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16/46

رشته و گرايش

كارشناسي ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سيستم و بهره وري)

عنوان پایان نامه  :بررسی نقش سيستم هاي اتوماسيون صنعتی در ارتقاء كيفيت محصول و بهره وري صنايع نساجی كشور (نمره )19 :

دكتری تخصصي

آینده پژوهي

دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)

19/11

عنوان پایان نامه  :طراحی الگوي ارزيابی و انتخاب روش هاي آينده نگاري در چرخه سياست گذاري فرهنگی (نمره)19/66 :

 -3سوابق آموزشي و اجرايي رد دااگشنه
1

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

1591

ادامه دارد

1

عضو كميسيون دائمی هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

1593

ادامه دارد

5

عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

1591

ادامه دارد

4

معاون اداري و مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

1596

1591

3

رئيس دبيرخانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

1594

1593

6

رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد

1595

1594

1

رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان
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1591

1594
1594
1595
1595
1591

ادامه دارد
ادامه دارد
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1593
1595

 3عضو كارگروه بررسی صالحيت هاي علمی هيات جذب هيات علمی استان اصفهان
 9عضو كميسيون اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان
 11عضو شوراي راهبردي فرهنگی-اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان
 11عضو شوراي تخصصی برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان
 11عضو اتاق فکر فرهنگی و كميته تخصصی تدوين نقشه جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

 -4سوابق ژپوهشي
فعاليت

موضوع

سمت

محل  /سال ارائه

بررسی نقش تعديل گر عزت نفس در تاثير تعهد سازمانی و استرس شغلی بر
عملکرد شغلی (مورد مطالعه :اداره كل استاندارد استان اصفهان)

نويسنده مسئول

دانش و پژوهش در روان شناسی كاربردي ،دوره ،13
شماره  ،5پائيز 1596

پيشبينی بهره وري كاركنان بر اساس هوشاجرايی و هوشسازمانی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

نويسنده همکار

توسعه مديريت منابع انسانی و پشتيبانی ،دوره  ،15شماره
1591 ،49

نويسنده مسئول

Problems and Perspectives in
Management,(Scopus)Vol.16 Issue 1, 2018

نويسنده مسئول

International Review of Management and
Marketing, (Scopus) Vol. 7 Issue 4, 2017

نويسنده مسئول

international business management,
(Scopus) Vol.10 Issue 19, September 2016

مقاالت علمی
Developing the human resource strategies with the
)approach to Strategic Reference Points (SRP
 پژوهشیDetermining the Role of Socio-cultural Factors in
Women’s Inclination toward Beauty (Case Study:
)Tehran
Evaluation of relationship between the use of
information systems and managers capability the
study case: Khuzestan Water & Power Organization

Identification and Ranking Indexes of Evaluation and
Selection of Foresight Methods in Cultural Policy
Making
Analyzing the relationship between the use of
Information Systems and Business Intelligence of
manager at Islamic Azad University Of Shoshtar
Customer satisfaction with the quality of e-services: a
comparative analysis between public and private
banks in Isfahan in 2014
The Effects of Perceived Organizational Support and
mental - emotional involvement on Organizational
Citizenship Behavior in Isfahan Municipality Employees

طرح هاي
پژوهشی

نويسنده همکار

Spectrum: A Journal of Multidisciplinary
Research Vol.4 Issue 4, April 2015

نويسنده همکار

Scholarly Research Exchange,(ISC) Vol.4
Issue 4, April 2015

Evaluation of Technical and Structural Factors in the
Implementation of Knowledge Management
Study of the Information Technology effect on
Employees Empowerment at Isfahan Municipality
organization in 2014

نويسنده همکار

شناسايی و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت ريسک در سازمان امداد
و نجات هالل احمر ايران براساس مدل تصميم گيري چند معياره

نويسنده مسئول

بررسی تاثير خالقيت برقصد ترک شغل با تاكيد بر نقش ميانجی رضايت
و استرس شغلی كاركنان

