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 «رَبِّ زِدنِی عِلماً و عَمَالً و ايماناً » 
 

ایکتدامصمداشلخا ییهاپژوهش،اوایجدیي،اهص ای ای ایلالات اردی  احصیلی، خال

ایلالات اردی 

ا

 محل تولد تاریخ تولد نام پدر نام خانوادگی نام

 ایور 11/11/1531 محمود شيخ زاده محمد

 شغل وضعيت تاهل مذهب تابعيت

 عضو هيآت علمی متاهل شيعه ایرانی

 آدرس پست الکترونيک محل کارشماره تلفن  پست سازمانی آدرس محل کار

 dr.sheikhzadeh@gmail.com 13052211115 رئيس دفتر ریاست دانشگاه بجنورد
ا

احصیلی،اسویبق

 گرایش رشته تحصيلی سال پایان سال شروع نام مرکز آموزشی محل تحصيل مقطع

 - - 1572 1517 دبستان شهيد مفتح ایور ابتدایی

 - - 1571 1572 مدرسه شهيد باهنر ایور راهنمایی

 - ریاضی فيزیک 1570 1571 دبيرستان نمونه شهيد بهشتی بجنورد دبيرستان

 صنعتی معارف اسالمی و مدیریت 1502 1570 دانشگاه امام صادق )ع( تهران کارشناسی

 صنعتی معارف اسالمی و مدیریت 1501 1502 دانشگاه امام صادق )ع( تهران کارشناسی ارشد

 رفتار سازمانی مدیریت دولتی 1511 1501 دانشگاه تهران تهران دکتری

 ژاپن و کره ایران،(  IT) اطالعات فناوری صنعت در توليد های استراتژی تطبيقی مطالعه عنوان پایان نامه ارشد

 نوین مدیریت در خدمتگزار رهبری الگوهای از برخی با آن مقایسه و( ره) خمينی امام دیدگاه بر مبتنی خدمتگزار رهبری الگوی تدوین رساله دکتریعنوان 
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ای اهت احتللف،اواحدجم اکتتب

 مالحظات سال به سفارش نوع اثر عنوان کتاب ردیف

 1503 انتشارات سمت تاليف جهانیاستراتژی توليد: حرکت به سوی توليد در مقياس  1
 با همکاری دکتر غالمرضا گودرزی

 (1513)چاپ دوم 

 1503 انتشارات دانشگاه امام حسين )ع( ترجمه چارچوبی برای بهبود عملکرد :ارزیابی سازمانی 2
 با حمایت معاونت کنترل و 

 بازرسی سپاه

 گزارش تحقيقاتی 1503 )ع( دانشگاه امام صادقانتشارات  تاليف انقالب جهانی اطالعات 5

1 
اندیشمندان رهبری خدمتگزار : پاردایم نوین رهبری از دیدگاه 

 مدیریت
 جلد اول 1512 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاليف

 جلد دوم 1512 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاليف رهبری خدمتگزار : پاردایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمينی )ره( 3

 )ع(وابسته به دانشگاه امام حسين  1511 مرکز باقرالعلومانتشارات  تاليف خدمتگزار: الگویی متعالی برای مدیران و فرماندهانسبک رهبری  1

 چاپ زیر 1511 ارسال شده به انتشارات  ترجمه کار تيمیبازی علمی و ریاضی برای آموزش رهبری و  31 7

0 
فعاليت عملی برای  1+31) مدیریت مشارکتی با رویکرد کاربردی

 آموزش کار تيمی و مشارکتی(
 چاپ زیر 1511 ارسال شده به انتشارات  ترجمه

 زیرچاپ 1511 ارسال شده به انتشارات ترجمه و تاليف جوهره رفتار سازمانی با رویکرد کاربردی 1
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 هت اایم،اپژوهش،امقتل 

 مالحظات صفحات سال شماره عنوان نشریه عنوان مقاله ردیف

1 
تحليل وضعيت موجود سازماندهی نهادهای فرهنگی کشور 

 با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی
 ارتباطات -فصلنامه مطالعات فرهنگ

 )نامه پژوهش فرهنگی(
 با همکاری دکتر گودرزی 111-151 1500 3

2 
 برای کارآمد و ساده روشی: مضامين شبکه و مضمون تحليل

 کيفی های داده در موجود الگوهای تبيين
 171-131 1511 12 مدیریتراهبردی فصلنامه اندیشه دو 

با همکاری دکتر حسن عابدی 
 جعفری، دکتر فقيهی و تسليمی

 نشریه علمی، تخصصی 51-7 1511 1 فصلنامه اسالم و مدیریت دیدگاه امام خمينی )ره( مبتنی برالگوی رهبری خدمتگزار  5

1 
ذهنيت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بين 

 های خراسان شمالی کارکنان زندان
 با همکاری سيده ساناز پورهاشمی 30-11 1515 11 فصلنامه پژوهشنامه تربيتی

3 
تاثيرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه ای از 

 خصایص صادرکنندگان
 همکاری خانم ساناز مفردی با 101-113 1513 13 فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی

1 
 در اجتماعی عاطفی های شایستگی تفسيری ساختاری مدل

 سازمانی ارتباطات
 11-11 1511 1 دولتی های سازمان فصلنامه مدیریت

با همکاری دکتر حسين دامغانيان، 
 محمد یزدانی زیارت

 هتاهت ایریئ اشدهاب اهمتيشامقتل 

 مالحظات صفحات سال ارائهنوع  همایشعنوان  عنوان مقاله ردیف

1 
بررسی تاثير مدیریت بر مبنای شایستگی در پيشبرد اهداف و 

 بهره وری سازمان
چهارمين کنفرانس ملی و دومين 

 المللی حسابداری و مدیریت کنفرانس بين
 چاپ

مرداد  12
1511 

0-1 
با همکاری مرتضی 

 شکاریان و امير شکاریان

2 
های  تعالی سازمانی در سازمانارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در 

مدل تعالی بنياد کيفيت اروپا )مطالعه موردی:  دولتی بر اساس
 (استان خراسان شمالی سازمان صنعت، معدن و توسعه تجارت

المللی مدیریت،  دومين همایش بين
 اقتصاد و توسعه

 چاپ
25 

اردیبهشت 
1513 

 با همکاری طاهره پوربرات 1-1

http://www.civilica.com/Papers-EMDCONF02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-EMDCONF02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.html
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5 
های دولتی بر اساس  بررسی وضعيت تعالی سازمانی در سازمان 

)مطالعه موردی: سازمان صنعت،  مدل تعالی بنيادکيفيت اروپا
 (معدن و توسعه تجارت استان خراسان شمالی

المللی مدیریت،  دومين همایش بين
 اقتصاد و توسعه

 چاپ
25 

اردیبهشت 
1513 

 با همکاری طاهره پوربرات 1-1

1 
کيفيت فراگير در  بررسی رابطه بين جو سازمانی و مدیریت

 مجتمع صنعتی فوالد اسفراین
دستاوردهای المللی  بين دومين همایش

 نوین در علوم مدیریت و اقتصاد 
 چاپ

تير  21
1513 

11-1 
با همکاری سعيد خاکشور 

 فریمان

 های جو سازمانی  ها و مدل مروری بر نظریه 3
دستاوردهای المللی  بين دومين همایش

 نوین در علوم مدیریت و اقتصاد 
 چاپ

تير  21
1513 

11-1 
با همکاری سعيد خاکشور 

 فریمان

 هت احصقلقتح،اپدوژه

 تاریخ  پایان تاریخ  شروع مسئوليت کارفرما هعنوان پروژ ردیف

 1507بهار  1501زمستان  مجری دانشگاه امام صادق )ع( مدیریت و اسالمی معارف دانشکده استراتژی تدوین 1

 1507تابستان  1501زمستان  مجری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بازرگانی وزارت در شهادت و ایثار فرهنگ ارتقاء چگونگی 2

 1507تابستان  1501زمستان  مجری موسسه مطالعات بين المللی انرژی ایران نفت ملی شرکت در مخازن مدیریت فرایندهای مجدد طراحی 5

1 
مدیریت بحران در مقابل رخدادهای طبيعی و غيرطبيعی: طراحی 

 ( برای شهر بجنوردEOPچارچوب برنامه عملياتی واکنش اضطراری )
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 

 استانداری خراسان شمالی
 1511زمستان  1512بهار  مجری

3 
های  ماموریتتدوین نقشه مهندسی فرهنگی خراسان شمالی )با رویکرد 

 استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

 شمالی
 1511زمستان  1515بهار  مجری

 1511تابستان  1515پایيز  همکار  اصلی دانشگاه بجنورد تدوین سند راهبردی دانشگاه بجنورد 1

 1511زمستان  1515زمستان  ناظر دانشگاه کوثر تدوین سند راهبردی دانشگاه کوثر 7

 نشریات معتبر علمی پژوهشی مقاالت در داوری 0
دانشگاه امام صادق )ع(، انجمن علمی مدیریت 
 رفتار سازمانی ایران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ادامه دارد 1511 داور

 

http://www.civilica.com/Papers-EMDCONF02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-EMDCONF02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.html
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اواردهنگ،اسویبقایجدیي،

 تاریخ  پایان تاریخ  شروع نام سازمان پست سازمانی ردیف

 ادامه دارد 1501 انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران عضو انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران 1

 ادامه دارد 1511 انجمن مدیریت دولتی ایران عضو انجمن مدیریت دولتی ایران 2

 ادامه دارد 1507 سازمان بسيج اساتيد خراسان شمالی عضو بسيج اساتيد 5

 ادامه دارد 1511 دانشگاه بجنورد بسيج اساتيدمسئول کانون  1

 ادامه دارد 11/17/1511 دانشگاه بجنورد عضو هيات علمی 3

 11/10/1511 11/17/1511 دانشگاه بجنورد مدیر پژوهش و فناوری  1

 21/15/1511 11/11/1511 دانشگاه بجنورد رئيس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی 7

