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ستم هاي سي_ رفتار سازماني  _اصول مديريت,دآتري _فوق ليسانس _ليسانس ,دانشگاه شهيد بهشتي
مباني فلسفي تئوري هاي مديريت  _رفتار سازماني پيشرفته _اطالعاتي مديريت 

1.

اطالعاتي  سيستم هاي_ رفتار سازماني _ اصول مديريت,دآتري _فوق ليسانس _ ليسانس,دانشگاه تهران 
مديريت  مباني فلسفي تئوري هاي_ رفتار سازماني پيشرفته _مديريت 

2.

سيستم _ اني رفتار سازم_ فلسفي تئوري هاي مديريت  مباني,دآتري_ فوق ليسانس,دانشگاه تربيت مدرس 
طراحي سازمان هاي متناسب با عصر اطالعات  _هاي اطالعاتي 

3.

سيستم هاي اطالعاتي استراتژيك ,فوق ليسانس,طباطبايي دانشگاه عالمه 4.
.5 رفتار سازماني_ مباني سازمان و مديريت ,ليسانس,دانشگاه شاهد

طالعات بر تاثير فن آوري ا_ رفتار سازماني _  مباني سازمان و مديريت,فوق ليسانس,)ع(دانشگاه امام صادق 
سازمان و مديريت 

6.

نظريه هاي رفتار سازماني ,دآتري,دانشگاه دفاع ملي 7.
تئوري هاي مديريت ,دآتري,مرآز آموزش مديريت دولتي  8.

.9 رهبري و رفتار سازماني,فوق ليسانس ,دانشگاه صنعتي شريف
.10 سازماندهي و رهبري,فوق ليسانس,دانشگاه صنعتي امير آبير 

ريه رفتارسازماني و نظ هاي مديريت، نظريه,فوق ليسانس,)ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 
هاي سيستمي 

11.

.12  سازماني نظريه هاي رفتار,دآتري ,) ع(دانشگاه امام حسين 

 
:رشته هاي جديد و تحصيالت تكميلي راه اندازي يا تأسيس و يا فعال سازي و گسترش مؤسسه يا واحد يا

ر دانشگاه دوره دآتري حسابداري د دوره دآتري مديريت براي اولين بار در دانشگاه تهران و تربيت مدرس و راه اندازي-  
1364تهران

1367شد تحقيقات و مطالعات مديريت در دانشكده مديريت دانشگاه تهران راه اندازي مرآز -  
1377اسالمي مديريت اسالمي براي انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه مديريت مرآز مطالعات و تحقيقات  -
ریزی راهبردی ریزی و مدیریت راهبردیبرای انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه ی برنامه مرکز مطالعات علوم برنامه  -
 

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
آشور طراحي سيستم اطالعاتي طرحهاي آالن اقتصادي,رياست جمهوري نهاد -
طراحي سيستم اطالعاتي نيروي انساني,اصفهان شرآت ذوب آهن -
دانشگاه تهران بررسي و طراحي ساختار مطلوب,دانشگاه تهران -
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طراحي و تدوين استراتژي دفتر تبليغات اسالمي ,اسالمي دفتر تبليغات -
آموزش و پرورش  بررسي و طراحي ساختار وزارت,آموزش و پرورش -
 خانه آن پژوهش و باز نگري ساختار شوراي انقالب فرهنگي و دبير,انقالب فرهنگي شوراي عالي -
هيد مديريت در بنياد ش بررسي ميزان تحقق ارزش هاي اسالمي در آارآرد هاي عام,انقالب اسالمي بنياد شهيد -

انقالب اسالمي 
) ره(حضرت امام خميني  ارزيابي طرحهاي پژوهشي انديشه هاي,مرآز آموزش مديريت دولتي قم -
 طراحي مدل جانشيني مديران در جهاد آشاورزي,جهاد استان فارس سازمان -

