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سوابق تحصیلی:
 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسﻼمی
 كارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
 سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی:
 مدیركل برنامهریز ی و توسعه مدیر مالی مدیر تضمین كیفیت مدیر برنامهریز ی و مهندسی سیستمها مسئول دبیرخانه شورای پژوهشی مسئول بودجه و نماینده تاماﻻختیار موسسه در سازمان برنامه و بودجه کشور عضو كمیته برنامهریزی ،عضو كمیته سیاستگذاری جشنواره پژوهش ،عضو كمیته تخصصی پیشگیری ،اصﻼحو بازمهندسی و نماینده موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به
شكایات ،معاونت طرح و برنامه و مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت

١

 نماینده موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در حوزه ارزیابی عملكرد و كمیته تخصصی بازنگریشاخصها و تدوین نظام درجهبندی مراكز پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 عضو شورای پژوهشی و آموزشی ،عضو شورای معاونین ،عضو شورای فناوری اطﻼعات و ارتباطات ،عضوهیأت تجدید نظر
 دبیر كمیته آموزش ،دبیر كمیته تدوین برنامهریزی استراتژیک و ساﻻنه ،دبیر كمیته دوركاری ،دبیر كمیته تعالیسازمانی ،دبیر نظام پیشنهادات
 مدیر نمونه و واحد برگزیده در جشنواره شهید رجایی جوان نمونه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شرکت چاپ و نشر بازرگانی:
 عضو هیأت مدیره مشاور مدیرعامل سایر سازمانها:
 كارشناس ارشد برنامهریزی و كنترل ،کارشناس ارشد طراحی سیستمها و روشها ،کارشناس ارشد برنامه وبودجه در یكی از سازمانهای لجستیكی کشور

سوابق پژوهشی:
کتابها:
 .۱تالیف کتاب "بهبود و توسعه سازمانهای پژوهشی"
 .۲تالیف كتاب "مهندسی سیستمهای پرداخت )حقوق ،دستمزد و مزایا("
 .۳تالیف كتاب "مقدمهای بر تئور ی آشوب با تأكید بر كاربردهای آن در مسایل اقتصادی و تجار ی"
 .۴تالیف كتاب "گزیده برنامه پنجم توسعه كشور در بخش صنعت و معدن"
 .۵تالیف كتاب "گزیده برنامه پنجم توسعه كشور در بخش بازرگانی"
 .۶تالیف كتاب "خﻼصه گزارش برنامهر یز ی استراتژ یك موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی"

٢

 .۷تدوین کتاب "سیمای تولید و تجارت استانها"
 .۸تدوین کتاب "عملکرد چهل ساله انقﻼب اسﻼمی در حوزه صنعت ،معدن وتجارت"
 .۹تالیف كتاب "مستندات مرجع و اجرایی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی )جلد اول :مستندات مأمور یتی(؛

)جلد دوم :مستندات مدیر یتی :فرآیندهای مدیر یتی(؛ )جلد سوم :مستندات مدیر یتی :سازمان مشاغل("
مقاﻻت:
 .۱مقاله علمی پژوهشی "متدولوژ ی آشوبگونگی در نهادینهساز ی فعالیتهای لجستیک" ،فصلنامه مطالعات دفاعی
استراتژیك
 .۲مقاله علمی پژوهشی "الگوی پرداخت حقوق کارکنان در سازمان های دانشی"،فصلنامه پژوهشهای مدیریت
منابع انسانی ،دانشگاه جامع امام حسین )ع(
 .۳مقاله علمی ترویجی "سنجش اثربخشی پژوهشی سازمانهای لجستیکی" ،فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین
 .۴مقاله علمی ترویجی "پیادهساز ی مدل تعالی سازمانی در وزارت بازرگانی" ،مجله بررسی های بازرگانی
 .۵مقاله "بهبود تصمیمگیری مدیران در شرایط فازی و آشوبگونه" ،اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستمهای
فازی
 .۶مقاله "مدل نظام پاداش فراگیر در سازمانهای لجستیکی" ،چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع
 .۷مقاله "بازیافت و لجستیك معكوس در مواد شیمیایی خطر زا" ،پنجمین كنفرانس ملی و سومین كنفرانس
بینالمللی لجستیك و زنجیره تأمین
 .۸مقاله "پیشبینی آشوبگونگی و نهادینهساز ی آن در كسب و كار" ،چهارمین كنفرانس بینالمللی مدیریت
استراتژیك
 .۹مقاله "توسعه و بكارگیر ی روشهای مستندساز ی در مدیر یت فرآیندهای ادار ی" ،نخستین كنفرانس ملی مدیریت
فرآیند در سازمانهای خدماتی
 .۱۰مقاله "طراحی مجدد و بهبود نظام تعالی سازمانی" ،اولین كنفرانس ملی تعالی
 .۱۱مقاله "طراحی و بكارگیر ی مدل ملی ارز یابی پژوهشی" ،هفتمین كنفرانس توسعه منابع انسانی

