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سوابق تحصيلي
رشته تحصیلي

محل تحصیل

سال

مقطع تحصیلي
1

دکتري

مدیریت دولتي گرایش مدیریت منابع انساني

دانشگاه عالمه طباطبایي

89-85

2

کارشناسي ارشد

مدیریت دولتي

دانشگاه تهران

81 - 79

3

کارشناسي

مدیریت دولتي

دانشگاه عالمه طباطبایي

79 - 75

0

سوابق پروژه ای ،مشاوره ،تدریس و اجرایي
 .1پروژه های خاتمه یافته
کارفرما

عنوان پروژه

نوع
همکاري

سال

1

سنجش و ارتقا سطح بلوغ شایستگي هاي رهبري مدیران در شرکت گاز استان
قزوین با رویکرد ارزیابي  360درجه

شرکت گاز استان
قزوین

مدیر پروژه

96

2

الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري
اطالعات

مرکز تحقیقااات
مخابرات ایران

مشاور

97

3

طراحي مدل و ارزیابي شااایسااتگي هاي کارشااناسااان فروگ نمایندگي هاي
شرکت سایپا

شرکت سایپا
یدک

مشاور

96

شرکت خوارزمي

مشاور

95

شرکت کیمیافام

مشاور

95

شااارکت فناوري اطالعات خوارزمي وابساااته به بان

4

برنامهریزي اساااتراتژی
صادرات

5

طراحي نظام برنامه ریزي استراتژی  ،ساختار سازماني و بهبود فرایندها شرکت
دارویي کیمیافا

6

تهیه و تدوین دستورالعمل انتصاب رؤساي زیباسازي مناطق شهرداري تهران

95

7

مهندسااي مجدد نظام مدیریت اجرایي شااهر تهران در راسااتاي تحقق مدیریت
یکپارچه

مدیر پروژه

95-94

8

مطالعه تطبیقي سامانه مدیریت شهري  137با سایر الگوهاي مشابه

مدیر پروژه

94

9

شهرداري تهران

برنامه ریزي منابع انساااني با هدت تطبیق تعداد نیروي انساااني و پساات هاي
سازماني و ارائه راهکارهاي الزم در معاونت امور خدمات شهري و ف ضاي سبز
منطقه  4شهرداري تهران

