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 سوابق تحصيلي 

 رشته مدیریت توسعه از دانشگاه تهران در دکتری تخصصي 
 تهران گرایش منابع انساني، از دانشگاه -رشته مدیریت دولتي در  کارشناسي ارشد

 رشته مدیریت دولتي، از دانشگاه پيام نور در  کارشناسي

 

 سوابق تدریس 

 ك مرکزی غل، بانليل مشاکارگاه تجزیه و تحتدریس  −

 یيو شكوفا یصندوق نوآور، مشاغل لگري تحل  تيدوره تربتدریس  −

 تل یشرکت ز، مشاغل يابیو ارز لي کارگاه تحل تدریس  −

 ، گروه مدیریت بازرگانيآل طه يرانتفاعيدانشگاه غ  ي، مقطع کارشناسي،الملل  نيب ي و مال يپول  یسازمان هاتدریس درس  −

 نا يصنعت س  ای اگسترش پ شرکت، Hay Groupعملكرد و جبران خدمات براساس روش  ياب یارزکارگاه تدریس  −

 نا يصنعت س ایگسترش پا شرکت، Hay Groupمشاغل براساس روش  يابیو ارز لي تحل تدریس کارگاه  −

 ، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران SPSSتدریس تحليل آماری با استفاده از نرم افزار  −

 ، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران تدریس مدل سازی معادالت ساختاری −

 الكترونيك، گروه مدیریت بازرگاني واحد  يآزاد اسالم   دانشگاه س درس روش تحقيق، مقطع کارشناسي ارشد،تدری −

 تیصندوق امداد وال، يمنابع انسان تیریکارگاه مدس تدری −

 ، استاد درس: دکتر محمد ابوئي اردکاني، گروه مدیریت بازرگانيدانشگاه تهران يفاراب  سیپردی، دکتر، مقطع  ق ياستاد درس روش تحق اري دست −

 استاد درس: دکتر مجتبي اميری  ،، گروه مدیریت بازرگانيدانشگاه تهران تیری مد دانشكده، ارشد ي، مقطع کارشناسي فتار سازمان ر تیریاستاد درس مد اري دست −

 

 سوابق اجرایي 

 ي منابع انسان توسعه سرپرست، سی پرد یفناور پارک −

 ي منابع انسان  مدیر، م يتسن یداروساز −

 يمنابع انسان  ریمدي، م يبه بان ش شرکت −

 الكترونيك  آموزش کارشناس ،الكترونيك دانشگاه تهران یمرکز آموزش ها −

 

 پروژه مشاوره و  سوابق

   سيستم ارزیابي عملكرد کارکنان،خدمات و طراحي نظام جبران شيابي مشاغل، تحليل و ارزمجری پروژه  ،شرکت اکسير دانش آبادیس −

   ،عملكرد کارکنان يابیارز ستمي نظام جبران خدمات و س يمشاغل، طراح  يابيو ارزش  ليتحل همكار پروژه ، الني شرکت آرد خوشه گ −

 ،  تپرداخ رو طراحي ساختا  تحليل و ارزیابي مشاغلمجری پروژه  ،شرکت زیتل −

 ، (يعموم  فهيناجا )طرح نخبگان خدمت وظ یو فرماندهان راهبرد رانیمد يتوسعه و تعال یراهكارها، مجری پروژه کل ناجا يبازرس  سازمان −

  ،شيابي مشاغلتحليل و ارزمشاور مي، و پتروشي مريپل پژوهشگاه −

 ي،  رقابت تیو مز ياب یبازار ،یراهبرد یزیبرنامه ر نیو تدو يطراحپروژه ، همكار هیسرما نكبا −

 ، جبران خدماتو  ، آموزشجذبروی انساني، برنامه ریزی ني ری پروژه و مج يمشاور منابع انسان-)ره( يني امداد امام خم تهيکم −

 ، (SPGC) يبساختار کالن مجتمع پارس جنو  يباز طراحپروژه ي، همكار مجتمع گاز پارس جنوب شرکت −

 ،  رانیا اريشرح مشاغل شرکت ارتباطات س  يبروزرسانپروژه ، همكار )همراه اول( رانیا اريارتباطات س  شرکت −

 ی،  ردانو یدانش در سازمان بنادر و در تیریاستقرار نظام مدپروژه  ی، همكار انوردیبنادر و در سازمان −

 ،  كي الكترون یدارخزانهپروژه وزارت اقتصاد و امور دارایي، همكار  یاردو خزانه ي نظارت مال معاونت −

 ، ددرآم عیو توز يعدالت اجتماعپروژه ، همكار تهران دانشگاه −

 ،  شرکت آوا پزشك يمنابع انسان یهایاستراتژ نیتدوپروژه ، همكار آوا پزشك  شرکت −

 ي،  و اداره حقوق یبردار معاونت حفاظت و بهره یندهایمجدد فرآ يطراحپروژه ار  ، همكقم یاآب منطقه يسهام شرکت −

