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 عنوان رساله  
 1368، تربیت مدرس دانشگاه، کشور کاستراتژیدر صنایع   CPM & PERTکارشناسی ارشد: کاربرد اصول محاسباتی 

 1376، تهران  دانشگاه، پروژه هاي عمرانی فرهنگ وهنر مالی دکتري: طراحی مدل هاي ریاضی تخصیص منابع

 اجرایی علمی مسئولیت هاي 
 )1363-1361کردستان (استان اي  وحرفهفنی   آموزشسازمان   مدیراجتماعی، ریاست هیأت امناء و   وامور کار وزارت 

 )1386-1384، مدیر دفتر بودجه وتشکیالت(شهید بهشتی دانشگاهوزارت علوم تحقیقات و فناوري، 
 )1386، معاون پژوهشی(عالی  آموزشمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي  وزارت علوم تحقیقات و فناوري، 
 )1388(اطالعات  فناوريو ي  آمارهاي پژوهش گروه مدیر، عالی  آموزشمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي  وزارت علوم تحقیقات و فناوري، 
 )1390-92، معاون اجرایی و مدیر مالی(عالی  آموزشمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي  وزارت علوم تحقیقات و فناوري، 

 )کنونتا   1399(اطالعاتو فناوري  ي  آمارهاي پژوهش گروه مدیرعالی،   آموزشوزارت علوم تحقیقات و فناوري، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي  

 عالی   آموزشو همکاري با مؤسسات     یآموزش سوابق
 - امام صادق(ع)  دانشگاه  -)1384-1386(معماري، دانشکده هنر  وتربیت مدرس  دانشگاه  -)1385  –  1387(عضو هیات علمیشهید بهشتی  دانشگاه  -)1372–1375(عضو هیات علمیتهران  دانشگاه

  فناوري مدیر گروه پژوهشـی مدیریت  ، نیرو  مدیریت  آموزشتحقیقات و  مؤسـسـه  -)1370-1386(هاي کوتاه مدت)  آموزش(عضـو شـوراي  برنامه ریزي و  مدیریت  آموزش و پژوهشمؤسـسـه عالی  
  دانشگاه   -)1393-1395( MBA  آموزشی، دانشکده اقتصاد، برگزاري دوره هاي تهران  دانشگاه  -)1386-96(عالمه طباطبایی  دانشگاه  -)1384-1387(مالک اشتر  دانشگاه  -)1376-1387(  اطالعات

ــی وتدوین  ــو کمیته بررس ــتر(عض ــتراتژیک    برنامه ریزيمالک اش ــنایع دفاعی  اطالعات  فناوري  اس ــگاه -)  1378-1382(ص ــگاه  -)1391-1392نور( پیام دانش ــالمی، واحد علوم   دانش آزاد اس
   -)1395-1399تحقیقات(

کشور  عالی  آموزشسسات عناوین تدریس در مؤ  
 تصمیمپشتیبانی  اطالعات هايسیستم يراهبرد برنامه ریزي

 تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها  استراتژیک   برنامه ریزيمدیریت تحول و اجراي 
 اصول و مبانی مدیریت پروژه مدیریت پیشرفته اطالعات هايسیستم

 کالن سازمانی معماريو  استراتژیک   اطالعاتسیستم  در سازمان اطالعاتکاربرد فن آوري 
 الکترونیکیکسب و کار   بر سازمان و مدیریت اطالعات فناوريتأثیر 
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 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی هاي علمی پژوهشی در فعالیت
تگیطرح الگوي    ارزیابی • ایـس گاهمدیران فرهنگی و اجتماعی  ـش ات   دانـش ـس اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم،  برنامه ریزي ، دفتر  عالی آموزشها و مؤـس

 https://www.gisoom.com/book/1820271. دسترسی در: 1389، ناظر علمی طرح، فناوري تحقیقات و 
اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات  برنامه ریزي ، دفتر  عالی  آموزشها و مؤـسـسات    دانـشگاهاعـضاء هیئت علمی    ـشایـستگیطرح الگوي    ارزیابی •
   https://www.gisoom.com/book/1820301دسترسی در: .1389،طرح ، ناظر علمیفناوري و 
 .1390کشور براساس ارزشهاي بنیادین و آمایش سرزمین، عالی آموزشنظام  آموزشحوزه   ي راهبردهاي  برنامهداوري سند   •
 .1391، فناوري ده ساله و راهبردهاي کالن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و  چشم اندازسند  ارزیابی •
 .1391، فناوري نگرش هاي شغلی و سازمانی بدنه دانشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و  عارضه یابیداوري سند   •
مؤـسـسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش در  ، ناظر علمی پروژهچـشم اندازپنج ـساله پنجم کمیته امداد حـضرت امام(ره) در راـستاي   برنامهتدوین  طرح پژوهـشی   •

 .1391-1389،  عالی
ــی • ــناس ــب در    ي راهبرد ریزي برنامهمدل هاي فرآیند   گونه ش نتایج یافته هاي  ، گزارش علمیعالی آموزش  ي راهبرد برنامه ریزي به منظور انتخاب مدل مناس

 .1389تهران، پژوهشی،  
 .1388-1389،  ، عضو کمیتهفناوري هاي بخشی حوزه علوم، تحقیقات و آمارکمیته   ي راهبرد برنامهطراحی وتدوین  •
انداز جمهوري اسالمی هاي هدف در سند چشمدانشگاهکارهاي بهبود؛ مورد کاوي:  فرهنگی به منظور ارائه راه  تربیتهاي اي طرحطرح پژوهشی مطالعه مقایسه •

 .1394ایران، مجري طرح، 
، مرکز هماهنگی و توسـعه پژوهش و  فناوري قرآنی کشـور، وزارت علوم، تحقیقات و مدیریت دانش  مند هوشـملی اسـتقرار سـامانه   برنامهعضـو کمیته راهبري   •

 ) 1396تا  1394قرآنی کشور (   عالی آموزش
ی • اخص تحوالت روند طرح بررـس یون فناوري  و علم  هاي ـش ور، کمیـس و  عالی مجمع عالی آموزش کـش یج، عـض کده  بـس ه اندیـش -1395،  عالی آموزشجلـس

1396. 
 .1396-1394، مجري طرح، عالی آموزشدرحوزه  آمار و انتشار اطالعاتآوري طرح پژوهشی بررسی تجارب کشور ها در نظام جمع •
هاي تحصیلی، ناظر علمی ها و گروهدانشگاهسازي  ها در کشورهاي دنیا و ایران در جهت پیشنهادي براي کوچکدانشگاهطرح پژوهشی بررسی تطبیقی ساختار  •

 .1397، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالیپروژه در 
و پژوهـشی    آموزـشی مؤـسـسات، مورد مطالعه؛  الکترونیکی و پژوهش  یادگیري مبتنی بر    و پژوهـشی  آموزـشی مؤـسـسات  المللی ـسازي هاي تغییر براي بینـشالوده •

 .1398، احمدعلی یزدان پناه، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، فناوري حوزه علوم، تحقیقات و 
ی و  • ی بررـس طح بلوغ   ارزیابیطرح پژوهـش تراتژیکـس تایی اـس ی حوزه علوم، تحقیقات و   اطالعات فناوري  همراـس ات پژوهـش ـس ازمانی در موـس و مأموریت هاي ـس

 .1399-1397مجري طرح، ،  احمدعلی یزدان پناه، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی،  فناوري 
بزرگ و پیـشرفته ایران و ارائه راهکارهایی براي   دانـشگاه  5بزرگ و پیـشرفته جهان با    دانـشگاه  5  ي راهبردریزي برنامهطرح پژوهـشی بررـسی، مقایـسه و تحلیل   •

 .1399، مجري طرح، احمدعلی یزدان پناه، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالیي در ایران، دانشگاهریزي برنامهبهبود نظام 
 

 تالیف و ترجمه کتاب
 ). 1377احمدعلی( یزدان پناه، .و تحقیقات وزارت صنایع  آموزشمرکر  انتشارات تهران: ،آموزشی. کتابچه هاي سرمایه گذاريآرمانی در انتخاب  طرح برنامه ریزيتکنیک  •
 ).1378احمدعلی( یزدان پناه، .دولتی مدیریتمرکز آموزس  . تهران: انتشاراتمدیریت اطالعاتسیستم هاي  •
 ). 13 79احمدعلی(  یزدان پناه،. ، دانشکده مدیریت و معارف اسالمیامام صادق دانشگاهانتشارات  تهران:  و کنترل پروژه برنامه ریزي •
  ).1380احمدعلی، فرهی، برزو، نیکوکار غالمحسین و ازگلی، محمد( . یزدان پناه،امام حسین دانشگاهانتشارات  تهران:  ،ک استراتژی برنامه ریزي •
   ). 1381احمدعلی( یزدان پناه، و تحقیقات اسالمی سپاه. آموزش. قم: مرکز ها و کاربردهاروش ،نظریه ها: هاتجزیه و تحلیل سیستمها و روش •
 ). 1386احمدعلی، کشتیبان، یاسر( یزدان پناه، مدیریت، وزارت نیرو، چاپ اول. آموزشتحقیقات و  مؤسسهمفاهیم و راهنماي مدیریت پروژه، تهران: انتشارات  •
ت • دیرـی اي عملی براي    :پورتفولیوي پروژه  ـم ابیراهنـم اارزـی دي پروژه ـه ت بـن اب و اوـی اپ اول).    ، انتـخ ه آوران.تهران:  (ـچ اه،  انتشـــارات ـب دوســـت،   یزدان پـن دعلی، گـل احـم

 ).1388محمدي(
  .انتشارات دانش نگار).تهران: 1390(گازریزدان پناه و حسین  احمدعلی :ترجمه مورد کاوي،؛ پروژه مدیریت). 2010کرزنر، هارولد( •
تگیالگوي   • ایـس گاهمدیران فرهنگی و اجتماعی    ـش اتها و   دانـش ـس و  عالی  آموزش  مؤـس   برنامه ریزي  و  دفتر مطالعات فرهنگی .فناوريوزارت علوم،تحقیقات و   رنـشتهران:   ر،کـش

 ).1390(احسان ،چیت سازیزدان پناه،  احمدعلی: کتاب علمی ارزیابی). 1390(احسان ،چیت سازنویسنده:  .اجتماعی

https://www.gisoom.com/book/1820271
https://www.gisoom.com/book/1820301%20/
https://www.gisoom.com/book/1820301%20/
https://www.gisoom.com/book/1820301%20/
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/347-7305026-4209408?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+%DA%86%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%B2&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/347-7305026-4209408?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+%DA%86%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%B2&select-author=author-exact
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دفتر  .فناوريوزارت علوم،تحقیقات و   رنـشیزدان پناه، تهران:    احمدعلی: کتاب  علمی  ارزیابی،  کـشور  عالی  آموزش  مؤـسـساتها و   دانـشگاهاعـضاي هیات علمی    ـشایـستگیالگوي   •
   ).1390(اجتماعی برنامه ریزي و مطالعات فرهنگی

 ). 1391، یزدان پناه،  احمدعلی(عالمه طباطبایی، دردست انتشار دانشگاه، تهران: براي مدیران اطالعات فناوريتدوین دو مدخل از طرح تدوین دستنامه  •
 ). 1394(احمدعلییزدان پناه، ، DBA آموزشی، دانشکده مدیریت، دوره تهران دانشگاه ،رویکردي فراگیر و تحلیلی ؛يراهبرد برنامه ریزي •
یزدان پناه، سـازان امین مدیریت،  تصـمیمپژوهشـی   و  آموزشـیتهران: انتشـارات شـرکت   طراحی الگو و تدوین راهکارها،  ؛پروژه مدیریتراهکارهاي پیاده سـازي نظام جامع   •

 ).1394(احمدعلی
 .1394عالمه طباطبایی،   دانشگاهارات شتنعلمی کتاب: احمدعلی یزدان پناه، تهران: مرکز چاپ و ا ارزیابیی، در مدیریت دولت اطالعات هايسیستم،؛ الکترونیک فهم دولت  •

و   ارزیابی، Patrick X. W. Zouنوشته:  ،)Strategic Safety Management in Construction and Engineeringایمنی در ساخت و مھندسی( یراھبردمدیریت  •
 .1395 ،ع) ( امام حسین  دانشگاهارات  شتنویرایش فنی ترجمه کتاب: احمدعلی یزدان پناه، تهران: مرکز چاپ و ا

 ).1395(انتشارات ادیبان روزتهران: ، زدان پناه، احمدعلی و آناهیتا امینی حاجی باشیی، تمدیری اطالعات سیستمهاي •
 ).1396(انتشارات ادیبان روزتهران: زدان پناه و مسعود ظهرابی، یاحمدعلی ، الکترونیکیهاي مدیریت زباله •