همکار اصلي

92

10

سنجش وضعیت فرهنگ سازماني در شهرداري تهران

مدیر پروژه

92

11

طراحي فرایند ارتقا و جانشین پروري در شهرداري تهران

مشاور

91

12

طراحي استراتژي هاي منابع انساني در شهرداري ها

مشاور

94

13

تدوین مدل شایستگي روساي شعب بان

14

برنامهریزي استراتژی

منابع انساني بان

15

تدوین سیاست هاي توسعه اشتغال در حوزه فاوا

16

تدوین سند توسعه شرکت هاي دانش بنیان در حوزه فناوري فاوا

17

ارزیابي عوامل ترک شغل کارکنان در سازمان هاي کشور

18

رضایت و تعهد کارکنان در صنعت خودردو و حمل و نقل

19

رضایت و تعهد کارکنان در حوزه انرژي

شهرداري کرج
بان

صادرات ایران

پارسیان
بان

صادرات

وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات

مشاور

94

مدیر پروژه

94-93

مدیر پروژه

94-93

مدیر پروژه

92

مدیر پروژه

95

مدیر پروژه

93

مدیر پروژه

93

20

ارزیابي معیارهاي مردم در خرید موبایل

مدیر پروژه

94

21

ارزیابي معیارهاي مردم در خرید خودرو

مدیر پروژه

94

22

طراحي ساختار سازماني ،فرایندها و شناسنامه مشاغل

23

محتواسازي آموزگ بانکداري اختصاصي

24

محتواسازي آموزگ بانکداري خرد

25

طراحي مدل کسب و کار بانکداري جامع

26

ارزیابي رضایت شغلي کارکنان گروه مپنا بر اساس مدل هي گروپ

27

تدوین سند راهبردي توسعه منابع انساني در وزارت نفت

دیده بان کسب و
کار

بان قرض
الحسنه رسالت

مدیر پروژه

90

مدیر پروژه

91

همکار اصلي

91

شرکت مپنا

مشاور

92

شرکت ملي نفت

مشاور

94

بان

1

مشاور

92

ملت

کارفرما

عنوان پروژه

ایران

رهبري و نقش هاي مدیریتي

نوع
همکاري

سال

28

ارزیابي سب

29

مطالعه تطبیقي حوزه منابع انساني شرکت هاي نفتي

مدیر پروژه

30

طراحي نظام جانشین پروري شرکت نفت

همکار اصلي

89

31

طراحي سیستم ارزیابي عملکرد واحدهاي منابع انساني در سطح ستاد

همکار اصلي

89-87

32

تدوین شناسنامه مشاغل اداره تامین نیروي انساني

مدیر پروژه

87

همکار اصلي

90-87
90

90

33

برنامه استراتژی

34

طراحي مدل سنجش بهره وري منابع انساني

همکار اصلي

35

ارزیابي رضایت شغلي کارکنان نفت بر اساس مدل هي گروپ

مدیر پروژه

90

36

اندازه گیري کارآفریني سازماني در شرکت مهندسي و توسعه نفت

مدیر پروژه

89

37

سنجش سرمایه فکري در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

مدیر پروژه

89

38

مدیریت فرهنگ سازماني در شرکت ملي نفت ایران

همکار اصلي

87

39

ارزیابي رضایت شغلي نیروي انساني جذب شده در شرکت ملي نفت ایران طي
برنامه اول مدیریت امور اداري79-83

همکار اصلي

85-84

40

تجزیه و تحلیل آزمونهاي استخدامي بهمن  1383شرکت ملي نفت ایران از نظر
شاخصهاي سنجش و اندازه گیري

مجري

84

41

یکسان سازي فرایند آزمون و مصاحبه هاي استخدامي در شرکت ملي نفت

همکار اصلي

84

همکار اصلي

83

همکار اصلي

90

مدیر پروژه

91

مدیر پروژه

89

42

منابع انساني در سطح ستاد و شرکت هاي تابعه

مدیر پروژه

91

پیاده سازي استاندارد ایزو ) )ISO 9000در مدیریت امور اداري نفت

43

بررسي وضعیت بازنشستگان ناجا و شناسایي مسائل و مشکالت آنها و
ارائه راه کارهاي علمي

44

سنجش اثربخشي فعالیت هاي اصلي ساعس ناجا

45

بررسي الگوها و سازوکارهاي افزایش اثربخشي پرسنل ساعس ناجا

46

نیاز سنجي آموزشي کارکنان شرکت ساپکو

47

بررسي رضایت شغلي کارکنان شرکت ساپکو

48

تحلیل و تجدید ساختار سازماني شرکت ساپکو

81

49

تجزیه و تحلیل مشاغل کارکنان

82

ناجا
ساعس ناجا

81
شرکت ساپکو

هاي محلي بهبود سیستم

50

طراحي مدل مفهومي کلینی

51

نیاز سنجي آموزشي مدیران و کارکنان موسسه مالي و اعتباري انصار

52

بررسي وضعیت و نقش مدیریت در صنایع و ارائه استانداردهاي مدیریت نوین

53

تدوین ساختار و تشکیالت بخش تربیت بدني و ورزگ کشور

54

طراحي سی ستم ارزیابي عملکرد و شاخص هاي عملکردي کارکنان صندوق
قرض الحسنه انصار
ملي ایران در شهر تهران

مرکز پژوهش
کاربردي دانشکده
مدیریت دانشگاه
تهران

80
همکار اصلي

83
83
83

صندوق قرض
الحسنه انصار

همکار اصلي

80

پژوهشکده توسعه
مدیریت کاربردي

همکار اصلي

81

همکار اصلي

82

55

بررسي شرایط منطقه اي براي ایجاد شعب بان

56

ارزیابي عملکرد واحدهاي آموزگ عالي دانشگاه تهران

مرکز کارآفریني
دانشگاه تهران

57

شناسایي و بررسي وضعیت عوامل بحراني اجراي موفقیت آمیز مدیریت کیفیت
فراگیر ( )TQMدر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات

2

همکار اصلي

81

همکار اصلي

82

کارفرما

عنوان پروژه
58

طراحي ساایسااتم اطالعات منابع انساااني  -HRIS -در وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات و شرکتهاي تابعه