 ، تهران  ی شهردار یکارکنان ستاد يو آموزش يعلم  يازسنجينپروژه : همكار تهران یمگفا و شهردار شرکت −

 روژه تحليل فرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون، بانك ملت، همكار پ  −

 ، دفاع شده در شرکت ایران خودرو،  خودرو  رانیمحوری در شرکت ا هایچرخه مدیریت دانش بر کسب شایستگي ريتأث: مجری پروژه خودرو رانیا کتشر −
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های  محوری   دانشگاه علوم انتظامي  با تاکيد  بر مدیر یت  دانش )طرح يستگیشا   یالگو  يطراح: مجری پروژه  ناجا  قاتيو سازمان تحق   يعلوم انتظام   دانشگاه −
 ، دفاع شده در دانشكده دافوس دانشگاه امين،  کسر خدمت وظيفه  عمومي( 

 

 هاي آموزشيدوره

 ،  انایموسسه کسب و کار آر، PHRI-يمنابع انسان تیریمد یدوره حرفه ا −

 ي، صنعت تیریسازمان مد، مرسر IPE مشاغل براساس مدل يابيارزش دوره  −

 ،  راهبرد چابك انیرا، hay Groupمشاغل  ياب یارز −

 ي، پارک فناوری پردیس، منابع انسان یکارآمد شیو افزا يزشيانگ نینو یهاستميس −

 مدل جنگل باراني، پارک فناوری پردیس،  −

 ي، ائ المه طباطبدانشگاه ع-یيآزاد و مهارت افزا يتخصص یآموزش ها تی ریمد، و توسعه يابی ارز یکانون ها ابیارز  تيجامع ترب دوره −

 ،  نخبگان استان تهران ادي بنی، و فنون مذاکره حرفه ا اصولدوره  −

 ، تیریاهكار مدر ، اجتماعي نيکار و تام  قانوندوره  −

 ،  دانشگاه تهران تیریدانشكده مد ،مدیریت دولتي ایرانکنفرانس  اولينشرکت در  نامهيگواه −

 ، دانشگاه تهران، دانشكده مدیریت رانیا يدولت  تیریکنفرانس مد نياول شرکت در  −

 ،  استان تهران ياداره کل کار و امور اجتماع، کسب و کار یهامهارتدوره  −

 ،  دانشگاه تهران، دانشكده مدیریت LISREL و   SPSSبا نرم افزارهای  یآمار ليتحل دوره  −

 

 گر مهارت ها دی

 و فيليپس  PCMMمدیریت منابع انساني،  34000آشنایي با استاندارد   −

 تحليل مشاغل و تجزیه  روش های انایي اجرایتوو  آشنایي −

 ( GGSو  Mercer ،hay group) مشاغل گریدینگ روش های انایي اجرایتوو  آشنایي −

 و نظام جبران خدمات  ساختار پرداختاجرای  طراحي و آشنایي و توانایي −

 سيستم مدیریت عملكرد کارکنان اجرای  طراحي و توانایي آشنایي و −

 پذیری کارکنان جذب و جامعهفرآیند  انایي اجرایتوو آشنایي  −

 MBTI ،DISC ،Waveهای روانسنجي  آشنایي با تست −

 های ارزیابي و توسعه آشنایي با کانون −

 آشنایي با مباحث قانون کار و تامين اجتماعي  −

 (SmartPLSو  SPSS ،LISREL ،WarpPls یم افزارهانر یآمار  ليتحل  −

 جيتحقيق در عمليات و اقتصاد سن  یبا روش هامختصر  یيآشنا −

  Q شناسي به روش تسلط −

 MaxQDAنرم افزار  و محتوا ليتحل آشنایي با  −
 

 سوابق تاليف و ترجمه 

 حال ترجمه در  -تجزیه و تحليل مشاغل کتاب  ترجمه −

 Socialچاپ         یبرا  یدر حال آماده ساز  -يشعبان  ل ياسماع  ،یمحمود  دي: وحمترجمان  -ل توسعهدر حا  یدر کشورها  ياجتماع   تیکتاب حما  ترجمه −

Assistance in Developing Companies (Author: Armando Barrientos, 2013) ،1396 

 1396، کل ناجا  يبازرس یکاربرد قاتي نشر مرکز تحق -و فرماندهان رانیمد يکتاب توسعه و تعال فيتال −

 1395، نشر مهربان -يسازمان يتعال  یدر مدل ها ی کتاب رهبر فيتال −

 

 سوابق پژوهشي 

، چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مدیریت متلیبا استفاده از فن د  یهوش تجار  ی ساز  ادهيپ  تي موفق  ياتيعوامل ح  یبند  تیو اولو  یيشناسا −
 1399منابع سازماني، 

 1398ت دولتي ایران، ، چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مدیری سازمان  در تیروا ليتحل  ی بر کارکردها يتأمل  −

 1398ي، فرهنگ سازمان يپژوهش  يفصلنامه علم، چاپ شده در ل يبا استفاده از روش فراتحل  رانیدر ا یکار يزندگ  تيفيک یبر پژوهش ها  ینقد −