 پژوهشی  –  علمی  مقاله

 
 دسترسی در:   ).1380(  43-35، صفحه 1380، بهار  28، شماره 8دوره  ی (پژوهش وسنجش)،ارتباطپژوهش هاي فصلنامه  ، یزدان پناه، احمدعلیرسانه.   برنامه ریزين راهبردها در  تدوی •
• http://cr.iribresearch.ir/article_25696_5d5328dc7012cdbf1f988954126fd70a.pdf 
نــظــ • جــامــع  نــظــام  طــراحــی  و  مــبــانــی  ــابــیارت  ــامــه  ارزی احــمــدعــلــیهــا،    بــرن پــنــاه،  ــمــاره  ارتــبــاطــهــاي  پــژوهــش  ،یــزدان  شــ ــنــجــش)،  وســ (پــژوهــش  در:  ).    1380(  .28ی  ــی  ــتــرســ دســ

http://www.ensani.ir/fa/content/35544/default.aspx 
(تابستان  28شهد بهشتی، شماره   دانشگاه، مدیریتانداز  چـشم، مختار رنجبر،  عباـسعلی حاجی کریمی،  یزدان پناه، احمدعلیپایگاه هاي اطالع رـسانی  به عنوان نـشان تجاري،   عملکردمندي الکترونیکی از  ـسنجش رـضایت •

 http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=100751دسترسی در:    ).1387
جامع امام   دانـشگاههاي مدیریت منابع انـسانی  ي پژوهشفـصلنامه ، احـسانی، امیر،یزدان پناه، احمدعلی  ،ـشهید بهـشتی  دانـشگاهمورد:  يراهبردریزي برنامهدر فرایند   عالی آموزشمراکز    عملکرد  ارزیابیلگوي نـشانگرهاي  ا •

 http://hrm.iranjournals.ir/article_4908.html . دسترسی در:  154-129 صفحه .1388، زمستان  1، شماره 2دوره  حسین(ع)
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طنز، ن اولین همایش داخلی گردـشگري پایدار،، موالي،ـسید رـسول، آروین، کمال،مهران، زدان پناه، احمدعلییدر مدیریت گردـشگري و هتلداري،   الکترونیکیبررـسی تاثیر بازاریابی دهان به دهان  •

 ).  1392(  بهمن.  28
 . 88، ســال نهم، شــماره  اطالعات فناوريماهنامه عصــر  ، غفاري، راضــیه،یزدان پناه، احمدعلی،  الکترونیکیاثربخش شــهروندان   ارتباطاتبه منظور افزایش    الکترونیکرویکردهاي پیدایش شــهر  •
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4611&Number=88&Appendix=0&lanf=Faدسترسی در:   ).  1392(
زدان یاحمدعلی ، علمی کاربردي کیش  آموزشویژه نامه علمی تخصـصـی مرکز  ،  دانشـجویاندر رضـایتمندي   کاربردي  یجامع علم دانشـگاه  الکترونیک خدمات تجارت  ریتاث •

 .1396، سعیدپور مزگان پناه، سیده
 المللی   بین هاي ملی وو کنفرانس هادر همایش  لهمقا

 ). 1377(یزدان پناه، احمدعلی ،شهید بهشتی دانشگاه، آمارالمللی بینچهارمین کنفرانس تهران:  هاي رسمی،آمارمولد  اطالعاتیهاي سیستممتدولوژي طراحی   •
دسترسی در:   ). 1384(یزدان پناه، احمدعلی، عالی کشور  آموزشهمایش اشتغال و نظام ، بر توانمندسازي مشاغل سازمان اطالعاتتاثیر فن آوري   •

aper.aspx?ID=1735http://www.sid.ir/fa/Seminar/ViewP 
 ). 1386(یزدان پناه، احمدعلی . مدیریت استراتژیککنفرانس  دومینتهران:   ،(بررسی تطبیقی)استراتژيفراز و نشیب در تعریف  •
 ). 1386(یزدان پناه، احمدعلی . اطالعاتفناوري  المللیبینکنفرانس تهران:  ، الکترونیکمروري بر ماهیت شناسی مدل هاي کسب و کار  •
 ).1387، فلسفی، رضا(یزدان پناه، احمدعلی . وژهرپ مدیریتالمللی بینچهارمین کنفرانس تهران: پروژه و ارائه مدل کارا،  منشورشناسایی عناوین مؤثر در تدوین   •
 ).  1387(یزدان پناه، احمدعلی . مدیریت استراتژیک المللیبین سومین کنفرانستهران:  ،اطالعاتفناوري  يراهبرد برنامه ریزيگزینش پارادایم هاي مسلط در روش هاي   •
 ).1387(یزدان پناه، احمدعلی . اطالعاتفناوري  المللیبینپنجمین کنفرانس تهران: ، الکترونیکیدر پذیرش مدل هاي کسب و کار  On-lineبر کیفیت خدمات مؤثرشناسایی عوامل   •
رقابتی   • مزیتهاي  سطح  ارتقاء  و  استقرارشناسایی  طریق  از  متوازن  سازمان  امتیازدهی  پورتر،    کارت  پنجگانه  نیروهاي  کنفرانس  تهران:  براساس  استراتژیکششمین  پناه،    . مدیریت  یزدان 

 ).  1388(احمدعلی
 ).1388، چراغچی، سید مصطفی(یزدان پناه، احمدعلی . مدیریت استراتژیکچهارمین کنفرانس تهران: در سازمان،  يراهبرد هاي نوین فناوريگیري از در بهرهمدیریت دانش شناخت شناسی   •
پژوهشگاه    نفت، گاز و پتروشیمی. المللی  بینچهاردهمین همایش  تهران:  ،  PMBOKریسک پروژه هاي اکتشاف صنعت نفت در راستاي متدولوژي  مدیریتدر  مدیریت دانش  ابزار هاي  طرحریزي    •

 ).1388(یزدان پناه، احمدعلی صنعت نفت،
 ). 1389(یزدان پناه، احمدعلی . عملکرد و  مدیریت استراتژیکپنجمین کنفرانس تهران:  ،يراهبرد   برنامه ریزيدر فرآیند  عالی آموزشمراکز  عملکرد ارزیابیبررسی همراستایی نشانگر هاي  •
  .هاي کلی نظام اداري با رویکرد اسالمینخستین همایش سیاستتهران:   هاي کالن اداري،در فعالیت هاي سالمت اداري نظام امدادي کشور در راستاي سیاست مؤثرروش شناسی بررسی عوامل  •

 ).  1390( یزدان پناه، احمدعلی
،  یزدان پناه، احمدعلی  ، تهران. دي ماه  مدیریت پروژه،  المللی بینهفتمین کنفرانس  تهران:    سبد پروژه،  مدیریتشرکت هاي مادر تخصصی در فرآیند    يراهبردراه هاي خالق همسوسازي تصمیمات   •

 ).  1390پور، مجتبی( حسینعلی

http://connection.ebscohost.com/c/articles/98010242/e-learning-challenging-concept-libraries
http://connection.ebscohost.com/c/articles/98010242/e-learning-challenging-concept-libraries
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub10417101443.pdf
http://european-science.com/eojnss/article/view/503
http://european-science.com/eojnss/article/view/503
http://iaiest.com/dl/journals/2-%20IAJ%20of%20Business%20Management/v2-i11-nov2015/paper1.pdf
http://www.vspep.edu.rs/s110_naucno-istrazivacki-centar.html
http://www.vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2017/09/special_3.pdf
https://www.magiran.com/volume/25821
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4611&Number=88&Appendix=0&lanf=Fa
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/118405
http://www.sid.ir/fa/Seminar/SeminarListPaper.aspx?ID=15&Name=&strJournal=%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1&strYear=1384&strNo=2&strVolume=&strDate=10-9%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C%201384
http://www.sid.ir/fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=1735
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و   • رقابتی    ارزیابیتبیین  هاي  مدیریت    ،مجازي  هايدانشگاهشاخص  مطالعات  النای،  يراهبردفصلنامه  بیات،  و  احمدعلی  پناه،  دسترسی   ،)1391(101-122،  3)12(   ز، زدان 
 https://civilica.com/doc/916673در:

 ). 1392، بیات، الناز (یزدان پناه، احمدعلی   یریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادي. مد  المللیبیندومین کنفرانس  قم:    کارآفرین،  دانشگاهکشور زمینه ساز    مجازي  هايدانشگاه  دیجیتالیرقابت هاي   •
EME02_474.html-EME02-https://www.civilica.com/Paper 

،  ربیعی، زینب، رستم پور،  یزدان پناه، احمدعلی  . مدیریت استراتژیک  المللیبینانس  دهمین کنفر،  استراتژیک  ي ائتالفهاي  اي ورود شرکت هاي ایرانی به حوزهشناسایی مولفه هاي اساسی بر •
 ).  1392زهرا(

،  جندقی،  یزدان پناه، احمدعلی،  خنیفر، حسین،  حانیه  ،بذرافشان  . مدیریت  المللی کنفرانس بینهمین  دتهران:  ،  عالی  آموزش  از دیدگاه مدیران  اطالعات  فناوريکسب وکار و    همراستایی استراتژیک  •
 ).  1392(غالمرضا

خنیفر،  ،  حانیه  ،بذرافشان   .مدیریت استراتژیک  المللیبیندهمین کنفرانس  تهران:    ،اطالعات  فناورياجرایی ومدیران    مدیرانمتفاوت  از دیدگاه    اطالعات  فناوريکسب وکار و    همراستایی استراتژیک  •
 ).  1392(غالمرضا،  جندقی، یزدان پناه، احمدعلی، حسین

،   یزدان پناه، احمدعلی   . دیجیتالدر عصر   آموزش با محوریت آموزشره آوران    مجازيدومین همایش  :  تهران  ،الکترونیکی  یادگیريکشور ایران مبتنی بر    مجازي  هايدانشگاهشاخص هاي رقابتی   •
 ).  1392بیات، الناز(

 ).1392، یوسفی خرایم، محمد (یزدان پناه، احمدعلی بهمن ماه. 3اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، تهران: ، الکترونیکیهاي تجارت پایگاه اطالعاتی روش شناسی نیازسنجی   •
احمدعلی   . ماه رشهریو  ،مدیریت و حسابداري ملی کنفرانس :  شیراز  دولتی، هاي سازمان در دانش  تسهیم سیستم تبیین و طراحی  • پناه،  محمد یزدان  میرزایی،  رسول،  معتضدیان،   ،

 ).1392قاسم(
، صفري، سیاره، محمد یزدان پناه، احمدعلی  اسفند ماه.   6-  7تهران    ،مدیریت دانش  ملی   ششمین کنفرانستهران:    ،مجازياعتماد و تسهیم دانش؛ اهرم هاي کلیدي بر شکل گیري سازمان    •

 ).1392حسینی، سارا(
  ). 1393گنجی زاده، مرادلو، طاغونی(، یزدان پناه، احمدعلی  بر ساختار سازمانی، تهران: اولین کنفرانس ملی رویکردهاي نوین در مدیریت کسب و کار.  اطالعات فناوريحاصل از  تآثیر نوآوري •
اولین همایش گردشگري،  درآمد و    :جهت مراکز پذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت با استفاده از تکنیکهاي داده کاوي:موردي شهر یاسوج   تصمیمطراحی سیستم پشتیبانی   •

 ). 1393(مرتضی پور، مصطفی، پاشایی، فرهنگ، یزدان پناه، احمدعلی ، شهریور. فرصت
توسعه و تعالی کسب و کار، تهران،    المللیبینکنفرانس   مصنوعی در کارکردهاي مدیریت منابع انسانی،  هوش  هايسیستمزدان پناه, احمدعلی و علیرضا افسریان، پارادایم هاي موثر بکارگیري  ی •

 ICBDE01_528.html-ICBDE01-https://www.civilica.com/Paperدسترسی در:   ). 1393(موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا،
 ).1393برخوردار، ناصر( ،احمدعلییزدان پناه،  . مدیریت استراتژیککنفرانس سالیانه تهران: تجاري،  هوشدراستقرار سیستم  مؤثر استراتژیک  شناسایی و اولویت بندي عوامل   •
آذرماه.   3-4تهران،    یزدان پناه، احمدعلی   .مدیریت استراتژیک  المللیکنفرانس بین، تهران: دهمین  يراهبردریزي  برنامه ها در فرآیند  عملکرد سازمانپذیري هاي چندگانه و  بررسی رابطه انعطاف •

 =https://irphe.ac.ir/docs.php?sbj_id=14&slc_lang=fa&sid=16&cv دسترسی در:  ). 1392(
  یزدان پناه، احمدعلی  ابزاز و تکنیک هاي مدیریت.   المللی بینکنفرانس  تهران:    ،پژوهشی  مؤسساتهاي کلیدي    شایستگییافته هاي پژوهشی و    يراهبرد  اطالعاتبررسی رابطه استقرار سیستم   •

 ). 1393امینی حاجی باشی، آناهیتا(
پناه،  یزدان    دفاع ملی.   دانشگاهبا رویکرد جهانی،  مدیریت دانش  مبتنی بر رویکرد جهادي، اولین همایش ملی    الکترونیکدر تجارت  مدیریت دانش  براي استقرار    وب معناییشناسی    ستیه  •

 ).1393، کیانی، اکرم(احمدعلی
، افسریان، یزدان پناه، احمدعلی اسفند.    5تبریز و سازمان مدیریت صنعتی،    دانشگاهمنابع انسانی الکترونیک،    مدیریتمصنوعی و کاربرد ان در مدیریت منابع، اولین کنفرانس    هوش  هايسیستم •

