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  یسوابق پژوهش

 ها: پژوهش

 نقش اتمام شروع ماکارفر دستگاه پژوهشی عنوان ردیف

تدوین ساختار و تشکیالت تفصیلی بخش  1
 ورزش و ترببت بدنی کشور

 مدیر طرح 1383 1382 سازمان تربیت بدنی دانشگاه تهران

ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی و اثربخشی  2
 صندوق انصار کارکنان

مالی و  موسسه
 اعتباري انصار

مالی و اعتباري  موسسه
 انصار 

 مجري 1381 1381

 همکار اصلی 1382 1381 دانشگاه تهران اه تهراندانشگ طراحی مدل کلینیک محلی بهبود سیستم 3

بررسی فرایند خصوصی سازي در توسعه  4
 ورزش کشور و روش هاي تقویت آن

سازمان پژوهشهاي 
علمی و صنعتی 

 ایران
 مجري 1382 1381 سازمان تربیت بدنی

ش مؤسسات و بررسی شیوه هاي مدیریت و انگیز 5
 مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد (کشاورزي)

 همکار اصلی 1381 1380 وزارت جهاد کشاورزي جهاد کشاورزي

نظرخواهی از شهروندان پیرامون تأمین  6
 هاي شهر تهران هزینه

 مدیر پروژه 1381 1381 شهرداري تهران دانشگاه تهران

 مدیر پروژه 1382 1381 دانشگاه تهران راندانشگاه ته بررسی موانع ارتباطات صنعت و دانشگاه 7

 دانشگاه تهران طراحی و سازماندهی خوشه صنعتی مبلمان 8
شرکت شهرکهاي 

 رانیا صنعتی
 همکار اصلی 1382 1381

نیاز سنجی آموزشی تجارت الکترونیکی در  9
 بخش دولتی و غیر دولتی

مرکز کدگذاري 
 کاال و خدمات 

مرکز کدگذاري کاال و 
 انخدمات ایر

 مجري 1381 1380

 نیاز سنجی آموزشی مدیران و کارکنان 10
 ( بانک انصار)صندوق انصار

 صارصندوق ان
مالی و اعتباري  موسسه

 انصار 
 مجري 1382 1381

مطالعه و تنظیم برنامه آموزش کارکنان وزارت  11
 تعاون و ارزشیابی و نظارت بر آن

 مجري 1383 1382 وزارت تعاون دانشگاه تهران

طرح جامع نیازسنجی آموزشی مدیران و  12
 کارکنان شرکت پست ج.ا.ا.

 1382 1381 شرکت پست ج.ا.ا. دانشگاه تهران
  
  

  مجري
  
  

 

13  

و ارائه  صنایعبررسی وضعیت و نقش مدیریت در 
  نوین استانداردهاي مدیریتی

  
  
 

 مجري 1383 1382 و معادن وزارت صنایع دانشگاه تهران
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  ها: ادامه پژوهش

