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  شهید بهشتی عضو هیأت علمی دانشگاه

 )علیه السالم(شگاه جامع امام حسین ت علمی دانعضو هیأو 

 

 92842452090: تلفن همراه ، 52811471 :تلفن شماره
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  tavallaee.r@gmail.com: الکترونيک پست

-------------------------------------------------------------------- 

 

 تحصیلیسوابق ( 2

 اخذ مدرک خیتار لیمحل تحص یلیرشته تحص یلیمقطع تحص

 8024 دانشگاه عالمه طباطبائي مدیریت توليد و عمليات دكتري تخصصي**

 8012 دانشگاه امام صادق)ع( معارف اسالمي و مدیریت صنعتي كارشناسي ارشد*

 8011 دانشگاه امام صادق)ع( معارف اسالمي و مدیریت صنعتي كارشناسي
 

؛ به راهنمایي * عنوان پایان نامه: تدوین استراتژي دانش صنعت نفت جمهوري اسالمي ایران، مطالعه موردي: شركت ملي نفت ایران

 .و معرفي به بنياد ملي نخبگان ، دفاع با درجه عاليعلي رضائيان پروفسور
 

هاب هاي پژوهش و توسعه شبکه هاي دانش در صنعت نفت جمهوري اسالمي ایران، مطالعه موردي  الگوي: طراحي رساله** عنوان 

 ، دفاع با درجه عالي.؛ به راهنمایي دكتر جهانيار بامدادصوفيوزارت نفت فناوري
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 :افتخارات علمی( 3

 .8021جشنواره اهل قلم نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران در سال كشوري برگزیده  .8

 .8021در سال  كشور ستاد كل حوزه دانش و پژوهشفعال  .4

 .8022عضو هيات علمي پژوهشگر برگزیده دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي در سال  .0

 .8012كارشناس پژوهشي برتر موسسه مطالعات بين المللي انرژي، وزارت نفت،  .2
 .8011ين المللي انرژي، وزارت نفت، كارشناس پژوهشي برتر موسسه مطالعات ب .7

 

 

 :كتاب تالیف و تدوین( 4

 ، كتاب در دست تاليف )با قرارداد انتشارات سمت(."استراتژی دانش و مدیریت دانش"روح اله توالیي و علي اوتارخاني  .8

جهاد دانشگاهي ، انتشارات "و ابزارهای روش تحقیق در مدیریتفنون  "(، 8021روح اله توالیي و مهرداد محمدزاده ) .4

 .   251-212-489-472-2، شابک: دانشگاه صنعتي اميركبير

، انتشارات دانشگاه "کسب و کار در سازمانها یهوشمند یابیارز "(، 8021روح اله توالیي، سجاد شکوهيار و حسن كاویاني ) .0

 .   251-199-25521-9-2پدافند هوایي خاتم االنبياء)ص(، شابک: 

انتشارات ، )ترجمه( "روش تحقیق در سازمان و مدیریت" (،8021) نجمه عامري و اسالمبولچي رضاعلي، روح اله توالیي .2

 . 251-199-25017-2-1دهکده هوسم، شابک: 

انتشارات حتمي )ناشر برگزیده سال ، "مفاهیم و کاربردهای نوین مدیریت دانش"، (8027) مينا فيليروح اله توالیي و  .7

  . 251-199-07789-88-7 كشور(، شابک: 8020

، )ترجمه( "برد -مذاکره های برد مدیریت"،  (8022) و محمدرضا خسروتاج پيام پژوهش فر ،فاطمه عالي روح اله توالیي، .1

  . 251-212-25187-42-5 شابک:ات پيک نور، رانتشا

ناشر: موسسه مطالعات ، "راهنمای مدیریت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی"(، 8020گروه نویسندگان و روح اله توالیي ) .5

 . 251-212-1911-11-8بين المللي انرژي، شابک: 

، ناشر: )ترجمه و تاليف( "مدیریت استراتژیک منابع انسانی"(، 8024محمد مهدي رشيدي، روح اله توالیي و امير اعظمي ) .1

 . 251-199-5091-81-8، شابک: موسسه مطالعات بين المللي انرژي

، "مدیریت ارزش آفرین دانش و دستاوردهای نوین آن در صنعت نفت"(، 8028رشيدي )روح اله توالیي و محمدمهدي  .2

 . 251-199-1805-80-8شابک: ناشر: موسسه مطالعات بين المللي انرژي، 

 .: روابط عمومي وزارت نفتناشر ،"تاریخی صنعت نفت در ایران مسئولیت"(، 8028روح اله توالیي ) .89

 )گردآوري(، ناشر: دانشگاه پيام نور. ماخذشناسی مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی)ره((، 8011روح اله توالیي ) .88

 

 

 

 

 



 52 از 9 صفحه

 

 كارگاه های آموزشی:سمینار و ( برگزاری 5
 8025عالي دفاع ملي، شهریور دانشگاه ، "اکتساب دانش منابع انسانی دفاع مقدس" يآموزش سمينار .8

 8025، سازمان عقيدتي سياسي ناجا، مرداد "پروریمدیریت استعدادها و جانشین "كارگاه آموزشي  .4

 خرداد، دانشگاه شهيد بهشتي، "خبرگان و مدیران اتیتجرب یدانش و مستندساز تیریمد" يآموزش سمينار .0

8021. 

  .8027آذرماه  85، دانشکده فارابي تهران؛ "دانش تیریمد ندیدانش در فرا یاستانداردساز" آموزشي كارگاه .2

 .8027، يدفاع يراهبرد قاتيمركز تحق، "و دفاع مقدس یجهاد تیریمد" يكارگاه تخصص .7

 زیيپا ران،یا ياسالم يجمهور يماي، سازمان صدا و س"شرفتهیپ تیریاطالعات مد یها ستمیس" يكارگاه آموزش .1

8022. 

 .8020تابستان  ،يبهشت دي، دانشگاه شه"برد-تعارضات سازمانی و مذاکره برد تیریمد " يكارگاه آموزش .5

 دي، دانشگاه شه"یسینامه نو انیو پا یسیمقاله نو یهارتهام: شرفتهیپ قیروش تحق" يآموزشهاي كارگاه  .1

 .8020زمستان  ،يبهشت

فاتح،  يراهبرد تیریمد ي، موسسه پژوهش"و موردکاویSPSS ی آموزش نرم افزار آمار" ،يكارگاه آموزش .2

 .8020زمستان 

 .8020 زیيعباسپور، پا دي، دانشگاه شه"رانیمسئوالن دفاتر مد یحرفه ا تیریمد " يكارگاه آموزش .89

 .8020تابستان  ،يبهشت دي، دانشگاه شه"رانیمسئوالن دفاتر مد یحرفه ا تیریمد " يكارگاه آموزش .88

 دي، دانشگاه شه"یسینامه نو انیو پا یسیمقاله نو یهارتهام: شرفتهیپ قیروش تحق" يآموزشهاي كارگاه  .84

 .8024 زیيپا ،يبهشت

فاتح، تابستان  يراهبرد تیریمد ي، موسسه پژوهش"در سازمان ها کیاستراتژ یزیبرنامه ر" يكارگاه آموزش .80

8024. 

و  شیپاال يشركت مل رانی، دانشکده صنعت نفت تهران )مد"تیریاطالعات مد یها ستمیس" يكارگاه آموزش .82

 .8028تابستان  ران،یا ينفت يپخش فرآورده ها

)وزارت  يانرژ يالملل ني، موسسه مطالعات ب"یتجربه نگار یو روش ها اتیتجرب یمستندساز" ،يكارگاه آموزش .87

 .8029نفت(، بهار 

 .8012 زیي: پاخیناجا، تار ياسيس يدتي، سازمان عق"اتیتجرب یدانش و مستندساز تیریمد" يآموزش سمينار .81

 .8011 يال 8017ناجا، بهار  قاتيمركز تحق ،"یاستراتژ نیتدو" يسلسله كارگاه ها .85
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 سوابق تدریس دانشگاهی:( 6

 دروس فهرست نیمسال تحصیلی ترم

 39-30 اول 87

 (نفر  1، )تعداد دانشجو: دكتري تخصصي، مقطع عالي دفاع ملي، دانشگاه شبکه های دانش 

 (نفر 89، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: جامع امام حسين)ع(، دانشگاه اکتساب دانش ضمنی 

 (نفر  1، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: جامع امام حسين)ع(، دانشگاه  مدیریت راهبردی دانش 

 30-39 دوم 82

 (نفر  1، )تعداد دانشجو: دكتري تخصصي، مقطع جامع امام حسين)ع(، دانشگاه تحقیق در عملیات نرم 

  (نفر  1، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: جامع امام حسين)ع(، دانشگاه پیشرفتهروش تحقیق 

  (نفر  1، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: جامع امام حسين)ع(، دانشگاه  مدیریت دانشراهبردهای 

 (نفر 08تعداد دانشجو: گروه،  4، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )مدیریت دانش 

 (.نفر 84: دانشجو تعداد) كارشناسي،، دانشگاه امام صادق)ع(، مقطع تجزیه و تحلیل سیستم ها 

 30-39 اول 80

  ،نفر( 7، مقطع دكتري تخصصي )تعداد دانشجو: شهيد بهشتيدانشگاه استراتژی های مدیریت دانش سازمانی 

 نفر( 2، مقطع دكتري تخصصي )تعداد دانشجو: شهيد بهشتيدانشگاه ، روش شناسی پژوهش 

 (نفر 1، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: مدیریت دانش 

 (نفر  29تعداد دانشجو: گروه،  4، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )روش تحقیق پیشرفته 

 (.نفر 84: دانشجو تعداد) كارشناسي،ع ، دانشگاه امام صادق)ع(، مقطتجزیه و تحلیل سیستم ها 

 (نفر  89، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: جامع امام حسين)ع(، دانشگاه روش تحقیق پیشرفته 

  مدیریت منابع انسانی در بسترIT،  (نفر  89)تعداد دانشجو: ، مقطع كارشناسي ارشد، جامع امام حسين)ع(دانشگاه 

 39-32 دوم 84

  ،نفر( 5دانشگاه آزاد اسالمي، مقطع دكتري تخصصي )تعداد دانشجو: استراتژی های مدیریت دانش سازمانی 