نويسنده مسئول

فوﻻد ايران بر اساس روشهاي آيندهنگاري فناوري

مقاالت

نويسنده مسئول

نويسنده اصلی

شناسايیو اولويت بندي عوامل موثر برآينده توسعه فناوري نانو در صنعت

كنفرانس

نويسنده اصلی

Mediterranean Journal of Social Sciences
)MCSER Publishing, Rome-Italy (Scopus
Vol.7 No.1, January 2016
Indian Journal of Fundamental and
Applied Life Sciences (ISI) Vol.5 (S1),
January 2015

نويسنده مسئول

Arabian Journal of Business and
Management Review (ISC) Vol.3 No.9,
May 2014
Asian Journal of Research in Business
Economics and Management
Vol. 4, No. 10, October 2014

پنجمين كنفرانس ملی پژوهش هاي كاربردي درمديريت
و حسابداري ،دانشگاه شهيدبهشتی 1591 -
دومين كنفرانس بين المللی مديريت و كسب و كار،
دانشگاه تبريز 1591 -
اولين كنفرانس بين المللی فناوري هاي نوين در علوم –
دانشگاه تخصصی فناوري هاي نوين آمل 1596 -

ارزيابی موفقيت سيستم هاي اطالعاتی دانشگاه آزاداسالمی واحداصفهان
(خوراسگان) با استفاده ازمدل موفقيت سيستم هاي اطالعاتی دلون و
مکلين

نويسنده مسئول

رتبه بندي اهميت ابعاد موثر بر كيفيت خدمات الکترونيکی بانک صادرات
استان اصفهان از نظر مشتريان بر اساس مدل اي سروكوال

نويسنده مسئول

رابطه بکارگيري سيستم هاي اطالعاتی با تفکر سيستمی و تفکر مفهومی
مديران در شركت ذوب آهن اصفهان

نويسنده مسئول

رابطه بين هوش اجرايی با بروز رفتار هاي كارآفرينانه كاركنان

نويسنده مسئول

بررسييی رابطه بين بکارگيري سيييسييتم هاي اطالعاتی با احسيياس اعتماد،
استقالل و معنی دار بودن در توانمندي ميران سازمان آب و برق خوزستان

نويسنده مسئول

بررسيی نقش خدمات دولت الکترونيک بر رضيايت ارباب رجوس سازمان
خدمات درمانی شهركرد براساس مدل COBRA

نويسنده مسئول

بررسی موانع استقرار سيستم هاي اطالعاتی در شركت گاز شهر اصفهان

نويسنده مسئول

طراحی مدل ارزیابی و انتخاب روش هاي آینده نگاري در چرخه
سياست گذاري فرهنگی

مجري طرح

دبيرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی 1593 -

ارائه مدلی جهت طراحی خدمات آموزشییی بر ر در داناییگاه آزاد
اسالمی واحد لنجان بارویکرد مدل سروکوآل و کانو

همکار طرح

داناگاه آزاد اسالمی واحد لنجان 1931 -

بررسيييی و ارزييابی عوامل زمينه براي پياده سيييازي مديريت دانش در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)

مجري طرح

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)1591 -

تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان1539 -

يک مدل عدد صحيح براي مسئله پرموتاسيون

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان1539 -

سومين كنفرانس بين المللی مديريت و مهندسی صنايع1596 -

دومين كنفرانس بين المللی حسابداري و مديريت در هزاره
سوم 1593 -
كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و مديريت پايدار
IESM’16 -1593
كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و مديريت پايدار
IESM’16 -1593
اولين كنفرانس بين المللی اقتصاد ،مديريت ،حسابداري و
علوم اجتماعی 1594 -
چهارمين كنفرانس ملی و دومين كنفرانس بين المللی
حسابداري و مديريت 1594 -
اولين همايش بين المللی نوآوري و تحقيق در هنر و علوم
انسانی 1594 -

 -5ردوس تدريس شده مقطع دکتري
پويايی شناسی سيستم ها ،بهروه وري در بخش دولتی ،استراتژي هاي توسعه كسب و كار الکترونيکی ،تحليل سيستم ها

 -6ردوس تدريس شده مقطع کارشناسي ارشد

مديريت استراتژيک پيشرفته ،تجزيه و تحليل سيستمها ،برنامه ريزي استراتژيک ،نظريه هاي سيستمی ،سيستمهاي اطالعاتی مديريت ،فرآيند خط مشی گذاري،
مديريت توليد ،طراحی ايجاد صنايع كوچک