59

بررسي وضعیت اطالع رساني در سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مسلح

60

طراحي سامانه ملي پایش سرمایه ان ساني و تو سعه ان ساني و گزارگ دهي
ساالنه براساس برنامه ششم توسعه کشور

61

مدیریت انرژي

نوع
همکاري
همکار اصلي

وزارت دفاع و
پشتیباني
نیرو هاي مسلح
جهاد دانشگاهي

سال
83-81

مشاور

83

ناظر علمي

97

همکار اصلي

79

 .2سخنراني ها در همایش و کنفرانس
 وضیت عوامل تعیین کننده توسعه کارآفریني در ایران ،چهارمین کنفرانس بین المللي کارآفریني ،دانشگاه تهران،
1397
 درس آموزه هایي از تجارب مدیریت استعداد در شرکت هاي ایراني به همراه تجربه هاي برتر خارجي ،بیستمین
همایش عرصه یادگیري مدیران منابع انساني سازمان مدیریت صنعتي1397 ،
 ارزیابي بلوغ مدیریت استعداد براساس مدل  Deloitteدر صنایع ایراني ،سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع
انساني سازمان مدیریت صنعتي1396 ،
 معرفي مدل بلوغ مدیریت استعداد  ،Deloitteسومین کنفرانس بین المللي ممیزان و ارزیابان سیستم هاي مدیریتي،
1395
 ارزیابي دالیل ترک شغل کارکنان در  5صنعت منتخب (صنایع نفت ،گاز وپتروشیمي /بانک و بیمه/آب و برق/
خودروسازي /بهداشت و دارویي) ،دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انساني سازمان مدیریت صنعتي1395 ،
 ارزیابي رضایت و تعهد کارکنان در  5صنعت ،نشست مدیران منابع انساني گروه مپنا1395،
 ارزیابي رضایت و تعهد کارکنان در صنایع خدمات بانکي ،خودرو و نفت ،هجدهمین همایش عرصه یادگیري مدیران
منابع انساني سازمان مدیریت صنعتي1395 ،
 ارزیابي عوامل موثر بر رضایت شغلي کارکنان در سازمان هاي ایراني ،دهمین کنفرانس توسعه منابع انساني سازمان
مدیریت صنعتي1393 ،
 ارزیابي شاخص هاي رقابت پذیري جهاني) (GCIدر ایران ،اولین همایش بهبود فضاي کسب و کار1393 ،
 آسیب شناسي کارآفریني سازماني در صنعت نفت ایران ،اولین کنفرانس نوآوري استراتژی 1393 ،
 توسعه نیروي انساني در راستاي بهبود فضاي کسب و کار ،وزارت ورزگ و جوانان1392 ،

3

 .3سوابق تدریس



دوره های آموزشي کاربردی در صنعت
دوره طراحي ساختار سازماني2،دوره ،شهرداري تهران2 ،1394 ،دوره ،شرکت ملي پتروشیمي1 ،1397 -1396 ،دوره ،شرکت
پتروشیمي غدیر 1397



مدیریت عملکرد1 ،دوره شهرداري شیراز1 ،1396دوره ،وزارت کار1396 ،



برنامه ریزي استراتژیک1 ،دوره ،امور زنان وزارت نفت2 ،1394 ،دوره ،شرکت توسعه گاز ایران2 ، ،1395 ،دوره ،شرکت ملي نفت ایران،
2 ،1391دوره ،موسسه آموزشي ماهان.1389 ،



برنامه ریزي استراتژیک منابع انساني 1،دوره ،دفتر پژوهش هاي منابع انساني وزارت نفت 2 ، ،1394 ،دوره MBA ،دانشکده
مدیریت تهران 1388



مدیریت تغییر 1 ،دوره شرکت میدکو 1 ،1396 ،دوره نیروگاه رامین خوزستان (وزارت نیرو)1396 ،



مهارت هاي مدیریتي2 ،دوره ،شرکت رایتل1 ،1396 ،دوره ،صندوق بازنشستگي صنعت نفت1396 ،



