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 دانشگاه امام حسین )ع(

 : ها و مقاالتپروژه اهم 

   ؛هابرای جلوگیری از واردات این نوع چوب های چینیبا تجهیزات و دستگاه صنعت تولید چوب مصنوعیپروژه تحقیقاتی برای ایجاد  -1

 ؛برای واحد تولیدی مرتبط طرح ریزی واحد صنعتی برای تولید دستگاه تزریق پالستیك -2

 ؛SOFT TQM & HARD TQM مقالهارائه  -3

 ؛ارائه مقاله اصول مدیریت و رهبری سازمان -4

 ؛مقاله متد ابتکاری برای مدیریت هوشمند وظایف نت پیشگیرانه ارائه -5

 ؛در شرکت عمرانی مدیریت فرآیندی بر مبنای کارت امتیازدهی متوازن ایجادامکان سنجی  پروژه -6

 ؛تغییرات در سازمان هاارائه مقاله تغییرات در سازمان و مدیریت  و رهبری آن  -7

 ؛ارائه مقاله درخصوص موانع اجرای استراتژی بازاریابی وارائه راهکارهایی برای حل آن -8

 ؛ TOPSIS مقاله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی از روش ارائه -9
 

 

 :های اجرا شدهبرنامهپروژه ها و ، لیت هااهم مسووبه همراه  سوابق کاری
 

 (تاکنون -1395؛ )پارک فناوری پردیس

 .رییس گروه توسعه سازمانی

 .(حوزه ریاست) ریزی و امور اقتصادیمدیر کل برنامه

 
 (1394 -1391؛ ) گروه تخصصی سپاسد زیرمجموعه هلدینگ نیرو قرارگاه

 .(معاونت لجستیک) هاو تحلیل سیستمریزی برنامه مدیر

 

 (1391 -1388؛ )صنایع وابسته به هوافضا -وزارت دفاع

  .(معاونت اجرایی) ریزی و کنترل پروژهکارشناس و مسوول برنامه
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 ؛رییس گروه فناوری و نوآوری فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ➢

ریزی ساالنه واحدهای سازمانی برنامهو اجرای  راهبردی پارک فناوری پردیس-دبیر کمیته برنامه ریزی و ارزیابی سازمانی ➢

 ؛های صفی و ستادیعملکردی برای مدیریت سنجه 400بر اساس تدوین، ابالغ و ارزیابی بیش از 

گیر به عنوان باالترین هیات ارشد تصمیم دبیر شورا و هیات رییسه پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سالمت پردیس ➢

 ه؛جلس 120در پارک در قالب بیش از 

 عضو کمیته پذیرش شرکت های فناور و دانش بنیان در پارک فناوری پردیس؛ ➢

 روه منابع انسانی و هیات اجرایی پارک فناوری پردیس؛عضو حقوقی کارگ ➢

خصوصی( در راستای اجرای -مدیریت منابع و اعتبارات دولتی و بخش خصوصی )بر اساس مدل مشارکت عمومی ➢

ای آن به میزان های عمرانی و محتوای نوآوری متناسب با ماموریت پارک فناوری پردیس و توسعه فیزیکی و برنامهپروژه

 فقط در یک سال؛بنیان های دانشاز شرکت تمیلیارد ریال در توسعه امور پارک فناوری و حمای 6000بیش از 

های مرتبط با سازمان برنامه و بودجه کل کشور و سایر سازمان های تنظیم بودجه تفصیلی ساالنه و مبادله موافقتنامه ➢

 ؛باالدست

سی جلسه هیات امنا و کمیسیون دائمی هیات امنا با ریاست معاون اول رییس جمهور و نایب ریی 10رگزاری بیش از ب ➢

 ؛جمهور یسمعاون علمی و فناوری ری

 یک جاده  - نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست بین المللی یک کمربند ➢

(one BELT & one ROAD) 2019 در کشور چین برای احیا کردن جاده ابریشم و مسیرهای اقتصادی و آبی در ،

کشور از اروپا، آسیا و آمریکا و نهادهای حوزه فناوری و شرکت های مرتبط  10این ابتکار ملی چین و ارتباط با حداقل 

 از این کشورها؛ 

 تهران؛ آموزش و پژوهش استانکارگروه مجمع فناوری و نوآوری استان تهران ذیل  مجریطراح و  ➢

در همین و فیزیکی  و دارایی های آن از جمله اقتصادیبر مبنای  طراحی و تدوین مدل ایجاد ناحیه نوآوری پردیس ➢

 انعقاد تفاهم نامه با استانداری تهران؛، تنظیم و راستا

 ارکبه صورت جامع و یکپارجه مختص سازمان پ طراح و اجرای سامانه بومی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی ➢

 ؛دوره ارزیابی 8با برگزاری  فناوری پردیس

 سازی ساختار هزینه کرد بر اساس بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از سامانه های موجود در پارکپیاده یاجرای مقدمات ➢

 ؛پردیس

 بر اساس ایجاد مفهوم ناحیه نوآوری؛ فناوری پردیس طراحی و تدوین مدل کسب و کار سازمان پارک ➢

 اجرای نرم افزار جامع تعامل ساز برای اعضای ناحیه نوآوری پردیس؛طراحی و  ➢

 اسیونمکانیز و APQC-PCFطراحی و اجرای پروژه مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان پارک بر اساس استاندارد ➢