 -7پایان انهم اهي تحت راهنمايي و مشاوره
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عنوان پايان نامه

سمت

مقطع تحصيلي

سال

ارزيابی پياده سازي سيستم مديريت عملکرد در يک شركت توليدي در استان اصفهان
بررسی و ارزيابی كاركردهاي سيستم مديريت ارتباط با مشتريان در بانک كشاورزي استان اصفهان
بررسيی تاثير خدمات دولت الکترونيک بر رضيايت ارباب رجوعان سازمان خدمات درمانی شهركرد بر اساس مدل COBRA
(مبتنی بر رويکرد شهروند محور)
بررسی موانع استقرار سيستمهاي اطالعاتی در شركت گاز شهر اصفهان
بررسيی تاثير اسيتقرار سيستم مديريت ارتباط با مشتريان ( )CRMبر رضايتمندي و وفاداري مشتريان شعب بانک كشاورزي
شهر اصفهان
بررسی رابطه بين بکارگيري سيستم هاي اطالعاتی و هوش سازمانی مديران در دانشگاه ازاد اسالمی واحد شوشتر
شيناسيايی و اولويت بندي عوامل مرثر بر آينده توسيعه فناوري نانو در صينعت فوﻻد ايران بر اساس روش هاي آينده نگاري
فناوري
رتبه بندي ابعاد موثر بر كيفيت خدمات الکترونيکی به مشيتريان بانک صيادرات استان اصفهان بر اساس مدل سروكوال(مورد
مطالعه :شعب شهر اصفهان)
ارزيابی كيفيت سيستم هاي اطالعاتی آموزش وپرورش اصفهان براساس مدل ISO/IEC 9126
بررسی عوامل ريسک فناوري اطالعات در بانکداري الکترونيکی بانک ملت (مورد مطالعه  :شعب بانک ملت شهر اصفهان)
شناسايی و رتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاء بهر ه وري شعب بانک انصار استان اصفهان
شناسايی و رتبه بندي عوامل كليدي موثر بر توسعه فناوري الکترواپتيک بر اساس روش هاي آينده نگاري فناوري
بررسی رابطه بکار گيري سيستم هاي اطالعاتی با هوش اجرايی مديران شركت توزيع نيروي برق اهواز
بررسی رابطه بين بکارگيري سيستم هاي اطالعاتی و توانمندي مديران در سازمان آب و برق استان خوزستان
بررسی عوامل مرثر بر رهبري استراتژيک پروژه هاي سازمان قطار شهري اصفهان بر اساس مدل SPL
رابطه بين تفکر سيستمی كاركنان وبه كارگيري سيستم هاي اطالعاتی(مورد مطالعه:كاركنان شهرداري شاهين شهر)
بررسی رابطه بين هوش اجرايی و ادراک كاركنان از عملکرد سازمانی (مورد مطالعه  :كاركنان اداره كل گمرک اصفهان)
امکان سنجی پياده سازي و اجراي موفق سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ) ERPدر شركت برق منطقه اي اصفهان
رابطه بين هوش اجرايی با بروز رفتارهاي كارآفرينانه(مورد مطالعه كاركنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان-خوراسگان)
رابطه بين كيفيت خدمات دولت الکترونيک و كاهش رانت اداري در سازمانهاي دولتی استان چهارمحال و بختياري
بررسی عوامل موثر بر ماندگاري كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان
بررسی عوامل موثر برمديريت سرمايه در گردش در شركت پلی اكريل ايران
بررسی عوامل ريسک فناوري اطالعات در بانکداري الکترونيکی بانک ملت (مورد مطالعه  :شعب بانک ملت شهر اصفهان)
شناسايی و اولويت بندي عوامل مرثر بر آينده توسعه فناوري نانو در صنعت فوﻻد ايران بر اساس روش هاي آينده نگاري
فناوري
بررسی رابطه بکارگيري سيستم هاي اطالعاتی با تفکر استراتژيک مديران در شركت ذوب آهن اصفهان
بررسی تآثير فناوري اطالعات بر بلوغ سازمانی در سازمان هاي دولتی استان اصفهان
