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 ی تحصیل سوابق .1
 

 معدل سال  محل   رشته  مدارك 

 16/ 80 1378 دبيرستان معلم  فيزيك  رياضي و  ديپلم 

 64/14 1383 دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني  ليسانس 

دانشگاه عالمه   تحول اداري - مديريت بازرگاني فوق ليسانس 
 طباطبايي 

1386 94/16 

 مدیریت استراتژیک  دكتري 
دانشگاه عالمه  

 00/17 1390 طباطبايي 

 
 نامه فوق ليسانس: عنوان پايان 

بررسي رابطه بين اجراي مدل تعالي سازماني و توسعه منابع انساني )مطالعه موردي شركت مهركام پارس و   
   18/ 5نمره  - محور سازان ايرانخودرو( 

 

 
 عنوان رساله دكترا:  

زيرسيستم  و  ارتباطات  استراتژيهاي  هماهنگي  عمومي  الگوي  روابط  مطالعه:  )مورد  سازماني  عملكرد  با  آن  هاي 
 19/ 25نمره   -صنعت نفت(  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 

 

 علمی سوابق  .2
 

 کتاب

 
»مدیریت استراتژیک در کسب و کارهای کوچک و   ترجمه کتاب

 –امیر کبیر انتشارات –به همراه دکتر مهدی حقیقی متوسط«  
1387 

 
به  « یاطالعات و تكنولوژ یستمهایس یهایاستراتژ » ترجمه کتاب

 1391 –مهکامه  انتشارات –سید محمد اعرابی همراه دکتر 

 
 – حمد اعرابیبه همراه دکتر م»روش تحقیق عملی«   ترجمه کتاب

 1391 –دفتر پژوهشهای فرهنگی  انتشارات
 

«  ریزی استراتژیک روابط عمومی صنعت نفتبرنامه»تالیف کتاب 
 1387 –المللی انرژیموسسه مطالعات بین

 
ریزی استراتژیک خدمات سالمت« به همراه ترجمه کتاب »برنامه

   1395 –چاپ مهکامه  –دکتر حامد دهنوی 

 
ریزی استراتژیک در خدمات سالمت« به همراه تالیف کتاب »برنامه

انتشارات   –افروز پوراحمدی  دکتر مهدی نیکودل و دکتر گیتی
 1396 -پژوهشیار 

 
تالیف کتاب »منشور تحول مراکز درمانی برتر« به همراه دکتر  

  -انتشارات پژوهشیار  –افروز پوراحمدی مهدی نیکودل و دکتر گیتی
1396 

 

 
ترجمه کتاب »مدیر مبتنی بر شواهد باشید« به همراه نسترن ظفر  

 1397 -انتشارات پژوهشیار  -شکرگزار
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 مقاله  

منطقه»برنامه مقاله   برق  استراتژيك تحقيقات شركت  پژوهشي دانشگاه جامع  -مجله علمي  - اي غرب كشور«  ريزي 

 1388 -كاربردي صنعت آب و برق -علمي

   2006المللي مديريت كنفرانس بين  -تغيير سازماني نقش ارتباطات راهبردي كاركنان در تسهيل فرآيند 

 2008 -  المللي مديريت استراتژيككنفرانس بين  -ها سازي فعاليتمالحظات اصلي در متنوع 

 2008 -   المللي مديريت استراتژيككنفرانس بين  -هاي استراتژي مديريت ريسك الگوي هماهنگي گونه 

سال هفتم، شماره    –فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك    -انداز جمهوري اسالمي ايرانسازي سند چشم الگوي پياده 

 1385، زمستان 28

سال هفتم، شماره    –فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك    - اندازسازي سند چشم مدل تطبيقي چالشهاي اجرائي در پياده 

 1385، زمستان 28

مدلهاي و  استراتژيك شهري  فرآيند  هاي  برنامه  استراتژيك شهري، ضميمه شماره    - اجراي  مديريت  نامه    18ويژه 