مدیریت منابع انساني 2 ،دوره ،دوره هاي  MBAدانشکده مدیریت تهران  1 ،1387دوره سازمان تامین اجتماعي 1387 ،و 2دوره
موسسه آموزشي مشاوران 1 ،1391،دوره شهرداري منطقه  5تهران2 ،1395،دوره ،شهرداري منطقه،1 ،1395 ، ، 5دوره شرکت رایتل،
 1 1396دوره شرکت میدکو1396 ،



رفتار سازماني2 ،دوره ،موسسه عالي بانکداري 1387و دوره هاي  MBAدانشکده مدیریت تهران 2،دوره  1387و 1دوره سازمان
تامین اجتماعي( )1388و 1دوره موسسه تابان خرد 1 ،1389 ،دوره ،نوآوران البرز 1 ،1392 ،دوره ،سازمان منطقه اقتصادي انرژي پارس،
 2 ، 1393دوره ،شرکت ملي نفت ایران ،مرکز آموزگ اصفهان



رهبري سازماني5 ،دوره ،شرکت سایپایدک1396-1395 ،



اصول و فنون مذاکره1 ، ،دوره مؤسسه تحقیقات وآموزگ مدیریت وزارت نیرو1 ،دوره ،شرکت سایپایدک1396،



اصول سرپرستي و مدیریت2،دوره ،موسسه عالي بانکداري2 ،1390 ،دوره ،دوره موسسه مطالعات بازرگاني 2 ،1392 ،دوره ،شرکت
گاز پارس جنوبي3 ،1392،دوره ،شرکت سایپا یدک1 ،1395،دوره ،شهرداري منطقه  5تهران1395،



جانشین پروري و تفویض اختیار2 ،دوره ،شرکت توسعه نیشکر1395 ،



مربیگري 2 ،دوره ،صنعت نفت1395 ،



فن مصاحبه  2دوره ،دفتر پژوهش هاي منابع انساني وزارت نفت1394 ،



روش تحقیق کیفي 1 ،دوره ،وزارت نفت1394 ،



روش تحقیق کمّي 2 ،دوره ضمن خدمت معلمان 1 ،1386 ،دوره شرکت توانیر1 ،1391،دوره شرکت آب و فاضالب تهران2 ،1392 ،
دوره شرکت پاالیش و پخش 1 ،1392 ،دوره پتروشیمي آریاساسول .1394



روش تحقیق در مدیریت منابع انساني 2 ،دوره ،شرکت ملي نفت ایران ،سال  ،1391پتروشیمي آریاساسول عسلویه1393 ،



اصول و فنون تصمیم گیري 6 ،دوره ،آب و فاضالب تهران(وزارت نیرو).



انگیزش کارکنان 2،دوره ،دوره هاي  MBAدانشکده مدیریت تهران 1 ، 1387دوره سازمان اتکا1392 ،



طبقه بندي مشاغل 1،دوره ،دوره هاي  MBAدانشکده مدیریت تهران .1387

 سنجش رضایت مشتریان  2دوره  ،بان

پارسارگاد  1 ، 1387،دوره بان

تجارت.1390 ،



سیستم هاي اطالعات مدیریت) 1 ،(MISدوره سازمان خصوصي سازي .1387 ،



کارآفریني سازماني2 ،دوره ،شرکت ملي گاز ایران1395 ،



سیاستگذاري کارآفریني 2 ،دوره وزارت کار



مباني کارآفریني  2 ،دوره ،موسسه آموزشي ماهان.1389،



تدوین طرح کسب و کار 4 ،دوره.1388 ،
4



تشخیص فرصت و تصمیم گیري در کارآفریني 7،دوره.1386 ،



نوآوري و خالقیت در کارآفریني 7 ،دوره 1386 ،و .1387



نرم افزار 10،SPSSدوره ،انستیتو ایزایران( 2 ،)1388-1383دوره تامین اجتماعي(1 ،)1386دوره بهبود صنعت اشراق(1 ،)1387دوره
بان پاسارگاد(1 ،)1387دوره مرکز کارآفریني دانشکاه تهران( 2 ، )1382دوره شرکت ملي نفت ایران(1 ،)1384دوره شرکت بیمه
البرز()1385و 1دوره شرکت آب و فاضالب ،)1392(،شرکت ایساکو(ایران خودرو) 1 ، 1394 ،دوره پتروشیمي آریاساسول .1394





