.ac.ir/Modules/Thesis/ProfessorResponse.aspx?ID=8816403
http://rms.scu.ac.ir/Modules/Thesis/ProfessorResponse.aspx?ID=8816403


 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت در كارگاههاي آموزشي    

 مكان برگزاري نقش سال برگزاري داخلي/خارجي عنوان كارگاه رديف 

 ايران خودرو -تهران سخنران 7424 داخلي نیازسنجی آموزشی 7

 مديريت دانشگاه تهران دانشکده شركت كننده 7412 داخلي کارگاه روش تحقیق 5

 دانشکده مديريت دانشگاه تهران شركت كننده 7412 داخلي Office 97وزشی کارگاه آم 4

 کارگاه تدوین بودجه عملیاتی 3
داخلي )بين 

 المللي( 
 شركت كننده  7422

هاي تهران )سالن همايش

 المللي رازي(بين

 دانشگاه شهيد چمران شركت كننده 7422 يداخل کارگاه چیستی و چرایی کرسی هاي نظریه پردازي 2

 کارگاه تکریم ارباب رجوع 2
كارشناسان 

 وزارت علوم
 دانشگاه الزهرا)س( سخنران آبان 7421

1داخلي آشنایی با قوانین ارتقاء اعضاء هیئت علمی 

73 

اردیبهشت

7410  

 دانشگاه شهيد چمران شركت كننده

 مشهد حرم رضوي شركت كننده 7410 داخلي شورشرکت در دوره طرح بصیرت اساتید بسیجی ک 2

 دانشگاه الزهرا)س( شركت كننده 7410 داخلي انقالب اسالمی -شرکت در دوره معرفت افزایی 1

70 
اخالق تعلیم و  -شرکت در دوره معرفت افزایی

 تربیت
 شركت كننده 7410 داخلي

 دانشگاه الزهرا)س(

 دانشگاه الزهرا)س( شركت كننده 7417 داخلي اي اخالق حرفه -شرکت در دوره معرفت افزایی 77

75 
تاریخ تمدن و -افزایی شرکت در دوره معرفت

 فرهنگ اسالمی
 شركت كننده 7417 داخلي

 دانشگاه الزهرا)س(

 دانشگاه الزهرا)س( شركت كننده 7417 داخلي علم و دین -شرکت در دوره معرفت افزایی 74



 