٣

 .۱۲مقاله "متدولوژ ی تجربه كاوی از خبرگان در سنجش اثربخشی طرحهای پژوهشی" ،اولین همایش ملی تجربه
نگار ی ،تجربهكاوی و مدیریت دانش در سازمان
 .۱۳مقاله "معرفی الگوی ارز یابی پژوهشی در وزارت بازرگانی)مدل  ،"(REMCكنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
ایران
 .۱۴مقاله "نظام پاداش بهرهور ی در تعالی سازمانهای تحقیق و توسعه" ،اولین كنفرانس ملی تعالی
 .۱۵مقاله "الگوی ارزیابی مدیران در سازمان های پژوهشی" ،سومین همایش ارزیابی عملکرد مدیران
 .۱۶مقاله "الگوی طراحی ساختار سازمانی در مراکز پژوهشی" ،کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
 .۱۷مقاله " سیستم های پرداخت دانشی در بنگاه های ناب" ،ششمین کنفرانس مدیریت دانش
 .۱۸مقاله "بازمهندسی مدیریت پژوهشی در سازمان های پژوهشی کشور" ،هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس
بین المللی مدیریت دانش
 .۱۹مقاله "بهبود ارزیابی و اثربخشی سازمانهای پژوهشی کشور" ،هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین-

المللی مدیریت دانش
سایر فعالیتهای پژوهشی:
 .۱مدیر مسئول طرح پژوهشی تدوین مبانی ارزشی و نظری و روششناسی نقشه جامع علمی و فناوری بخش
بازرگانی
 .۲مدیر مسئول طرح پژوهشی طراحی فرآیند ارزیابی فعالیتهای تحقیقاتی بخش بازرگانی
 .۳مدیر مسئول پروژه برنامهریزی استراتژیك موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 .۴مدیر مسئول طرح پژوهشی نظارت بر دستاوردهای نوآورانه ،دانش مدیریتی و گامهای تعالی موسسه
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 .۵تهیه گزارش "كلیات طرح تشكیل سازمان توسعه تحقیقات و فناور ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت"
 .۶تهیه گزارش مدیریتی "ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن"
 .۷تهیه گزارش طرحهای مورد عمل و پیشنهادی در زمینه تعامل دانشگاهها با صنعت؛ طرح "حمایت از طرحهای

تحقیقاتی كوچك" ،طرح "كارآموز ی دانشجویان" ،طرح "كارورز ی فارغالتحصیﻼن در وزارت صنعت ،معدن وتجارت"
 .۸تهیه گزارش تحلیلی "ساماندهی نهادهای علمی و تحقیقاتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت"
۴

 .۹تهیه گزارش تحلیلی "نظام واگذار ی پروژه های پژوهشی" و بررسی "فرآیند تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای

پژوهشی در برخی از موسسات پژوهشی و پژوهشگاههای منتخب"
 .۱۰تدوین و اجرای "دستورالعمل ارزیابی و رتبهبندی عملكرد علمی و پژوهشی وزارت صنعت ،معدن و تجارت"
 .۱۱راهاندازی "سامانه های مکانیزه تخصصی در حوزه مدیریت مستندات ،مصوبات ،فرایندها ،مدیریت عملکرد و" ...

 .۱۲طراحی "مكانیزم رضایتسنجی مشتریان و رضایتسنجی كاركنان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی"
 .۱۳تدوین "چارچوب كﻼن پژوهش و آموزش وزارت صنعت ،معدن و تجارت"
 .۱۴تدوین و اجرای "دستورالعمل اجرایی نظام پشتیبانی علمی از مقامات ارشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت )کارگروه

دیدگاه( "
 .۱۵داوری و ویراستاری چندین كتاب ،همكار پروژههای مختلف ،تهیه گزارشات ،اظهارنظرهای کارشناسی،
پیشنهادیهها ،دستورالعملهای متعدد و همکاری با برخی شرکتها در حوزه لجستیك ،فناوری اطﻼعات،
تولیدی و بازرگانی
 .۱۶تخصص در زمینههای مالی و بودجه ،مهندسی صنایع ،تعالی سازمانی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
پروژه ،طراحی سازمان ،برنامهریز ی استراتژیك و ...

۵