 (.نفر 84: دانشجو تعداد) كارشناسي،، دانشگاه امام صادق)ع(، مقطع تجزیه و تحلیل سیستم ها 

 (نفر  42گروه )تعداد دانشجو:  4، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، مدیریت دانش 

 (نفر  85، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: روش تحقیق پیشرفته 

 (.نفر  81دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو:  ،کاربردهای کامپیوتر در مدیریت 

 39-32 اول 11

 (.نفر 1: دانشجو تعداد) كارشناسي ارشد،  ، دانشگاه امام صادق)ع(، مقطعسیستم اطالعات مدیریت پیشرفته 

 (نفر 5، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: استراتژی مدیریت دانش 

 (.نفر 85، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: سیستم اطالعات مدیریت تکنولوژی 

 (.نفر  82، )تعداد دانشجو: ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي، سیستم های اطالعات مدیریت پیشرفته 

 (.نفر  24)تعداد دانشجو:  گروه 0 ،ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسيروش تحقیق پیشرفته 

 32-34 دوم 11

 (نفر  04گروه )تعداد دانشجو:  0، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، مدیریت دانش 

 (.نفر 82، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: سیستم اطالعات مدیریت تکنولوژی 

 (.نفر 47: دانشجو تعداد) كارشناسي،  ، دانشگاه امام صادق)ع(، مقطعتجزیه و تحلیل سیستم ها 

 (.نفر  09 ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو:سیستم های اطالعات مدیریت 

 32-34اول  3

  ،نفر( 5دانشگاه آزاد اسالمي، مقطع دكتري تخصصي )تعداد دانشجو: استراتژی های مدیریت دانش سازمانی 

 (نفر  29گروه )تعداد دانشجو:  0، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، روش تحقیق پیشرفته 

 (.نفر  45گروه )تعداد دانشجو:  4كارشناسي ارشد، ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع مبانی سازمان و مدیریت 
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 (.نفر  09، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو: مبانی و اصول مدیریت از دیدگاه اسالم 

 (.نفر  05، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو: روش تحقیق در مدیریت 

 34-39دوم  9

 MIS (.نفر  85دانشگاه شهيد بهشتي، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: ، پیشرفته 

 (.نفر 49: دانشجو تعداد) كارشناسي،  ، دانشگاه امام صادق)ع(، مقطعتجزیه و تحلیل سیستم ها 

  (.نفر  00: دانشجو تعداد) كارشناسي،  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطعسیستمهای اطالعاتی مدیریت 

 (.نفر  07: دانشجو تعداد) كارشناسي،  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطععه اقتصادیبرنامه ریزی و توس 

 (.نفر  48: دانشجو تعداد) كارشناسي،  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطعمدیریت توسعه 

 دانشگاه شهيد بهشتي، دوره آموزشي مدیریت تعارض و مذاکره ،MBA ،نفر  19گروه ، تعداد دانشجو: دو.) 

 34-39اول  0

 نفر( 42انشجو: د تعداد) گروه، 4 ارشد، كارشناسي  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطعروش تحقیق پیشرفته 

 (.نفر 88: دانشجو تعداد) ارشد، كارشناسي  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطعمبانی سازمان و مدیریت 

 دانشگاه شهيد بهشتي، دوره آموزشي مدیریت تعارض و مذاکره ،MBA ،نفر(. 15گروه ، تعداد دانشجو:  دو 

 (.نفر 27: دانشجو تعداد) كارشناسي،  ، دانشگاه امام صادق)ع(، مقطعسیستمهای اطالعاتی مدیریت 

 نفر( 47اسي، )تعداد دانشجو: كارشن  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطعبرنامه ریزی و توسعه اقتصادی 

 (.نفر 07: دانشجو تعداد) ،كارشناسي  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطعروانشناسی کار 

 39-35دوم  9

 نفر(. 2، دانشگاه عالمه طباطبائي، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: مدیریت تولید پیشرفته 

 نفر(. 5، دانشگاه جنگ )وابسته به ارتش(، مقطع كارشناسي ارشد، )تعداد دانشجو: مدیریت تولید پیشرفته 

  نفر(. 40دانشگاه صنعت نفت )تهران(، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو: ، سازمانهابهره وری و تجزیه و تحلیل آن در 

 (.نفر 85: دانشجو تعداد) كارشناسي،  ، دانشگاه شهيد بهشتي، مقطعروانشناسی کار 

 دانشگاه شهيد بهشتي، دوره آموزشي مدیریت تعارض و مذاکره ،MBA ،نفر(. 817گروه ، تعداد دانشجو:  دو 

 نفر(. 40، دانشگاه صنعت نفت )تهران(، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو: مدیریت تولید  39-35اول  2

 35-31دوم  4
 نفر(. 49، دانشگاه صنعت نفت )تهران(، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو: مدیریت تولید 

 دانشگاه صنعت نفت )تهران(، دوره آموزشي سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،MBA :نفر(. 44، )تعداد دانشجو 

 نفر(. 47، دانشگاه صنعت نفت )تهران(، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو: مدیریت تولید  35-31اول  9

 نفر(. 42، دانشگاه صنعت نفت )تهران(، مقطع كارشناسي، )تعداد دانشجو: روش تحقیق  31-31دوم  5

 (.نفر  11گروه، )تعداد دانشجو:  0)مركز سوانح طبيعي تهران(، كاربردي، دانشگاه جامع علمي اصول برنامه ریزی و سازماندهی  93-99دوم  1
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 :منتشر شده در نشریات ( مقاالت علمی7 

(، مدلسازي ساختاري تفسيري ماموریت هاي دانش و پژوهش و فناوري 8025روح اله توالیي، حسن خليلي و احسان ابوالعباسي ) .8

 .8025، بهار 8دانش سازماني، شماره دانشگاه، فصلنامه مدیریت راهبردي 

اطالعات بر  يفناور ریانعطاف پذ رساختیو ز يهوش تجار ريتاث يابیارز(، 8021ي )فرهاد میو مر یيروح اله توال ادت،يس نيدحسيس .4

، 48دوره )دانشگاه تربيت مدرس(،  رانیدر ا تیریمد يپژوهشها يپژوهش-يمجله علمي، سازمان يبا درنظر گرفتن چابک يرقابت تیمز

 855-870، صفحه 8021، زمستان 2شماره 

(، شناسایي و تحليل فرصتها و تهدیدهاي شبکه هاي اجتماعي در فضاي مجازي، 8021روح اله توالیي، زهرا صباغي و نوید نظافتي ) .0

 :DOI، 857-870، صص 8021، پایيز 0، شماره 89پژوهشي تحقيقات فرهنگي ایران، سال -فصلنامه علمي

10.22631/jicr.2017.1065.1871 

اولویت بندي مولفه هاي سيستم اطالعاتي ارزیابي عملکرد مدیریت (، 8021ليالسادات فاطمي ) یي وله توال، روح ااريسجاد شکوه .2

 .8021، بهار 52، شماره پژوهشي مطالعات بسيج-صلنامه علميجهادي در سازمان ها، ف

5. Ruhollah Tavallaee, Sajjad Shokuhyar, Fatemeh Samadi (2017), The Combined Theory of Planned 

Behavior and Technology Acceptance Model of Mobile Learning at Tehran Universities, 

International Journal of Mobile Learning and Organisation (SCOPUS indexing), Inderscience 

Publishers, Vol. 11, No. 2, pp.176 – 206, ISSN: 1746-7268, DOI: 10.1504/IJMLO.2017.10005262. 

6. Sajjad Shokohyar, Ruhollah Tavallaei & Khadijeh Keramatniya (2017), Identifying Effective 

Indicators in the Assessment of Organizational Readiness for Accepting Social CRM, International 

Journal of Management, Accounting and Economics (IJMAE), Vol. 4, No. 7, July, 2017 ISSN 

2383-2126. 

7. Hossein Agahifar & Rouhollah Tavallaei (2016), Management Information System for 

Performance Evaluation of Organization, Based on the Balanced Scorecard Method, International 

Journal of Management and Applied Science, Volume: 2, Issue: 11, PP. 28-33, ISSN: 2394-7926. 

اصول حاكم بر مدیریت جهادي: تحليلي كيفي از تجربه مدیریت (، 8027ي )ديب يو مجتب یيه توالروح ال ،يريشيعل يمحمدمهد .1

 .892تا  12، صص 8027زمستان ، 41شماره  ،يدولت تیریچشم انداز مد يپژوهش-يفصلنامه علم، جهادي در كشور

 يهدفمند خانواده ها یيبه منظور شناسا يستیبهز انیمددجو يخوشه بند(، 8027) رجا لوفرين  یي وتوال ، روح الهاريسجاد شکوه .2

 .45-48، صص 8027، زمستان 1ره شماپژوهشي مطالعات ناتواني، -ي، فصلنامه علميداده كاو کيتحت پوشش با استفاده از تکن

10. Hadi Khaleghiyan, Ruhollah Tavallaei, Mahmonir Bayanati (2016), Identification and Ranking of 

Effective Factors on Outsourcing Activities in the Governmental Organizations, Journal of 

Administrative Management, Education and Training, Vol. 12, Special Issue 6, pp. 145-155, ISSN: 

1823-6049. 

(، عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجيره تامين چابک صنعت نفت و گاز با 8027روح اله توالیي، سجاد شکوهيار و مریم كریمي ) .88

دیماه ، 802، شماره 82سال ت و گاز، ترویجي اكتشاف و توليد نف-(، فصلنامه علميISMرویکرد مدلسازي ساختاري تفسيري )

 .24-45صص: ، 8027

 يسازمان ها ياطالعات بر چابک يفناور ريتاث يبررس(، 8027ي )ابوالحسن يبيط نيحس ريام ديس و یيروح اله توال ،يمحمد خدابخش .84

 .44تا  80 ، صص81شماره  ،8027زمستان  ي،نامه علم و فناور استيس ISCو  يجیترو-يعلم مجلهي، و خدمات يديتول

ي، اسالم يبه بانکدار دنيرس يبانکها برا ينقشه راه و برنامه راهبرد نیتدو يراهنما(، 8027محمدرضا مرداني و روح اله توالیي ) .80

 .24-55، صص: 8027پایيز ، 81شماره ، 80سال اقتصاد و بانکداري اسالمي،  ISCو  ترویجي-فصلنامه علمي

14. Ruhollah Tavallaei and Rozbeh Fadaei (2016), Identification and Prioritization of Critical Success 

Factors in Implementation of Knowledge Management, Mediterranean Journal of Social Sciences 
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(SCOPUS indexing), Vol 7, No 5, October 2016, pp. 135-142, ISSN: 2039-9340, DOI: 

10.5901/mjss.2016.v7n51p135.   