نرم افزار

2 ، (SmartPLS2) PLSدوره مقطع کارشناسي ارشد ،دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران ،1391 ،شرکت ایساکو(ایران خودرو).1394 ،

دوره های دانشگاهي



مدیریت استراتژیک کارآفریني10 ،دوره ،مقطع کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.1397-1392 ،



مدیریت کسب و کارهاي کوچک2 ،دوره ،مقطع کارشناسي ارشد ،دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران.1396 ،



سیاستگذاري توسعه کارآفریني 4،دوره ،مقطع دکتري ،دانشگاه آزاد قزوین.1394-1395 ،



بنیان نظري کارآفریني 10،دوره ،مقطع دکتري ،دانشگاه آزاد قزوین1394-1397 ،



مباني فلسفي روش شناسي 4 ،دوره ،مقطع دکتري ،دانشگاه آزاد قزوین1393 ،



روش تحقیق10 ،دوره ،مقطع دکتري ،دانشگاه آزاد قزوین.1394-1393 ،



کارآفریني سازماني2 ،دوره ،دانشگاه تهران3 ،1392،دوره ،دانشگاه آزاد اسالمي1 ،1394 ،دوره ،دانشگاه عالمه طباطبایي1392،



تئوري هاي کارآفریني8 ،دوره ،مقطع کارشناسي ارشد ،دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران.1397-1392 ،



مباني کارآفریني2 ،دوره ،مقطع کارشناسي ارشد ،دانشکده مدیریت عالمه طباطبایي.1391 ،



روش تحقیق در کارآفریني10 ،دوره ،مقطع کارشناسي ارشد ،دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران.1397-1392 ،



آمار15 ،دوره مقطع کارشناسي ارشد ،دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران 1388 ،الي .1391



روش تحقیق در مدیریت 4 ،دوره ،دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت 5 ، 1388 ،دوره ،دانشگاه آزاد اسالمي2 ،1390-1389 ،دوره
دانشکده مدیریت عالمه طباطبایي.1389 ،



رفتار سازماني2 ،دوره ،موسسه عالي بانکداري8 ،1387دوره دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران.1397-1392،



سیستم هاي اطالعات مدیریت)6 ،(MISدوره ،موسسه عالي بانکداري 2 ، 1386-1387،دوره ،دانشگاه عالمه طباطبایي.1388 ،



تجارت الکترونیکي)1 ،(ECدوره ،موسسه عالي بانکداري .1387،



آمار و کاربرد آن در مدیریت  ،دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت 4،دوره.1388-1387 ،

 .4سابقه کار اجرایي
 دانشگاه تهران ،عضو هیات علمي 1391 ،تاکنون
 شرکت ملي نفت ایران ،مدیریت توسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ایران(سمت هاي کارشناسي ،مدیریتي و پژوهشي) -
.1391-1383
 شرکت ساپکو(ایران خودرو) ،کارشناس منابع انساني و آموزگ.1382-1380،
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 .5سوابق مشاوره و سایر موارد
 دبیر اجرایي چهارمین کنفرانس بین المللي کارآفریني ،دانشگاه تهران.1397 ،
 مشاور منابع انساني ،گروه سرمایه گذاري تامین آتیه تدبیر سبز وابسته به بانک کشاورزي.1396 ،
 مشاور بهبود فرایندها شرکت کیمیافام.1395 ،
 مشاور مدیر امور سازماني بانک تجارت.1394 ،
 عضو کارگروه رقابت پذیري سازمان مدیریت و برنامه ریزي کل کشور .1394 ،
 مشاور مدیر منابع انساني شرکت نفت مناطق مرکزي ایران.1393 ،
 مشاور اجراي نظرسنجي هاي صنعت خودرو ،شرکت ایساکو.94-1393 ،
 عضو شوراي پژوهش هاي منابع انساني شرکت ملي نفت ایران.1394 ،
 ارزیاب جایزه تعالي منابع انساني.1393 ،
 مشاور منابع انساني شرکت مپنا.1392 ،
 مشاور سازمان مطالعالت و برنامه ریزي شهرداري تهران.1389-1388 ،

 .6کتاب و مقاالت



کتاب
سیاستگذاري توسعه کارآفریني ،انشارات دانشگاه تهران(1397 ،در مرحله چاپ)