 (؛BPMN-2بر اساس نقشه جامع فرآیندی تدوین شده و مدل استاندارد)فرآیندها 

خودرو و ای برنامه ریزی نت پیشگیرانه در واحدهای صنعتی قطعه سازی وابسته به ایراندر راست MFMEAطراح مدل  ➢

 سایپا؛ 

 به عنوان ممیز در صنایع وابسته به وزارت دفاع؛ 9001سیستم ایزو  دوره ممیزی 3شرکت در عضو کمیته حل مسئله و  ➢

2 



 
 

ول زیر معیار منابع در صنایع وابسته به به عنوان مسئ EFQMدوره ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل  2شرکت در  ➢

 وزارت دفاع؛

 ؛practitionerبه عنوان صاحب فرآیند و در گروه تخصصی سپاسد مدیریت دانش  کمیتهعضو  ➢

 ICT Masterپیاده سازی طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات) مسوول بخش تدوین فرآیندهای سازمانی در ➢

Plan) ؛در گروه تخصصی سپاسد 

استان( برای بیش  30و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل شایستگی در حیطه کل کشور)بیش از طراحی  ➢

( و پرداخت های مبتنی بر performance managementپرسنل به منظور اجرای مدیریت عملکرد ) 3000از 

 ؛سازمان اوقاف کشور درعملکرد 

رسانی عرضه و تقاضا رفع نیاز صنایع از طریق برگزاری رویدادهای بهمهای الزم برای ایجاد زیرساختمشاوره در خصوص  ➢

 بنیان از وزارت جهاد کشاورزی؛بنیان به قرارگاه دانشهای دانشبا ظرفیت حضور شرکت

مشاوره و تحلیلگر سیستم ها بر مبنای مدل سیستم داینامیک در کارگروه اقتصادی شهرداری تهران به منظور تدوین  ➢

 ر و پارک فناوری پردیس به منظور تدوین ساختار یافته نقشه جامع استراتژی و مدل کسب و کار آن؛سند تحول شه

-در دانشگاه های علمی مدرس دانشگاه در حوزه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک ➢

 کاربردی؛

-BPMNار و استانداردهای مطروحه در آن)مدرس دوره های آموزشی تخصصی در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و ک ➢

 ؛مختص گروه تخصصی سپاسد( با حضور در پروژه های عمرانی 2

المللی منابع انسانی و انجمن مدیریت استراتژیک ، انجمن بینIPMA س های انجمن مدیریت پروژه ایرانحضور در کنفران ➢

 ایران؛

از روزنامه ها، سایت ها و تلویزیون و رادیو در خصوص مفهوم های داخلی و خارجی اعم مصاحبه برای رسانه 15بیش از  ➢

 ؛سازی مدل های نواحی نوآوری در دنیا و از جمله ناحیه نوآوری پردیس و پروژه های اجرا شده پارک فناوری پردیس
 

 :داخلی و خارجی یآموزشسوابق اهم 

 برگزار کننده دوره عنوان دوره ردیف

1 The Belt and The Road Workshop on Science Park, Business Incubator GEI-china )یك ماه در چین( 

2 ISO 9001:2000- MIC Training quality assurance Internal auditor  شرکتMIC 

3 MIC Training Quality Assurance ISO  9001:2000 Introductory & Doc.  شرکتMIC 

4 The Key Performance Indicators in Science and Technology Parks گروه پژوهشی و صنعتی آریانا 

5 Business Analysis Body Of Knowledge (BABOK) )مرکز نوآوری سیمرغ یاس )شتابدهنده 

6 Information Technology Service Management System (ITSMS)  موسسهTOV 

7 ICT master plan شرکت سپاسد 

 شرکت سپاسد EPCمدیریت استراتژیك در سازمان های تولیدی و  8

 موسسه کسب و کار آریانا  ساعت با دکتر لشکربلوکی 96ای استراتژیك در قالب کارشناس حرفه 9

 شرکت سامان ایمن صنعت (ISO 14001سازی )دوره آموزشی مبانی تشریح الزامات و مستند  10
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 سازمان مدیریت صنعتی APQC PCFمرجع  ازمدل استفاده فرایندها با اصالح و بهبود آموزشی کارگاه 11

 صنایع دفاع-مرکز مشاوره و آموزشی کیفیت دوره آموزشی مهارت های مصاحبه و گزینش 12

 همایش آزما پارسا سرمایهابزارها و روش های نوین تامین مالی از بازار  13

 )پیشرفته( قیمت تمام شدهو  مبتنی بر عملکرد یریز بودجه 4
 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 ریزی ریاست جمهوری
 پارک فناوری پردیس تفکر سیستمی و تحلیل حلقه های تصمیم گیری در سازمان 15

 مرکز توسعه کسب و کار فناوری  Gameتحلیل رفتار متقابل در مذاکرات با رویکرد  16

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وریره لت الکترونیك در ارتقای بهو توسعه دوعات نقش فناوری اطال 17

 صنایع شهید ورامینی دوره آموزشی پدافند غیر عامل 18

 شرکت سامان ایمن صنعت ) ارگونومی ( دوره آموزشی اصول مهندسی انسانی 19

 شرکت سامان ایمن صنعت دوره آموزشی مدیریت استرس در محیط کار 20

 شرکت سامان ایمن صنعت دوره آموزشی روانشناسی صنعتی 21
 بنیاد ملی نخبگان اصول و فنون مذاکره  22
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