سوابق کاری
 مدير گروه مديريت دانشكده جامع انفورماتيك و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي . 
علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس  مديرگروه مديريت دانشكده.  
)سال  11 (رئيس دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران . 
سازمان سمت تاآنون  مسئول آميته مديريت. 
67_68 برگزاري آزمون آارشناسي ارشد سال تحصيلي مسئول. 
)آزمون آارشناسي ارشد ايثارگران  دوره هاي آمادگي( مدير گروه رشته هاي مديريت . 
آموزش عالي  معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و_ مسئول آميته تخصصي مديريت . 
) ره(مرآز آموزشي پژوهشي امام خميني  مدير گروه مديريت. 
رئيس مرآز مطالعات و تحقيقات مديريت اسالمي . 
دانشگاه شهيد بهشتي  معاون پژوهشي دانشكده مديريت و حسابداري. 
آز بررسي هاي سازمان معاونت نظارت و حسابرسي  رئيس مر. 
 رئيس مرآز آارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي. 
) ع(مديريت دانشگاه امام صادق  رئيس دانشكده معارف اسالمي و. 
بهشتي مشاور رياست دانشگاه و سرپرست طرح و برنامه دانشگاه شهيد. 
  

سردبير _ مدير مسئول , 1367تابستان ,دانش مديريت مجله
هيات تحريريه عضو,1367,مجله علوم انساني جمهوري اسالمي ايران

عضو هيات تحريريه,1367,مدرس مجله
مسئول مدير,1371پاييز ,مجله بررسي هاي حسابداري

مدير مسئول,1372زمستان  ,مالي مجله تحقيقات
تحريريه عضو هيات,1380,مجله دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران

سردبير, 1380زمستان ,مديريت مجله پيام
سردبير,1381بهار ,مجله آمال مديريت

تحريريه عضو هيات,1382,مجله مديريت فرهنگ
ناسي آشور در مقاطع تحصيلي آارش هيات اجرائي آزمون آارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و اعزام به خارج از عضو. 

68_69 ارشد و دآتري تخصصي
د آارشناسي ارش سازمان سنجش در هيات عالي نظارت گروه آموزشي علوم انساني أزمون نماينده تام االختيار. 

69_68
1368 شوراي مرآزي هماهنگي مطالعات محيط زيست دانشگاه تهران عضو. 
1374 دانشگاه تهران عضو شوراي برنامه ريزي. 
1375 تهران آميته برنامه ريزي اسالمي دروس علوم انساني دانشگاه عضو. 
1364 دوره دآتري رشته مديريت برنامه ريزي عضو آميته. 
دانشگاه علم و صنعت 67_68تحصيلي  نظارت بر نحوه برگزاري امتحانات نيمسال اول سال. 
تربيت معلم دانشگاه 67_68نظارت بر اجراي امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي . 
1368وضعيت آموزشي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طالب قم  نظارت و ارزيابي. 
1365 مديريت عضو شوراي آموزشي دانشكده جامع انفورماتيك و. 
1368 تخصصي گرايش مديريت رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس عضو هسته. 
تاآنون 1368مديريت دانشگاه تربيت مدرس  عضو گروه آموزشي .
1369ي اقتصادي وابسته به وزارت امور اقتصادي و داراي بررسي امكانات آالبدي و فضاهاي آموزشي دانشكده امور .

1369تخلفات اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران  عضو علي البدل هيات بدوي انتظامي رسيدگي به. 
1369 فرهنگ و أموزش عالي عضو شوراي بررسي و اصالح نظام اداري وزارت. 
1370 پزشكي عضو گروه بررسي نظام مديريت آموزش علوم .
1370_ 1371 خوارزمي دوره جشنواره آميته تخصصي علوم انساني پنجمين و ششمين عضو .