سیاستگذاري توسعه کارآفریني شهري ،انتشارات جهاد دانشگاهي 1396 ،



کارآفریني بخش دولتي با تاکید بر سیاستهاي نوآوري و فناوري ،انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعي1396 ،



کارآفریني سازماني ،انتشارات موسسه چاپ و انتشارات بازرگاني1395 ،



مدل سازي معادالت ساختاري با نرم افزار  ،PLSانتشارات جهاد دانشگاهي 1392 ،



آشنایي با مفاهیم بانکداري اختصاصي ،بان



فرهنگ سازماني در سازمان هاي دولتي ،انتشارات آذرخش.1392 ،



ملت1392،

مقاالت در مجالت علمي پژوهشي بين المللي خارجي

 Davari, Ali ; Nobari, Niloofar & Rezazadeh, Arash(2015) A Model of Knowledge
Management Performance for Small and Medium‐Sized Enterprises Engaging
in Alliances, International Journal of Advanced Research in Management and Social
Sciences
 Davari, Ali ; Rezazadeh, Arash (2015) The Measurement of Entrepreneurial
Outsourcing: Preliminary Scale Development, Dimensionality Assessment, and
Construct Validation, Journal of Technology Management & Innovation
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Davari, Ali ; Rezazadeh, Arash (2015) Toward the measurement of Alliance



Entrepreneurship; Initial Scale Development and Validation, International Journal of
Management and Enterprise Development

 Mobini Dehkordi, Ali; Davari, Ali & Ahmadi Shahab(2014) Evaluating the Effect
of Absorptive Capacity on Strategic Innovation, Asian Journal of Research in
Business Economics and Management
) Davari, Ali; Meigounpoory, Mohamadreza; Barandoost, Siamank (2013
Identification of effective factors in new service development (NSD) of Iranian
real estate agencies: the case of Tehran real estate agencies Asian, Journal of
Research in marketing
 Davari, Ali; Yadollahi , Jahangir & Vaghari, Neda(2013) The Role of
Entrepreneurs’ Knowledge in Opportunities Recognition in IT Industry ,Asian
Journal of Research in Business Economics and Management, Vol. 3, No. 10
Davari; Zehtabi, M.; Negati ; Zehtabi, E. (2012) Assessing the forward-looking policies of
entrepreneurship development in Iran, World Journal of Entrepreneurship, Management and
Sustainable Development, Vol8, No.1, ISSN: 2042-5961(Indexed in Emerald Group & INSPEC).
Emami , Saghafi; Zarei; Ebrahimzadeh, and Davari (2011) Managerial Applications of Framing
Effects and Mental Accounting in Network Participation, Advanced in Production Engineering
& Management(APEM), Vol6, N0.1, ISSN: 1854-6250(Indexed in INSPEC and EBSCO).









مقاالت در مجالت علمي پژوهشي داخلي

مبیني دهکردي ،داوري و احمدي ،شهاب( )1394فرایندهاي یادگیري به عنوان موتور محرکه نوآوري استراتژیک(مورد
مطالعه :مراکز پژوهشي صنعت نفت ایران) ،فصلنامه مدیریت منابع انساني در صنعت نفت



رمضانپور نرگسي داوري ،افراسیابي و زرگران( )1393بررسي تاثیر عوامل دروني و بیروني بر نوآوري باز (مورد مطالعه:
مراکز تحقیقاتي وزارت صنایع و علوم) ،فصلنامه مدیریت توسعه فناوري ،دوره  ،2شماره 1



مبیني دهکردي ،داوري ،رضواني و فروزان( )1393طراحي مدل کسب و کار نوآورانه B2Cبراي شرکت هاي پخش،
مطالعه موردي گلرنگ پخش ،فصلنامه توسعه کارآفریني



داوري ،محمدي و پورناصراني( )1393تاثیر تبلیغات شفاهي بر تمایل به استفاده از خدمات بیمه در میان مشتریان
شرکت هاي بیمه شهر رشت ،فصلنامه مدیریت بازاریابي



طالبي ،داوري و دهقان ( )1392شناسایي تاثیر سرمایه فکري و تشخیص فرصتهاي کارآفرینانه در شرکتهاي دانش
بنیان ،مطالعات مدیریت بهبود و تحول