 نقش اتمام شروع کارفرما دستگاه پژوهشی عنوان ردیف

وزارت  مکاتبات بهینه سیستمطراحی  14
 بهداشت درمان، آموزش پزشکی 

، وزارت بهداشت
درمان و آموزش 

 یپزشک

، درمان و وزارت بهداشت
 یآموزش پزشک

 همکار اصلی 1376 1376

  تأثیر فرهنگ سازمانی بر سبک مدیریت 15
 رشد)(رساله دوره کارشناسی ا

آموزش و پرورش 
 ایالم

اداره کل اموزش و پرورش 
 ایالم

 مجري 1375 1375

بررسی مدیریت بحران و تدوین 
 تجربیات مدیران بنیاد و ستاد بازسازي

جهاد دانشگاهی 
 دانشگاه تهران

 مجري 1377 1376 ستاد بازسازي کل کشور

 استراتژي توسعه صنعتی کشور 17
جهاد دانشگاهی 

 ندانشگاه تهرا
 همکار اصلی 1377 1376 و معادن وزارت صنایع

 صدور پروانه هاي پزشکی و ... 18
، وزارت بهداشت

 درمان 
زارت بهداشت، درمان و و

 آموزش پزشکی
 همکار اصلی 1376 1376

طرح جامع نیازسنجی آموزشی مدیران  19
 و کارکنان شرکت مخابرات استان تهران

 دانشگاه تهران
شرکت مخابرات استان 

 هرانت
 مدیر پروژه 1382 1381

بررسی فرهنگ سازمانی مجتمع صنایع  20
 الستیک کرمان

مجتمع صنایع 
 الستیک کرمان

مجتمع صنایع الستیک 
 کرمان

 مدیر طرح 1383 1383

21 
نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان 

و پژوهشهاي  مؤسسه مطالعات
 بازرگانی

و  مؤسسه مطالعات
 بازرگانی پژوهشهاي

و  مطالعاتمؤسسه 
 بازرگانی پژوهشهاي

 مدیر پروژه 1384 1383

نیازسنجی آموزشی مدیران صادرکننده  22
 از طریق تجارت الکترونیکی

و  مؤسسه مطالعات
 بازرگانی پژوهشهاي

 پژوهشهاي مؤسسه مطالعات
 بازرگانی

مدیر مسئول  1384 1383
  پروژه

بررسی سبک رهبري شرکت تهیه و تولید  23
 ارائه سبک رهبري بهینهمواد معدنی و 

 دانشگاه تهران
شرکت تهیه و تولید مواد 

 رانیا معدنی
 مدیر طرح 1384 1383

24 
در حوزه معاونت و  اصالحات اداري

پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

، وزارت بهداشت
درمان و آموزش 

 یپزشک

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

1377 1377   
 یهمکار اصل

25 

  هاي پژوهشی مدیریتی اولویت
  
  
  
  
 

، وزارت بهداشت
درمان و آموزش 

 پزشکی

درمان و   وزارت بهداشت،
 آموزش پزشکی

 مجري 1377 1377
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  ها: ادامه پژوهش

 نقش اتمام شروع کارفرما دستگاه پژوهشی عنوان ردیف

26 MIS همکار اصلی 1378 1378 دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران معاونت پژوهشی 

سازمان تبلیغات  ارزیابی عملکرد 27
 اسالمی قم

 دانشگاه تهران
سازمان تبلیغات اسالمی 

 قم
 همکار اصلی 1378 1378

توسعه مدیریت در نهادهاي انقالب  28
 اسالمی

سازمان مدیریت و 
 کشور ریزي برنامه

سازمان مدیریت و 
 ریزي کشور برنامه

 مجري 1378 1378

یت موجود شرکت آب بررسی وضع 29
 اي کرمان منطقه

 دانشگاه تهران
شرکت آب منطقه اي 

 کرمان
 همکار اصلی 1380 1379

30  MISهمکار اصلی 1381 1380 دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران امور دانشجویی 

بررسی مفروضات مدیران وزارت دفاع  31
 نسبت به کارکنان زن

 دانشگاه تهران
 یبانیپشت وزارت دفاع و

 مسلح يروهاین
 همکار اصلی 1380 1380

ل جامع ارزیابی عملکرد دستگاه دم 32
 هاي اجرایی

ت و یریمرکز مطالعات مد
 رانیا يبهره ور

سازمان مدیریت و 
 ریزي کشور برنامه

 همکار اصلی 1379 1379

مشارکت در طرح ساختار دولت بر ایران  33
1400 

 دانشگاه تهران
سازمان مدیریت و 

 ریزي کشور رنامهب
 همکار اصلی 1379 1379

34  
طراحی و تبیین مدل ارزیابی کیفیت 

هاي اطالعاتی مبتنی بر  خدمات سیستم
  الگوریتم ژنتیک (رساله دوره دکتري)

  مجري  1382 1380  رساله دوره دکتري  دانشگاه تهران

بررسی و معرفی مدل هاي مختلف  35
 ارزیابی سطح تکنولوژي

 مجري 1385 1384 رکت ساپکوش دانشگاه تهران

36 
معرفی و تبیین مدل مناسب ارزیابی 
سطح تکنولوژي موتور خودرو براي 

 شرکت ساپکو
 مجري 1385 1385 شرکت ساپکو دانشگاه تهران

تدوین استاندارد نظام آموزش  37
 سازمانهاي نظامی کشور

 دانشگاه تهران
(مرکز  وزارت دفاع

 استاندارد دفاعی ایران)
 ريمج  1385

38 

تدوین بودجه عملیاتی دستگاه هاي 
  اجرایی استان کرمان

  
  
