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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 محل اخذ مدرککشور 

  لیسانس
 مدیریت 

 ایران عالمه طباطبایی 1373 دولتی

لیسانس فوق  مدیریت 
 

 ایران طباطبایی عالمه 1376 منابع انسانی

 مدیریت دکتری
 

 ایران طباطبایی عالمه 1382 سیاست گذاری

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 بوعلی سینا

-    -    

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  دانشگاه آزاد
 

        

  سایر
 

        

 بهره وری و بهبود روشها ،آموزش نام کمیته:

 عضو سمت در کمیته:

 سال3 مدت زمان عضویت :

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 عکسمحل 

(3*4) 

 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.

 مقاالت:

 ( 1389 سال ، پژوهشگر پژوهشی علمی فصلنامه) تویسرکان شهرستان ملی بانک مشتریان رضایت بر خدمات کیفیت تاثیر بررسی-

 1391سازمانی فرهنگ پژوهشی علمی فصلنامه ها شرکت رقابتی رفتار بر اجتماعی سرمایه تاثیر بررسی-

 1391پژوهشگر سهام فروش و خرید در فردی سهامداران گیری برتصمیم تاثیرگذار رفتاری سوگیریهای شناسایی-

 1392ورزشی مدیریت همدان استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان توانمندسازی در معنوی رهبری نقش-

 1390ایران مدیریت علوم اثربخش ارتباطات برقراری در مدیران هیجانی هوش نقش بررسی-

 1392ورزشی شناسی روان مطالعات ورزشی عملکرد با بیوریتم نظریۀ در شده مطرح حسی و شناختی های چرخه بین ارتباط-

 مالی حسابداری فصلنامه( )1387-1388) اخیر سالیان طی 1389 درسال تهران بهادار اوراق بورس فعال شرکت 50 قیمتی حباب بررسی-

 (1389 سال اصفهان، مبارکه آزاد دانشگاه

 (1379.27 شماره مدیریت مطالعات) داشت؟ شمول جهان و عام تئوری یک مدیریت و سازمان های  تئوری در توان می آیا-

 (1380. 22 شماره مدیریت دانش) مدیریت و سازمان های  تئوری بر کوانتوم مکانیک فلسفی و فکری مبانی تاثیر-

 (1380. 28 شماره اداری تحول نشریه) چگونه؟ و هدف؟ چه به چرا؟ اداری تحول-

 (1388 بهار مالیات، تخصصی فصلنامه) همدان استان مالیاتی امور کل اداره کارکنان سازمانی تعهد بر مدیریتی اخالق تاثیر بررسی- 

 تعاون، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، فصلنامه) همدان استان تعاون کل اداره کارکنان عملکرد در انسانی نیروی توانمندسازی تأثیر-

 ( 1389سال

  1392  تامین زنجیره مدیریت صنعتی خوشه یک در استراتژیک اتحاد گیری شکل ارزیابی-

 1390توسعه و مدیریت شهر آب توزیع های شبکه کارایی بر اتفاقات و حوادث های سیستم اجرایی اثرات بررسی-

 (35 شماره قم عالی آموزش مرکز مدیریت نشریه) منتقدین و موافقین های دیدگاه بر مروری دولت، بازآفرینی-
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-  Study of relationship between Emotional Intelligence (EI) and self efficancy Social and 

Behavioral Sciences 

-    Studying the relationship between plateauing in career progression path with personnel 

burnout INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH 

The Effect of IT (Information Technology) on Financial Performance of the Banks 

Listed in Tehran Stock Exchange. European Online Journal of Natural and Social                                    

                           Sciences 

-   The Role of Corporate Reputation on Customer Loyalty.  International Journal of     Business and 

Behavioral Sciences 

-  Investigation of the relationship between social capital and cultural intelligence of managers of 

governmental organizations in Khorramabad city emergencias 

-THE EFFECT OF THE ECONOMIC SANCTIONS ON THE PERFORMANCE OF TEHRAN'S STOCK 

EXCHANGE   INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE                                                                            

                                                                                   SCIENCES 

-THE STUDY OF CORRELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL SILENCE AND ORGANIZATIONAL 

FORGETTING  INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 

-Studying the effect of sanction on decision making of shareholders in tehean stock exchange      

        European Online Journal of Natural and Social Sciences 

The relationship Between Organizational intelligence And Organizational Agility In Agriculture         