15. Ruhollah Tavallaei and Nahal Aarabi (2016), Investigating quality and value added of Hospital 

Information System (HIS) in a medical and educational center of Shiraz, Journal of Management 

and Social Studies (JMSS), Vol. 3, No. 3, April 2016, pp. 31-40, ISSN: 2383-2320. 

16. Ruhollah Tavallaei and Mehrdad Mohammadzadeh Alamdary (2016), Investigation of feasibility 

study for implementation of organizational knowledge management, International Journal of 

Social Sciences and Humanities Research, Vol. 4,  No. 3, March 2016, ISSN: 2348-2990. 

17. Ruhollah Tavallaei and Hossein Rajabdorri (2016), Economic Espionage and Security in Financial 

Information Systems, International Journal of Social Sciences and Humanities Research, Vol. 4,  

No. 2, February 2016, pp. 1-10, ISSN: 2348-2990. 

(، مدل سازي عوامل موثر بر عملکرد مدیریت جهادي با رویکرد نقشه 8022ليالسادات فاطمي ) و اريسجاد شکوهیي، روح اله توال .81

 .8022شناختي فازي، فصلنامه علمي ترویجي مطالعات مدیریت و فرهنگ جهادي، شماره اول، زمستان 

دولت   در توسعه اي برتر منطقه گاهیكسب جا يراهبردها نیو تدو يشناس بيآس "(، 8022) ياحمد الديو محمّدم یياله تولّا روح .82

 .29-82، صص. 8027زمستان  ،41شماره پژوهشي مطالعات مدیریت راهبردي، -، فصلنامه علمي"کيالکترون

20. Ruhollah Tavallaei, Sajjad Shokohyar, Farnoush Padash Pour (2015), Effects of Electronic 

Banking Services Adoption on Banks’ Performance via Balanced Scorecard Approach Using 

Fuzzy TOPSIS, Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(27), DOI: 

10.17485/ijst/2015/v8i27/85847, October 2015, ISSN: 0974-6846. 

21. Ruhollah Tavallaei, Sajjad Shokohyar, Ghazaleh Kousedghi (2015), Evaluation of business 

intelligence systems on organization performance with balanced scorecard approach, International 

Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, Vol. 3, No. 3, 2015, ISSN:2345-

2749. 

 ياطالعات سبز در شركت مل يمدل سنجش مقبوليت فن آور يطراح"(، 8022) يو احسان قره خان اريسجاد شکوه ،یيروح اله توال .44

 .42-87صص ، 8022شهریور ، 841نفت و گاز، شماره  دياكتشاف و تول يجیترو-يعلم هی، نشر"نفت ایران

23. Ruhollah Tavallaei, Sajad Shokohyar, Seyedeh Mehrsa Moosavi and Zahra Sarfi (2015), 

“Assessing the Evaluation Models of Business Intelligence Maturity and Presenting an Optimized 

Model”, International Journal of Management, Accounting and Economics, Vol. 2, No. 9, 

September 2015, ISSN: 2383-2126. 

، "يزمان يسر يها معکوس با مدل کيلجست يندهایفرا ينيب شيپ"(، 8022روح اله توالیي، شهربانو تاج ميري و محمد تاج ميري ) .42

 . 8022 زیيپا ،دوره سوم ،05:  شمارهي، بانيو پشت يمنابع انسان تیریتوسعه مد يجیترو يفصلنامه علم

نرم و  يها ستميروش س بيبا استفاده از ترك يجهاد تیریتوسعه مد يمفهوم يالگو يطراح"(، 8022) يو زهرا صباغ یيتولّااله  روح .47

 .827-848، صص: 8022، تابستان 41شماره  ت،یریبهبود مد يپژوهش-يفصلنامه علم ،"ينگاشت شناخت

 ،"ياسالم -يرانیفرهنگ ا ي ندهیآن بر تحوّالت آ ريو تأث سمیابعاد آواتار يبررس"(، 8022) ياحمد الديو محمّدم یياله تولّا روح .41

 .55-28، صص: 8022، بهار 48پژوهشي چشم انداز مدیریت دولتي، شماره -فصلنامه علمي

فصلنامه  ،يشدن با روش دلف يجهان کیتکنولوژ ندیدر فرا رانیا يمجاز يخدمات فضا يروندها يپژوه ندهی(، آ8020) یيروح اله توال .45

 .840-20، صص: 8020، زمستان 81شدن، شماره  يجهان يمطالعات راهبرد يژوهشپ-يعلم

، 0دوره ي، دوفصلنامه اسالم و مدیریت، در منابع اسالم زنیمفهوم كا يقيتطب يبررس(، 8020روح اله توالیي و حسين رجب دري ) .41

 40271121: شاپا، 892-12، صفحه 8020، زمستان 1شماره 

با رویکرد كارت امتيازي متوازن،  ي(، ارزیابي مولفه هاي مدیریت جهادي بر عملکرد سازمان8020) اريو سجاد شکوه یيتولّااله  روح .42

 .8020 زیي، پا82شماره  ،يدولت تیریچشم انداز مد يپژوهش-يفصلنامه علم
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30. Ruhollah Tavallaei and Rosa Khezri (2014), Risk management strategies of electronic services in 

the Iran’s banking system, International Journal of Innovation, Management and Technology 

(SCOPUS indexing), Vol. 5, No. 5, October 2014: pp. 351-357, ISSN: 2010-0248, DOI: 

10.7763/IJIMT. 

 يريصنعت نفت با بکارگ يپژوهش و فناور يدانش در هاب ها يتوسعه شبکه ها يالگو يطراح"(، 8020روح اله توالیي و دیگران ) .08

، 45شماره ، مدیریت و منابع انساني در صنعت نفت ISCو  پژوهشي-فصلنامه علمي، "يتفکر نرم و مدل نگاشت شناخت کردیرو

 .498 -818، صص 8020تابستان 

مدیریت استعدادها در صنعت نفت ایران: عوامل ، (8020)مسلم باقري، محمد مهدي عليشيري، روح اله توالیي، سيامک طهماسبي  .04

 .01-2، صص 8020، بهار 41، شماره مدیریت و منابع انساني در صنعت نفت ISCو  پژوهشي-فصلنامه علمي، اثرگذار و راهبرد كالن

هاي پيشرو نفتي بر تجزیه و تحليل شاخص هاي مدیریت استراتژیک منابع انساني در شركت (، 8024)روح اله توالیي ، امير اعظمي  .00

، مدیریت و منابع انساني در صنعت نفت ISCو  پژوهشي-فصلنامه علمي، )مطالعه موردي شركت ملي نفت چين( 7pاساس مدل 

 .817-814، صص 8024، بهار 44شماره 

با استفاده از  صنعت نفت يپژوهش و فناور يدانش در هاب ها يتوسعه شبکه ها يارائه الگو"(، 8024روح اله توالیي و دیگران ) .02

 .55-77، صص: 8024، زمستان 82، شماره شدن يجهان يمطالعات راهبرد يپژوهش-يفصلنامه علم، "يجهان يالگوها

، فصلنامه "راهکارهاي فرهنگي ارتقاي سطح موفقيت استقرار مدیریت دانش"(، 8028) روح اله توالیيعلي ربيعي، امين اميني و  .07

 .8028، بهار 8سوم، شماره اندیشه هاي نوین در مدیریت، دانشگاه سمنان، سال  ISCپژوهشي و -علمي

36. Ruhollah Tavallaee & etal. (2012), Developing a Model of Knowledge Networks in Organizations

－Case Study: Petroleum Industry of I.R.Iran, International Journal of Social Science and 

Humanity, Vol. 2, No. 5, September 2012. 

-، فصلنامه علمي"موزش ملي قرأن كریمراهبرد توسعه مجازي آ"(، 8012) يروح اله توالی علي نجاتبخش اصفهاني،محمدرضا مرداني، .05

 .8012، تابستان 29شماره )دانشگاه عالي دفاع ملي(،  پژوهشي مطالعات دفاعي استراتژیک

راهبردهاي اجتماعي به مثابه بدیلهاي غيرقيمتي در حل مسئله  اصالح "(، 8012) ي و امين امينيله توالیروح امحمد تقي اميني،  .01

 .8012تابستان ، 4پژوهشي بررسي مسائل اجتماعي ایران )دانشگاه تهران(؛ شماره -، مجله ي علمي"در كشورانرژي الگوي مصرف 

ترویجي توسعه انساني -علمي مجله، "تعهد سازماني بر عملکرد سازمان هابررسي تأثير "(، 8012) يروح اله توالیمسلم باقري و  .02

 .09شماره سال هفتم،  ،پليس

تجزیه و تحليل ابعاد مزیت رقابتي در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انساني "(، 8011) ي و امير اعظميروح اله توالیمحمد صفري،  .29

 .8011پایيز ، 1شماره سال سوم،  ،یریت و منابع انساني در صنعت نفتپژوهشي مد-، فصلنامه علمي")مورد كاوي: صنعت نفت(

درآمدي بر شناخت مدل مطلوب فراگرد مدیریت دانش در "(، 8011) ي، محمد علي طاهري و حسن نصر اصفهانيروح اله توالی .28

سال سوم،  در صنعت نفت؛نابع انساني پژوهشي مدیریت و م-، فصلنامه علمي8011، تابستان "صنعت نفت جمهوري اسالمي ایران

 .8011، تابستان 5شماره 

بررسي الگوهاي استراتژي مدیریت دانش و استراتژي دانش در "(، 8011) علي رضایيان، علي محمد احمدوند و روح اله توالیي .24

 .45ترویجي توسعه انساني پليس؛ شماره -علمي مجله، 8011، دي و بهمن "سازمانها

ترویجي توسعه انساني پليس، شماره -علمي مجله، "بر رفتار اخالقي كاركنان در سازمان تاثيرگذارعوامل "(، 8011) روح اله توالیي .20

47. 