  
 

 مجري 1385 1384 کرمان ياستاندار دانشگاه تهران
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  ها: ادامه پژوهش

 نقش اتمام شروع کارفرما دستگاه پژوهشی عنوان ردیف

 مجري 1387 1384 کرمان ياستاندار دانشگاه تهران 102کاربردي و ماده نظارت بر طرح هاي  39

بررسی عومل موثر بر رضایت مشتریان بانک  40
 مسکن

 مجري 1386 1385 بانک مسکن دانشگاه تهران

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان  41
  مجري 1386 1385  شرکت گاز استان فارس دانشگاه تهران  استان فارسشرکت گاز 

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان گاز  42
 دانشگاه تهران  (ارومیه) استان آذربایجان غربی

استان شرکت گاز 
  مجري 1386 1385  آذربایجان غربی

طراحی مدل تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان  43
  در عصر اطالعات (مطالعه تطبیقی)

صندوق حمایت از 
 پژوهشگران کشور

صندوق حمایت از 
  مجري 1386 1385  پژوهشگران کشور

44 
 ن شرحیو تدو ینظام آموزش تخصص یطراح
 یاسیس یدتیف مشاغل سازمان عقیوظا

  مسلح يروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

 یدتیسازمان عق
 یاسیس

  يمجر 1387 1386  یاسیس یدتیسازمان عق

نیازسنجی آموزشی مشاغل مؤسسه مالی و  45
  اعتباري مهر

مؤسسه مالی و 
  اعتباري مهر

مؤسسه مالی و اعتباري 
  ناظر 1387 1386  مهر

  هاي  شی مشاغل شرکت هتلنیازسنجی آموز 46
  هاي شرکت هتل  دانشگاه تهران  بین المللی پارسیان 

  مجري 1387 1386  بین المللی پارسیان

تعیین شاخص هاي کیفیت خدمات در شرکت  47
  آب و فاضالب اهواز و ارزیابی رضایت مشتریان

دانشگاه شهید 
  چمران اهواز

شرکت آب و فاضالب 
  مجري 1387 1387  اهواز

ش و متنوع سازي بازارهاي هدف گستر 48
  صادراتی استان خوزستان

دانشگاه شهید 
  چمران اهواز

سازمان بازرگانی استان 
  مجري 1388 1387  خوزستان

آموزشی براي  بهینه سازي مدل نیازسنجی 49
  پاسخگویی به نیازهاي آموزش بانک مسکن

دانشگاه شهید 
  يمجر  1389 1388  بانک مسکن  چمران اهواز

50 
و طراحی الگوي مناسب براي سنجش بررسی 

اثربخشی دوره هاي آموزشی سازمان آب و 
  برق خوزستان

دانشگاه شهید 
  چمران اهواز

سازمان آب و برق 
 1388  خوزستان

1389 
  مجري

51 

اثربخشی نظام آموزشی و  آموزش هاي ارایه 
شده در شرکت آب و فاضالب اهواز و ارایه 

  راهکارهاي ارتقاي اثربخشی آموزشی
  
  

دانشگاه شهید 
  چمران اهواز

شرکت آب و فاضالب 
 1388  اهواز

1389 

  مجري
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  ها: ادامه پژوهش 

 نقش اتمام شروع کارفرما دستگاه پژوهشی عنوان ردیف

طرح جامع نظرسنجی ذینفعان شرکت آب و  52
  فاضالب خوزستان

دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

شرکت آب و فاضالب 
 خوزستان

  ناظر 1389 1388

ستم یان از سیدانشجو يتمندیرضا یبررس 53
  د چمران اهوازیه خدمات دانشگاه شهیارا

دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران 
  مجري 1389 1388 اهواز

 ین سجش اثربخشینو يمدل ها یبررس 54
  یاطالعات سازمان يستم هایس

دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران 
  مجري 1389 1388 اهواز