                                 Indian jornal of fundamental and Applied Life Sciences   Organization 

False Claim about Economic Value Added Social Science Research Network 

 

-Identifying and Prioritizing Marketing Strategies in Virtual Markets through Using Analytic 

Hirarchy Process (AHP) Archives Des Sciences 2012 

Concept and application of strategic alliance Texas Journal of Science (TJS )- 

Strategic Planning in High-Tech Companies Texas Journal of Science (TJS - 
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 کنفرانسها

 المللیبین کنفرانس) بورس در شده پذیرفته هایشرکت عملکردی هایشاخص و فکری سرمایه میان ارتباط بررسی-

 (1388 تابستان فکری، سرمایه مدیریت

 سال ایران، ومالیاتی مالی هایسیاست همایش سومین) مالیات حرفه در اخالقی هایارزش توسعه برای مفهومی چارچوبی

1389) 

 (1389 سال حسابداری، هایپیشرفت و هاپژوهش ایمنطقه همایش) شرکت ارزش و شرکتی حاکمیت بین ارتباط بررسی -

 مالی، خدمات بازاریابی المللی بین کنفرانس دومین) همدان شهر ملی بانک مشتریان الکترونیکی بانکداری الزامات مطالعه -

 ((1389 سال

 المللی بین کنفرانس پنجمین) کارآفرین هایشرکت در استراتژیک ریزیبرنامه تدوین در کلیدی عوامل اهمیت بررسی -

 (1389 ماه دی استراتژیک، مدیریت

 مدیریت المللی بین کنفرانس پنجمین) منابع بر مبتنی دیدگاه با رقابتی غیر هایسازمان در استراتژیک مدیریت -   

 (1389 ماه دی استراتژیک،

 اعتباری کارت وجوه محتویات اولویت تعیین و ارتباطات تشریح در( QFD) کیفیت کارکردهای گسترش روش بکارگیری -

 (1389 ماه دی استراتژیک، مدیریت المللی بین کنفرانس پنجمین( )BSC) متوازن

 تابستان ایران، مدیریت علوم فصلنامه) تهران شهر در ملت بانک شعب مدیران اثربخش ارتباطات بر هیجانی هوش تاثیر -

 (پژوهشی-علمی( )1390

 1387 مدیریت، المللیبین کنفرانس ششمین) چهارم و سوم برنامه در اداری تحول هایبرنامه یابیعارضه و اجرا ارزیابی -

 ها کتاب

 82 رشید خواجه انتشارات تطبیقی، اداری های نظام -1

 83 رشید خواجه انتشارات مدیریت، و سازمان های  تئوری -2

 83 مدیریت سازمان ها، روش اصالح و بهبود -3

 85 سینابوعلی دانشگاه انتشارات ها،سیستم تحلیل و تجزیه -4

 89 هگمتانه فراگیر انتشارات گیری،تصمیم فرآیند -5

 89 هگمتانه فراگیر انتشارات اثربخش، ارتباطات -6

 139استراتژیک اتحادهای بر جامع نگرشی -7
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 (97) اسفند روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان 

 :پژوهشی های فعالیت

 (81 مدیریت سازمان) همدان استان کارکنان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل بررسی -1

 (81 تعاون اداره) همدان استان تعاونی های شرکت رکود دالیل بررسی -2

  (83 مدیریت سازمان) اداری تحول های برنامه یابی عارضه -3

 1382 سینا بوعلی دانشگاه در ها پیشنهاد نظام اجرای ساختار طراحی -4

 1383 سینا بوعلی دانشگاه در ها فرآیند مجدد مهندسی -5

 (83 مدیریت سازمان) اجرائی دستگاه 10در ها روش اصالح و بهبود طرح -6

 1383 تعاونی های شرکت احیاء های روش بررسی -7

  1386  همدان استان پرورش و آموزش سازمان مالی و انسانی نیروی تحلیل و تجزیه -8

 1387 همدان استان بازرگانی اداره در استراتژیک ریزیبرنامه توین -9

 1387 همدان استان صنعتی هایشهرک شرکت ساله 5 راهبردی سند تدوین -10

 1389 همدان استان در آن بر مؤثر عوامل و تعاون بخش در کارآفرینی توسعه هایراه بررسی -11

                                                              