 1386 -شهرداريها 79ماهنامه 

  - دانشگاه امام حسين )ع(    -فصلنامه مطالعات منابع انساني     -مقاله »الگوي هماهنگي دروني استراتژيهاي ارتباطات«  

1390 

رونيکي ضمن خدمت مبتني بر شبکه عصبي فازي انطباقي )بررسي موردي  ارائه مدل سنجش اثربخشي آموزش الکت

  1392 - پژوهشي مديريت فناوري اطالعات-فصلنامه علمي -)بانك توسعه تعاون 

درماني« در چهارمين    مراكز  اداري   و  باليني  بخش  در   سازماني  فرآيندهاي  آمادگي  ميزان  مقاله علمي ترويجي » سنجش

  1395 –هاي نوين علوم مديريت به همراه مرضيه حدپور سراج و الهام حسني  همايش علمي و پزوهشي يافته 

» عوامل  ترويجي  علمي  در    قوه  ستاد  مطالعه  مورد  انساني  سرمايه  بهرهوري  افزايش  و  توسعه  بر  موثر  مقاله  قضائيه« 

 1395  –هاي نوين علوم مديريت به همراه مرضيه حدپور سراج و الهام حسني  چهارمين همايش علمي و پزوهشي يافته 

تعيين  « ترويحي  علمي  نيازهاي   محصوالت  انطباق  حوزه  در  صنعتي  بازاريابي  موفقيت  ميزان  سنجش  نحوه  مقاله    با 

   1395  –همراه الهام دهقان    به   انساني   علوم   در  نوين  رويکردهاي  ملي   نس كنفرا  نفتي« در سومين  هايپروژه   در  برداربهره 

  سرمايه   ي بازارخصوص  بانکهاي  مطالعه  مورد)  آنها  برسودآوري  بانکها  تابعه  شركتهاي  عملکرد  تاثير  سنجش ISC مقاله

  خدادادي   احمد  و  دهقان  عبدالمجيد  دكتر  همراه  به  انساني  علوم  در  نوين  رويکردهاي  ملي  كنفرانس  سومين  درايران(   

- 1396 

پذيرفته شده در    شركتهاي در   سودآوري   با   شركت  اندازه  و   مالي  محدودينهاي  بين  رابطه  پژوهشي »تحليل   علمي   مقاله

عسگري و ابوالفضل طالبي    محمدرضا  دكتر  همراه  به  اجتماعي  مطالعات  و   مديريت  در  پژوهش  نشريه   بورس تهران« در 

- 1396 
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»سنجش   المللي بين   كنفرانس  سومين  در   مشتريان«  رضايتمندي  بر  مشتري  ويژه  ارزش   و  خدمات  كيفيت  تاثير  مقاله 

 1397 –  ذوالفقاري  مهناز و وريپيله  نازنين دكتر همراه  به حسابداري و مديريت تکنيکهاي

تصم»  مقاله ابعاد  ر  يريمگينقش  مد  ير يسکپذيو  بانکدار  يمال  رانيبر عملکرد  مطالعه صنعت    ي علم   مجله ي«  مورد 

 1398 –  يكرم وايدهقان و ش دياموراق بهادار به همراه دكتر عبدالمج  يدانش مال يپژوهش
Linguistic strategies of Iran Sport managers for realization of the discourse of the legitimacy seeking- 

European Journal of Scientific Research ISSN: 216-1450 x/ 202-1450 x 

Toward the Internal Alignment model of human resource communication strategies with 

organizational performance- European Journal of Scientific Research ISSN: 216-1450 x/ 202-1450 x 

The pattern of performance evaluation strategies for regulatory agencies of Islamic Republic of Iran 

(Case Study: General Inspection Office of Iran) 

European Journal of Scientific Research ISSN: 216-1450 x/ 202-1450 x 

The Impact of Organizational Factors of Customer Relationship Management (CRM) on CRM Adoption 

in Tax Affairs Organization of Tehran  - International Journal of Advanced Studies in Humanities and 

Social Science-  ISSN: 2345-2749- 2014 

 Proposing a Model to Evaluating the Effectiveness of E-Learning Programs Based on Adaptive Neural 