توسعه انساني پليس، ترویجي -مجله علمي، "رهبري و مدیریت اخالق اسالمي"(، 8015) امير اعظمي، سعيد آیباغي و روح اله توالیي .22

 .85شماره 
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ترویجي توسعه انساني پليس، -علمي مجله، "قيانوس آبي: انقالبي در مفهوم مدیریت راهبرديراهبرد ا"(، 8011) روح اله توالیي .27

 .42شماره 

، 8015، زمستان "ارائه مدل بومي مستندسازي تجربيات خبرگان در صنعت نفت جمهوري اسالمي ایران" (،8015) روح اله توالیي .21

 .7پژوهشي مدیریت و منابع انساني در صنعت نفت؛ شماره -فصلنامه علمي

، "طراحي مدل بومي براي كنترل استراتژیک دستگاه هاي فرهنگي كشور" (،8015) روح اله توالیيعلي نجاتبخش اصفهاني و  .25

 .8015، زمستان 8؛ شماره(امام حسين)ع( دانشگاه) ي پژوهشهاي مدیریت منابع انسانيپژوهش-، فصلنامه علمي8015زمستان 

 مجله، "بررسي نقش الگوي تعالي مدیریت كيفيت جامع در تغيير و تحول راهبردي سازمانها" (،8015و امين اميني ) روح اله توالیي .21

 .48ترویجي توسعه انساني پليس، شماره -علمي

 مجله، 8015، مهر و آبان "مباني و اصول مشتري مداري در اسالم" (،8015، سيدعبداله صالح نژاد و مریم حميدزاده )روح اله توالیي .22

 .82توسعه انساني پليس، شماره  ترویجي-علمي

، فصلنامه پژوهشکده تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام،  8011، پایيز "نوآوري منابع انساني و شکوفایي سازماني" .79

 .22شماره

، 8015، پایيز "مدیریت بهره وري از طریق اصالح الگوي مصرف در بخش تقاضاي انرژي كشور" (،8015) روح اله توالیياميني و  .78

 .2پژوهشي مدیریت و منابع انساني در صنعت نفت؛ شماره -فصلنامه علمي

 .81توسعه انساني پليس، شماره  مجله،  8015، مرداد و شهریور "تحقق امنيت اجتماعي در بستر كارآفریني" .74

 .0پژوهشي مدیریت و منابع انساني در صنعت نفت؛ شماره -، فصلنامه علمي8015، "نوآوري و شکوفایي در سازمان راهکارهاي تقویت" .70

 .81توسعه انساني پليس، شماره  مجله، 8015، فروردین و اردیبهشت "خالقيت و راه هاي پرورش آن .72

 .81توسعه انساني پليس، شماره  مجله، 8015، فروردین و اردیبهشت "ترغيب خالقيت و نوآوري در ميان كاركنان سازمان" .77

 .82توسعه انساني پليس، شماره  مجله، 8011، آذر و دي "چالش ها و راهکارهاي مدیریت انتظامي بحران" .71

 .82توسعه انساني پليس، شماره  مجله، 8011، آذر و دي "مدیریت بحران در سيره اميرالمومنين)ع(" .75

 .84توسعه انساني پليس، شماره  مجله، 8011، مرداد و شهریور "گ )مقدمه اي بر مدیریت دانش در پليس(پروژه كاپلين" .71

 .84توسعه انساني پليس، شماره  مجله، 8011، مرداد و شهریور"رویکردهاي نوین به ارزیابي عملکرد سازمان ها" .72

 .88انساني پليس، شماره  توسعه مجله، 8011، خرداد و تير "براي شناخت مدیریت اسالمي الگویي" .19

 
 

 :منتشر شده در كنفرانس ها ( مقاالت علمی8

 رهيزنج تیریافزوده در مد تيواقع يفناور يكاركردها يمدل مفهوم يبررس(، 8025حدیث حاتميان، روح اله توالیي و حميد صادقي ) .8

 81، برلين آلمان: (SCOPUS)نمایه  علوم، كنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، تکنولوژي و شركت فوالد خوزستان  نيتام

 .8025تير 

 ميسبک تصم يانجيسازمان با اثر م يرماليغ يدانش بر عملکردها تیریمد ريتاث يبررس(، 8025روح اله توالیي و زینب كریمي ) .4

 .8025اردیبهشت  09(، تهران: ISC، پنجمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مدیریت و حسابداري )نمایه يريگ

 ازيمورد ن يکیالکتر يانرژ يابیبازار  ياستراتژ نیتدو(، 8025ي و فاطمه صمدي )اكبر دادستان، زادهيعل ينزاكت نيحسروح اله توالیي،  .0

 49(، مشهد: ISC، اولين همایش ملي مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتي )نمایه پارس يانرژ ياقتصاد ژهیمنطقه و در عیصنا

 .8025اردیبهشت 

(، بررسي كاربرد هوش تجاري در صنعت بانکداري به عنوان مزیت رقابتي، نخستين 8025محمد حسين تشکري و روح اله توالیي ) .2

 .8025اردیبهشت  7( مشهد: CIVILICA، )نمایه 8292كنفرانس بين المللي مدیریت، حسابداري و بانکداري اقتصاد در افق 
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بررسي روابط بين عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در (، 8021آرش عمرزاده )و  روح اله توالیيفرشته حاجي غالمرضا،  .7

 2و  1 ش، تهران: دانشگاه شهيد بهشتيكنفرانس بين المللي مدیریت دان دهمين، سازمانهاي ایراني با استفاده از نقشه شناخت فازي

 .8021اسفند 

یي و رتبه بندي روشهاي استخراج دانش خبرگان با استفاده از رویکرد شناسا(، 8021روح اله توالیي ) ، نوید محبعلي وآرش عمرزاده .1

 .8021اسفند  2و  1 ش، تهران: دانشگاه شهيد بهشتيكنفرانس بين المللي مدیریت دان دهمين، سلسله مراتبي

دهمين ، یریت دانشتدوین و ارزیابي مدل سلسله مراتبي فرایندهاي مد(، 8021روح اله توالیي ) آرش عمرزاده، علي اوتارخاني و .5

 .8021اسفند  7كنفرانس بين المللي مدیریت و حسابداري، سالن همایشهاي بين المللي رازي تهران: 

 يدر گردشگر يو ارتباط ياطالعات نینو يهایفناور يتهايقابل يبررس(، 8021روح اله توالیي، سایه باقرزاده، سيده طاهره حسيني ) .1

اردیبهشت  82اسلو:  -کردهاي پژوهشي در مدیریت، اقتصاد، حسابداري و علوم انساني، نروژ، كنفرانس بين المللي رویکيالکترون

8021. 

اطالعات و  دیجد يها يبا استفاده از فن آور CRM يتوسعه شبکه ها(، 8021) يطناز شعبان و يمحدثه دالکوه یي،روح اله توال .2

 .8021اردیبهشت  82: تفليس -، گرجستانسمیو صنعت تور ينی، اقتصاد ، كارآفر تیریالملل مد نيكنفرانس ب، ارتباطات

، (EFQM) سازمان يبااستفاده از مدل تعال يبر ابعاد عملکرد سازمان ياثر هوش تجار يبررس(، 8027یي )روح اله توالو  يقربان بایفر .89

 .8027اسفند  81كنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم تربيتي، مدیریت و روانشناسي، تهران: 

، نهمين بيفراترك کردیدانش در بانک انصار با استفاده از رو تیریمد يساز ادهيارائه مدل پ(، 8027آرش عمرزاده و روح اله توالیي ) .88

 .8027اسفند  1و  5كنفرانس بين المللي مدیریت دانش، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي 

ي، دومين تیریمد يعملکرد نرم افزار ها شیجهت آزما يش جمع سپاركاركرد رو يبررس(، 8027روح اله توالیي و سپيده مهرعلي ) .84

 . 8027شهریور  80كنفرانس بين المللي حسابداري، مدیریت و نوآوري در كسب و كار، رشت: 

(، شناسایي و اولویت بندي عوامل اساسي موفقيت در پياده سازي مدیریت دانش، دومين 8027روح اله توالیي و روزبه فدایي ) .80

 .8027خرداد  80كنفرانس بين المللي مدیریت و علوم انساني، استانبول تركيه: 

(، ارائه الگوي توسعه شبکه هاي همکاري به منظور خلق و به اشتراک گذاري دانش، نخستين 8027روح اله توالیي و سولماز سلطاني ) .82

 .8027بهشت اردی 09كنفرانس بين المللي هوش تجاري و سازماني، دانشگاه شهيد بهشتي: 

در اداره كل آموزش و   4.9دانش تیریمد يساز ادهيدر پ تيموفق يديعوامل كل"(، 8022) يگرج يوسفیاله  يو نب یيروح اله توال .87

 .8022اسفند  7و  2دانش، تهران:  تیریمد يالملل نيكنفرانس ب ني، هشتم"پرورش استان مازندران

با  يابیبازار قاتيدر توسعه تحق ياجتماع يشبکه ها نینو يها تيقابل يبررس(، 8022روح اله توالیي، الهه محمدي و نيما خطيبي ) .81

 .8022بهمن  49ي، تهران: ابیبازار قاتيتحق يكنفرانس مل نيدومي، استفاده از روش نگاشت شناخت

، "رسانه هاي اجتماعي ارزیابي اثر ابعاد هوش هيجاني بر مدیریت"(، 8022روح اله توالیي، شهربانو تاج ميري و محمد تاج ميري ) .85

 . 8022دي  0 بوشهر: دومين همایش بين المللي مدیریت و فرهنگ توسعه،

فازي،  AHP کردیاز خدمات تلفن همراه با رو انیمشتر تیسنجش رضا "(، 8022) یيتوال الهروح  و اريسجاد شکوهبيتا نفریه،  .81

، كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوین در مدیریت و مهندسي صنایع، "تلیو را رانسلیهمراه اول،ا يدر اپراتورهامطالعه موردي: 