 11/11/1513 11/11/1511 دانشگاه بجنورد مدیریت بازرگانی مدیر گروه آموزشی 0

 ادامه دارد 21/11/1511 دانشگاه بجنورد رئيس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بين الملل 1

 سویبقاحدريس

 مقطع تحصيلی تعداد ترم تعداد واحد عنوان درس نام مرکز آموزشی ردیف

1 
 دانشگاه بجنورد  

 ( 11تا  11)سال 

 کارشناسی ارشد 2 5 موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی

 1 5 مبانی مدیریت اسالمی والگوهای آن

 کارشناسی

 5 5 مدیریت توليد

 2 5 های تحقيق و ماخذشناسی روش

 3 5 مدیریت کيفيت و بهره وری

 3 5 مبانی سازمان و مدیریت

 2 5 کامپيوتر و کاربرد آن در مدیریت

 1 5 مدیریت رفتار سازمانی

 5 5 سيستم اطالعاتی مدیریت

 2 5 تجارت الکترونيک

 0 1 پروژه پایانی
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 هت اآمو ش،ابدگزیر اکترگته

 سال برگزاری مخاطبين تعداد جلسات محل برگزاری دوره عنوان دوره ردیف

 1511تا  1501 مدیرانکارکنان و  51 کارخانه آلومينای جاجرم مدیریت رفتار سازمانی 1

 1500 کارکنان 1 کميته امداد امام خمينی )ره( جاجرم اصالح الگوی مصرف 2

 1501 کارکنان و مدیران 1 بيمارستان جواداالئمه جاجرم مدیریت استراتژیک 5

 1501 کارکنان و مدیران 1 بيمارستان جواداالئمه جاجرم مدیریت فشار روانی 1

 1511 کارکنان و مدیران 11 گرمهشهرداری  اصول مدیریت 3

 1512 اساتيد و دانشجویان 1 دانشگاه بجنورد مقاله نویسی 1

 1515 دانشجویان 2 انجمن مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد آشنایی با مدل تعالی سازمانی 7

 1511 کارکنان و مدیران 1 شرکت گاز استان خراسان شمالی کایزن )بهبود مستمر( 0

 1511 کارکنان و مدیران 1 بانک مسکن بجنورد مشارکتیمدیریت  1

 1511 کارکنان و مدیران 1 بانک مسکن بجنورد روان شناسی ارتباط با مشتری 11

 1511 کارکنان و مدیران 1 استانداری تصميم گيری سازمانی 11

 1511 کارکنان و مدیران 1 شهرداری بجنورد برنامه ریزی راهبردی 12

 1511 دانشجویان 1 انجمن مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد استراتژیکمدیریت  15

 1511 کارکنان و مدیران 12 دانشگاه بجنورد اخالق حرفه ای 11

 1513 کارکنان و مدیران 2 سازمان حوزه هنری بجنورد اخالق اداری 13

 1513 دانشجویان 1 انجمن مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد خانه داری محيط کار 11

 1511 مدیران کنترل کيفيت 1 شرکت مهندسی آرا صدر طوس مدیریت بهره وری 17

 1511 استان ITمدیران و کارشناسان  1 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات استان دولت الکترونيک 10
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 «یمظِالعَی ِلِالعَ هِاللّا بِلّیقی اِوفِا تَمَ وَ»

 یرتختری اایم،

 سال  نوع مدرک محل اخذ  افتخار علمی  ردیف

 1571 لوح تقدیر مدرسه راهنمایی شهيد باهنر ایور جاجرمدانش آموز ممتاز شهرستان  1

 1505 لوح تقدیر دانشگاه امام صادق )ع( پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت  2

 1501 معدل دانشگاه امام صادق )ع( دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد پيوسته رشته معارف اسالمی و مدیریت صنعتی 5

 1501 کارنامه دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانینفر اول آزمون ورودی دکتری  1

 1501 کارنامه دانشگاه اصفهان نفر دوم آزمون ورودی دکتری بازاریابی بين الملل 3

 1501 کارنامه دانشگاه عالمه طباطبایی نفر سوم آزمون ورودی دکتری مدیریت استراتژیک 1

 

 هتاواحوینمند اهتامهتر 

 سال  نوع مدرک محل اخذ  مهارتعنوان  ردیف

 ICDL 1,2 1501 سازمان فنی حرفه ای خراسان شمالی  کاربری کامپيوتر )مهارت های هفت گانه( 1

 1501 گواهينامه موسسه بين المللی مطالعات انرژی Primaveraو  ARISکار با نرم افزار  2

 1505 گواهينامه علوم انسانی )سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب  طراحی محتوای دروس در فضای مجازی 5

 1501 کارگاه آموزشی دانشگاه امام صادق )ع( آشنایی با بانک های اطالعاتی و منابع الکترونيکی 1

 1501 واحد درسی 51 دانشگاه امام صادق )ع( تسلط نسبی به زبان انگليسی )مکالمه و درک مطلب( 3

 1501 واحد درسی 31 دانشگاه امام صادق )ع( مطلب(تسلط نسبی به زبان عربی )مکالمه و درک  1