بررسی و مهندسی مجدد فرایندهاي  55
  شهرداري اهواز

دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

  مجري ادامه دارد 1388 شهرداري اهواز

  یده اجتماعیب دیکودکان آس یسامانده  56
موسسه آموزش 

آزاد سروش  یعال
  ییدانا

 18منطقه  يشهردار
  يمجر 1389 1388 تهران

57 
 ینجازسیف و نین شرح وظایتدو

ران و کارشناسان وزارت یمد یآموزش
  يقات و فناوریعلوم، تحق

دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

وزارت علوم، 
يقات و فناوریتحق سفند ا 1388 

  مجري 1389
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 تألیف مقاله:  
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  1381  تحول اداري/ تهران  گیري جستجوي اسناد پیچیده براي تصمیم  9

مجموعه مقاالت همایش نظام اداري و   هاي خبره در تحول اداري نقش هوش مصنوعی و سیستم  10
  1378  توسعه/ تهران

  1379  / تهران103تدبیر شماره   طیمدیریت عوامل محی  11
  1380  توسعه مدیریت/ تهران  بازي قدرت در سازمان  12
  1380  / تهران33تحول اداري شماره   هاي محیطی و اقدامات سازمانی رابطه میان ویژگی  13
  1378  / تهران31فصلنامه مصباح شماره   ها و الگوهاي تغییر و مدیریت فرهنگ سازمانی مکانیزم  14
  1384  / تهران71دانش مدیریت شماره   رسی موانع ارتباط صنعت و دانشگاه در ایرانبر  15
  1383  / تهران51فصلنامه مصباح شماره   سازوکارها و الگوهاي تغییر و مدیریت فرهنگ سازمانی  16

ریزي سنتی و عملیاتی در  بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه  17
  1387بهار   3/ دوره دوم شماره یسعه انسانفصلنامه تو  هاي اجرایی استان کرمان دستگاه

18  A Comparative Study of Iranian 
Managerial System 

Business Management 
Dynamics 

/5/2012  

  (پذیرش چاپ) 

19  
The Model of Determining Employees` 
Training Needs in Information and 

Communication Age 
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در ارتباط با مشتریان با توجه به نظریه ي  کارکنان یشغل
  سازمان آب و فاضالب اهواز) سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه

دانشگاه شهید 
 چمران

 استاد راهنما
 

حسام الدین 
  توانبخش

25/7/1389  

ملی مناطق نفت خیز آسیب شناسی منابع انسانی شرکت   4
  اروپایی EFQMبا بهره گیري از مدل تعالی جنوب 

دانشگاه شهید 
 چمران

 استاد راهنما
 

بهروز 
  موسی زاده

25/7/1389  

و نقش خدمات رفاهی و بیمه اي بر عملکرد  بررسی رابطه  5
  کارکنان شرکت آب و فاضالب اهواز

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 استاد راهنما
 

    امیر دانشی

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی (بر اساس مدل دنیسون) بر   6
  اثربخشی نیروي انسانی در شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

مااستاد راهن  
 

نسرین 
  پیرایه

29/11/1389  

بررسی رابطه ویژگی هاي کیفی اطالعات حسابداري   7
مدیریت بر بهبود تصمیم گیري مدیران در شرکت نفت و 

  گاز گچساران

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 استاد راهنما
 

لیلی 
  گریزان

29/11/1389  

دانشگاه آزاد   بررسی رابطه توانمندسازي و رضایت شغلی  8
 اسالمی

مشاورد استا  
 

نسترن 
  چلیل

  

تعیین اثربخشی دوره هاي آموزش ضمن خدمت بانک سپه   9
  استان خوزستان

سازمان مدیریت 
  صنعتی

 استاد راهنما
 

    رزیتا شهابی
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 راهنمایی، مشاوره و داوري  رساله توسط دکتر عبدالمحمد مهدوي ادامه     

  تاریخ دفاع  دانشجو  نقش نام دانشگاه  عنوان رساله  ردیف
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی در   10

  سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 استاد راهنما

 
مریم طاهر 

  پور
29/11/1389  

  بررسی رابطه ریسک پذیري شرکتی و عملکرد مالی  11
دانشگاه شهید 

سمیه   استاد مشاور چمران
  معصومی

۲۸/۱۰/۱۳۸۸  

بررسی رابطه شفاف سازي اطالعات مالی و رفتار سرمایه  12
 گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه شهید 
 چمران