 ). 1392علیرضا(
یزدان پناه،  . دفاع ملی دانشگاهبا رویکرد جهانی، مدیریت دانش  اولین همایش ملی ، تهران: (ECS)امور گمرکی اطالعاتی درپیاده سازي سیستم  الکترونیکآمادگی  استراتژیک بررسی عوامل   •

 ).1393، صوفی، هما، رودساز، حبیب(احمدعلی
یزدان پناه،  ابزاز و تکنیک هاي مدیریت،  المللیبینکنفرانس تهران: ،  هاي کلیدي شایستگیپژوهشی به منظور کسب  مؤسساتدر  استراتژیک  اطالعاتدر استقرار سیستم   مؤثرابزار  وب معنایی •

 ).  1393، کیانی، اکرم(احمدعلی
یزدان پناه،    . دستاوردهاي نوین در علوم مدیریت و حسابداري   الکترونیکیاولین همایش ملی  تهران:    کارکنان در شرکت صنایع دارویی تروپیکال کیش،  عملکردرقابتی با    هوشررسی رابطه  ب •

 ).1393، عسگري عراقی، امیر رضا(احمدعلی
یوسفی ،  فناوريتجاري سازي    المللیبین)، تهران: دومین کنفرانس  (مورد مطالعه: تکنولوژي کلکتورهاي خورشیدياستراتژیک  تحقیق و توسعه با استفاده ازروش نقاط مرجع    هاياستراتژيتدوین   •

 osia.ir/ICTC02https://www.symp  ).1393(احمدعلی یزدان پناه،  محمد، خرایم
 ).1393، ایمان خرمی نژاد، فزاد صفار سحرخیز (یزدان پناه، احمدعلیمدیریت، اقتصاد و توسعه کسب وکار.  المللیبینتهران: کنفرانس  ،و اجرا برنامه ریزي، حلقه مفقوده بین استراتژیک نقشه  •
 ).1394( یزدان پناه، احمدعلی ابزاز و تکنیک هاي مدیریت.  المللیبینتهران: کنفرانس  ،در کشورهاي توسعه یافته الکترونیکدولت  هايسیستممروري بر رویکردها و ابزارهاي همانند سازي   •
و ـسیده مژگان ـسعید پورکنفرانس ملی هزاره ـسوم و علوم انـسانی،    احمدعلییزدان پناه,  ، کاربردي کیش-علمی  عالی  آموزشمرکز    دانـشجویانبر رـضایت   الکترونیکیبررـسی رابطه خدمات تجارت   •

 NCTMH01_465.html-NCTMH01-https://www.civilica.com/Paper  دسترسی در:   . 1394  ،هاي نوین ایران (متانا)  آموزششیراز، مرکز توسعه 
کار در   • به  اعتیاد  و  استرس شغلی  رابطه  و    دانشگاهبررسی  انسانی  علوم  پژوهشی در  و  کاربردي  ملی رویکردهاي  پزشکی شیراز، دومین همایش  احمدعلیمدیریت،  علوم  پناه،  نازنین یزدان   ،

 ).1394چراغی(
  ).1394طاهري ( محمدرضا ، یزدان پناه، احمدعلی.  21مدیریت اقتصاد در قرن    المللیکنفرانس بین، تهران: اولین   SMEs    بررسی عوامل اثر گذار بر قصد صادرات شرکت هاي کوچک ومتوسط •

 http://www.sid.ir/FileServer/SF/6011394H0102دسترسی در: 
 مدیریت و حسابداري، یزدانهاي کاربردي در  پژوهش  المللی کنفرانس بینسومین    شدن، تهران:  جهانی براي استراتژیک   رقابتی: دیدگاهی مزیت کسب در اجتماعی سرمایه و انسانی سرمایه نقش •

 ).1394طاهري( محمدرضا ، ، احمدعلیپناه
یازدهمین کنفرانس  برخوردار،احمدعلی و محمد یوسفی خرایم، مدل سازي تخصیص منابع به پروژه هاي عمرانی فضاهاي فرهنگی کشور به منظورکاهش فاصله هاي مناطق محروم و  ،  زدان پناهی •

 IPMC11_087.html-IPMC11-https://www.civilica.com/Paper. دسترسی در: )1394(مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا المللیبین
مبتنی بر اندیشه هاي اسالمی ایرانی پیشرفت، تهران: پنجمین کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، احمدعلی یزدان پناه،    دانشجویانفعالیت هاي فرهنگی هنري  مطالعه تطبیقی شاخص •

 ). 1395پیرعالئی نسیم (
، محمدزاده مجتبی  صنعت حمل و نقل دریاییاره، نشریه  و انتخاب بهترین پیمانکاران راهبري پایانه هاي بندري با استفاده از تکنیک هاي تصمیم گیري چندمعی  ارزیابیارائه مدلی به منظور   •

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=272982دسترسی در:  .  53تا 48، صفحه2شماره ، 2، دوره 1395تابستان ، اکبري احمد ، یزدان پناه احمدعلی

https://civilica.com/doc/916673
https://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_474.html
https://www.civilica.com/Paper-ICBDE01-ICBDE01_528.html
https://irphe.ac.ir/docs.php?sbj_id=14&slc_lang=fa&sid=16&cv=
https://www.symposia.ir/ICTC02
https://www.civilica.com/Paper-NCTMH01-NCTMH01_465.html
http://www.sid.ir/FileServer/SF/6011394H0102
https://www.civilica.com/Paper-IPMC11-IPMC11_087.html
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8128
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=57229
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=57229
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=272982
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 یزدان  احمدعلی، آلمان، برلین،  پژوهش هاي نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداري  المللیبینچهارمین کنفرانس  ،  بازاریابی  مدیریتک در  استراتژیمندي  هوشرقابتی و    هوش ضرورت توجه به   •
 http://www.sid.ir/FileServer/SF/3971395H0419دسترسی در:  ). 1395رویا سهرابی( ،پناه

یزدان پناه،  ،  نسیم   ،پیرعالئی ،  ،اسکو، عاطفه  ،آموزشی مدیریت و رهبري پژوهشهاي )، فصلنامهتهران پرورش  و آموزش کل اداره  کارکنان :موردمطالعه( کارکنان رفاه بر رهبري سبک تاثیر  •
 http://jrlat.atu.ac.ir/article_8556.htmlدسترسی در:  . 71 تا  59 ص ، 95 تابستان ،8 شماره دوم، ، سالعالمه طباطبائی دانشگاه ، احمدعلی

تهران، دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی در مدیریت، حسابداري، حقوق و علوم اجتماعی، سمیه    شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ  يهاشرکتمالی    عملکرد  فکري بر  هیسرما   تأثیر  یبررس •
 fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=92930/http://www.sid.irدسترسی در:  . 1396ارجمندنیا، احمدعلی یزدان پناه، صدیقه طوطیان اصفهانی، تهران، آذرماه 

 .1396ی، تهران، واعظ، احمدعلی یزدان پناه، رضا کسب و کار تیر یدر مد نینو يها شهیاند یکنفرانس مل نیاول در بانک سپه، دانش  میبر تسه یعدالت سازمان يمولفه ها ریتاث •
تعالی و مدیریت دانش مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر المللیبینهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس  مالی شرکت  عملکردتأثیر سرمایه فکري بر ارزش سهام و •

تهران، دي اصفهانی،  پناه، صدیقه طوطیان  یزدان  احمدعلی  ارجمندنیا،  رقابتی، سمیه  در:  1396ماه  توانمندي  INDUSTRIAL03-https://www.civilica.com/Paper-. دسترسی 
INDUSTRIAL03_0185.html 

  احمدعلی ارجمندنیا, سمیه؛  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کار،  سهم مولفه سرمایه انسانی در تبیین ارزش سهام شرکتبررسی   •
 MSECONF03_188.html-MSECONF03-https://www.civilica.com/Paper. دسترسی در:1396تهران، یزدان پناه و صدیقه طوطیان اصفهانی، 

 .1396تهران،    مشارکت محور بر حکمرانی شایسته، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاري عمومی، احمدعلی یزدان پناه، محمد قنادزاده تفتی، امیر احسانی،  الکترونیکبررسی تأثیر دولت   •
 / https://civilica.com/doc/801009دسترسی در: 

امیري, مجتبی, یزدان پناه,  امینی حاجی باشی, آناهیتا, سید جوادین, سید رضا, ، هاي مدیریت منابع انسانیپژوهش، عالی آموزشطراحی و تبیین مدل چابکی رهبري منابع انسانی در مؤسسات  •
 36شماره پیاپی  - 2، شماره 11دوره ، احمدعلی. 

همراه   -سیار ایران    ارتباطاتباي. مورد مطالعه : مشتریان شرکت    ارائه شده در مدل گایو و  TAMاشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی    اینترنت شناسایی فاکتورهاي موثر در پذیرش   •
   1398، بهار ، 58سال پانزدهم، شماره  ،فناوري رشد فصلنامهمحمد کارگرشریف آباد، محسن گرامی،  احمدعلی یزدان پناه،  ،اول

دوره و  ،  الناز بیات؛ محمد علی شاه حسینی؛ مجتبی امیري؛ احمدعلی یزدان پناههاي مدیریت منابع انسانی،  با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی، فصلنامه پژوهش  مدل هویت سازمانی  ارائه •
 https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205052_7ede719d3c66f2461a401009646c614b.pdf  : دسترسی در . 1399، بهار 39شماره پیاپی  - 1، شماره 12دوره : شماره

• Important Challenges in Total Plan for Tourism Investment in Iran, Tourism International Conference, WORD TOURISEM 
ORGANIZATION, Islamabad, Pakistan, Yazdanpanah, Ahmad Ali(1992). 
•  The Roles of NGOS`Managers to Manage Conflict Between Themselves and Others, The International Union of Muslim Women 
NGOS, Second Congress, Tehran, Iran, Yazdanpanah, Ahmad Ali(1997). 
• Methods for Improvement of Standards for Financial Resource Allocation to Reduce the Gap between Disadvantaged and  Privileged 
Regions, Seminar on Srategic Management, ASIAN Europeanدایم PRODUCTIVITY ORGANIZATION, Tokyo, Japan, Yazdanpanah, Ahmad 
Ali(1998).  
• Explaining a Success Model for the Establishment of electronic Customer Relationship Management (e_CRM ), International 
Conference on Pervasive Computing and Business Management, India,New Delhi, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2008).  
• Identifying and selection the Dominant Criteria in Strategic Planning Process for Strategic Universities – Comparative approach, 
International Conference on internationalization of  Higher Education With Special Reference to Management Education , INCONSYM 2010, 
India, New Delhi, 14-15 Oct, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2010).  
• Proposed Model for Implementation of Expert System for the Planning of Strategic Construction Projects as a Tool for Knowledge 
Management in Project Executor Organization , 24th International Project  Management Association World Congress(IPMA), Istanbul, Turkey 1-
3 November, Ahmad Ali Yazdanpanah(2010).  
•  Expert System for the Planning of Strategic Construction Projects, 1st International Project Management Conference, 
Kathmandu, Nepal, 27-28 May, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2011). 
•  Presenting Integrative Model for Project Portfolio selection Process in Holding Company, 25th IPMA World Congress- Project 
Management; Delivering the Promise, Queensland, Australia, October, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2011). 
•  A Reflection on Obstacles to Successful Implementation of Strategy in Free Trade Zone of Chabahar,  25th International Business 
Research Conference,  13 - 14 January, Taj Hotel, Cape Town, South Africa, Rahmani, Hamed,  Rahmani, Saeid, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2014), 
available at:  https://wbiworldconpro.com/uploads/south-africa-2014/economics/1389001960_225-Hamed.pdf   

 المللی   بینسخنرانی در همایش هاي ملی و
وبودجه و انجمن شرکت هاي  برنامهسازمان    ،کنترل ونظارت دراجراي طرح هاي عمرانی کـشور، ـسمینار بررـسی مـشکالت طرح هاي عمرانی کشورمتغیر هاي کلیدي   •