 .8022 آذر 2: تهران

با استفاده  یيغذا عیاز محصوالت صنا انیمشتر تیرضا زانيسنجش م"(، 8022) انيو فرشته محسن یيتوال الهروح  ار،يسجاد شکوه .82

اقتصاد و توسعه كسب و كار،  ت،یریمد يالملل ني، كنگره ب"عسل نیري: محصوالت شركت شيمطالعه مورد ؛يداده كاو کياز تکن

 .8022آبان  5و  1: زیتبر

-يعلم شیهما ني، اول"در فروش محصوالت کيتجارت الکترون يبازارها ريتاث يبررس"(، 8022) یيتولّا اله و روح يمانيسل ترايم .49

 .8022مهر  1و  5 ران،یو آموزش ا نیكارآفر ت،یریعلوم مد نینو يها افتهی يپژوهش
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بررسي كاركردهاي بازاریابي عصبي بر رفتار خرید آنالین مصرف كننده "(، 8022) مونا یوسف زاده و سارا ریاحي ،یيتوال الهروح  .48

 .8022 وریشهر 42در كسب و كار، صومعه سرا،  يو نوآور تیریمد ،يحسابدار يالملل نيكنفرانس ب ني، اول" اینترنتي

، "کيالکترون يخدمات بانکدار ريتاث يابیارز يمدل مفهوم يارائه "(، 8022و فرنوش پاداش پور ) اريسجاد شکوه ،یيتوال الهروح  .44

 .8022 وریشهر 42در كسب و كار، صومعه سرا،  يو نوآور تیریمد ،يحسابدار يالملل نيكنفرانس ب نياول

شناسایي و اولویت بندي عوامل موثر بر اخالق حرفه اي در سازمانهاي ورزشي  "(، 8022)یي توال الهروح و  جواد آزمون فارسي، سميه .40

 .8022 وریشهر 42در كسب و كار، صومعه سرا،  يو نوآور تیریمد ،يحسابدار يالملل نيكنفرانس ب ني، اول"AHPبا استفاده از روش 

بورد بر عملکرد  ياطالعات ستميس يثربخشسنجش ا يالگو يطراح"(، 8022توالیي، سجاد شکوهيار و غزاله كوصدقي ) الهروح  .42

، تهران: مركز همایشهاي بين المللي صدا و 48، دومين كنفرانس بين المللي مدیریت در قرن"متوازن يازيكارت امت کردیبا رو يسازمان

 .8022شهریور  40سيما، 

هوشمند مدیریت كسب و كار در  يها ستميس يساز ادهيپ يارزیابي چالشها(، 8022توالیي ) اله، سجاد شکوهيار و روح آتوسا آذري .47

: ، دومين كنفرانس بين المللي چالشهاي نوین در مدیریت و كسب و كار، اردبيلسازمان )مطالعه موردي: شركت مخابرات(

85/1/4987. 

جوانان  يبرا ياجتماع يشبکه ها داتیفرصت ها و تهد يپژوه ندهیآ"(، 8022) انوشيطوط درضايو حم يزهرا صباغ ،یياله تولّا روح .41

اطالعات و  يفناور کردیبا رو رانیا ياسالم يجمهور يپژوه ندهیآ يكنفرانس مل ني، دوم"(ندهیچرخه آ کي)با استفاده از تکن

 .8022خردادماه  85 ،يبهشت ديدانشگاه شه يالملل نيب يشهایارتباطات، تهران: مركز هما

برند در  تیریمد تي(  در موفقBI) يچشم انداز هوش تجار يابیارز(، 8022ه توالیي، شهربانو تاج ميري و محمد تاج ميري )روح ال .45

 .8022خردادماه  41مهندسي صنایع، مركز همایش هاي بين المللي صدا و سيما:  ، كنفرانس بين المللي مدیریت، اقتصاد وسازمان ها

هاي كيفي براي ایجاد اقيانوس آبي در سازمان  ضرورت تشکيل حلقه(، 8022تاج ميري ) والیي و محمدته تاج ميري، روح الشهربانو  .41

 .8022خردادماه  47یت و حسابداري، مركز همایش هاي تالش تهران: ، چهارمين كنفرانس ملي مدیرها

دانش بر عملکرد كاركنان شركت برق  ميتسه ندیفرآ ريتاث زانيم ي(، بررس8020) يو سحر محبت يزهرا مالداود ،یيروح اله توال .42

 42و  41دانش، تهران:  تیریمد يالملل نيكنفرانس ب نيو اول يكنفرانس مل نيمتوازن، هفتم يازيكارت امت کردیاستان گلستان با رو

 .8020بهمن 

 انشیرا يريبکارگ يو راهکارها يرقابت يها تیمز ي(، بررس8020پورعلم ) يكرم نيرحسيام ،يشمس آباد اليل دهيس ،یيروح اله توال .09

دانشگاه شهد  يالملل نيب يشهایاطالعات، مركز هما يفناور يكنفرانس راهبردها و راهکارها نيتهران: اول ک،يدر تجارت الکترون يابر

 .8020اسفند  82: يبهشت

 يدر حوزه فضا انهیمل انسان و راتعا ياخالق يمولفه ها یيو شناسا ي(، بررس8020) يو آرام محمد يفرهاد میمر ،یيروح اله توال .08

 .8020بهمن  42: راهکارها و چالش ها تیریمد يالملل نيكنفرانس ب ني: دومرازيش ،يمجاز

در سازمان  يابر انشیرا يريبکارگ يها سکیر ليو تحل یي(، شناسا8020) يو روناک مدرس يريشب نيسولماز حس ،یيله توالاروح  .04

 .8020اسفند  82: عیصنا يو مهندس تیریمد يالملل نيها، تهران: كنفرانس ب

سازمان، تهران:  يهوشمند ساز کردیبا رو کي(، توسعه سالمت و رفاه الکترون8020) دپوريو پرنا سع يقيحق حانهیر ،یيروح اله توال .00

 ..8020اسفند  1و  7: دانشگاه تهران يها شیمركز هما ت،یریمد يها کيابزار و تکن يالملل نيكنفرانس ب

 يالملل نيتهران: كنفرانس ب ،يدر بهبود روابط مشتر ياجتماع ي(، نقش شبکه ها8020مطلق ) يارشتناب زيو كامب یيتوالروح اله  .02

 .8020اسفند  1و  7: دانشگاه تهران يها شیمركز هما ت،یریمد يها کيابزار و تکن

 يكنگره مل نياول ،ياقتصاد مقاومت شرفتيتوسعه و پ ريدر مس ياسالم -يرانیفرهنگ ا ري(، تاث8020) يو رضا كاشف یيروح اله توال .07

 .3121بهمن  82و  82: كنگره يپژوهش-يچاپ در مجموعه مقاالت علم يگواه ،ياقتصاد مقاومت
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اقتصاد  يكنگره مل نيتهران: اول ،ياقتصاد مقاومت رامونيمختلف پ يها دگاهیبر د ي(، مرور8020و الهام آزاد ) یيروح اله توال .01

 .3121بهمن  82و  82: مايصدا و س يالملل نيب يشهایمركز هما ،يمقاومت

 نيخلق و اكتساب دانش، تهران: اول ندیبر فرآ تيفيك تیریمد يها ستميس ريتأث ي(، بررس8020) یيو روح اله توال اريسجاد شکوه .05

 .8020دیماه  5و  1، )ع(يدانشگاه امام عل يها شیمركز هما ،يجهاد کردیدانش با رو تیریمد يكنفرانس مل

وزارت  يدانش در هاب هاي پژوهش و فناور يشبکه ها يابعاد سه شاخگ يدیيتا يعامل ليو تحل ي(، بررس8020) یيروح اله توال .01

 .8020دیماه  5و  1، )ع(يدانشگاه امام عل يها شیمركز هما ،يجهاد کردیدانش با رو تیریمد يكنفرانس مل نينفت، تهران: اول

39. "Developing a Model of Knowledge Networks in Organizations-Case Study: Petroleum Industry 

of I.R.Iran", International Journal of Social Science and Humanity (IJSSH), ISI Journal, Vol. 2, 

No. 5, September 2012, Singapore. 

40. "Knowledge networks creation as a tool for managing knowledge in organizations; case study: 

petroleum industry of I.R.Iran", International Conference on Management Technology and 

Science-ICMTS 2011,Dubai,ISI Proceeding, Management Technology and Science, Volume 45, 

IACSIT Press, 2012. 
41. "Review different knowledge strategy models and designing a new model", international 

conference on innovation, management and service- ICIMS 2011,ISI Proceeding, Singapore. 

42. "A process model for implementing knowledge management", international conference on 

innovation, management and service- ICIMS 2011, ISI Proceeding, Singapore. 

43. "A Practical Framework for Documentation of Experience and Knowledge Acquisition of Experts 

in Organizations", 26nd - 28rd November 2010 ICBER 2010,ISI Proceeding,  Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

و  رتيبص ISCترویجي و -علمي مجله، يفرهنگ يدانش در سازمان ها تیریمد يضرورت ها و كاركردها(، 8012روح اله توالیي ) .22

 .72تا  08، صص 87شماره  ،هفتم ، سال8012بهار  ،ياسالم تيترب

یش بين المللي نفت، ، چهاردهمين هما8012اردیبهشت  09و  42ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژي دانش در صنعت نفت،  .27

 .گاز و پتروشيمي: پژوهشگاه صنعت نفت

 .، همایش ملي مدیریت علوي؛ دانشگاه پيام نور8011، "ضوابط عمومي انتخاب و انتصاب مدیران در مدیریت علوي" .21

مفقوده حلقه ، نخستين همایش ملي همياري ملي 8011، "نقش همياري در بهينه سازي و اصالح الگوي مصرف در بخش انرژي .25

 .توسعه پایدار

بهمن  84و  88، "مستندسازي تجربيات خبرگان، گامي مهم در مدیریت دانش؛ موردكاوي: صنعت نفت جمهوري اسالمي ایران" .21

 .، دومين كنفرانس ملي مدیریت دانش8011

فرانس ملي مدیریت ، دومين كن8011بهمن  84و  88، "طراحي و استقرار سيستم اطالعاتي مدیریت تجربيات خبرگان صنعت نفت" .22