19/12/1387 عبداهللا داودي استاد مشاور  

تبیین تاثیر ساختار صنعت و قابلیت هاي درونی سازمان بر   13
  ایی)عملکرد شرکت( مطالعه موردي صنایع غذایی و شیمی

دانشگاه شهید 
 چمران

  11/12/1388  محمد طاالري استاد مشاور

بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر عملکرد شرکت   14
  هاي صنایع غذایی و شیمیایی

دانشگاه شهید 
 چمران

رسول غالم  استاد مشاور
  11/12/1388  زاده

دانشگاه شهید     15
 چمران

     استاد مشاور

بازار و مسولیت اجتماعی بر عملکرد بررسی جهت گیري   16
  سازمانی

دانشگاه شهید 
 چمران

  1389  روح اهللا نعمتی استاد مشاور

بررسی اثرات سود باقیمانده بر ارزش بازار شرکت هاي بورس   17
  اوراق بهادار تهران

دانشگاه شهید 
 چمران

محمود  استاد مشاور
  ١٣٨٩  رنگباري

سود در شرکت هاي بررسی عوامل مرتبط با سیاست تقسیم   18
  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه شهید 
 چمران

  ١٣٨٩  لیلی حبیبی  استاد مشاور

ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش فرهنگ فناوري اطالعات  در   19
  شرکت  فوالد خوزستان

دانشگاه شهید 
 چمران

محمدمهدي   استاد مشاور
  ١٣٨٨  بهرام زاده

دانشگاه آزاد   ه فکري و عملکرد سازمانیبررسی رابطه سرمای  20
 اسالمی

  29/11/1389  شاکريشقایق  استاد مشاور

بررسی و تبیین مولفه هاي هوش هیجانی مدیران جهاد   21
  دانشگاهی خوزستان و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارمندان آن

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

    آقا کوچک استاد مشاور

یارهاي عملکرد مالی شرکت ها با بررسی ارتباط رشد پایدار مع  22
  بازده آنی و بلندمدت سهام

دانشگاه شهید 
  چمران

محمد علی  استاد داور
 صدفی

١٣٨٨  
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 راهنمایی، مشاوره و داوري  رساله توسط دکتر عبدالمحمد مهدوي ادامه     

  تاریخ دفاع  دانشجو  نقش نام دانشگاه  عنوان رساله  ردیف
ها بر رفتار خرید تصادفی فروشگاهبررسی تاثیر محرکهاي محیطی   23

  هاي هایپر استار)مصرف کنندگان( مورد مطالعه فروشگاه
  1389  لیلی پشم فروش استاد داور دانشگاه شهید چمران

  1389  نرگس منصوري استاد داور دانشگاه شهید چمران  بررسی رابطه مسولیت اجتماعی با عملکرد مالی  24
عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتبررسی تاثیر سرمایه فکري بر  26   1389  محمد سلگی استاد داور دانشگاه شهید چمران 
  1387   استاد داور دانشگاه شهید چمران   27
  1390   راھنما دانشگاه آزاد اسالمی   28
  1390   راھنما دانشگاه آزاد اسالمی   29
  1390  قباد چمنی راھنما دانشگاه شهید چمران   30
چمراندانشگاه شهید    31   1390  ارسالن جوانبخت راھنما 
  1390  حسینی کیا استاد داور دانشگاه الزهرا(س)   32
  1390  ملیکا مهرکام استاد داور دانشگاه الزهرا(س)   33
  1390  ژیال غفاري استاد داور دانشگاه الزهرا(س)   34
عوامل اقتصادي و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه گذاري مستقیم  35

   2007-1996ید بر شاخص هاي حکمرانی خارجی با تاک
رناظاستاد  دانشگاه الزهرا(س)  

 رساله دکتري
حیدري شیخ پروین 

  1391  طبقی

بررسی عوامل موثر بر تناسب سیستم هاي اطالعاتی حسابداري در  36
  شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رناظاستاد  دانشگاه الزهرا(س)   1390  عاطفه زرابی 

شناسایی دیدگاههاي خبرگان نسبت به مسایل و مشکالت  37
  معماري سازمانی در شرکتهاي منتخب ایرانی: پژوهشی ترکیبی