 .1373ساختمانی وتأسیساتی کشور، مشهد 
 .1373سازمان صنایع ومعادن بنیاد، استانداري یزد و  وکنترل پروژه هاي عمرانی، برنامه ریزي، سمینار  PMISوکنترل پروژه با رویکرد  برنامه ریزيتکنیک هاي  •
 .1376تهران  ،  همایش توسعه تشکل هاي اقتصادي،عالمه طباطبایی دانشگاهروش هاي کاهش تضاد در تشکل هاي بزرگ اقتصادي، اتاق بازرگانی کشور و •
 صنعتی و شرکت رجا مدیریت آموزشمرکز  ،تحول وضرورت تغییر در نظام اداري  مدیریتدستیابی به یک دیدگاه مشترك در تحول اداري، سمینار  برنامه ریزي •
   .1378، تهران،  •
 . 1379تهران  ،دولتی  مدیریت  آموزشاطالع رسانی،  سمینار اطالع رسانی ونحوه خدمت بهتر، مرکز  و اطالعاتن آوري روند تحوالت ف •
 . 1379 ،در کشاورزي اطالعاتی هاي   فناوريدرپیشبرد امور زیربنایی، وزارت جهاد کشاورزي، همایش سراسري   اطالعاتی نقش سیستم هاي  •
 . 1380تهران   طرح هاي کالن کشاورزي در کشور هاي توسعه یافته ، وزارت جهاد کشاورزي، مدیریت اطالعاتی آشنایی با تکنولوژي هاي  •
 .1385تهران، ،مدیریت استراتژیک حال وآینده، اولین کنفرانس  در گذشته،  استراتژیک  برنامه ریزيبررسی سیر فرآیند هاي  •
 1385وزارت دفاع، تهران،  ارتباطاتو  اطالعات وريفناهاي دفاعی کشور، انجمن در سازمان ITSP هايگیري از مدلبهره •
 . 1386تهران   و مدیریت در مدیریت رسانه ، همایش تفکر فازي و کاربرد هاي آن در رسانه، تصمیم گیريتاثیر تفکر فازي بر مدل هاي  •
 .1387تهران، ،مدیریت استراتژیک ومین کنفرانس ، ساطالعات  فناوري  يراهبرد  برنامه ریزيهاي مسلط در روش هاي  گزینش پارادایم •

http://www.sid.ir/FileServer/SF/3971395H0419
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/545035/%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87_%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234239/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c_%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86_%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234239/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c_%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86_%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87
http://jrlat.atu.ac.ir/article_8556.html
http://www.sid.ir/fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=92930
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_0185.html
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_0185.html
https://www.civilica.com/Paper-MSECONF03-MSECONF03_188.html
https://civilica.com/doc/801009/
https://civilica.com/doc/801009/
https://civilica.com/doc/801009/
http://hrmj.ihu.ac.ir/issue_2200891_2200903_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+11%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+36%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1398%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-25%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
http://hrmj.ihu.ac.ir/issue_2200891_2200903_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+11%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+36%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1398%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-25%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205052_7ede719d3c66f2461a401009646c614b.pdf
https://wbiworldconpro.com/uploads/south-africa-2014/economics/1389001960_225-Hamed.pdf
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و   الکترونیک کشور، مورد کاوي: سازمان اتکا، اولین همایش تخصصی دولت    استراتژیک  هاي   در سازمان ارائه الگوي بکارگیري تجارت الکترونیک با رویکردي امنیتی •
ITIL  ،1388، تهران، سالن همایش هاي برج میالد . 

 .1390تهران  کاربردهاي تفکر فازي در مدیریت رسانه، همایش تفکر فازي و کاربرد هاي آن در رسانه، چشم انداز •
 .1393ابزار و تکنیک هاي مدیریت، تهران، اسفند  المللیبینکنفرانس اولین اثربخش،  ارتباطاتداد برافزایش تاثیر به کارگیري سیستم پردازش رخ •

 
    المللیبین علمی پژوهشی مجالت  مقاالت ي داور

• International Greener Journals, Monthly, ISSN: 2276-7770, from 2014-2016.     
 

 هاو کنفرانس داوري مقاالت مجالت علمی پژوهشی
 ، مجري پروژه، تهران، ایران. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، عالی  آموزش  برنامه ریزيفصلنامه پژوهش و  •
 آزاد اسالمی، قزوین، ایران.  دانشگاه، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول •
 و توسعه  دانشگاهداوري مقاله فصلنامه  •
 داوري مقاالت کنفراس مدیریت پروژه •

 ديهبررا مدیریت مطالعات داوري فصلنامه •

 حوزه آموزش نظام آموزش عالی کشور براساس ارزشهاي بنیادین و آمایش سرزمین  يراهبردهاي   برنامهداوري سند  •

 نفت، گاز و پتروشیمی المللیبینداوري در پنل تخصصی کمیته علمی همایش  •

 داوري فصلنامه مدیریت و توسعه •

 داوري مقاالت فصلنامه علمی و پژوهشی پیام مدیریت •

 سمنان  دانشگاهجله دانشکده علوم انسانی داوري مقاالت م  •

 هاي توسعه ایرانچشم اندازداوري مقاالت همایش چالش ها و  •

 و نوآوري در شهر و داوري مقاالتمدیریت دانش  المللیبینکمیته داوران سمپوزیوم  شرکت درعضو و  •

 نگرش هاي شغلی و سازمانی بدنه دانشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عارضه یابیداوري سند  •

 استراتژیک  مدیریتالمللی بینداوري مقاالت و عضو کمیته داوري و هیئت علمی کنفرانس  •

 International Greener Journals  داوري مقاالت مجله •
 علمی و گفتگوهاي  مصاحبهسخنرانی،  

 . 1388،پاییز 49ساخنار بانک هاي خصوصی، فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره مهندسی مجدد   •
 . 1393، 193سرمایه؛ بورس گسسته، اقتصاد ایران، سال هفدهم، شماره  المللیبین ارتباطاتدربهبود    مؤثرعوامل  •
 /http://www.irna.ir/fa/News/82397381دسترسی در:  "ت اس اطالعاتسامانه    گردشگري پایتخت نیازمند  "گفت و گو با خبرنگار ایرنا •
 . 1395، 21 دي، شماره 7 شنبه است، روزنامه فرهیختگان، سه سنتی گردشگري مدیریت •
 . 1395پروژه، تهران:  مدیریتالمللی بینمحور، دوازدهمین کنفرانس   پروژه مدیریت:  کنفرانس جلسه مدیر •
دســـترســـی در:   . 1395ســـپید،   برنامه، آموزشصـــدا و ســـیماي جمهوري اســـالمی ایران، صـــدا و ســـیماي جمهوري اســـالمی ایران، شـــبکه    برنامهدر مدیریت دانش  حضـــور در میزگرد   •

https://memarnews.com/ 
 

 فناوري پژوهشی و هاي علمی طرحهاي گزارش
 در سازمان اطالعات فناوري کاربرد 

 )1370ونهاد ریاست جمهوري، عضو گروه تحقیق ( تهران دانشگاهطرح هاي عمرانی کالن کشور،  مدیریت اطالعاتی هاي  طراحی سیستم
 )1373وزارت مسکن، شرکت داده پردازي ایران، مشاور طرح (  مدیریت اطالعاتطرح جامع سیستم هاي 

 )1376-1380طراحی نظام جامع رایانه و انفورماتیک، بنیاد شهید انقالب اسالمی ، ناظر فنی پروژه  (
 )  1383-1382شرکت مهندسین مشاور مترا، مشاور طرح (، تضمین کیفیت مدیریت اطالعاتطراحی سیستم 

 )  1385  -1383مالک اشتر، مشاور طرح  ( دانشگاه، یصنایع دفاع اطالعاتک فناوري  استراتژی  برنامه ریزي
 )1387-1386، عضو گروه تحقیق(شهید بهشتی  دانشگاهبودجه اي؛ با قابلیت ماشینی شدن بودجه ریزي،  اطالعاتو  آمارطرح نظام جامع 

 )1387-1386، عضو گروه تحقیق(شهید بهشتی  دانشگاه، دانشگاه وتشکیالتبودجه   ،برنامهدفتر    اطالعاتوآمارطراحی نظام جامع 
 . 1395-1394، ، مجري پروژهمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی ،عالی  آموزشدرحوزه   آمار و انتشار اطالعاتآوري بررسی تجارب کشور ها در نظام  جمع

 و عملیاتی  ي راهبرد برنامه ریزي 
 .  1376وبودجه، مجري طرح(همکار: دکتر محمد رضا حمیدي زاده)،   برنامهسازمان   ، مجري طرح،1400ایران برنامه، طرح تدوین تجزیه وتحلیل آرمانها در باره عدالت اجتماعی

 - 1380(گروه تحقیق: دکتر برزو فرهی، دکتر غالمحـسین نیکوکار و محمد ازگلی)،، بنیاد تعاون ـسپاه پاـسداران انقالب اـسالمی، عـضوگروه مالی و اعتباري انـصار  مؤـسـسههاي  راهبردـشناـسایی و تدوین 
1378 . 
 .  1383 -1384، حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی، مجري طرح ،عملیاتی  ریزي  برنامه

 . 1382-1384،اسالمی، مجري طرح ارتباطات ک ساختار و وظایف، سازمان فرهنگ واستراتژیطراحی 

http://www.irna.ir/fa/News/82397381/
http://www.irna.ir/fa/News/82397381/
http://www.irna.ir/fa/News/82397381/
https://memarnews.com/
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 . 1385-1384، اسالمی، مجري طرح ارتباطات هاي جهان اسالم، سازمان فرهنگ وراهبردرسی وتحلیل بر
 . 1383  -1385(گروه تحقیق: دکتر برزو فرهی و دکتر مسعود موحدي)  شاهد، عضوگروه تحقیق دانشگاه، مراکز تحقیقاتی يراهبرد  ریزي  برنامهتدوین 
 . 13856-1386، مجري طرح  ،شهید بهشتی  دانشگاهگیاهان دارویی،  فناوريشبکه ملی پژوهش و   استراتژیک   برنامهتدوین 

 . 1385-1386، )کسایی (دکتر علی رضائیان، دکتر غالمرضا گودرزي، دکتر مسعود، عضو گروه تحقیقشهید بهشتی دانشگاهطرح اصالح سیستمها و ارتقاء بهره وري شرکت ملی نفت ایران، 
 . 1385-1386 لشکربلوکی، دکتر مسعود کسایی) مجتبی (دکتر علی رضائیان، دکترعضو گروه، شهید بهشتی  دانشگاهنظام،  چشم اندازدر راستاي سند  شهید بهشتی  دانشگاه چشم اندازبازنگري  
 . 1385-1386، (گروه تحقیق: دکتر علی رضائیان، دکتر مسعود کسایی)، عضو گروه شهید بهشتی  دانشگاه)  1385-90پنج ساله(   برنامهتدوین 

 . 1386-1387، مشاور علمی طرح، شهید بهشتی  دانشگاه؛ طرح توسعه و گسترش فضاي کالبدي، دانشگاهطرح جامع 
 . 1386-1387، ، عضو گروه تحقیقشهید بهشتی دانشگاه، دانشگاهطرح تجدید ساختار سازمانی و تدوین تفصیلی نظام تشکیالتی و روشهاي 

 . 1387-1387، مشاور علمی طرح، شهید بهشتی  دانشگاهبر اساس هزینه سرانه،    شهید بهشتی دانشگاهریزي عملیاتی بودجه
 . 1388-1389، ، عضو کمیتهمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، فناوريهاي بخشی حوزه علوم، تحقیقات و آمارکمیته   يراهبرد  برنامهطراحی وتدوین 

 . 1389، علمی طرح  مشاورمرکز خدمات حوزه علمیه در راستاي اسناد فرادستی نظام،  چشم انداز و تعیین الزامات تحقق  بازنگري
 . 1390، معصومه(ع)، مشاور علمی طرحآستان ملکوتی حضرت  چشم اندازطراحی وتدوین 

 . 1392-1393تهران: قوه قضائیه کشور،    يراهبردمعاونت  دادگستري هاي کل استان،  يراهبرد  برنامه ریزيطرح تدوین و مستند سازي 
،  مؤـسـسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  انداز جمهوري اـسالمی ایران،هاي هدف در ـسند چـشمدانـشگاهکارهاي بهبود؛ مورد کاوي:  فرهنگی به منظور ارائه راه تربیتهاي اي طرحمطالعه مقایـسه

 . 1394، مجري پروژه
 پروژه برنامه ریزي مدیریت و 

 . 1382-1384، ، مجري طرحکشور کاستراتژیصنایع   در پروژه  مدیریتطرحریزي دانش  
 . 1386-1388، ، مدبر طرح)پدکسشرکت  حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس( ، PMBOKمبتنی بر متدولوژي   مدیران پروژه  شایستگینظام ارتقاء طراحی و استقرار 

 . 1387-1388، ، مدیر طرحصنایع پتروشیمی ایران  مدیریتهاي مشاور  شرکت،  مدیران شایستگی  ارزیابیبا رویکرد   پروژه  مدیریتسازي نظام جامع طراحی و تدوین راهکارهاي پیاده
 . 1388-1389، مدبر طرح،  GTMIپروژه هاي طراحی و ساخت توربو ژنراتورهاي نفتی، شرکت   ،استراتژیک و کنترل  برنامه ریزيطراحی و استقرار نظام  

 مهارت هاي عمومی مدیریت 
 . 1379-1380، ی کارکنان، استانداري کرمانشاه، مجري طرحآموزشطرح  نیاز سنجی 

 . 1379-1380سازمان تأمین اجتماعی، مجري طرح، ی مدیران وکارشناسان،  آموزشطرح مطالعاتی تعیین  نیاز هاي 
 . 1381-1382، ی کارکنان، شرکت قطارهاي مسافري رجا، مجري طرحآموزشطرح  نیاز سنجی 

 . 1378 -1380، طرح  مدیر ،رجا  قطار هاي مسافري شرکت  آموزشطراحی جامع 

 داوري پروژه هاي تحقیقاتی کشور 
رنامه ریزيپروژه   )1388-1389صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران، مجري: گروه علمی پژوهشی ناب، محمد رضا عاطفی(  يراهبرد ب

 ي دانشگاهدروس  آموزشی  لوح فشرده تدوین وانتشار
 1380ی، شرکت نرم افزاري آرمان تک، آموزش: لوح فشرده نرم افزار  مدیریتسازمان و ، برنامه ریزي
 1381ی، شرکت نرم افزاري آرمان تک، آموزشک: لوح فشرده نرم افزار استراتژی  برنامه ریزي