بررسی كيفيت سيستم برنامه ريزي منابع سازمانی ) (ERPدر ذوب آهن اصفهان بر اساس مدل كيفيت +FURPS
تدوين استراتژي هاي منابع انسانی با رويکرد نقاط مرجع استراتژيک ( )SRPدر معاونت عمران شهرداري اصفهان
امکانسنجی پياده سازي يادگيري الکترونيکی در يکی از شركت هاي دولتی استان اصفهان
بررسی تاثير اجراي استراتژيهاي منابع انسانی در تسهيم دانش سازمانی كاركنان (موردمطالعه :صنايع مواد غذائی استان
تهران)
ارزيابی بلوغ مديريت دانش در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان بر اساس مدلAPO
ارزيابی و رتبه بندي عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک در شركت برق منطقه اي اصفهان
بررسيی رابطه پياده سيازي سيستم يکرارچه اطالعات مديريت با اجراي رويکرد مديريت ارزش(مورد مطالعه:شركتهاي دولتی
استان تهران)
شناسايی و اولويت بندي علل عيوب قطعات اسقاطی در صنعت فراساخت با رويکرد تلفيقی  DEAوQFD
بررسی تاثير خالقيت بر قصد ترک شغل با تاكيد بر نقش ميانجی رضايت واسترس شغلی كاركنان ( مورد مطالعه  :بانک سره
شهر اصفهان)
تاثير قابليت خدمات الکترونيکی و گرايش به نوآوري در خدمات بر عملکرد ارتباط با مشتري با نقش ميانجی ارايه اطالعات با
ارزش (مورد مطالعه :بانک هاي دولتی وخصوصی استان اصفهان )
تاثير مکانيزم كنترل بر گرايش به يادگيري و عملکرد كاركنان (مورد مطالعه  :بانک هاي دولتی و خصوصی استان اصفهان)
بررسييی تاثير تعارک كارو خانواده برسييالمت روانی با نقش ميانجی اسييترس شييغلی وتعديلگري هوش عاطفی (مورد مطالعه
:كاركنان شعب سازمان تامين اجتماعی شهر اصفهان)
بررسيی نقش ميانجی امنيت سيازمانی در تاثير سيستم هاي اطالعاتی سازمان بر بلوغ سازمانی (مورد مطالعه :شركتها صنعتی
منتخب اصفهان)
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تاثير تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی با نقش تعديلگر عزت نفس در اداره كل استاندارد اصفهان
بررسيييی تاثير اهمال كاري بر رفتارهاي انحرافی كاركنان با درنظر گرفتن نقش تعديلگر خودكارآمدي شيييغلی كاركنان (مورد
مطالعه شركت توزيع برق استان اصفهان)
بررسيی تاثير راهبردهاي خود رهبري بر تفکر انتقادي كاركنان با نقش تعديلگر شيخصييت كاركنان (مورد مطالعه بيمارستان
شهداي لنجان )
رابطه درک كاركنان و خدمت گيرندگان از حقوق ارباب رجوس با رضيييايتمندي ارباب رحوسو(موردمطالعه :اداره كل بهزيسيييتی
استان اصفهان)
مقايسه كيفيت بکارگيري بانکداري الکترونيکی دربانکهاي دولتی و خصوصی شهر اصفهان و تاثير آن بر رضايتمندي مشتري
بررسيی ميزان اسيتفاده مديران از سييستم هاي اطالعات مديريت با ويژگی هاي فردي مديران شركت هاي تابعه نفت و گاز
استان فارس
بررسی عوامل مرثر بر ارتقاء بهره وري كاركنان بانک صادرات شهرستان اصفهان
تجارب مديران فرهنگی دانشگاه هاي اصفهان از رهبري معنوي
بررسی تاثير اجراي خصوصی سازي بر ساختار سازمانی در سازمان بنادر و دريا نوردي جمهوري اسالمی ايران
ارزيابی نقش سيييسييتم هاي اطالعاتی در عملکرد سييازمان با اسييتفاده از رويکرد كارت امتيازي متوازن (بنياد شييهيد و امور
ايثارگران استان اصفهان)
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