1371 آشور گروه مشاوران علمي و تخصصي دفتر هماهنگي سرپرستي هاي خارج از عضو. 
1371) قسمت برادران  (تام االختيار هيات اجرايي أزمون ورودي آارشناسي ارشد رشته بيهوشي  نماينده .
تاآنون 1380 دانشگاه شهيد بهشتي شوراي آار آفريني عضو .

تاآنون 1379دانشگاه شهيد بهشتي  عضو آميته پژوهشي. 
تاآنون 1379 دانشگاه شهيد بهشتي اداري عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده علوم .

علوم تحقيقات و فناوري عضو آميته مديريت شوراي عالي برنامه ريزي وزارت. 
1382 هيأت مميزه مرآزي دانشگاهها عضو. 
) ع(عضو هيأت مميزه دانشگاه امام حسين . 
عضو شوراي عالي اداري. 
نور عضو هيأت مميزه دانشگاه پيام. 
  

سوابق تحصيلی
اجتماعي مدرسه عالي علوم ارتباطات_تهران,1352,مترجمي زبان ,ليسانس -
دانشگاه پيرداين _ آمريكا,1355,بازرگاني مديريت,فوق ليسانس -
دانشگاه نتروب  _آمريكا,1356,مديريت سيستمها,فوق ليسانس -
متحده دانشگاه بين المللي اياالت_ آمريكا,1361,)بهبود مديريت ( رفتاري  مديريت,دآتري  -
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مقاالت علمی و کتب منتشر شده

 :سمينارهاو کنفرانس های داخلی و خارجی  مقاالت در
 آنفرانس,20/5/69_  14/5/69,مروري_ تحقيقي ,هاي انسان و اهداف عملي  عدم هماهنگي ميان نياز -1

 ها در فنالند اداري و ادواري روساي دانشگاه ها و اتحاديه هاي بين المللي دانشگاه
 سمينار جايگاه مديريت در نظام  اولين,67زمستان ,مروري_ تحقيقي ,مهارت هاي مدير  -2
 سمينار تحول نظام اداري ايران ,70دي ماه  14_ 16,مروري _تحقيقي ,آمال مديريت و سازمان  -3
سمينار تكامل فرهنگ آار وزارت , 71دي ماه  28_ 29,مروري_ تحقيقي ,آار و تاثير آن در فرهنگ آار مديريت -4

 آار و امور اجتماعي 
بهمن ماه  17_19,مروري _تحقيقي ,نگاهي دوباره به ساختار اداري نظام جمهوري اسالمي ايران ضرورت -5

  اولين آنگره بزرگ نهادهاي انقالب اسالمي,69
 ي سمينار بين المللي مديريت اسالم چهارمين,1371مرداد  17_21,مروري_ تحقيقي ,شريان حياتي مديريت  -6
 27_ 30,مروري _تحقيقي ,استراتژي هاي دانشگاه هاي جهان با نياز هاي انسان  ضرورت تطبيق ساختار و -7

 جهان  سومين آنفرانس ميان دوره اي روساي دانشگاه هاي,مهر 
 آاري و انضباط اجتماعي  بررسي راههاي عملي حاآميت وجدان, 76ديماه ,,وجدان آاري  -8
 همايش نظارت و بازرسي ,1375 سال,مروري_ تحقيقي ,توانمند سازي  -9

سازمان (آمبودزمان ,1378,مروري_ تحقيقي ,حفظ حقوق شهروندان نقش سازمانها ي نظارت و بازرسي در -10
 )بازرسي نظارت و

11- Dynamic Control Systems, 1381,مروري_ تحقيقي,ACOSAI آآوساي سيستم هاي آنترل مديريتي 
 همايش مديريت و رهبري در اسالم ,1375,مروري_ تحقيقي ,آمال  مديريت و رهبري يا جلوه هاي -12
 خالقيت و_ اصفهان ) ع(حسين  دانشگاه امام,1381,مروري_ تحقيقي ,شور و اشتياق فراوان: رمز خالقيت  -13