  1381ی، شرکت نرم افزاري آرمان تک،آموزش: لوح فشرده نرم افزار مدیریت اطالعاتسیستم هاي 
 1395، آموزشیونت  اي، معدانشگاهمدیریت، تهران:  سازمان جهاد  اطالعات هايسیستمدرس  آموزشیتولید فیلم 

 راهنمایی ومشاوره  پایان نامه هاي تحصیلی
   اطالعات فناوري 

 ،(راهنما)1380آزاد اسالمی،  دانشگاهبر بهره وري شرکت مهندسی وساخت تآسیسات دریایی ایران،  اطالعاتی پروین کبکاب: بررسی اثرات سیستم هاي مکانیزه  •
اثربخشی   • وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو،   آموزشسازمان آب و برق خوزستان، مرکز  برنامه ریزياداري در عملکرد واحد دبیرخانه معاونت    اتوماسیونمحسن پورشمسا: بررسی میزان 

 (راهنما) 1381
 ،(راهنما) 1383،  وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو آموزش، مرکزدر شرکت برق منطقه اي وارایه راهکارهاي کاهش آن مدیریت اطالعاتکشوریان: بررسی آسیب هاي نظام  اسفندیار •
 ،(راهنما)1383،  وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو آموزش ، مرکزمدیران شرکت برق منطقه اي و طراحی مدل مفهومی آن اطالعاتی نیکورأي: بررسی نیازهاي  فلورا •
 ،(راهنما)  وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو آموزشپروژه در شرکتهاي برق منطقه اي بمنظور بهبود آن، مرکز مدیریت اطالعاتور: تجزیه وتحلیل سیستمهاي فرهاد نصراهللا پ •
 ،(راهنما) 1384،  وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو آموزشمدیران شرکتهاي آب و فاضالب و ارائه الگوي مفهومی، مرکز اطالعاتی محمد حسن علیزاده: بررسی نیازهاي  •
 (راهنما)  1384،تهران دانشگاه، در کوچک سازي سازمان اطالعاتیزدان شناس: بررسی نقش تکنولوژي  مهدي •
 (مشاور)  1384، تهران دانشگاه، اطالعاتی  درطراحی وپیاده سازي سیستم هاي  SSADMفالح: بررسی نقش متدولوژي محند رضا  •
  (مشاور)، تهران دانشگاه، بر توانمند سازي شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی اطالعاتمزید آبادي : بررسی تاثیرات کاربرد فناوري امیر حسین  •
 (مشاور)  ، 1385امام حسین ،  دانشگاه،  EAPدر معاونت تأمین کاالي شرکت مهندسی سپانیر با استفاده از متدولوژي  اطالعات فناوريکالن  برنامه ریزيحسین هاشمی:  •
  (مشاور)  1385  شهید بهشتی دانشگاهدر توسعه صنعت گردشگري کشور با استفاده از مطالعه تطبیقی کشور هاي منتخب اروپایی،  ICTپارسی پور: بررسی نقش  سولماز •
 (راهنما) 1386 شهید بهشتی دانشگاه، ) eCRM( با مشتري  ارتباط نائیجی: تبیین مدل موفقیت براي استقرار نظام  محمد جواد •
 (راهنما) 1386 شهید بهشتی دانشگاه، بررسی موردي صنعت جهانگردي بررسی ادراك مدیران بازاریابی از تاثیر اینترنت بر فعالیت هاي بازاریابی : مجتبی برومند •
 (مشاور)  1386  شهید بهشتی دانشگاه، RFPدر سازمان گسترش و نوسازي ایران به منظور تهیه  ERPلیال نوائی: شناسایی و اولویت بندي فاکتورهاي کلیدي موفقیت در پیاده سازي  •
 ،(راهنما) 1386صنعتی مالک اشتر، دانشگاه، ITSP صنایع شهید کریمی اطالعاتفناوري  يراهبرد برنامه ریزيیداهللا وحیدي: ارائه چارچوب  •
 (راهنما) 1386سمنان،  دانشگاهبا مشتري،  ارتباط مدیریتمجتبی مالیی: بررسی آمادگی شرکت تراکتور سازي ایران جهت بکارگیري سیستم  •
 (مشاور)    1386،شهید بهشتی دانشگاهسایت به عنوان نشان تجاري، وب عملکرداز  الکترونیکیمندي مختار رنجبر: سنجش رضایت •
 (مشاور)  1386 ،شهید بهشتی دانشگاه، پورتر یرقابت یروهايبر صنعت کتاب بر اساس ن اینترنت یرتاث یبررس : نژاد یلشهرام خل •
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 (راهنما) 1387،شهید بهشتی  دانشگاه  ،(ماشین هاي خودپرداز) از سوي مشتریان( بررسی موردي بانک تجارت) ATMبر بکارگیري خدمات    مؤثرمحمد رضا عباسی ازغدي: بررسی عوامل   •
 (راهنما) 1387،شهید بهشتی دانشگاه، (مطالعه موردي: گروه شرکتهاي همکاران سیستم) (B2B)بر بکارگیري تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت مؤثربررسی عوامل حسن محمدزاده:  •
 (مشاور) 1387  شهید بهشتی دانشگاه، بر افزایش رضایت مشتریان در شرکت پست جمهوري اسالمی ایران  CRMمریم حیدري: بررسی تاثیرات بکارگیري سیستم  •
    ،(راهنما)1387، وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو آموزشبر ساختار شرکت توزیع نیروي یرق شمال شرق تهران، مرکز اطالعات فناوريلیال امجد: بررسی اثرات  •
 ،(راهنما)برنامه ریزيو  مدیریتسازمان  آموزش و پژوهش، مؤسسه عالی وري شرکت مخابرات ایرانه بهر  شبکه هاي اطالع رسانی درآقاي حاج حسینی: نقش  •
 مدیریت سازمان    آموزش و پژوهش، مؤسسه عالی  رکت قطار هاي مسافري رجای کارکنان شآموزشبه منظور پاسخگویی به نیازهاي    مدیریت  اطالعاتی  اسکندري: طراحی سیستم    حمید رضا •

 ،(راهنما) برنامه ریزيو 
 ،(راهنما) برنامه ریزي و    مدیریتسازمان   آموزش و پژوهش، مؤسسه عالی  مقاومت بسیجي  موجود در ستاد فرماندهی نیرو  مدیریت  اطالعاتی  منتظري: بررسی عملکرد سیستم هاي    حسین •
 (مشاور)  ، برنامه ریزيو  مدیریتسازمان   آموزش و پژوهش، مؤسسه عالی مدیریت اطالعاتی مود نیاز سیستم  اطالعاتی سازي و طراحی منطقی ساختارهاي  عامري: مدلرضا  •
برنامه و  مدیریتسازمان  آموزش و پژوهشدولتی، مؤسسه عالی  مدیریت آموزشمکانیزه درتصمیم گیریهاي مدیران مرکز  اطالعاتی علی اکبر گردان: بررسی تاثیربکارگیري سیستم هاي  •
 ،(راهنما) ریزي
سازمان    آموزش و پژوهشدر تصمیم سازي بهینه مدیران به منظور ارائه الگوي مناسب از دیدگاه مدیران، مؤسسه عالی    مدیریت  اطالعاتسیستم هاي    ارزیابیمحمد شهبازي منفرد:   •

 ،(راهنما) برنامه ریزي و  مدیریت
وتحقیقات مدیریت وزارت    آموزش، مرکزمدیریت از دیدگاه کاریران در شرکت برق منطقه اي  اطالعات  هايسیستم محمد رضا حسین زاده: بررسی، الویت بندي وتعیین موانع اجرایی   •
   ،(راهنما)1388نیرو،
   (راهنما)1389صنعتی مالک اشتر،  دانشگاهمحمدحسین اسالمی: ارائه الگوي بکارگیري تجارت الکترونیک در سازمان اتکا با رویکردي امنیتی،  •
 (راهنما) 1389آزاد اسالمی،  دانشگاه، خوزستان استان پرورش  و آموزش سازمان تیریمد در تصمیمی بانیپشت هايسیستم استقرار وی طراح موانع شناخت: یحاتم رجیا •
 ،(راهنما)  1389صنعتی مالک اشتر،  دانشگاهو توسعه کسب و کار،     اطالعاتدر سازمان اتکا به منظور انطباق طرح ریزي فناوري    اطالعاتفناوري    يراهبرد جواد شکرائی: شناسایی عناصر ارزش   •
 (راهنما)  1390،تهران دانشگاهو کسب وکار در سازمان از دیدگاه مدیران،  اطالعات فناوري همراستایی استراتژیکسطح بلوغ  ارزیابیبررسی و  حانیه بذرافشان:  •
 (راهنما)   1390نور،  پیام دانشگاهی، اینترنتخرید  بر وفاداري مشتریان در فرایند الکترونیکیوحید قائمی: بررسی نقش رضایت و اعتماد  •
 (راهنما) 1390، عالمه طباطبائی دانشگاه،  ICTی  در بستر عملکرد سازمانآرش محمودي: بررسی تاثیر اعتماد سازمانی با نقش واسط سرمایه اجتماعی بر  •
 (راهنما)  1390، عالمه طباطبائی دانشگاهتوانمندسازي کارکنان،  در اطالعاتکبري نصیري: نقش فناوري  •
  :رشیدي محسن  (راهنما)  1391،عالمه طباطبائی  دانشگاه،  بر ایجاد ارزشهاي کسب و کار از منظر تئوري ساختاري  الکترونیکدولت    هايسیستمتاثیر یکپارچه سازي  زهرا خاکی راوندي:   •

 (راهنما) 1391نور،  پیام دانشگاهی(رابطه مند) براي ایجاد ارزش براي مشتریان بانک ها، ارتباطبررسی وفاداري، رضایت و تعهد از طریق رویکرد بازاریابی 
 (راهنما)  1391چابهار،   المللیبینسیستان و بلوچستان، پردیس  دانشگاهعالی،  آموزش مؤسساتدر  المللیبین بر بازاریابی  اینترنتبررسی اثرات  : حمیده کارگر •
 (راهنما)  1391چابهار،  المللیبینسیستان و بلوچستان، پردیس  دانشگاهمدیران مناطق آزاد،  تصمیم گیرياداري بر بهبود فرآیند  اتوماسیونبررسی تاثیر سیستم  : مسیح جوادپور  •
 (راهنما) 1391چابهار، المللیبینسیستان و بلوچستان، پردیس  دانشگاهی،  ارتباطارزش آفرینی براي مشتریان سازمان بنادر و دریانوردي کشور از طریق رویکرد بازاریابی  : علی خمیسی •
 (راهنما) 1391، پژوهشکده تحقیقات اسالمی قم،مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالیهاي پژوهشی، بررسی موردي  در سازمان  اطالعات   فناوري راهکارهاي ارتقاء کاربرد    : مقداد فرمانی •
 (راهنما)1391نور،  پیام دانشگاهعالی کشور مبتنی بر رقابت هاي دیجیتالی،  آموزششناسایی و ارتقاء سطح مزیت رقابتی مراکز : الناز بیات •
سیستان و   دانشگاهو انتخاب پیمانکاران راهبري پایانه هاي بندري با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،،    ارزیابیبه منظور    تصمیمارائه سیستم پشتیبانی    : محمدزاده مجتبی   •

 (راهنما) 1392چابهار، المللی بینبلوچستان، پردیس 
،  مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالیپژوهشی، مورد مطالعه:    مؤسسات  الکترونیکبراي کسب مزیت هاي رقابتی در کسب و کار    وب معناییامکان سنجی استقرار    : اکرم کیانی •

 (راهنما) 1392، عالمه طباطبائی دانشگاه
خاکبازي:   • همراستایی  سیده سمیه  و    ارتباطمدیریت    هايفتاوريتاثیر  سازمان بر    اطالعات  فناوري  /اطالعات  هايسیستم  هاياستراتژيبامشتري  طباطبائی  دانشگاه،  یعملکرد  ، عالمه 

 (راهنما) 1393
 (مشاور) 1393، طباطبائی عالمه  دانشگاه(سامانه جامع امور گمرکی)،  Ecs اطالعاتی  سازمان گمرك ایران جهت پیاده سازي سیستم  الکترونیکسنجش آمادگی هما صوفی:  •
باقري:   • پیام نور،   دانشگاه؛ موردکاوي:مجازيهاي  دانشگاهکشور در راستاي توسعه    عالی  آموزشدر مراکز    ارتباطاتو    اطالعاتفناوري    يراهبردهاي  شناسایی عناصر اصلی ارزشیاسر 