 عتبرم دبير علمي كنفرانس هاي

 تاریخ برگزاری نهاد برگزار کننده عنوان كنفرانس ردیف

ي اولين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انسان 9

ذاري/ دبیر علمی و رئیس شوراي سیاستگ در ايران  

موسسه پژوهشي مديريت 

امدبر با مشاركت دانشگاهه  

دانشگاه تهران 

99/3/9311  

ي و علوم انساندومين همايش ملي پژوهش هاي مديريت  1

ذاري/ دبیر علمی و رئیس شوراي سیاستگ در ايران  

موسسه پژوهشي مديريت 

امدبر با مشاركت دانشگاهه  

دانشگاه الزهرا 

11/1/9311  

 اولين همايش بين المللي و سومين ملي پژوهش هاي 3

یس / دبیر علمی و رئ مديريت و علوم انساني در ايران

 شوراي سیاستگذاري

مديريت موسسه پژوهشي 

امدبر با مشاركت دانشگاهه  

دانشگاه تهران 

93/1/9311  

دومين همايش بين المللي و چهارمين ملي پژوهش  0

 / دبیر علمی و هاي مديريت و علوم انساني در ايران

 رئیس شوراي سیاستگذاري

موسسه پژوهشي مديريت 

امدبر با مشاركت دانشگاهه  

دانشگاه تهران 

34/1/9311  

و  س بين المللي پژوهش هاي مديريتسومين كنفران 1

 / دبیر علمی و رئیس شوراي علوم انساني در ايران

 سیاستگذاري

موسسه پژوهشي مديريت 

امدبر با مشاركت دانشگاهه  

دانشگاه تهران 

90/0/9311  

پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم  1

/ دبیر علمی و رئیس شوراي  انساني در ايران

 سیاستگذاري

سسه پژوهشي مديريت مو

و  امدبر با مشاركت دانشگاهه

 انجمن هاي علمي

دانشگاه تهران 

90/0/9311  

ششمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم  1

/ دبیر علمی و رئیس شوراي  انساني در ايران

 سیاستگذاري

سسه پژوهشي مديريت مو

و  امدبر با مشاركت دانشگاهه

 انجمن هاي علمي

دانشگاه تهران 

41/40/9318  

و  لمللي پژوهش هاي مديريتچهارمين كنفرانس بين ا 8

 / دبیر علمی و رئیس شوراي علوم انساني در ايران

 سیاستگذاري

سسه پژوهشي مديريت مو

و  امدبر با مشاركت دانشگاهه

 انجمن هاي علمي

دانشگاه تهران 

13/91/9311  

ت و پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديري 1

 / دبیر علمی و رئیس شوراي علوم انساني در ايران

 سیاستگذاري

موسسه پژوهشي مديريت 

امدبر با مشاركت دانشگاهه  

دانشگاه تهران 

11/1/9318  

دبیر  /اولين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي 94

 علمی و رئیس شوراي سیاستگذاري

موسسه پژوهشي مديريت 

امدبر با مشاركت دانشگاهه  

دانشگاه تهران 

90/0/9311  

ه اي در بين رشتاولين كنفرانس بين المللي مطالعات  99

/ دبیر علمی و رئیس شوراي مديريت و مهندسي

 سیاستگذاري

سسه پژوهشي مديريت مو

و  امدبر با مشاركت دانشگاهه

ا انجمن هاي علمي  

دانشگاه تهران 

13/91/9311  

ه اي در دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشت 91

/ دبیر علمی و رئیس شوراي مديريت و مهندسي

 سیاستگذاري

سسه پژوهشي مديريت مو

و  امدبر با مشاركت دانشگاهه

 انجمن هاي علمي

دانشگاه تهران 

18/41/9318  



 



 

 :هاي پژوهشيعاليق و توانمندي

"مديريت مبتني بر حقابرپارادايم  "نظريه ارايه شده توسط خودم با عنوان  -9

طراحي نظام آموزش و توسعه مديران و كاركنان -1

تعيين ميزان اثربخشي آموزشي دوره هاي آموزشي برگزار شده -3

هامهندسي مجدد فرايندهاي كاري سازمان بررسي و -0

تدوين بودجه عملياتي دستگاه هاي اجرايي -1

بررسي سبك مديريت و رهبري موجود و مطلوب -1

طراحي نظام ارزيابي عملکرد كاركنان -1

سنجش رضايت مشتريان -8

طراحي ساختار سازماني -1

هاي اطالعاتيسنجش كيفيت خدمات سيستم -94

خصوصي سازي -99

تصاديسنجي طرحهاي اقامکان -91

بررسي فرهنگ سازماني موجود و مطلوب   -93

 هاي آموزشي در موضوعات مختلف مديريتبرگزاري كارگاه  -93

 

 :هاي آموزشيعاليق و توانمندي

 تحلیل آماري و کاربرد آمار در مدیریت  .7

 مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته  .5

 روش تحقیق و روش تحقیق پیشرفته مدیریت  .4

 ریت دانشمدی .3

 DSSسیستم هاي پشتیبان تصمیمگیري  .2

 مدیریت رفتار سازمانی و پیشرفته  مباحث مختلف  .2

 تئوري هاي سازمان و مدیریت  .1

 تحقیقات بازاریابی  .2

 نظام آموزش کارکنان در عصر اطالعات   .1

 نیازسنجی آموزشی مشاغل و کارکنان .70

 تعیین اثربخشی دوره هاي آموزشی .77

 مال کاربرديکا  SPSSکارگاه آموزشی . 75

هاي ارایه عناوین مزبور در قالب دوره هاي آموزشی کوتاه مدت، سمینار و کارگاه آموزشی براي دستگاه .75

 ها.ها و بانكاجرایی، شرکت

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتخارات علمي و ساير موارد

 موضوع ردیف

7 
ریت بازرگانی در کنکور سراسري هاي اول مدیریت دولتی، سوم مدیریت صنعتی، پنجم مدیریت بیمه و هشتم مدیکسب رتبه

 .7414در سال کشور کارشناسی ارشد دانشگاههاي 

 تحصیل در دانشگاه تهران در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی. 5

 بر اساس امتیاز گرنت. 7422کسب رتبه اول پژوهش در بین اعضاء هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال  4

 " ازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوريتدوین شرح وظایف و نی"مجري طرح وزارتی  3

 7417 -نفر برتر مسابقه کتابخوانی اساتید دانشگاه الزهرا)س( با عنوان ایام فاطمیه ) خطبه فدک(  2