 .دانش

، 8011دي  41، "كاوي: صنعت نفت كشورتجزیه و تحليل ابعاد مزیت رقابتي در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انساني مورد " .79

 .همایش بين المللي مدیریت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياست ها و بهترین تجربه ها

، همایش بين المللي 8011دي  41، "جمهوري اسالمي ایرانش در صنعت نفت درآمدي بر شناخت مدل مطلوب فراگرد مدیریت دان" .78

 .مدیریت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياست ها و بهترین تجربه ها

، همایش بين المللي 8011دي  41، "بررسي كاربرد مدیریت تفاوتهاي فردي در جذب، بکارگيري و ارتقاء منابع انساني صنعت نفت" .74

 .اني در صنعت نفت؛ سياستها و بهترین تجربه هامدیریت منابع انس

، نخستين 8011مهر  80و  84، "هاي سطح ملي رهبري در رهبري امام خميني)ره( با رویکرد تحليل محتوا استخراج شاخصه" .70

 .همایش ملي بررسي ابعاد رهبري امام خميني)ره(، دانشگاه پيام نور
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، اولين همایش ملي دولت الکترونيک و ارتقاء نظام اداري 8015اسفند  82، "دان با آنتاملي بر دولت الکترونيک و ابعاد تعامل شهرون" .72

 .كشور

، اولين همایش ملي توسعه 8015دي  2و  0، "بررسي نقش بنگاه هاي كوچک و متوسط در توسعه فعاليت هاي اقتصادي كشور" .77

 .فعاليت هاي اقتصادي ، دانشگاه پيام نور

، همایش ملي روش شناسي تحقيق در مدیریت و رهبري 8015خرداد  49، "شناخت مدیریت اسالميارائه الگویي جامع براي " .71

 .اسالمي ، دانشگاه تهران

 .به سوي مرجعيت علمي، دانشگاه امام صادق)ع(، همایش ملي 8011خرداد  42، ")ع(مرجعيت علمي و رسالت دانشگاه امام صادق" .75

پژوهشکده مطالعات فرهنگي  ،، همایش ملي سيره سياسي پيامبر اعظم)ص(8017سفند ا 4، "ساختار قدرت و نظام اداري در مدینه" .71

 .و اجتماعي وزارت علوم و دانشگاه امام صادق)ع(

 .، اولين همایش رمضان دانشگاه امام صادق)ع(8017،  "اداره بيت المال در سيره پيامبر اعظم)ص(" .72

 .، وزارت دفاع و پشتيبانيسيره دفاعي پيامبر اعظم)ص(، همایش ملي 8012، "بحران در سيره پيامبر)ص( مدیریت" .19

 

 

 :( پروژه های پژوهشی9

امام ، كارفرما: دانشگاه جامع آن یشیآزما یاجرااکتساب دانش خبرگان و  یروش بوم نیوتدمدیر پروژه،  .8

 .8025حسين)ع(، سال اجرا: 

چالش  رفع یدر راستا یکاربرد شنهاداتیپ هیشناخت سازوکارها و نظامات دانش و پژوهش و ارامدیر پروژه،  .4

 .8021-25كارفرما: دانشگاه جامع امام حسين)ع(، سال اجرا: ، اهآن یشرویپ ییاجرا یها

معتبر  یرتبه بند ینظام ها در( )عنیدانشگاه جامع امام حس گاهیجا ارتقاء یبرنامه ها نیتدو، مجري پروژه .0

 .21-8027حسين)ع(، سال اجرا: ، كارفرما: دانشگاه جامع امام  دانشگاه ها

، كارفرما: مركز مطالعات و برنامه یجهاد تیریمرتبط با حوزه مد یرساختیز یپژوهش ها یتدو، مجري پروژه .2

 .21-8027ریزي شهر تهران، سال اجرا: 

 یکارشناس یلیدر مقطع تحص یجهاد تیریرشته مد یشنهادیپ یسرفصل ها نیو تدو یبررس، مجري پروژه .7

 .8027، كارفرما: مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران، سال اجرا: وستهیارشد ناپ

موسسه حسابرسي مفيد ، كارفرما: کشور ینهادهای عموم برای رپردازییراهبردی تصو تیریمد، مجري پروژه .1

 .8027 الي 8022 سال اجرا:راهبر، 

 ینهادهای عموم برایشناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی ، پروژه همکار اصلي .5

 .8027الي  8022، كارفرما: موسسه حسابرسي مفيد راهبر، سال اجرا: کشور

امام حسين)ع(، سال جامع ، كارفرما: دانشگاه جامع مدیریت اسالمی نشست های راهبردی نقشه، مجري پروژه .1

 .8022اجرا: 

 یبرا یمجاز یدر فضا یاجتماع یشبکه ها یدهایفرصت ها و تهد لیو تحل ییشناسا، مجري پروژه .2

 .8022الي  8020ي، سال اجرا: بهشت ديشه ، كارفرما: معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاهانیدانشجو
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نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم  و ساختار سازمانی تدوین برنامه راهبردی، مجري پروژه .89

ي، سال اجرا: بهشت ديشه يدر دانشگاه علوم پزشک يمقام معظم رهبر يندگینهاد نما، كارفرما: پزشکی شهید بهشتی

8020- 8022. 

تهران، ، كارفرما: مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر مدیریت جهادی یمفهوم و تولید ادبیات نظری، مجري پروژه .88

 .8020سال اجرا: 

، كارفرما: مدیریت توسعه منابع انساني و استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران طراحی، مجري پروژه .84

 .8024الي  8029، سال اجرا: شركت ملي گاز ایران

، كارفرما: طراحی و مهندسی شمس عمرانمدیریت دانش در شرکت  پیاده سازیو  طراحی، مجري پروژه .80

 .8024الي  8028وزارت دفاع، سال اجرا: شمس عمران  يو مهندس يطراح شركت

، فاز صفر طراحی و استقرار مدیریت دانش در سطح وزارت نفت و شرکتهای تابعه مطالعات، مجري پروژه .82

 .8029ي، سال اجرا: انرژ يالملل نيموسسه مطالعات بكارفرما: 

 نيموسسه مطالعات ب، كارفرما: یانرژ یالملل نیو استقرار مدیریت دانش در موسسه مطالعات ب طراحی، مجري پروژه .87

 .8028الي  8029ي، سال اجرا: انرژ يالملل

 نيموسسه مطالعات ب، كارفرما: CNPCفرایندهای مدیریت منابع انسانی در شرکت ملّی  نفت  چین بررسی، پروژه مدیر .81

 .8012ي، سال اجرا: انرژ يالملل

ي، سال اجرا: انرژ يالملل نيموسسه مطالعات ب، كارفرما: نفت و گاز پارسنظام جامع مدیریت استعدادها در شرکت  طراحی .85

8012. 

 نيموسسه مطالعات ب، كارفرما: ساخت و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت نفت و گاز اروندان طراحی؛، مجري پروژه .81

 .8012ي، سال اجرا: انرژ يالملل

، كارفرما: شانیو شاگردان نزدیک ا انیاطراف تی)ره( به روا ینیحضرت امام خم یابعاد رهبر یبررس، پروژهمجري  .82

 .8011، سال اجرا: دانشگاه پيام نور)واحد خمين(

دانشگاه ، كارفرما: )ره(ینیحضرت امام خم یو طبقه بندی آثار معتبر علمی در خصوص ابعاد رهبر معرفی، مجري پروژه .49

 .8011، سال اجرا: حد خمين(پيام نور)وا

، انيجيموسسه مصرف بس، كارفرما:کشور انیجیموسسه مصرف بس یبرنامه راهبرد بازنگری استاد و همکار اصلي پروژه، .48

 .8015سال اجرا: 

 .8015، سال اجرا: جيبس قاتيسازمان مطالعات و تحق، كارفرما:راهبردی هیئت رزمندگان اسالم برنامه، پروژه همکار اصلي .44

معاونت منابع انساني ، كارفرما:صنعت نفتارشد مدیران نفر از  21مستندسازی تجارب  ناظر و عضو كميته راهبري پروژه، .40

 .8015الي  8017، سال اجرا: وزارت نفت

، کارشناسان خبره شرکت ملی نفت ایراننفر از   21مستندسازی تجارب  ناظر و عضو كميته راهبري پروژه، .42

 .8015الي  8011، سال اجرا: انساني وزارت نفت معاونت منابعكارفرما:

معاونت ، كارفرما:نکارشناسان خبره شرکت ملی گاز ایرانفر از   21مستندسازی تجارب  ناظر و عضو كميته راهبري پروژه، .47

 .8011الي  8011، سال اجرا: منابع انساني وزارت نفت

، سال امام صادق)ع( دانشگاه قاتيمركز تحق، كارفرما: جیمقاومت بس یروین یپژوهش یها تیاولو ییشناسا، مجري پروژه .41

 .8011اجرا: 
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 .8011، سال اجرا: معاونت ط.ب.ب ناجا يكاربرد قاتيدفتر تحق، كارفرما: بحران یانتظام تیریمد، مجري پروژه .45

 .8011ال اجرا: ، سرانیهالل ا يموسسه آموزش عال، كارفرما: هالل احمر استان تهران یراهبرد برنامه، پروژه همکار اصلي .41

 .8017، سال اجرا: مع ط.ب.ب ناجا، كارفرما: ناجا یجامع آمار نظام، پروژه همکار .42

 .8012، سال اجرا: انيجيموسسه مصرف بس، كارفرما: کشور انیجیموسسه مصرف بس یبرنامه راهبرد، پروژه همکار .09

 

 

 

 دانشگاهی: های پایان نامهراهنمایی و مشاوره ( 11
 ،مطهرمحمدرضا  ، دانشجو:"مستندسازي تجربيات خبرگان، مطالعه موردي صنعت دفاعي كشور يالگو يطراح " استاد راهنما، .8

 سال دفاع: در حال اجرا. ،جامع امام حسين)ع(دانشگاه ، (PhDدكتري تخصصي )مقطع 

 سیاو ، دانشجو:"بزرگ پروژه محور يدر شركت ها يسازمانراهبردي عملکرد  مدیریت يبوم يالگو يطراح " استاد راهنما، .4

 سال دفاع: در حال اجرا. ،جامع امام حسين)ع(دانشگاه ، (PhDدكتري تخصصي )مقطع  ،ديگلسف يتراب

با استفاده از متدولوژي سيستم هاي نرم  4.9طراحي مفهومي و عملياتي نسل جدید سيستم مدیریت دانش" استاد راهنما، .0

(SSM)":دكتري تخصصي مقطع  ،فيلي مينا ، دانشجو(PhD) ،سال دفاع: در حال اجرا. ،دانشگاه آزاد اسالمي 

پياده سازي مدیریت دانش در شركت انتقال گاز ایران با استفاده از روش مدلسازي ساختاري  مدلطراحي " استاد راهنما، .2

 جرا.سال دفاع: در حال ا ،دانشگاه آزاد اسالمي، (PhD)دكتري تخصصي مقطع  ،فرزانه سلطاني، دانشجو: "ISMتفسيري 

 يآن در مراكز رشد دانشگاه ها ياثربخش يو سنجه ها کپارچهی تیریاطالعات مد ستميس يمدل مفهوم يطراح" استاد راهنما، .7

سال دفاع: در  ،دانشگاه آزاد اسالمي، (PhD)دكتري تخصصي مقطع  ،نهال اعرابي، دانشجو: "كشور 7كالن منطقه  يعلوم پزشک

 حال اجرا.