 (راهنما) 1392نور،  پیام دانشگاه
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش  ،  مطالعه موردي:  فناوريهاي وابسته به وزارت علوم تحقیقات و  در مؤسسات و پژوهشگاه  مجازيانی، امکان سنجی استقرار پژوهشکده  جزهرا علی •
 (راهنما) 1393آزاد اسالمی،  دانشگاه، عالی
 (راهنما) 1393، عالمه طباطبائی دانشگاهفاه کارگران)، ، : بانک رتوانمندسازي کارکنان( مطالعه موردي در اطالعاتکبري نصیري، نقش فناوري  •
 (راهنما) 1393آزاد اسالمی،  دانشگاه، کاربردي کیش –علمی   عالی آموزشمرکز  دانشجویانبر رضایت  الکترونیکیبررسی رابطه خدمات تجارت سیده مژگان سعید پور:  •
برنامه  : خدمات اداره کل طرح و  ، مورد پژوهشیشهید بهشتی  دانشگاه) به منظور استقرار و  استفاده در    e CRMبا مشتریان (    الکترونیکیشمس اهللا محمدي، مطالعه نظام مدیریت رابطه   •
 (راهنما) 1394آزاد اسالمی،  دانشگاه، ریزي
تغییر سیستم   • راهکارهاي  پاکده،  ربیعی  به سیستم  MISمدیریت(   اطالعاتزینب  ارشد(   اطالعات)  مورد  EISمدیران  عالی)در  آموزش  برنامه ریزي  و  پژوهش  عالمه   دانشگاه،  مؤسسه 

 (راهنما)1394، طباطبائی
 (راهنما) 1394، تهران دانشگاهشرکت مبین هاست،  الکترونیکدر بهره برداري از وب سایت تجارت  مؤثرسید میالد هاشمی فشارکی، شناسایی عوامل  •
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاه، (فاوا)ارتباطات و اطالعات فناوريمشتري در بستر  وفاداري و رضایت بر شهروندي سازمانی رفتار امیرعلی یعقوبیان کورعباسلو، تأثیر •
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاهتهران،  2بر اثربخشی و خالقیت دبیران دوره متوسطه منطقه  ارتباطاتو  اطالعات فناوريمهدیه پرویز، بررسی تاثیر   •
 (راهنما) 1395، عالمه طباطبائی دانشگاهکشور،  عالی آموزش مؤسساتمدیریت در  اطالعات هايسیستمبر استقرار  مؤثرحامد رسولی، شناسایی عوامل  •
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاهپژوهشی تحت تاثیر فاکتورهاي سازمانی و نهادي،  مؤسساتدر  اطالعاتبر پذیرش معیارهاي امنیت  مؤثرسپیده پیکرزاده، شناسایی عوامل  •
؛ مطالعه اطالعاتو سرمایه گذاري بر منابع کنترل امنیت  اطالعاتهاي امنیت سیده سعیده موسوي نیارکی، تاثیر فاکتورهاي نهادي بر تداوم عملیات سازمانی از دو دیدگاه پذیرش کنترل •

 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاه،  اطالعاتو فناوري  ارتباطاتموردي: وزارت 
 (مشاور) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاهسازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستم،  اطالعاتی سرویس گرا بر چابکی سیستم  معماريشبیه سازي تاثیر بکارگیري   منیژه ولدخانی، •
 (مشاور) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاه،  پاولوسکی)در صنعت گردشگري(مدل مدیریت دانش بر شکل گیري مدل پیاده سازي  مؤثرخشایار تفویضی زواره، شناسایی عوامل  •
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 (راهنما)1395محور، هاي پروژهدانش در سازمان مدیریتیافته مبتنی بر گیري از منابع دانشی ساختسازي بهرهبر بیشینه مؤثرنسیم فکوري، شناسایی عوامل  •
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاهرقابتی  در شرکت هاي دانش بنیان، به منظور تقویت توان مدیریت دانش  هاياستراتژيرویا دخت رستم ، بررسی  •
آزاد اسالمی،   دانشگاهي موردي؛ مهاب قدس،  هاي پروژه محور، مطالعهدانش به منظور افزایش توان رقابتی در شرکت  مدیریتگرا مبتنی بر  فرد، شناسایی عوامل سرویسمحمد حقیقی  •

 (راهنما) 1395
آزاد اسالمی،   دانشگاه،  )تجارت و  معدن  وزارت صنعت،  ستاد مطالعه:  سازمانی(مورد هوش بر اطالعات  فناوريو   مدیریت هاي اطالعاتی سیستم یکپارچگی تاثیر  بررسی:  جوالییسارا اشرف   •

 (راهنما) 1397
 (مشاور) 1396، عالمه طباطبائی دانشگاه، ارتباطاتو  اطالعات فناورياقدس احمدي: تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سطح اخالق حرفه اي با نقش میانجی  •
 (راهنما) 1396، آزاد اسالمی دانشگاه، (مورد مطالعه قوه قضائیه جمهوري اسالمی) الکترونیکارتقاء نظام مشارکت عمومی شهروندان در دولت : امیر احسانی •
 (راهنما)1396، آزاد اسالمی دانشگاه، (مطالعه موردي : شرکت توانیر)معماري سازمانیپیاه سازي  ارزیابیارائه یک روش ترکیبی به منظور : سیده الهام مرتضوي •
 (راهنما) 1396، آزاد اسالمی دانشگاه، بر مبناي چارچوب زکمن عارضه یابیبا رویکرد   اطالعات فناوريهاي در شرکت معماري سازمانیارائه مدل بلوغ : فرزانه یونسی •
 (راهنما) 1396، آزاد اسالمی دانشگاه،  بانک سپه) اطالعات فناوريتاثیر مولفه هاي عدالت سازمانی بر تسهیم دانش (مطالعه موردي: اداره  ارزیابیبررسی و : رضا واعظی •
 (مشاور) 1396، آزاد اسالمی دانشگاه، ضمنی بر ابعاد پروژه هاي تحقیقاتی مدیریت دانش تاثیر پیاده سازي : شاهین ناصح •
 ) مشاور(1396، آزاد اسالمی دانشگاه، ) مورد پژوهی: شرکت آسان موتورERPریزي منابع سازمان (برنامهبررسی چالش ها و معضالت پیاده سازي سیستم : مینو سهرابی •
،  آزاد اسالمی دانشگاه،  اطالعات  فناوريبر فرآیند پیاده سازي میزخدمات پشتیبانی دریک شرکت تخصصی    اطالعات   فناوريتاثیر فرآیندهاي اصلی کتابخانه زیرساخت  :  پوران حاجی الهه •

 (راهنما) 1396
آزاد  دانشگاه،  مطالعه موردي: بانک ملی ایران  -در حوزه بانکداري  اطالعات  فناوريبر کیفیت خدمات    (ITIL)  اطالعات  فناوريمرضیه نوري: بررسی تاثیر پیاده سازي کتابخانه زیرساخت   •

 (راهنما)1397اسالمی، 
 (راهنما) 1397آزاد اسالمی،  دانشگاه، ) و تاثیرآن برکاربر نهایی ERPمنابع سازمان ( برنامه ریزيبررسی عوامل موثر براستفاده ازسیستم : الهام یوسفیان •
 ) مشاور(1396، آزاد اسالمی دانشگاه، رشته کامپیوترشاخه کار دانش آموزشیطراحی چار چوب پرتال کارآفرینی به منظور بهبود محتواي : فاطمه مختاري •
 (راهنما) 1397آزاد اسالمی،  دانشگاه،  در شرکت هاي بیمه (مورد مطالعه شرکت بیمه سرمد) اطالعاتبررسی تجربی عوامل موثر بر رفتار امنیتی : ئه سرین طاهایی •
 (راهنما)1396، آزاد اسالمی دانشگاهوسیما ،  صدا سازمان در کارکنان تعهد بر الکترونیکی یادگیري هايسیستم تاثیر نیره دارایی: بررسی •
 (راهنما) 1398آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،  دانشگاه، (مطالعه موردي سازمان صدا و سیما)معماري سازمانیبررسی چالش ها و معضالت موفقیت اجراي : باجالن رویا •
بررسی  و  ارزیابی  سطح  بلوغ  همراستایی استراتژیک  فناوري  اطالعات  و  استراتژيهاي  سازمانی؛ مقایسه تطبیقی یافته ها در  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش  :  حجري محمدزاد یاسمن •

 عالی و شرکت آرشیااورنگ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، 1398(راهنما)
آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،   دانشگاه،  )موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی(مطالعه موردي:    اطالعاتو    آماري بهروشی براي استقرار داشبوردهاي نظام  ارایه:  طهوري ثنا •

 (راهنما) 1398
 تجزیه و  تحلیل وب سایتهاي فیشینگ با یادگیري مبتنی برکالن داده در محیط اسپارك، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، 1397( مشاور): فرامرزي سایه •
آزاد  دانشگاهاسترالیا،    و  ایران  ايھدر کشور  معماري سازمانی  ریزي  ھبرنام  تجارب  بررسی  از  استفاده  با  عالی  آموزش  اطالعات  و  آمار  نظام  بودھب  ايھ  کارھرا:  سلطانی عمید آبادي نیلوفر •

 (راهنما) 1398اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، 
بررسی  عوامل  تاثیرگذار  جهت   ارتقا  سطح  آموزش  و  یادگیري  با  استفاده  از  مدیریت دانش  موردکاوي:  دانشگاه  آزاداسالمی  واحد  تهران  جنوب،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد :  آشوري بهادر  •

 علوم تحقیقات تهران،  1398(راهنما)
 (راهنما) 1397آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،  دانشگاه، اطالعات فناورينقش میانجی انتقال  وبازاربا دانشگاهي بین ارائه مدلی مفهومی از رابطه: اسدي مرضیه  •
آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،  دانشگاه،  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی مدیران در    تصمیم گیري  عملکردارائه راهکاري در تحلیل داده جهت بهبود  ،  واحدي علیرضا •

 (راهنما) 1398
بررسی  اثربخشی  فرایند  هاي  مدیریت دانش  بر  بهبود  توانمندي  سرمایه   انسانی(مطالعه  ي  موردي:  کارکنان  ستادي  بانک  کشاورزي استان تهران)  ،  دانشگاه آزاد اسالمی، :  جمشیدي محسن •

 واحد علوم تحقیقات تهران، 1397(راهنما)
آزاد اسالمی، واحد علوم   دانشگاه،    )عالی  آموزشبا توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی (مطالعه موردي: موسسات    سازمانعملکرد  بر    معماري سازمانیبررسی نقش  :  مخانیک بابایی امیر  •

 (راهنما) 1397تحقیقات تهران، 
بررسی  عوامل  موثر  در  موفقیت  توسعه  سیستمهاي اطالعاتی  مدیریت  پروژه  (مطالعه  موردي  پروژه  هاي  نفت و گاز) ،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، :  سبحانی فر محمد  •

 1397(راهنما)
بانکداري  :  تقی لو رضا • ابعاد کیفیت خدمات  تاثیر  انسانیاینترنتبررسی  با نقش میانجی بهره وري منابع  آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،  دانشگاه،  ی بر رضایتمندي مشتریان 

 (راهنما) 1397
تحلیل  وضعیت   پیادهسازي  مدیریت  روابط  با  مشتري  الکترونیکی  (E-CRM  ) به منظور بهبود رضایت مشترکین در شرکت همراه اول با استفاده از سیستم استنتاج فازي :  ساجدي طاهره •

 (FIS) ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، 1397(مشاور)
مصطفی  صالحی • اثربخشی  :  درآباد  منظر سیاست  ERPبررسی  موسسات  از  در  عملیاتی  رضایت  بر  سازي  پیاده  تهران،   دانشگاه،  عالی  آموزشهاي  تحقیقات  علوم  واحد  اسالمی،  آزاد 

 ) مشاور( 1397
آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات   دانشگاه،  واحد علوم و تحقیقات تهران  -آزاد اسالمی  دانشگاهمورد کاوي:    معماري سازمانیشناسایی عوامل موثر بر بکارگیري ابزارهاي  :  رحیمی سارا •

 (راهنما) 1397تهران، 
، مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران-مدیریت با سیستم مدیریت فرایندهاي سازمانی  هاي اطالعاتیسیستمبررسی و شناسایی عوامل موثر بر انطباق پذیري  :  غفوري حسانه سادات  •

 (راهنما) 1397آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،  دانشگاه
،    عضو تشکیالت فرزانگان متوسطه دوره اول شهر کرج)  دانش آموزان(مطالعه موردي    دانش آموزانهاي اجتماعی  بر رشد مهارت  دیجیتالیهاي  بررسی اثربخشی سواد رسانه:  بوربور سمیه  •

 ) مشاور(1397آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،  دانشگاه
آزاد اسالمی، واحد   دانشگاه،    سازمانی (مورد مطالعه: ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت)  هوشبر    اطالعات  فناوريمدیریت و    هاي اطالعاتیسیستمبررسی تاثیر یکپارچگی  :  رضائیان سارا  •

 (راهنما) 1397علوم تحقیقات تهران،  
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رنامه ریزيو  مدیریت  پروژه  ب
 (راهنما) برنامه ریزي و  مدیریتسازمان  آموزش و پژوهش، مؤسسه عالی وکنترل پروژه تولید کاغذ اسناد بهادار برنامه ریزيمحمدي: ارایه الگوي  علی محمد حسین •
 (راهنما) 1380، تربیت مدرس دانشگاه، تربیت مدرس دانشگاه فنی ونظارت بر طرحهاي عمرانی مدیریت اطالعاتطراحی مفهومی سیستم  : محمدي کشاورزمسیح اهللا  •
 (راهنما) 1385، تربیت مدرس دانشگاهعلیرضا نظامی: مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوین معیار هاي انتخاب قرارداد مناسب در پروژه هاي عمرانی،  •
 (راهنما) 1386، تربیت مدرس انشگاهد، پروژه در پارکینگ طبقاتی شهید همت ارتباطاتبررسی مبانی اجراي فرایند مدیریت محمد داود سلطانی:  •
                                           (راهنما)1389،شهید بهشتی دانشگاه ،) در شرکت مهندسین مشاور آباد PMISمدیریت پروژه ( اطالعاتحسین حاجی آقا بزرگی: طراحی سیستم  •
 (راهنما) 1389، شهید بهشتی دانشگاه ،پروژه هاي ساختمانی متعارف برنامه ریزيرضا صدري: شناسایی و بررسی فرآیند هاي طراحی  سیستم خبره  •
 (راهنما) 1395، تهران دانشگاهعلی بیاتی، ارائه متدولوژي یکپارچه مدیریت ریسک اَبَرپروژه هاي صنعت نفت(مطالعه موردي پروژه اوره و آمونیاك شهداي مرودشت)،  •