Fuzzy Inference System - Applied mathematics in Engineering, Management and Technology - 2014 

 
 
 

 دانشگاهی و علمی  و آموزش سوابق تدریس .3

1 

 ك،ي استراتژ تي ريمد ) تيريدروس رشته مد 

 ، ياستراتژ  يابياجرا و ارز  ،يراهبرد   يز يربرنامه

  تيريمد  ،يمنابع انسان تير يساختار، مد يطراح

 ي( سازمان رفتار

 دانشگاه آزاد واحد يادگار امام )ره(  كالس دانشگاهي  

2 

  تيريمد  ،يدر بانکدار يمنابع انسان تيريمد

  ك،ي استراتژ تي ر يمد ،يو رهبر  يسازمان رفتار

 ي در صنعت هوانورد يانسان  منابع تيريمد

و   MBAاي دوره 

DBA 

پردازان كسب و كار از  موسسه ايده 

91  

3 
 و  ياستراتژ  ياجرا   ك،ياستراتژ يز يربرنامه

 ي ساختار سازمان يطراح

دوره مديريت  

 اجرايي  
   90موسسه مشاوران از 

 92از – موسسه آرمان  DBAدوره  مديريت استراتژيك پروژه  4
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 در سازمانها شی و کارگاههای آموزسمینارها .4

 1396 بهداشت و درمان نفت       هماهنگ استراتژيكتفکر  1

 1395    صندوق بازنشستگي نفت  طراحي ساختار سازماني   2

 1394 ايميدرو   ريزي استراتژيك و عملياتي برنامه 3

 1392 ورزشي پيکان  –باشگاه فرهنگي   ريزي استراتژيك  برنامه 4

 1392 نيرو محركه  ريزي استراتژيك و عملياتي برنامه 5

 1392   يانك توسعه صادرات ايران  طراحي ساختار سازماني   6

 1392 نيرو محركه  استراتژيهاي منابع انساني، توليد، بازاريابي   7

 1391 داروشركت شيمي ريزي عملياتي  برنامه 8

 1390 سازمان بهزيستي   ريزي استراتژيك و عملياتي برنامه 9

 1390 امداد و نجات  ريزي استراتژيك برنامه 10

 1391 اداره كل روابط عمومي وزارت نفت ريزي استراتژيك ارتباطاتبرنامه 11

 1390 لدفتر روابط عمومي و بين المل –وزارت نيرو  الملل  ريزي استراتژيك روابط بينبرنامه 12

 

 اجرایی   سوابق.5

 سال  موضوع

 تا كنون   1396از  ويژگان موسسه عالي  آموزش هايه دور  آموزشي گروه مدير

 تاكنون 1388از  اسالمي واحد يادگار امام )ره(    عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد

  1391 گذاري پوشان پارس در زمينه منابع انساني  مشاور مدير عامل شركت سرمايه 

  1392 مشاور مدير عامل شركت حجاب شهركرد در زمينه بازاريابي  

  1392 ريزي و اجراي استراتژي مدير عامل شركت ماهي كارون  مشاور برنامه 

 1387-92 پژوهشکده مديريت سما  مدير اجرايي طرحهاي پژوهشي 

   1385-87 هاي مشاوره مديريت شركت مشاوره مديريت خالق ايرانيان  كارشناس پروژه 

 1384 -85 مشاور مديريت منابع انساني شركت مهركام پارس  

 1384 مسئول كميته تحقيق اولين جشنواره تکريم ارباب رجوع 

 1384 مسئول تحقيقات بخش بازار در كلينيك مديريت ايرانيان 
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 سوابق تحقیقاتی  .5

 ريزي استراتژيك  برنامه

 1385 كارشناس  وري انرژي )ساتبا(هاي نو و تجديدپذير و بهره ريزي سازمان انرژيبرنامه 1  