 نوآوري 
 دانشگاه شاهد,1381,مروري_ تحقيقي ,علوي با استفاده از عدالت رويه اي  بستر سازي شكل گيري رفتار -14
 همايش رفتارعلوي_ 
 دانشگاه علم و صنعت,,مروري _تحقيقي ,دانشگاه و صنعت در آينه ارتباطات -15
آاربردي هالل ايران وابسته _ مؤسسه آموزش عالي علمي ,1381 اسفند,مروري_ تحقيقي ,مديريت بحران -16

 هالل احمر جمهوري اسالمي ايران به جمعيت
17- 

Design of business excellence model for service enterprises in Iran,7-4,تحقيقي December 2005,Asia-
pacific researchers in organization studies ( APROS ) 11th international colloquium Melbourne, 

Australia  
دومين همایش منطقه ای , 1385آذرماه 23و22,مروری-تحقيقی,چالشهای فناوری اطالعات از منظر اخالق -18

اخالق و فناوری اطالعات 

•

 :معتبر  مقاالت در مجالت
 دانشگاه شهيد بهشتي,پيام مديريت_1381 تابستان و پائيز,نقش مدير عالي دانش در مديريت دانش. 1
 بهشتي  دانشگاه شهيد,پيام مديريت _ 1381,نتيجه گرا بر يادگيري سازماني  اثر راهبرد تكميل تدريجي. 2
 بهشتي  دانشگاه شهيد,پيام مديريت_ 1380,مدير عصر اطالعات . 3
ت موسسه تحقيقات و آموزش مديري,توسعه  مديريت و_ 1380,چگونگي روابط ميان اعضاي اجرايي طرحها . 4

 وزارت نيرو 
  موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو,مديريت و توسعه _  1379, سلول گرايي. 5
 س دانشگاه تربيت مدر,تربيت مدرس  مجله مدرس دانشگاه_ 1380,سازمان و مديريت در قرن بيست و يكم . 6
 دانشگاه شهيد بهشتي ,آمال مديريت _  1381, چالش مستمر مديران: تعارض . 7
 ديوان محاسبات ,دانش حسابرسي_ 1380,مشارآت و توانمند سازي  مديريت در بوته. 8
 سازمان سمت ,سخن سمت _ 1378,سيستم آامل مديريت زمان .9

  سازمان سمت,1377_ سخن سمت ,مطالعه ميان رشته اي : خالقيت و مديريت  شالوده. 10
 اسالمي  سازمان فرهنگ و ارتباطات,1376_ خانه فرهنگ ,سرمايه جاوداني . 11
دانشكده مديريت و حسابداري ,82تابستان و پائيز  _آمال مديريت ,نقش ساختها در پژوهشهاي مديريتي. 12

 بهشتي دانشگاه شهيد
 وابسته به دانشگاه تهران مجتمع آموزشي قم,فرهنگ مديريت,انصاف جايگزين اعتماد. 13
 35الي  18فصلنامه حوزه و دانشگاه ص ,با آموزه هاي اسالم بررسي تطبيقي نظريه هاي علم مديريت. 14

 مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه,1382زمستان  _سال نهم 
سازمان ,30 الي 21از ص  10شماره  1382تابستان _ سخن سمت ,ها انداز و ارزش هدايت از طريق چشم. 15

 سمت
 دانشگاه شهيد بهشتي,پيام مديريت 5و6شماره  1382 و بهار 1381زمستان ,انسان، پردازشگر اطالعات . 16
 2شماره  8ه دور,ها  محدوديت براي تغيير رفتار سازماني با استفاده از ابزار فراگرد تفكر تئوري طراحي مدلي. 17

 مدرس دانشگاه تربيت,مجله مدرس  1383تابستان 
 دانشگاه شهيد بهشتي,آمال مديريت  4و5 شماره 1383و بهار  1382زمستان ,هاي مديريت بحران استلزام. 18