ابوالحسني ،فروزنده ،یداللهي و داوري ()1392مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره برداري از فرصتهاي
کارآفرینانه ،مدیریت فردا



رضایي ،داوري ،پورناصراني ( )1393تأثیر مسئولیت اجتماعي شرکت و آگاهي محیطي بر ارتقاي سرمایه فکري سبز
(مورد مطالعه :واحدهاي صنعتي فعال در شهر صنعتي رشت)  ،فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتي



داوري ،علي و شهباز مرادي سعید( )1392شناسایي تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازماني بر عملکرد کسب و کار
(مطالعه موردي :شرکت هاي فني تابعه شرکت ملي نفت ایران) ،فصلنامه توسعه کارآفریني ،دوره  6شماره .3



داوري ،علي( )1391ارائه مدل مفهومي نظام خط مشي گذاري توسعه کارآفریني ،چشم انداز مدیریت دولتي ،گ11
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احمدپور داریاني ،داوري و رمضانپور نرگسي( )1389محیط مساعد کسب و کار ،پیش نیاز توسعه کارآفریني در ایران،
فصلنامه مطالعات مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایي ،گ .61



مقیمي ،طالقاني  ،رمضانپور نرگسي و داوري ( )1390ارزیابي پیش برندگي سیاست هاي کالن و خرد توسعه کارآفریني
کشور ،فصلنامه مدیریت بازرگاني دانشگاه تهران ،گ.8



حسین پور ،داوري و رمضانپور نرگسي( )1389سنجش وضعیت عوامل تعیین کننده توسعه کارآفریني کشور بر اساس
الگوي یورواستات از دیدگاه کارشناسان بخش صنعت ،فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتي دانشگاه عالمه طباطبایي(داراي
پذیرگ علمي-پژوهشي)



سید جوادین ،حسنقلي پور ،شهباز مرادي و داوري( )1389سنجش آمادگي الکترونیک در معماري منابع انساني با رویکرد
استراتژیک(پژوهشي در شرکت ملي نفت ایران) ،فصلنامه مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه تهران ،گ.5



الواني ،حسن پور و داوري ( )1389تحلیل اخالق سازماني کارکنان با استفاده از الگوي دایره اخالق ،فصلنامه اخالق
در علم و فناوري  ،گ 3و.4



تنکه نژاد و داوري ،علي( )1388توسعه منابع انساني با رویکرد جامعه شناختي سازمان ،فصلنامه پژوهش هاي مدیریت
منابع انساني ،دانشگاه جامع امام حسین ،ص .80-51



داوري و رضایي کلیدبري ( )1385نقش دولت و خط مشي هاي دولتي در توسعه کارآفریني ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،انجمن
علوم مدیریت ایران ،گ.2



مقاالت علمي-ترویجي

 ابطحي و داوري ( )1388سنجش کیفیت خدمات با مدل هاي سروکوال و کانو در بانک ها ،فصلنامه مدیریت و توسعه
گ (41علمي -ترویجي).


رضایي کلیدبري و داوري ( )1383دولت الکترونیک .ماهنامه تدبیر ،گ.21-17 :146



داوري و رضایي کلیدبري ( )1383ساختار دهي سازمانها از دیدگاه مینتزبرگ .ماهنامه صنعت خودرو ،گ39-32 : 85

 داوري و رضایي کلیدبري ( . )1382بررسي نقشهاي مدیران در مراحل مختلف حیات سازمان .ماهنامه پیام ایران خودرو  ،گ
. 70-66 : 78

 داوري و رضایي کلیدبري ( . )1381توانمند سازي کارکنان  .ماهنامه صنعت خودرو  ،گ.35-29 :60



مقاالت در کنفرانس ها و همایش های بين المللي

 Razavi , Mostafa; Davari, Ali; Rezaei Kelidbari, Hamidreza & Ahmadi Aavl,
Morteza(1390) Formulating a Conceptual Framework for Entrepreneurship Policies
towards Sustainable Development in Iran, The 10th APEF International Conference, Iran
(Oral Presentation).
 Ahmadpour Daryani; Yadolahi; Davari, & Zehtabi (2010) Barriers to Entrepreneurship
Development in Iran, First International Conference on Entrepreneurship(GEM Iran), Tehran, Iran