 يمقطع كارشناس ،، دانشجو: فریبا قرباني رناني"ياجتماع يها رسانه قیبه برند بانک از طر يوفادار يبررس " استاد راهنما، .1

 .درحال اجراسال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد

مقطع  ،زهرا شموشکي، دانشجو: "دانش تیریعملکرد مد يارزش اقتصاد يريجهت اندازه گ يارائه مدل مفهوم" استاد راهنما، .5

 .در حال اجراسال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يكارشناس

در شركت لوله  داریپا نيتام رهيدر زنج داریكننده پا نيانتخاب تام يبرا يريگ ميتصم بانيمدل پشت کیارائه  " استاد راهنما، .1

در سال دفاع:  ،تهران(،  الکترونيک)واحد  يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،، دانشجو: محمدرضا دانياري"اهواز يساز

 .حال اجرا

 ينظرعباس ، دانشجو: "يبریو دفاع سا تيامن نیبر اساس دكتر داریپا يبریسا ستمينقشه اكوس يطراح " راهنما، استاد .2

 .در حال اجراتهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،يساقی

ارشد، دانشگاه آزاد  يمقطع كارشناس ،الميرا شاه صنم، دانشجو: "كاربرد اینترنت اشياء در شركت همراه اول " راهنما، استاد .89

 .8025تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق ياسالم

نجم حيدر )از ، دانشجو: " ق عدالت اجتماعي در شركت نفت ميسان عراقبررسي تاثير دولت الکترونيک بر تحق" استاد راهنما، .88

 .8025 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،كشور عراق( 

ارشد،  يمقطع كارشناس ،محمد ميالد احمدي، دانشجو: "بررسي كاربردهاي مدیریت دانش در بازي كاري" استاد راهنما، .84

 .8025 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریدانشکده مد



 52 از 19 صفحه

 

مقطع  ،زینب كریمي، دانشجو: "بر عملکرد سازمان  يريگ ميدانش و سبک تصم تیریمد ريتاث يبررس " استاد راهنما، .80

 .8025 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يكارشناس

 ، دانشجو:"شده يزیدانش در سازمان با استفاده از مدل رفتار برنامه ر يعوامل موثر بر رفتار پنهان ساز " استاد راهنما، .82

 .8025 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،احمدي روشنک

 يخدمات كاربرد نيدر شركت تام ITIL يساز ادهيپ ندیدانش در فرآ تیریتوسعه مد يبرا یيارائه راه حل ها" استاد راهنما، .87

سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،يبختيارفاطمه ، دانشجو: "نيكاسپ

 .8025تابستان 

، دانشجو: حدیث "شركت فوالد خوزستان نيتام رهيزنج تیریافزوده در مد تيواقع يفناور يكاركردها يبررس" راهنما، استاد .81

 .8021پایيز تهران(، سال دفاع:  يکي)واحد الکترون يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،حاتميان زاده

، "يپارس جنوب يانرژ يدر منطقه آزاد اقتصاد عیصنا ازيمورد ن يکیالکتر يانرژ يابیبازار ياستراتژ نیتدو" راهنما، استاد .85

 .8021پایيز تهران(، سال دفاع:  يکي)واحد الکترون يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،اكبر دادستانيدانشجو: 

 ميتصم کيبا استفاده از تکن ياجتماع نيشناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي در سازمان تام" راهنما، استاد .81

 يکي)واحد الکترون يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،مرضيه ضيایي، دانشجو: "MCDMچند شاخصه  يها يريگ

 .8021پایيز تهران(، سال دفاع: 

معصومه ، دانشجو: "رانیدر ا یيمواد غذا عیصنا نيتام رهيدر زنج RFID يساز ادهيپ يها تیاثرات و محدود " راهنما، استاد .82

 .8021تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،كسایي

 يساز مدل طيمحور در مح پروژه يها دانش در سازمان تیریمد يها ياستراتژ نیبه منظور تدو یيارائه الگو " راهنما، استاد .49

ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،مهدي كالهي، دانشجو: "(يشركت عمران کی: ي)مطالعه مورد( AMOS) يمعادالت ساختار

 .8021تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يآزاد اسالم

 يهوشمند كسب و كار در سازمان ها يها ستميعوامل موثر بر رشد و توسعه س تیاولو نييو تع یيشناسا " راهنما، استاد .48

 يمقطع كارشناس ،محمدعلي شفاعت، دانشجو: "هوشمند يريگ ميتصم بانيپشت ستمياطالعات با استفاده از س يبر فناور يمبتن

 .8021تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم

 يرفتار يالگو ها صيو تشخ يريهوشمند به عنوان حسگر جهت اندازه گ لیموبا يكاربردها یيو شناسا يبررس" راهنما، استاد .44

تهران(، سال  يکي)واحد الکترون يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،يعتیشر يحامد خسروان دي، دانشجو: س"كاربران

 .8021تابستان دفاع: 

 تيقابل نييشده در بورس جهت تع رفتهیپذ يميپتروش يها شركت يو عملکرد نسب یيكارا يابیارز" راهنما، استاد .40

ارشد، دانشگاه آزاد  يمقطع كارشناس ان،یدريح می، دانشجو: مر"(DEA)ها  داده يپوشش ليتحل کردیو توسعه با رو يگذار هیسرما

 .8027زمستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق ياسالم

بانک  ي)مطالعه مورد ياجتماع يبر شبکه ها يمبتن يبانکدار يتکنولوژ رشیجهت پذ يآمادگ زانيسنجش م" راهنما، استاد .42

تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،يمی، دانشجو: معصومه كر"(انيپارس

 .8027زمستان 

: يمطالعه مورد ،يجهاد تیریمد يساز ادهيدر پ يسازمان يو ارتباط ياطالعات يها ستمينقش س يليتحل يبررس" راهنما، استاد .47

سال  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: زهرا صباغ"تهران يشهردار

 .8027زمستان دفاع: 
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، دانشجو: "از پارسدر شركت نفت و گ اريآموزش س يمحتوا ديتول يو روشها يمدل مفهوم نييو تب يبررس" استاد راهنما، .41

 .8027زمستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،يفاطمه صمد

، "ياستفاده از روش معادالت ساختار با لیبر موبا يمبتن يابیبازار رشیعوامل مؤثر بر پذ يبند و رتبه یيشناسا " استاد راهنما، .45

زمستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،روناک مدرسيدانشجو: 

8027. 

 يها مارستانياز ب يکی: يمطالعه مورد ک؛يسالمت الکترون رشیموثر در پذ يا نهيو سنجش عوامل زم نييتب" راهنما، استاد .41

 ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد ي)از كشور عراق(، مقطع كارشناس ي، دانشجو: زهراء الدب"شهر تهران 

 .8027زمستان سال دفاع:  ،يبهشت

، "يساز هيدر صنعت خودرو با استفاده از روش شب يتقاضا و كنترل موجود ينيب شيپ يبرا يمدل يطراح" راهنما، استاد .42

 .8027تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس نان،يانیدانشجو: رضا كاو

، دانشجو: "يدر زنجيره تامين قطعه ساز خودرو با استفاده از روش شبيه ساز يبهبود سيستم كنترل موجود" راهنما، استاد .09

 .8027تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتيتحق)واحد علوم  يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يخانلو، مقطع كارشناس نيحس نيشاه

، "مدل سازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجيره تامين چابک در صنعت نفت و گاز" راهنما، استاد .08

 .8027تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،يمیكر میدانشجو: مر

در  يساز هيو چرخه عمر محصول با استفاده از شب يبا درنظر گرفتن بازساز يمدل كنترل موجود يطراح" راهنما، استاد .04

تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،يری، دانشجو: سودابه حر"صنعت خوردو

 .8027تابستان 

در بانک  يارتباط با مشتر تیریمد يبانک ها به منظور اثربخش انیمشتر يخوشه بند رندهيادگی ستميارائه س" راهنما، استاد .00

 .8027تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمطلق، مقطع كارشناس زي، دانشجو: كامب" نيقوام

 يشهر تهران جهت پياده سازي سيستم مدیریت اجتماع يو خصوص يدولت يآمادگي بانک ها زانيسنجش م" راهنما، استاد .02

ارشد، موسسه عالي آموزش و پژوهش  يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: سمانه فارس"عوامل موثر بر آن نييارتباط با مشتري و تع

 .8027تابستان مدیریت و برنامه ریزي، سال دفاع: 

 ديدانشگاه شه انیدانشجو يبرا اريآموزش س يساز ادهيپ يا نهيها و عوامل زم رساختیز يليتحل يبررس"، استاد راهنما .07

 .8027تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يريالسادات م ني، دانشجو: نگ"يبهشت

سازمان  ي)مطالعه مورد يدولت يها در سازمان ها تيفعال يعوامل مؤثر بر برون سپار يو رتبه بند یيشناسا" راهنما، استاد .01