 1385 كارشناس  ريزي استراتژيك شركت احداث صنعت  برنامه 2

 1385 كارشناس ريزي استراتژيك شركت كوير تاير   برنامه 3

 1385 كارشناس ريزي استراتژيك شركت سيمان سپاهانبرنامه 4

 1386 كارشناس  ريزي استراتژيك بخش زراعت وزارت جهاد كشاورزي برنامه 5

 1386 كارشناس ارشد  ريزي استراتژيك شركت فوالد خوزستان  برنامه 6

 1387 مشاور طرح   اي يزد  ريزي استراتژيك تحقيقات شركت برق منطقهبرنامه 7

 1388 مدير پروژه  تدوين سند راهبردي وزارت صنايع و معادن در پدافند غيرعامل  8

 1390 مدير پروژه  ريزي استراتژيك سازمان امداد و نجات  برنامه 9

 1390 مدير پروژه  ريزي استراتژيك سازمان بهزيستي كشور   برنامه 10

 1390   مدير پروژه  راهبردي وزارت نيرو   انداز و برنامه تدوين سند چشم  11

 1390   پروژهمدير  تدوين برنامه استراتژيك روابط عمومي صنعت نفت   12

 1391   مدير پروژه  انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در بخش برق و انرژي تدوين سند چشم  13

 1391   مدير پروژه  انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در بخش آب و آبفا تدوين سند چشم  14

انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در بخش آموزش، تدوين سند چشم  15

 پژوهش و فناوري صنعت آب و برق   
 1391   مدير پروژه 

انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در بخش پشتيباني تدوين سند چشم  16

 صنعت آب و برق   
 1391   مدير پروژه 

 1392 مجري بار  تدوين سند استراتژيك و نقشه راه رقابت شركت حمل و نقل پيك 17

 1392 مجري تدوين برنامه استراتژيك شركت ماهي كارون   18

 1393 مشاور   ريزي استراتژيك شركت پتروشيمي آبادان برنامه 19

 1393 مدير پروژه  ريزي راهبردي مديريت بحران كشور  برنامه 20

 1394 مدير پروژه  تدوين برنامه استراتژيك بهداشت و درمان صنعت نفت   21

 1395 مشاور PEDEXتدوين استراتژيهاي تخصصي شركت نفت  22

 1395 مدير پروژه  بازنگري برنامه استراتژيك شركت ملي حفاري ايران   23

  ي سازنه يو الکل و نهاد هيرمايشركت خم كيبرنامه استراتژ  نيتدو 24

 ك ي استراتژ  يزيرنظام برنامه 
 1395 مدير پروژه 
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استان نهادينه  25 استراتژيك شركت گاز  برنامه  تدوين  نظام و  سازي 

 فارس   
 1395 مدير پروژه 

پيادهبرنامه 26 و  استراتژيك  شركت ريزي  استراتژيهاي  سازي 

)نيروگاه بهره  صبا  نيروگاه  تعميرات  و  چابهار،  برداري  هاي 

 خرمشهر، زرگان، زنجان، جهرم، قم(  

 1397 مدير پروژه 

 1397 مدير پروژه   ريزي استراتژيك بيمارستان محب كوثر برنامه 27

 1397 مدير پروژه   ريزي و اجراي استراتژيهاي شركت آتيه انديشان مس  برنامه 28

 ريزي عملياتي  اجراي استراتژيك و برنامه 

 1387 كارشناس ارشد  اجراي استراتژيك فوالد خوزستان  1

 1390   مدير پروژه  ريزي عملياتي سازمان بهزيستي كشور   برنامه 2

 1390   مدير پروژه  ريزي عملياتي سازمان امداد و نجات  برنامه 3

 1390   مدير پروژه  اجراي استراتژيهاي شركت پااليش گاز سرخون و قشم   4

گانه )شامل استراتژيهاي  اي وزارت نيرو در بخشهاي دهتدوين استراتژيهاي وظيفه 5

سازي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل، امور منابع انساني، مالي، خصوصي 

 الملل، صادرات، ساختار، فاوا( بينمشتركين، روابط عمومي، همکاريهاي  
 1391   مدير پروژه 