(Oral Presentation).
 رعنایي ،غفارنیا و داوري ( )1389اندازه گیري و گزارش دهي سرمایه فکري :مطالعه موردي در سازمان منطقه ویژه
اقتصادي انرژي پارس ،چهاردهمین کنفرانس بین المللي نفت و گاز و پتروشیمي(سخنراني).
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 غفارنیا ،رعنایي و داوري( )1388مدل مدیریت سرمایه فکري شرکت ملي نفت ایران ،همایش بین المللي مدیریت منابع
انساني در صنعت نفت ،موسسه مطالعات بین المللي انرژي(چکیده مقاله).


مقاالت در کنفرانس ها و همایش های مقاالت ملي

 داوري  ،علي ( )1392آسیب شناسي شاخص رقابت پذیري جهاني ( )GCIو محیط کسب و کار:مقایسه تطبیقي نتایج
شاخص  GCIو دیدگاه کارشناسان وزارتخانههاي منتخب ،همایش بهبود فضاي کسب و کار در ایران ،وزارت امور اقتصاد
ودارایي.
 منور یزدي ،فرخ منش داوري( )1391سنجش رابطه هوش هیجاني و استرس در کارکنان بیمارستان امام رضا آمل،
چهارمین کنگره انجمن روانشناسي ایران(سخنراني).

 موالیي ،تونکه نژاد و داوري ،علي( )1389بررسي رفتار شهروندي سازماني با تاکید بر تاثیر سطوح نیازهاي فردي
در ستاد مرکزي شرکت ملي نفت ایران ،ششمین کنفرانس توسعه منابع انساني ،موسسه مطالعات بهره وري و
منابع انساني وزارت صنایع(سخنراني).

 احمدپور داریاني ،داوري و قربانپور ( )1388بررسي عوامل بازدارنده و موانع محیطي توسعه کارآفریني در کشور با
استفاده از نتایج چارچوب هاي محیط کسب و کار ،کنفرانس ملي کارآفریني ،دانشگاه کاشان(سخنراني).

 یدالهي فارسي ،رضایي کلیدبري و داوري ( )1388تبیین مدل هاي نقش کارآفریني در توسعه اقتصادي و ارائه یک
الگوي مفهومي براي ایران ،کنفرانس ملي کارآفریني ،دانشگاه کاشان(سخنراني).


رضایي کلیدبري و داوري ( )1387مطالعه خط مشي هاي دولتي در توسعه کارآفریني مستقل ،همایش ملي کارآفریني ،فرهنگ
و جامعه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن)پوستر).



مقاالت در کنفرانس ها و همایش های مقاالت منطقه ای


درعلي ،رضا و داوري ،علي( )1394شناسایي چالش هاي مدیریت منابع انساني در شرکت هاي کوچک و متوسط ،کنفرانس
ملي آموزگ و توسعه منابع انساني



درعلي ،رضا و داوري ،علي( )1394نقش مدیریت منابع انساني در سه بخش جذب ،آموزش و نگهداشت درکارافریني
سازماني ،کنفرانس ملي آموزگ و توسعه منابع انساني



رضایي کلیدبري  ،محمودي و داوري ( )1388مطالعه نقش دولت در خلق کارآفریني و توسعه پایدار ،همایش منطقه اي
توسعه کارآفریني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد انزلي(سخنراني).



داوري و رضایي کلیدبري ( . )1382خوشه هاي صنعتي .دومین همایش علمي –پژوهشي دانشجویي مدیریت ،دانشگاه شهید
بهشتي)پوستر).

9

 .7دوره های آموزشي طي شده
 جایزه تعالي منابع انساني سطح  1و2
Knowledge Management in Public Organizations, APO 
 نگارگ و چاپ مقاله در ISI
 روگ تحقیق کیفي نظریه مبنایيGROUNDEDTHEORY
 روگ تحقیق کیفي مردم نگاريETHNOGRAPHY
 مدیریت برنامه ریزي وکنترل پروژه
 مدیریت کیفیت جامع
 مدیریت دانش در سازمان هاي دولتي
 برنامه ریزي استراتژی

منابع انساني
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