رناظاستاد  دانشگاه الزهرا(س)  1390  سمیرا پارسا 

رناظاستاد  دانشگاه الزهرا(س)  راهکار سیستم خبره فازي در اتخاب و بکارگماري کارکنان فناوري اطالعات 38  1390  سارا آقابابایی 

بررسی رابطه قابلیت هاي فناوري اطالعات سازمان بر چابکی  39
  فرایندهاي کسب و کار

رناظاستاد  دانشگاه الزهرا(س)  1390  زهرا جمالی 

تعیین مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب شرکت هاي  40
  صادرکننده خرما

مشاوراستاد  دانشگاه الزهرا(س)   سارا بابااحمدي 
15/12/1390  

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت برنامه ریزي منابع سازمان و مدیریت  41
  دانش و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت در شرکت سهامی ذوب آهن

1391 /17/10  زینب شریف روحانی استاد راهنما دانشگاه الزهرا(س)  

الزهرا(س)دانشگاه   بررسی عوامل تاثیرگذار بر حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات 42 1391/ 9/12  منیره نادري استاد راهنما   

تدوین شاخص هاي ارزیابی امنیت اطالعات در موسسات  43
  سرمایه اي ایران

1391/ 20/12  پریسا بیگلربیان استاد راهنما دانشگاه الزهرا(س)  

لزهرا(س)دانشگاه اتعیین سیاست هاي تخفیف دهی به مشتریان با رویکرد داده  44 1391/ 9/12  پروشات حامدي استاد راهنما   
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  کاوي(شرکت داروگر)
گیري ریسکهاي طرح هاي کالن فناوري  شناسایی و اندازه 45

  اطالعات کشور( دیوان محاسبات کشور)
10/7/1391  فاطمه عباسی استاد راهنما دانشگاه الزهرا(س)  

بررسی موانع استقرار و پیاده سازي مدیریت دانش در وزارت علوم،  46
ات و فناوريتحقیق  

  نفیسه کاکاوند استاد راهنما دانشگاه الزهرا(س)
 در حال انجام

   راضیه احمدي استاد راهنما دانشگاه شهید چمران   47

بررسی سودمندي روش هاي تجزیه و تحلیل فنی (استراتژي هاي  48
  شتاب و معکوس) در بازار سهام تهران

  رلیلی اژدر پو استاد راهنما دانشگاه شهید چمران
 

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر روي استقرار موفق مدیریت ارتباط  49
  با مشتري در بانک سپه استان خوزستان

  مهدي سواري استاد راهنما دانشگاه شهید چمران
 

اس تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت بندي مشتریان براس بخش 50
  موردکاوي: بانک مسکن ایران -)CLVمشتري (

  زهره موسوي استاد راهنما دانشگاه شهید چمران
 

رابطه میان رضایت و وفاداري مشتري و نقش هزینه هاي تعویض  51
  ) در صنعت بانکداريSwitching costsبرند (

  بمحمد فروغی نس استاد مشاور دانشگاه شهید چمران
 

اندازه گیري بلوغ سازمانی مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات و بررسی  52
1391/ 12/7 ساره موحد نژاد استاد مشاور دانشگاه الزهرا(س) تاثیر ان بر موفقیت پروژه  

 :شرکت در کارگاههاي آموزشی     

 عنوان کارگاه ردیف  
داخلی/خارج

 ي
 مکان برگزاري نقش سال برگزاري

  ایران خودرو -تهران  سخنران  1383  داخلی  ی آموزشینیازسنج  1
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  شرکت کننده  1378  داخلی  کارگاه روش تحقیق  2
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  شرکت کننده  1378  داخلی Office 97وزشی کارگاه آم  3

  کارگاه تدوین بودجه عملیاتی  4
داخلی (بین 

هاي  تهران (سالن همایش  ننده شرکت ک  1386  المللی) 
  المللی رازي) بین

  دانشگاه شهید چمران  شرکت کننده  1388  داخلی  کارگاه چیستی و چرایی کرسی هاي نظریه پردازي  5

کارشناسان   کارگاه تکریم ارباب رجوع  6
  دانشگاه الزهرا(س)  سخنران  آبان 1389  وزارت علوم