 1398 ،ماهنامه تجارت فردا، چاپ شده در است؟ ستادهی دام نقطه اتوسعه و رفاه در ک یاز منظر شاخص ها رانی: ايتوسعه انسان  یمايس −

 1397، اقتصادی  –اطالعات سياسي  يجیترو ي مجله علم، چاپ شده در سالمت: کاربست مدل قابليت سالمت در نظام سالمت  یكردهایرو یواکاو −
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ي،  مومع  یاستگذاريس  يپژوهش   يفصلنامه علممه دکتری، چاپ شده در  مستخرج از پایان نا-قابليت  كردیرو  هیبرپا  ياجتماع  تینظام حما  ی سازوکارها  یواکاو −
1397 

 1397ي، مطالعات رفتار سازمان  يپژوهش يفصلنامه علم، چاپ شده در در سازمان يتفاوت نسل یپژوهش ها ليفراتحل  نهي در زم یا مطالعه −

تعال   رگذاريتاث  یساختار  یشاخصها  يبررس  − و  از طرح نخبگان وظ  ،ناجا  رانیفرماندهان و مد  يبر توسعه    يعلم  چاپ شده در فصلنامه  -يعموم  فهيمستخرج 
 1396ي، نظارت و بازرس يجیترو

اجزا-تي اهم  نييتع  − بلوغ هوش تجار   يمبتن   یهوش تجار  یعملكرد  تهران  یدر شرکت ها  یبر سطوح  برتر شهر  و متوسط   ن ي سوم، چاپ شده در  کوچك 
 1395ي، اطالعات یها  ستميکنفرانس س

 1392، اقتصاد یاينروزنامه د، چاپ شده در «ي توسعه مل  تیری سازمان »مد ليتشكضرورت  ادداشتی −

مستخرج از پایان نامه کارشناسي ارشد، چاپ  -دانش  تیریمد   یندهایفرآ  يانجي نقش م  يدانش: بررس  تیریمد  یاجزا  ق یاز طر  یمحور  یها يستگیشا  کسب −
 1391، اطالعات  یفناور ت یریمد يپژوهش يفصلنامه علم شده در 

، چاپ رانیا  مهيب  يشرکت سهام   يمنابع انسان  تیرینظام جذب مد  یندهایآن بر فرآ  ريتاث  و  نيکوئ  يرقابت   یهادر چارچوب ارزش  يفرهنگ سازمان   یياساشن −
 1391، مهيپژوهشنامه ب يپژوهش يفصلنامه علم شده در 

های  محوری  دانشگاه علوم انتظامي  با تاکيد  بر مدیریت  دانش-مستخرج  از طرح پژوهشي، چاپ شده در  فصلنامه علم ي  پژوهشي  مطالعات يستگیشا  یالگو −
 مدیریت انتظام ي، 1391

 1391ي، خدمات بانك ياب یبازار يالملل نيکنفرانس ب نيشده در: چهارم  ، چاپها با استفاده از مدل کانوبانك تیسادر وب كي خدمات الكترون تي فيک بهبود −

− Critical success factors in implementing business intelligence, submitted to: International Journal of Business 

Information Systems, 2018 

− Do interactions among elements of knowledge management lead to acquiring core competencies? Published in: 

Business Strategy Series (Indexed in Emerald), 2012 

− Canonical Correlation Analysis between Knowledge Management and Core Competencies: A Case Study in the 

Iranian Automotive Industry, Published in: American Journal of Scientific Research (Indexed in Scopus), 2011 

− A conceptual model for knowledge management process capabilities and core competencies by SEM: The case of 

Iranian Automotive Industry, Published in: European Journal of Social Sciences (Indexed in Scopus), 2011 

− Toward Higher Levels of Economic Prosperity: In Light of Improving GCI, Published in: European Journal of 

Scientific Research (Indexed in Scopus), 2011 

− A Study of the Role of Business-IT Strategy in IT Alignment and Firm Performance in Iran’s Manufacturing Firms, 

Published in: Asian Journal of Research in Business Economics and Management (Indexed in Ulrich and ProQuest), 

2012 

− Human Resource Management in Virtual Organizations, Published in: Asian Journal of Research in Social Sciences 

and Humanities (Indexed in Ulrich and ProQuest), 2012 

 

 دستاوردها 

 ت ينظم و امن يجشنواره علم ن يازدهمی يصنعت ريغ  قاتي رتبه دوم تحق −

 ( دانشگاه تهران تیریدانشكده مد نمونه انیدانشجو از ليتجلپژوهشي -يآموزش جشنواره نيمي دوره دکتری )سوآموزش دهیدانشجوی برگز −

 نخبگان  يمل  اديبن-ی خدمت سرباز نیگزیجا يقات يتحق طرح −

 ارشد يکارشناس یکنكور سراسر  8 رتبه −

 ي دولت تیریاطالعات و مد یفناور تیریمد يژوهشپ-ي فصلنامه علم  داور −

 معماری مشاغلسامانه طراحي  −

 نشگاه تهراندا  يسيانگل آزمون زبان  قبولي −