 دانشگاه شهيد بهشتي,پيام مديريت 7و8شماره  1382پاييز  تابستان و,چرخه حيات دانش
دانشگاه شهيد ,مديريت آمال 8و7شماره  1383تابستان و پاييز ,استقرار مدل چشم انداز سازماني ايجاد و. 19

 بهشتي
 دفاع ملي دانشگاه,,سيماي سازمان دانش محور. 20
دانشگاه ,علوم انساني ويژه مديريت: پيك نور, نقش فناوري جديد اطالعات در تحول آسب و آارهاي سنتي. 21

 پيام نور
 ,مديريت و توسعه,سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي  عصر. 22

•

 سازمان سمت,چهاردهم,هاي سازمان نظريه,اصول مديريت. 1
 سازمان سمت,ششم,تجزيه تحليل و طراحي سيستم,سيستم تجزيه و تحليل و طراحي. 2
 تهران دانشكده مديريت دانشگاه,پنجم,نظريه هاي رفتار سازماني,سازماني مديريت رفتار. 3

•
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 سازمان سمت,پنجم,سازمان و مديريت مباني,)آتاب سال دانشگاهي ( مباني سازمان و مديريت . 4
 سازمان سمت,چهارم,رفتار سازماني مديريت,مديريت رفتار سازماني. 5
 سازمان سمت,چهارم,سيستم اطالعات مديريت,)مدلسازي اطالعات  )سيستم اطالعات مديريت . 6
 سازمان سمت,سوم,مديريت رفتار سازماني,مديريت تعارض و مذاآره .7
 سازمان سمت,اول,نظريه هاي سازمان,)ويرايش جديد ( اصول مديريت  .8
 سمت سازمان,اول,نظريه هاي رفتار سازماني پيشرفته,مديريت رفتار هاي سياسي .9

 سازمان سمت,اول,پيشرفته نظريه هاي رفتار سازماني,مديريت فشارهاي رواني. 10
 سازمان سمت ,اول ,هاي رفتار سازماني پيشرفته  نظريه, انتظار عدالت و عدالت در سازمان. 11
ازمان س,اول,مديريت سيستم اطالعات,)سيستم اطالعات مديريت ( انسان وسيستم اطالعاتي  تعامل. 12

 سمت 
سازمان سمت,رفتار سازماني مديريت,تيم سازی در قرن بيست و یکم. 13

نظارت بر طرحهاي تحقيقاتي
1380 غرب آشور شرآت آب منطقه اي,شناخت و آسيب شناسي سازماني -
 1382هالل احمر  سازمان,بررسي و تبيين شاخصهاي امداد و نجات با رويكرد استانداردسازي مطالعه، -
1382   ) قم( مرآز جهاني علوم اسالمي ,جامع آمار و اطالعات مديريتي طراحي سيستم -
نوشته  (عناصر جامعه شناختي حيات سازماني  :ترجمه نظريه هاي آالن جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان -

1383 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني حوزه علميه قم,) مورگان گيبسون بوريل و گارت

تقدير نامه ها

 

سمت سازمان,معاونت پژوهشي,2/4/79,سلول گرايي و تدوين آتب درسي سخنراني -
گزينش دبيرخانه هيأت عالي,دبير,16/11/78,سراسري گزينشگران سخنراني در گردهمايي -
سازمان امور ,دبيرآل معاون رئيس جمهور و,11/8/77,نقش آن در پيشرفت امور سازماني همايش مشارآت آارآنان و -

اداري و استخدامي
 رئيس دانشگاه آزاد,رئيس اجالس,76ديماه ,اجتماعي همايش بررسي راههاي علمي حاآميت وجدان آاري و انظباط -

اسالمي
سازمان بازرسي آل آشور,رئيس,22/12/75,بازرسي آل آشور دبيري همايش نظارت و

دانشگاه تهران,رئيس,22/12/75,مديريت آوششهاي مستمر در سرپرستي دانشكده -
موسسه ,معاونت پژوهشي,28/4/74,)ره(امام  راهنمايي پايان نامه هايي در مورد جلوه هايي از مديريت حضرت -