  داخلی  یآشنایی با قوانین ارتقاء اعضاء هیئت علم 7
14 

اردیبهشت
1390   

  دانشگاه شهید چمران  شرکت کننده

  مشهد حرم رضوي  شرکت کننده  1390  داخلی  شرکت در دوره طرح بصیرت اساتید بسیجی کشور  8
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  :هاي پژوهشی عالیق و توانمندي
 "مدیریت مبتنی بر حقابرپارادایم  "نظریه ارایه شده توسط خودم با عنوان  -1
 طراحی نظام آموزش و توسعه مدیران و کارکنان -2
 ار شدهتعیین میزان اثربخشی آموزشی دوره هاي آموزشی برگز -3
 هابررسی و مهندسی مجدد فرایندهاي کاري سازمان -4
 تدوین بودجه عملیاتی دستگاه هاي اجرایی -5
 بررسی سبک مدیریت و رهبري موجود و مطلوب - 6
 طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان - 7
 سنجش رضایت مشتریان -8
 طراحی ساختار سازمانی -9

 هاي اطالعاتی سنجش کیفیت خدمات سیستم -10
 خصوصی سازي -11
 سنجی طرحهاي اقتصادي امکان -12
 بررسی فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب   -13
  هاي آموزشی در موضوعات مختلف مدیریتبرگزاري کارگاه  -13

  
  
  
  
  
  

 دانشگاه الزهرا(س)  شرکت کننده  1390  داخلی  انقالب اسالمی -شرکت در دوره معرفت افزایی  9

 دانشگاه الزهرا(س)  شرکت کننده  1390  داخلی  تعلیم و تربیتاخالق  -شرکت در دوره معرفت افزایی  10

 دانشگاه الزهرا(س)  شرکت کننده  1391  داخلی  اخالق حرفه اي -شرکت در دوره معرفت افزایی  11

تاریخ تمدن و -افزایی شرکت در دوره معرفت  12
 دانشگاه الزهرا(س)  شرکت کننده  1391  داخلی  فرهنگ اسالمی

 دانشگاه الزهرا(س)  شرکت کننده  1391  داخلی  علم و دین -ت افزاییشرکت در دوره معرف  13
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  :هاي آموزشی عالیق و توانمندي

درس تحلیل آماري و کاربرد آمار در مدیریت در مقاطع تحصیلی دکتراي تخصصی، کارشناسی ارشد و  .1
  کارشناسی

سانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مقاطع تحصیلی دکتراي تخصصی، کارشناسی مدیریت منابع ان .2
  ارشد و کارشناسی

درس روش تحقیق و روش تحقیق پیشرفته مدیریت در مقاطع تحصیلی دکتراي تخصصی، کارشناسی  .3
  ارشد و کارشناسی

  رشناسیدرس مدیریت رفتار سازمانی و پیشرفته در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و کا  .4
  درس بودجه ریزي در مقطع تحصیلی کارشناسی .5
  درس تئوري هاي سازمان و مدیریت در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی .6
 درس تحقیقات بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد .7
 نظام آموزش کارکنان در عصر اطالعات   .8
هاي هاي آموزشی کوتاه مدت، سمینار و کارگاه آموزشی براي دستگاه ارایه عناوین مزبور در قالب دوره  .9

 ها.ها و بانکاجرایی، شرکت

 افتخارات علمی و سایر موارد:     

 موضوع ردیف  

1  
ي اول مدیریت دولتی، سوم مدیریت صنعتی، پنجم مدیریت بیمه و هشتم مدیریت بازرگانی در کنکور ها کسب رتبه

  .1373در سال کشور سراسري کارشناسی ارشد دانشگاههاي 
  تحصیل در دانشگاه تهران در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی.  2

  .1385نشگاه تهران در سال کسب رتبه اول پژوهش در بین اعضاء هیئت علمی دانشکده مدیریت دا  3
  " تدوین شرح وظایف و نیازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري"مجري طرح وزارتی   4

  1391 - نفر برتر مسابقه کتابخوانی اساتید دانشگاه الزهرا(س) با عنوان ایام فاطمیه ( خطبه فدك)   5


