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برخی از دستاوردهای آموزشی


دانش آموخته نمونه دکتری در میان کلیه دانشجویان بین المللی کشور چین۱۳۹۴/



دانشجوی نمونه خارجی در کشور چین۱۳۹۳ /



ستاره دانشگاه در کشور چین در میان سیصد هزار دانشجو۱۳۹۵/



رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد



تحصیالت کارشناسی ارشد در دو رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران و مهندسی شیمی-نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برخی از تجارب اجرایی گذشته


مدیر کل برنامه ،بودجه و تحول سازمانی دانشگاه تهران



مدیر کل برنامه ریزی و تحول سازمانی دانشگاه تهران



مدیر مرکز فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران



دبیر شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران



مشاورعالی ریاست دانشگاه جامع علمی و کاربردی



مشاور مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)



عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران



عضو هیات علمی سابق دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای



اصالح  ۲۴۰فرایند اداری کشور در بیش از چهل دستگاه اجرایی در کشور به روش گمبا کایزن



معاون اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران و دبیر نظام پیشنهادات



معاون اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران



مدیر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

سوابق تدریس


روش های تصمیم گیری و حل مسئله



الگوهای تصمیم گیری



تحقیق در عمیلیات



برنامه ریزی استراتژیک



بهره برداری از تحلیل داده های بزرگ در کسب و کارها



اقتصاد رفتاری



طراحی و تدوین طرح کسب و کار



تجارب سیاست گذاری توسعه



نظریه های کارآفرینی



روش تحقیق

عالقمندی ها


بازنگری برنامه های درسی و اشتغال پذیری دانش آموختگان



تصمیم گیری مبتنی بر داده های حجیم



برنامه ریزی تحول

تحصیالت


دکتری مدیریت بازرگانی ،انستیتو فناوری هاربین چین(دانشگاه ممتاز وزارت علوم)



کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران



کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر



کارشناسی مهندسی شیمی -نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
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مقاالت به زبان فارسی
 فصلنامه، ذوالفقارزاده؛ طراحی مدل شایستگی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ا، چیت ساز
.)۱(۲ ،۱۳۹۱ ،مدیریت در دانشگاه اسالمی
 ؛ طراحی مدل شایستگی مدیران فرهنگی و، شناسایی عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکت های نوپا. ق، الیاسی، ا، چیت ساز
.)۳(۱۳ ،۱۳۹۱  فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 ؛ طراحی مدل شایستگی مدیران فرهنگی و، شناسایی عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکت های نوپا. ق، الیاسی، ا، چیت ساز
)۱(۲ ،۱۳۹۱ ،اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
کتاب های فارسی
،  تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، طراحی مدل شایستگی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور. ا، چیت ساز
۱۳۸۹ 
۱۳۹۱ ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگی کارآفرینی و کسب و کارهای فرهنگی. ا، چیت ساز

 چیت ساز ،ا .طراحی مدل شایستگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹ ،
مهارت ها
 برنامه ریزی استراتژیک
 تصمیم گیری های کمی و کیفی
 ارزیابی عملکرد
 اصالح فرایندهای سازمانی

مهارت های رایانه ای
MATLAB, C, C++, Pascal, Visual Basic, Mathematica.
SmartPLS, WarpPLS, AMOS, Spss, Lisrel, Minitab,
بیش از  ۶۰۰ساعت دوره آموزشی مانند ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۰۰و  ...طی شده است که بنا به نیاز ارائه می شود.