رنامه ریزي  عملیاتی  يراهبرد ب  و 
 (راهنما) 1380آزاد اسالمی،  دانشگاهمناسب نیروي انسانی بخش تعمیر ونگهداري شرکت قطارهاي مسافري رجا،  هاياستراتژيوحید ثانوي گروسی: مطالعه وپیشنهاد  •
 (مشاور)  1381آزاد اسالمی،  دانشگاهک خدمات راهبري در شرکت قطارهاي مسافري رجا، استراتژیمحمد هروي: طرح ریزي  •
 (راهنما) 1381آزاد اسالمی،    دانشگاهاسالمی،    ارتباطاتقدرت اهللا یوسفی: راهبرد هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در آسیاي مرکزي با رویکردي بر محصوالت فرهنگی سازمان فرهنگ و   •
و  مدیریتسازمان  آموزش و پژوهشقرن بیستم، مؤسسه عالی  مدیریتتغییردر  هاياستراتژيتغییر در دوره حضرت رسول اکرم(ع) باتوجه به نظریه ها و  هاياستراتژيقاخانی: آ غالمرضا •

 (راهنما) 1382،برنامه ریزي
 (راهنما) 1383صنعتی،  مدیریت آموزشراهبران شرکت قطارهاي مسافري رجا، مرکز  ارزیابیعصاري وسلیمانیان فر: بررسی مدل هاي ارزبابی عملکرد وانتخاب مدل مناسب  •
 (مشاور)  1384صنعتی،  مدیریت آموزشمناسب، مرکز  هاياستراتژيصنعت جهانگردي ایران به منظور طراحی المللی بین صفرزاده: تحلیل محیط داخلی ومحسن  شیخ علیا و •
 (راهنما) 1390، عالمه طباطبائی دانشگاه،  عالی آموزش مؤسساتپذیري با انعطاف يراهبردریزي برنامهرابطه  ارزیابیامید سلطانی:  •
  (راهنما) 1392، چابهار المللیبینسیستان و بلوچستان، پردیس  دانشگاهدر منطقه آزاد تجاري چابهار،  استراتژيتاملی بر موانع اجراي موفقیت آمیز  : سعید رحمانی •
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،    دانشگاهآزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران،    دانشگاهاي تعهد؛ موردپژوهی:  گیري با نقش واسطهتصمیمتأثیر توانمندسازي مدیران بر بهبود    : نگین فقیه نصیري  •
 . (راهنما) 1395کیش،  المللیبین،پردیس تهران دانشگاهالملل سازي، هاي کشور با رویکرد بیندانشگاهدر  يراهبردهاي مدیریت بررسی مولفه : بهروز غروي •

عمومی مدیریت   مهارت هاي 
 (راهنما)1386 شهید بهشتی دانشگاه، خدمات شبکه فروش بیمه با نیازهاي  مشتریان هدف تطابق آمیخته بازاریابی ارزیابیخلیل دهنوي:  •
وتحقیقات مدیریت وزارت    آموزشاز دیدگاه کاربرد روش تحقیق، مرکز  مدیریت  آموزشموسسه تحقیقات و    مدیریتپایان نامه هاي تحصیلی دوره هاي کارشناسی ارشد    ارزیابیمجید سهرابی،   •

 ،(مشاور)  1386نیرو،
 (راهنما) 1387، شهید بهشتی دانشگاه، SMEفریدون مصباحی: بررسی عوامل اثر گذار بر قصد صادرات شرکت هاي کوچک ومتوسط  •
 (راهنما) برنامه ریزيو  مدیریتسازمان  آموزش و پژوهش، مؤسسه عالی پارسا: تعیین عوامل مؤثر در جذب گردشگران استان اردبیل وارایه مدل بهینه  محمد رضا •
     (راهنما)برنامه ریزيو  مدیریتسازمان  آموزش و پژوهشبا شاخصهاي بهره ووري شرکت هاي دولتی، مؤسسه عالی  مدیریتکمال الدین پیر مؤذن: بررسی رابطه ثبات  •
 (راهنما) وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو آموزشدر اجراي سیستم تعمیرات ونگهداري پیشگیرانه وارائه الگوي مناسب در شرکت آب وفاضالب، مرکز مؤثرمحمدرضا محمودي: بررسی عوامل  •
، QPR)در اداره کل بنادر و دریانوردي بندرامام خمینی(ره)با بکارگیري بسته نرم افزاري شرکت  BSC(  متوازنبا رویکرد کارت امتیازي    عملکرد  ارزیابیحسن حکمت شعار: متناسب سازي و   •

 (راهنما) 1389 آزاد اسالمی، دانشگاه
 (راهنما) 1390،طباطبائیعالمه  دانشگاه،  ، AHPسازمانی بر اساس  هوشبر  مؤثرالویت بندي عوامل  : سیده کتایون نوروزي عرب •
 (راهنما) 1390، عالمه طباطبایی دانشگاه، هاي نوآورانهبا فعالیت عالی آموزش مؤسساتمحور اعضاي هیئت علمی هاي دانشرابطه فعالیت: حسین گازر •
 (راهنما) 1392، عالمه طباطبایی دانشگاهعاطفی کارکنان بر کیفیت خدمات،  هوشتأثیر توانمندسازي و   علی ساریخانی خرمی:  •
 (راهنما)1392آزاد اسالمی،  دانشگاهراد: تاثیر سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر بهبود فضاي کسب و کار، مورد مطالعه: بخش صنعت استان کرمانشاه، آریا رضا •
  المللیبینسیستان و بلوچستان، پردیس    دانشگاهي، ،  انوردیدر   و  بنادر  سازمان  رانیمد  تصمیم گیري  فرآیند  بهبود  در  تیفعال  يمبنا  بر  یابی  نهیهز  ستمی س  يری کارگ  به  ارزیابی   : ایوب بزرگزاده •

 (راهنما)  1392چابهار، 
 (راهنما) 1392نور،  پیام دانشگاه،   SERVQUALبررسی کیفیت خدمات مراکز درمانی از دیدگاه بیماران با استفاده از مدل  : شریفه روحانیان •
باقرزاده:   • استقرار سیستم  افخم  عوامل  بندي  اولویت  و  : شرکت  هوششناسایی  موردکاوي  نفتی؛  مدیران شرکت هاي  دیدگاه  از  بینی فروش  پیش  براي  نور،   پیام دانشگاه،  PEDEXتجاري 

 (راهنما) 1393
 (مشاور) 1393، عالمه طباطبائی دانشگاه، مدیریت دانش در  یادگیريبرسی کاربرد سیستم مدیریت سپیده لوئی:  •
 (راهنما) 1393، آزاد اسالمی دانشگاهزیرساخت،  ارتباطاتبررسی کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در شرکت جعفر فرجی:  •
 (راهنما) 1393آزاد اسالمی،  دانشگاهبررسی رابطه منابع قدرت مدیران و رفتارهاي سیاسی کارکنان با توجه به مولفه هاي رضایت کارکنان  در سازمان منطقه آزاد کیش، سپیده امیدي سرابی،  •
  دانشگاه اقتصادنوین در تهران،  شعب بانکي؛ مطالعه موردي: ریتفس يساختار يازبا استفاده از روش مدلسارائه مدل اثرگذاري آن و بانکی داریمنابع پا جادیبر ا مؤثرعوامل   ییشناساشمیم ابوك،  •

 (راهنما) 1394آزاد اسالمی، 
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاههاي کارگزاري، رویا سهرابی، بررسی تاثیر شهرت کارگزاري و سالمت سازمانی بر ابعادتعهدسازمانی کارکنان شرکت •
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاهبررسی عوامل بازاریابی داخلی درجهت بهبود وضعیت سوددهی شرکتهاي دولتی ایران ،  : سیدمهردادطباطبایی •
 (راهنما) 1395آزاد اسالمی،  دانشگاهبررسی تاثیر تسهیالت مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به جامعه تحت پوشش در مبارزه با فقر،  : میثم غالمی •
 (راهنما) 1396، خاتم دانشگاه، هاي نوپاکسب و کار عملکردبررسی تاثیر عوامل مزیت هاي رقابتی بر حمید میرزایی:  •
 (راهنما)1396، آزاد اسالمی دانشگاهمالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  عملکردسمیه ارجمند نیا: تأثیر سرمایه فکري بر ارزش سهام و  •
 (مشاور) 1397، تهران دانشگاه عالی  آموزشطراحی و تبیین مدل چابکی رهبري منابع انسانی در مؤسسات : آناهیتا امینی حاجی باشی •
 (مشاور) 1398، تهران دانشگاهارائه مدل هویت سازمانی با تأکید بر نقش برند کارفرما؛  مطالعه موردي: شرکت سایپا، الناز بیات،  •

 اجرایی  -عضویت در مجامع علمی  
 ) 1374استاندار وتحقیقات صنعتی ایران ، عضو کمیته طرحریزي استانداردهاي نرم افزار(  مؤسسه •
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 ) 1372-1376کمیته تدوین طرح جامع صنعت جهانگردي کشور،  سازمان ایرانگردي وجهانگردي،( عضو  •
 ) 1376-1375و بودجه ( برنامه، سازمان  1400ایران  برنامهدبیر  کمیته عدالت اجتماعی  •
 ) 1375-1377عضو کمیسیون نرم افزار و کمیسیون استاندارد، دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک کشور(  •
 ) 1375 –  1377وراي عالی انفورماتیک، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی(عضو ش •
 ) 1375-1377عضو ستاد تخصصی تدوین شاخص هاي بهره وري، سازمان ملی بهره وري ایران ( •
 ) 1376-1378دولتی ( مدیریت آموزش، مرکز اطالعاتتوسعه فن آوري   يراهبردعضو شوراي  •
 1379ومهندسی ایران،  مدیریتشبکه مشاوران   يراهبردعضو کمیته  •
 ) 1380 -1381(  . رجا قطار هاي مسافري شرکتمسئول کمیته بهبود وتوسعه خدمات راهبري،  •
 ) 1382-1383ساله کشور، مجمع مصلحت نظام( 20عضو کمیته جشم انداز  •

 کشور   ي راهبردعضویت در  کمیته هاي علمی  
 )1376-1377( توسعه دوم  برنامهقانون  26رسانی، طرح جامع شبکه اطالع رسانی تجاري جهانی، تبصره  نماینده  نظام اطالع

 )1375-1377زارت فرهنگ و ارشاداسالمی(نماینده وزیر و مسئول پیگیري طرح هاي سرمایه گذاري صنعت جهانگردي و فرهنگی، و
 )1376-1377زارت فرهنگ و ارشاداسالمی(ونماینده وزیر در طرح جامع شبکه اطالع رسانی تجاري جهانی، 

 )  1385  -1386( شهید بهشتی  دانشگاه، چشم اندازعضو کمیته بازنگري و تدوین 
 )1385-1386بنیاد مستضعفان و جانبازان ( ،گستر ایرانشرکت حفاري و اکتشاف انرژي پارس  يراهبردعضو شوراي 
 )1385-1389بررسی و تدوین افق رسانه، سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران(  يراهبردعضو کمیته 
 )1389پیگیري بینات مقام معظم رهبري در رابطه با خود کفایی و جهش صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی کشور(  يراهبردعضو کمیته 

 تا کنون)  1394قرآنی کشور (  عالی  آموزش، مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و  فناوريقرآنی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و  مدیریت دانش  مند  هوشملی استقرار سامانه   برنامهعضو کمیته راهبري 
 . 1396-1395تهران  "کشور فناوري و علم هايشاخص تحوالت روند طرح بررسی "بسیج مجمع عالی عالی  آموزش عضو کمیسیون

 اجرایی  -در مجامع علمی مشاور  
 )  1362  -1363 (استاندار امور اجتماعی  مشاور  ،کردستان  استانداري

 )1364-1365(اشتغالوستاد  3کمیته تبصره   رئیس مشاور سرپرست بنیاد و جنگ تحمیلی کشور ،  بنیاد مهاجرین
 )  1377  -1378(سازمان تحقیقات و برنامه ریزيمعاونت   مشاور ي جمهوري اسالمی ایران،سازمان صدا وسیما

 )1376-1380وگاز( نفتهاي   پروژهوکنترل    برنامه ریزي  مشاور وزارت نفت، شرکت مهندسی و ساخت  تاْسیسات دریایی ایران،
 )1378  -1383و پژوهشی( آموزشیوتحقیقات شرکت رجا، مشاور   آموزشمرکز  