)ره( تنظيم و نشرآثار حضرت امام
 معاونت آموزشي و برنامه ريزي نيروي,5/8/72,ملي پخش فرآورده هاي نفتي سمينار روساي مناطق شرآت -

شرآت ملي پخش فرآورده هاي نفتي,انساني
جانبازان فدراسيون ورزشهاي,رئيس,3/9/71,مساعدت به جانبازان و معلولين -
تعاون وزارت,معاون آموزش و تحقيقات,3/5/72,ارتباطات با خود و ديگران مقاله برنامه ريزي -
ايران گروه ملي فوالد,مديرعامل,26/8/71,ارتباطات سازماني سرپرستي پروژه پژوهشهاي -
سازمان جهاد استان اصفهان,رئيس,16/8/71,مديريت سمينار آموزش و -
جهاد استان سمنان سازمان,رئيس,10/12/70,سمينار آموزش و مديريت -
وزارت فرهنگ و آموزش عالي,,,اهتمام به امور ايثارگران تشكر از -
دانشگاه تربيت مدرس,پژوهشي معاونت,----,همكاري با مجله مدرس -
طباطبائي دانشگاه عالمه,رئيس,17/6/69,برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها -
)ع(دانشگاه امام صادق ,رئيس,30/8/69,دانش مديريت تشكر از تهيه مجله -
 وزارت,سرپرست آميته برنامه ريزي -معاونت هماهنگي و ,12/8/69,دانشگاهها برگزاري دوره مديريت براي روساي -

فرهنگ و آموزش عالي
تهران دانشگاه,رئيس,26/6/69,دوره مديريت براي روساي دانشگاهها برگزاري -
صنعت دانشگاه علم و,معاونت آموزشي,11/6/69,براي روساي دانشگاهها برگزاري دوره مديريت -
همايش,دبير,2/4/75,رهبري شرآت در سمينار مديريت و -
تهران دانشگاه,رئيس,6/4/69,)ره(برگزاري مراسم ارتحال حضرت امام  -
شرآت سهامي شيشه قزوين,مديريت عامل,8/9/68,مديريت برگزاري سمينار -
نفت خيز مناطق,رئيس,9/8/68,برگزاري دوره مديريت عالي -
تربيت  دانشكده علوم انساني دانشگاه,رئيس,13/6/68,رشته هاي مختلف علوم انساني برگزاري آنكور دآتري -

مدرس
جهادسازندگي وزارت,معاونت آموزشي و تحقيقات,12/6/68,آارشناسي ارشد توسعه روستايي برنامه ريزي -
تهران بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه,مسئول,20/4/67,مشهد برگزاري اردوي -
و بودجه دانشگاه تهران و سازمان برنامه,رئيس,26/10/66,مديريت در دانشگاه تبريز برگزاري سمينار جايگاه -
دانشگاه تهران,معاونت پژوهشي,30/8/69,به آشور فنالند ارائه گزارش سفر علمي -
دانشگاه تهران,رياست دانشگاه,21/7/1376,تهران تقدير از خدمات در دانشگاه -
 جسازمان بسي,مسؤول سازمان بسيج اساتيد,29/5/1382,بسيجي تقدير نامه شرآت در آارگاه هم انديشي اساتيد -

اساتيد
استخدامي آل  سازمان امور اداري و,معاون رئيس جمهور و دبير آل سازمان,11/8/77,سمينار تقديرنامه برگزاري -

آشور
جمهوري نهاد رياست,دبير هيأت عالي گزينش,16/11/78,برگزاري سمينار تقديرنامه -
رئيس دانشگاه ,1376 دي,اجتماعي بررسي راههاي عملي حاآميت وجدان آاري و انضباط سپاسنامه دومين اجالس -

اسالمي دانشگاه آزاد,آزاد و رئيس اجالس
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