اجراي   6 برنامهالگوي  و  شيمي استراتژيها  شركت  عملياتي  ريزي 

 دارويي داروپخش  
 1391 مجري

تدوين برنامه عملياتي وزارت نيرو در بخش پشتيباني صنعت آب  7

 و برق   
 1392 كارشناس

تدوين برنامه عملياتي وزارت نيرو در بخش آموزش، پژوهش و   8

 فناوري صنعت آب و برق   
 1392 كارشناس

 1392   مدير پروژه  تدوين برنامه عملياتي وزارت نيرو در بخش آب و آبفا 9

 1392 مدير پروژه  تدوين برنامه عملياتي وزارت نيرو در بخش برق و انرژي   10

 1392 مجري ايجاد الزامات اجراي برنامه استراتژيك شركت ماهي كارون  11

 1393 مجري آوران اجراي استراتژيهاي شركت پتروشيمي فن 12

آوران  هاي عملياتي شركت پتروشيمي فنها و برنامه تدوين پروژه  13

  97تا سال 
 1393 مجري

تدوين استراتژيهاي پتروشيمي آبادان در كسب و كارها و زنجيره  14

 ارزش   
 1393 مشاور  

و استقرار   ايران  ريزي استراتژيك شركت ملي حفاريبرنامه 15

 ها ياستراتژ يساز ادهيسازوكار اجرا و پ
  1395 مدير پروژه  
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طراحي و استقرار نظام كنترل )استراتژيك و عملياتي( خطوط   16

 رازي   اتانولگانه توليد خميرمايه و سه
  1396 مدير پروژه  

هاي  گذاري سازه تجديد ساختار و بازطراحي فرآيندهاي مناقصه  17

 تسديد دريايي 
 1398 مشاور

انداز شركت بازطراحي مدل كسب و كار و تدوين سند چشم  18

 ن مکران  يگتوسعه پتروشيمي ن
  1398 مدير پروژه  

 منابع انساني  

 1386 مشاور سازي منشور اخالقي شركت مهر كام پارس  تدوين و پياده  1

 1389   مدير پروژه  ريزي استراتژيهاي منابع انساني شركت بيمه آسيا برنامه 2

 1392 مجري   تدوين استراتژي منابع انساني هلدينگ پوشان پارس 3

4 
خدمات  جبران  و  عملکرد  ارزيابي  سيستم  استقرار  و  تدوين 

 شركتهاي زيرمجموعه هلدينگ پوشان پارس  
 1393 مجري

 1394 مشاور   بخشي منابع انساني پتروشيمي فجر يابي و تعالي عارضه  5

 1394 مشاور طرح تدوين برنامه منابع انساني شركت خدمات انفورماتيك 6

 1395 مشاور طراحي و استقرار نظام توسعه فردي كاركنان پتروشيمي فجر  7

 1397 مجري طراحي نظام كارانه شركت ملي حفاري ايران   8

9 
ك نظام  استقرار  و  عملکردهاي  طراحي  بر  مبتني  پاداش  و  ارانه 

 استراتژيك شركت خميرمايه و اتانول رازي  
 1398 مدير پروژه  

 ساختار و فرآيند  

 1391   مدير پروژه  طراحي ساختار ارتباطي وزارت نيرو با شركتهاي مادر تخصصي   1

ريزي، اجرا و كنترل بازنگري فرايندهاي وزارت نيرو در برنامه  2

 استراتژيها  
 1390 كارشناس 

 1389   مدير پروژه  طراحي ساختار سازماني بانك توسعه صادرات ايران   3

 1389   مدير پروژه  طراحي ساختار سازماني بيمه آسيا  4

 1397 مجري   طراحي فرآيندها و ساختار گروه صنعتي فرسا   5

ها و روشهاي سازمان شركت طراحي سازمان و معماري سيستم 6

 كوثران نوين آبادان  

مدير مسئول و  

 مجري
1393 

استقرار نظام راهبري فرآيندها بر اساس داشبوردهاي مديريتي   7

 گروه صنعتي فرسا  
 1397 مجري  
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