 )1381-1382(  برنامه ریزي در امور عاملمدیر   مشاور  انصارالمجاهدین الحسنه قرض صندوق سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
 )1382-1383ها، شرکت مهندسیین مشاور مترا، وزارت راه وترابري(ها وروشمشاور سیستم

 )1382-1384ی سازمان(آموزشاسالمی، مشاور معاونت پژوهشی و  ارتباطات سازمان فرهنگ و
 )1384(مرکزمدیر    مشاور سپاه،  يراهبردمرکز  سپاه پاسداران انقالب اسالمی،

 )1382-1384( پروژهوکنترل   برنامه ریزي ، مشاورمجتمع صنعتی شهید باکريسازمان هوا وفضاي جمهوري اسالمی ایران، 
 ). 1396-1395تهران(، آزاد اسالمی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی واحد علوم تحقیقات، مشاوره و شرکت درجلسات مصاحبه آزمون تخصصی دکتري  دانشگاه

 
 المللی بین ملی و  عضویت درکنفرانس هاي 

 ) 1381 -  1382هاي توسعه ایران( چشم اندازعضو کمیته داوري همایش چالش ها و 
 )1382کاربردي نگهداري اقالم در سپاه( -داوري اولین همایش علمی عضو کمیته 

 )کنونتا   1383پروژه( مدیریتالمللی بینعضو کمیته داوران و کمیته علمی کنفرانس 
 )1384عضو شوراي سیاست گذاري اولین همایش نظام شایسته ساالري در صنعت وسازمان(

 )1386بودجه ریزي عملیاتی ( المللیبینکنفرانس  عضو کمیته علمی
 )تا کنون  1382(استراتژیک  مدیریتالمللی بینعلمی کنفرانس  هیئتعضو کمیته داوري و 

 تا کنون) 1385( عملکردو  استراتژیک  مدیریتالمللی بینعلمی کنگره عضو کمیته علمی و داور مقاالت 
 )1388مدیریت( المللیبینسانه ملی کنفرانس ر عضو کار گروه

 )1389نفت، گاز و پتروشیمی( المللیبینعضو کمیته علمی همایش 
 )1390و مهندسی پروژه( مدیریتالمللی بینعضو شوراي سیاستگذاري نخستین کنفرانس  

 )1394-1393(ابزار و تکنیک هاي مدیریت المللیبینکنفرانس  و داور مقاالت علمی هیاتعضو 
 )1397-1395و نوآوري در شهر(مدیریت دانش  المللیبینعلمی و عضو کمیته داوران سمپوزیوم  عضو هیات

 )1397-1396(عمومی سیاستگذاري و حکمرانی کنفرانس عالی آموزشعضو کمیته علمی  تخصصی 

 عضویت در انجمن هاي علمی و تخصصی
 )1402-1399(پروژه ایران مدیریتانجمن  عضو هیأت مدیره

 ایران ي راهبرد مدیریتانجمن عضو 
 ایران مدیریتانجمن عضو 
 ایران مدیریتانجمن علوم عضو 
 ومهندسی ایران مدیریتشبکه مشاوران عضو 

http://www.ipma.ir/
http://www.strategyacademy.ir/webui/default.aspx
http://www.iranmanagement.org/FA/
http://www.iams.ir/
http://www.nimec.ir/
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 ایران پروژه مدیریتانجمن  مدیریت طرح و سبد پروژه ها،شبکه تخصصی کارگروه عضو 
Member of International Project Management Association 

 
 و عضویت در هیأت تحریریه نشریه هاي علمی مدیرمسئولی 

   1376ماهنامه فرهنگ و بهره وري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر مسئول،
 1376فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر مسئول، برنامهماهنامه 

  1378نشریه فنی تخصصی رجا، عضو هیات تحریریه، 
  1385، عضو هیات تحریریه، از سال اطالعات فناوري عصر ماهنامه تخصصی 

  1388ماهنامه علمی ترویجی افق رسانه، عضو هیئت تحریریه، از سال 
 المللی   بین ی آموزشهاي شرکت در کارگاه 

• Seminar on Strategic Management, Asian Productivity Organization, Tokyo, Japan, 1998.   
• Training of Trainers, Asia-Pacific Institute for Broadcasting envelopment, In-Country Workshop, Isfahan, 2000. 
• Global Symposium on Project Management, 16th – at the Centre Stage of Economic Transformation’ India, New Delhi, 2008. 
• Seminar on Project Management, the 23rd IPMA World Congress, Helsinki, Finland, 2009. 
• Seminar on Project Management, the 24rd IPMA World Congress, Turkey, Istanbul, 2010. 
• Workshop on Employees Brand, Talent Management and Succession Planning, Innovation in the Humanities and DEA, 2nd. International 

Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Qom-Iran, 2013. 
 

 ملی  یآموزشهاي شرکت در کارگاه
 1395، تهران، عالی  آموزشمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي ، تضمین کیفیت و اعتبار سنجی ارزیابیکارگاه تخصصی نظام 

 دانشگاه هاي اسالمی شدن برنامهمشارکت در تهیه،  ارائه و اجراي 
 1390،اسالمی مدیریت، طراحی و تدوین نقشه جامع انقالب فرهنگیعالی شوراي بنیادین تحول اداري،  عضو کار گروه

 فعالیت به عنوان استاد مشاور فرهنگی
 )1375 – 1377وارشاد اسالمی(، وزارت فرهنگ برنامه ریزي شوراي مرکزي  و دبیر عضو

 )1375 – 1377رئیس وعضو کمیته بهره وري، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی(
 )1376 -1378عمل ملی زنان، ریاست جمهوري، دفتر امور زنان( برنامهعضو کمیته تدوین اولین 

 تربیتی – هاي فرهنگی سایر فعالیت
 )1364-1365ایران، دفتر نخست وزیري (عضو شوراي مرکزي نهاد هاي جمهوري اسالمی 

 )1364-1365اشتغال، سازمان مهاجرین جنگ تحمیلی در  بنیاد مهاجرین (  برنامه ریزي عضو کمیته 
 )1382ی ها، سازمان بسیج دانشجویی کشور(عضو کمسیون تخصصی تعیین راهبرد ها و خط مش

 )1391نهاد کمیته امدادامام خمینی(ره)( برنامه ریزي شوراي عالی پژوهش و عضو
 دریافت لوح تقدیر

مؤســســه پژوهش و ، فناوري ، وزارت علوم، تحقیقات و اطالعات فناوري ي و آمارگروه پژوهشــهاي  1394لوح تقدیر به عنوان پژوهشــگر برتر ســال 
  3580/135. سند شماره عالی آموزشبرنامه ریزي 

پاس جمع آوري و پردازش   عه نظام  دانشـگاه  اطالعاتو  آمارلوح ـس سـه پژوهش و برنامه ریزي ، عالی آموزشثبتی   آمارها و توـس ، عالی آموزشمؤـس
 ).1395تهران(

 همکاري در قواي سه گانه 
 ) 1390-1392اجرایی( ، مدیر مالی و معاون عالی آموزشمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي ، فناوري وزارت علوم، تحقیقات و 

 ) 1386، معاون پژوهشی( عالی آموزشمؤسسه پژوهش و برنامه ریزي وزارت علوم تحقیقات و فناوري،  
 ) 1397ها و مخازن پتروشیمی، شرکت سرمایه گذاري ساتا، عضو هیأت مدیره ( شرکت سامانه

 ) 1396-1395( ارتباطاتو  اطالعات فناوري بنیاد تعاون ناجا، عضو کمیته علمی گروه  
 ) 1385-1388و کنترل پروژه(  برنامه ریزي )، مشاور مدیرعامل و مدیر PEDEXگستر انرژي( بنیاد مستضعفان و جانبازان، شرکت حفاري واکتشاف پارس

 ) 1385-1387و کنترل پروژه(  برنامه ریزي مشاور  )،   IOECساخت تاسیسات دریاي ایران( شرکت مهندسی و 
   ) 1383-1385حوزه(  برنامهحوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی، مدیر دفتر طرح و

 ) 1382  –1383وزارت راه وترابري، شرکت مهدسین مساور وتوسعه راه آهن ایران(مترا)، مدیر دفتر تضمین کیفیت( 
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 ) 1378  -1382و پژوهشی(  آموزشیوتحقیقات شرکت رجا، مشاور   آموزشمرکز 
 ) 1378 – 1381( نامه ریزي برو  اطالعاتي جمهوري اسالمی ایران، مدیر کل دفتر سازمان صدا وسیما

 ) 1373-1377( برنامه ریزي وزارت و دبیر شوراي مرکزي  برنامه ریزي  دفتر طرح و مدیرکل، وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی
 ) 1372-1373(  سازمان امورفنیو  برنامه ریزي کل دفتر مدیر  ،وجهانگردي  ایرانگردي سازمان 

 ) 1366-1373(   پروژهوکنترل  برنامه ریزي  مدیر،  مجتمع صنعتی شهید همتسازمان صنایع دفاع جمهوري اسالمی ایران، 
 ) 1368شهید همت ( صنعتی  مجتمع  برنامه پاسداران انقالب اسالمی، مسئول ستاد معاونت طرح ووزارت سپاه 

 ) 1363 –  1365لجستیک(  برنامه ریزي وزارت سپاه پاسداران انقالب اسالمی، قرارگاه کربال، مسئول  
 ) 1363-1364استان خوزستان(   سرپرست،  تحمیلی جنگبنیاد امور مهاجرین   وزارت کشور،

 ) 1360-1362کردستان(   استانکل کار وامور اجتماعی  مدیراجتماعی،  وامور کاروزارت 
 ) 1360-1362کردستان(   استانکل کار وامور اجتماعی  مدیراجتماعی،  وامور وزارت کار

 ) 1361-1362فنی و حرفه اي منظقه کردستان(   آموزشریاست هیأ امناء 
 ) 1365-1358( قصر شیرین، خوزستانحضور درجبهه هاي جنگ تحمیلی، مریوان، سنندج،  

 ی آموزشبرگزاري کارگاه هاي 
 1384-85شاهد،   دانشگاه چشم اندازتدوین  آموزشیکارگاه   •
 .1385، مرکز آموش آستان قدس رضوي، ) MBO( هدفبرمدیریت مبتنی  کارگاه هم اندیشی  •
 .1385دانشکده مدیریت، ،  شهید بهشتی  دانشگاه بررسی تطبیقی متدولوژي هاي دانش مدیریت پروژه، •
 1385فدراسیون شطرنج،تهران  چشم اندازتدوین  •
 ) 1382-1384اسالمی(  ارتباطات هاي فرهنگی، سازمان فرهنگ واستراتژي روش ها و دیدگاه ها در طراحی و تدوین کارگاه هم اندیشی  •
 . 1384تهران ،  ي،دانشگاهپژوهشکده علوم انسانی  جهاد  روش هاي کنترل پروژه، •
 .1385تربیت مدرس،  دانشگاهمرکز مطالعات مدیریت وبهره وري ایران،  مدیریت پروژه، •
 .1385وزارت دفاع، ارتباطاتو  اطالعات  فناوري در سازمان، انجمن علمی ITSPبهره گیري از مدل   •
 .1386-1389رسانه، سازمان صدا وسیما، تهران،   ي راهبرد برنامه ریزي کارگاه هم اندیشی  •
 ) 1384-1388نیرو(  مدیریت آموزشتحقیقات و مؤسسهمدیریت،  اطالعات  هاي سیستم آموزشیکارگاه   •
 . 1388ک؛ مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره  شرکت هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور،استراتژی مدیریتکارگاه هم اندیشی  •
 .1389کمیته امداد حضرت امام(ره)،   برنامه ریزي پنجم توسعه، شوراي عالی پژوهش و  برنامهتوجیهی  آموزشیعملیاتی در همایش  برنامه ریزي  •
 .1390جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در سازمان هاي خدماتی، سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح،   آموزشیکارگاه   •
 .1390مرکز خدمات حوزه هاي علمیه کشور، مرکز خدمات حوزه هاي علمیه کشور،   چشم اندازطرح تدوین دستنامه و ماموریت و  آموزشیکارگاه   •
 .1391آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، دفتر آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س)،   چشم اندازالزامات تحقق  آموزشیکارگاه   •
 1392دادگستري استان قزوین،   ي راهبرد برنامه ریزي تدوین  آموزشیکارگاه   •
 .1393قوه قضائیه کشور،    ي راهبردطرح تدوین دستنامه هاي مولفه هاي   آموزشیکارگاه   •
 .1395ایران، تهران   پتروشیمی صنایع  ملی شرکت سوم مدیریت، دوره اطالعات  هاي سیستم آموزشیکارگاه   •
معاونت منابع انـسانی دادگـستري کل هاي حوزه قـضائیه کـشور،  نکاتی در خـصوص مقاله نویـسی در پژوهشـسلـسله مباحث قـضایی دادگـستري کل اـستان البرز،   •

 .1397استان البرز، انتشارات جنگل،  
 آموزش  برنامه ریزي مؤسسه پژوهش و ایران، عرضه یک تجربه پژوهشی،    عالی آموزشها، تدوین نظام مسائل هاي اشتراك گذاري تجارب و ایدهـسلـسله نـشـست •

 .) 1398، ( 12 -10ماه ساعت  ، تهران آبانعالی
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