تهران(،  يکي)واحد الکترون يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ان،يخالق ي، دانشجو: هاد"كشور( يزیو برنامه ر تیریمد

 .8027تابستان سال دفاع: 

 ياه  پارک ي)مطالعه مورد يعلم و فناور يها دانش در پارک يها شبکه يساز ادهيچارچوب پ يو طراح يبررس "، استاد راهنما .05

 .8022پایيز سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،محمد حق بين، دانشجو: "استان تهران( يعلم و فناور

مقطع  ،يمیكر ي، دانشجو: عل"يبر شبکه اجتماع يمبتن يبانکدار رشیپذ يبانک برا يسنجش آمادگ" استاد راهنما، .01

 .8022پایيز سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يكارشناس

 يخدمات فناور يبرون سپار يدر پروژه ها مانکارانيانتخاب پ يبرا يفاز ميتصم بانيپشت ستميس يطراح"، راهنما استاد .02

 .8022پایيز سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: الهه معدنچ"اطالعات

، "آرمان يو اعتبار ي: موسسه ماليكسب و كار در سازمانها، مطالعه مورد يبلوغ هوشمند زانيم يابیارز "، راهنما استاد .29

 .8022تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يمهرسا موسو دهيدانشجو: س
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عمل  هینظر يبا استفاده از مدل رفتار رانینفت ا ياطالعات سبز در شركت مل يفناور تيمقبول زانيم ليتحل"، استاد راهنما .28

 .8022تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: احسان قره خان"يمنطق

 يازيكارت امت کردیبا رو يعملکرد سازمان يبر رو BOARDاطالعات بورد  ستميس يساز ادهيپ ريتاث يبررس"، راهنما استاد .24

 ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: غزاله كوصدق"(ديام نگیزيل شركت )مورد مطالعه : BSCمتوازن 

 .8022تابستان سال دفاع: 

عملکرد بانک با استفاده از روش  يبانک( بر رو نترنتی)ا کيالکترون يخدمات بانکدار يريبکارگ ريتاث يبررس"، راهنما استاد .20

 ديارشد، دانشگاه شه ي، دانشجو: فرنوش پاداش پور، مقطع كارشناس"شهر تهران( اني)مورد مطالعه: بانک پارس يفاز سيتاپس

 .8022تابستان سال دفاع:  ،يبهشت

 نيا حميد مرتضي، دانشجو: "(اطالعات بانک انصار يصنعت فن آور يمطالعه مورد) ریخطرپذ يگذار هیسرما سکیر يابیمدل ارز يطراح "، استاد مشاور .22

 .8021زمستان سال دفاع:  ،دانشگاه جامع امام حسين)ع(، (PhDدكتري تخصصي )مقطع  ،

، (PhD) دكتري تخصصيمقطع  ،رفتاحيم يمهد ديس، دانشجو: "متقابل نفت  عيب يدانش در قراردادها تیرینظام جامع مد يطراح "، استاد مشاور .27

 سال دفاع: در حال اجرا. ،دانشگاه عالمه طباطبائي

مقطع  ،ميالد سينا، دانشجو: "يريتفس-يساختار کردیبا رو رانیا انيبن دانش يها دانش در شركت تیریطراحي الگوي استقرار مد " استاد مشاور، .21

 .8025تابستان سال دفاع:  ،امام صادق)ع(دانشگاه  تیریمدمعارف اسالمي و ارشد، دانشکده  يكارشناس

و  تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،بهاره خدایي، دانشجو: "يسازمان نيب ياطالعات بر همکار يفناور يمعمار ريتأث يبررس " استاد مشاور، .25

 .8025تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يحسابدار

 يمقطع كارشناس ،اميريبهروز ، دانشجو: "COBIT ارزیابي سطح بلوغ حاكميت فناوري اطالعات شركت توانير بر مبناي چارچوب " استاد مشاور، .21

 .8025تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد

ابراهيم ، "يدانشگاه آزاد اسالم يکي:واحد الکترونيمطالعه مورد يريادگیدر آموزش و  ياجتماع انشینقش را يبند تیو اولو یيشناسا " ،مشاور استاد .22

 .8025تابستان تهران(، سال دفاع:  يکي)واحد الکترون يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،خورش

بر ایجاد مزیت رقابتي پایدار در حمل و نقل عمومي شهر تهران با رویکرد معادالت ساختاري )مطالعه  يفکر يها هیسرما ريمطالعه تاث " ،مشاور استاد .79

 .8025تابستان تهران(، سال دفاع:  يکي)واحد الکترون يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس ،، فرشاد تقدیري"موردي متروي تهران(

ارشد،  يمقطع كارشناس ،اتابک مينس، دانشجو: "يشبکه ا ليتحل کيبا استفاده از تکن يهوش تجار يها ستميس يریكاربرد پذ يابیارز " استاد مشاور، .78

 .8021تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریدانشکده مد

مقطع  ،يفيمحمدصادق كشاورز ص، دانشجو: "كوثر يموسسه اعتبار انیمشتر ياز سو لیبر موبا يمبتن يبانکدار رشیعوامل موثر بر پذ " استاد مشاور، .74

 .8021تابستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يكارشناس

مقطع  ،آرام محمدي، دانشجو: "(ديام نگیزي: شركت لي)مطالعه مورد لیموبا يهوش تجار يها ستميس رشیسنجش عوامل موثر بر پذ " استاد مشاور، .70

 .8027زمستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يكارشناس

مریم ، دانشجو: "يسازمان يچابک دگاهیاز د يرقابت تیاطالعات  بر مز يفناور ریانعطاف پذ رساختیو ز يهوش تجار ريتاث يبررس " استاد مشاور، .72

 .8027زمستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،فرهادي

 يمقطع كارشناس ،مهران زند، دانشجو: "با در نظرگرفتن مواد خام چندگانه يسلول ديتول ستميس يکربنديپ يبرا ياضیمدل ر يطراح " مشاور، استاد .77

 .8027زمستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم

ارشد،  يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: مائده نادر"يفاز QFD کيبا استفاده از تکن کيلجست يها ياستراتژ نیتدو يبرا يمدل يطراح" مشاور، استاد .71

 .8027زمستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يدانشگاه آزاد اسالم

ارشد، دانشگاه  ياول، مقطع كارشناس يآشور يزمان ني، دانشجو: نگ"يهمبسته بر برون سپار يها نهیو هز تيفيزمان، ك ريتاث يبررس" مشاور، استاد .75

 .8027زمستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يآزاد اسالم

مقطع  ،بهروز اميري، دانشجو: " COBIT برمبناي چارچوب ريفناوري اطالعات شركت توان تيارزیابي سطح بلوغ حاكم يطراح" استاد مشاور، .71

 .8027زمستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يكارشناس

 ،يسادات فاطم الي، دانشجو: ل"تهران ي: شهرداريدر سازمان، مطالعه مورد يجهاد تیریعملکرد مد يابیارز ياطالعات ستميس يطراح" استاد مشاور، .72

 .8027زمستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس
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 ،شبيريحسين سلماز ، دانشجو: "يعمل منطق هینظر يبا استفاده از مدل رفتار يهوش تجار رشیبر پذ رگذاريتاث يعوامل انسان يابیارز " استاد مشاور، .19

 .8027زمستان سال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس

ارشد،  يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: محبوبه افتخار"کيژنت تمیتوسط الگور ديتول يزیر در برنامه ایپو يسلول ديو حل مسئله تول يمدلساز" مشاور، استاد .18

 .8027تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يدانشگاه آزاد اسالم

 می، دانشجو: مر"يساز هيشب کيبا استفاده از تکن يو مال يخودرو در ابعاد فن بکيدر بهبود عملکرد س يروش تاگوچ يكاربردها يبررس" مشاور، استاد .14

 .8027تابستان تهران(، سال دفاع:  قاتي)واحد علوم تحق يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يمقطع كارشناس فه،يخل

، "تلیو را رانسلیهمراه اول، ا يدر شركتها ي: مطالعه مورديفاز يغربالساز کردیاز خدمات تلفن همراه با رو انیمشتر تیسنجش رضا" مشاور، استاد .10

 .8022سال دفاع: زمستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ه،ینفر تايدانشجو: ب

مقطع  ،يقم يرانی، دانشجو: نغمه ا"رانی: شركت مخابرات ايعملکرد، مطالعه مورد يابیارز ستميس يساز ادهيپ يبرا يسنجش بلوغ سازمان" مشاور، استاد .12

 .8022سال دفاع: زمستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يكارشناس

 نیري: محصوالت شركت شيمطالعه مورد ؛يفاز يبا استفاده از مدل كانو یيغذا عیاز محصوالت صنا انیمشتر تیرضا زانيسنجش م" مشاور، استاد .17

 .8022سال دفاع: زمستان  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،يجورد انيفرشته محسن دهي، دانشجو: س"عسل

 ا،يكرامت ن جهی، دانشجو: خد": بانک ملتي؛ مطالعه موردSCRM يارتباط با مشتر ياجتماع تیریمد رشیپذ يبرا يسنجش آمادگ" مشاور، استاد .11

 .8022سال دفاع: زمستان  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس

 ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: آتوسا آذر"مخابرات عیدر صنا يهوش تجار يساز ادهيپ يرساختهایز يابیارز"،استاد مشاور .15

 .8022تابستان سال دفاع: 

موسسه مطالعات بين المللي انرژي  :مطالعه موردي -طراحي راهبردهاي فرهنگي موفقيت مدیریت دانش در سازمانهاي ایراني" ،استاد مشاور صنعتی .11

 .8028 تابستان دانشجو: امين اميني، مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور تهران، سال دفاع:، "وزارت نفت

، مقطع بهلول اسماعيلي قالت، دانشجو: "بررسي تاثير سرمایه اجتماعي بر موفقيت مدیریت دانش در ستاد شركت ملي نفت ایران" ،استاد مشاور صنعتی .12

 . 8029 تابستان طباطبائي، سال دفاع:كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه 

دكتري مقطع  ،رضا خليلي، دانشجو: "مورد مطالعه شركت ملي نفت ایران : ارزیابي تطبيقي روند بروز بحرانها در منابع انساني "، استاد داور .59

 . 8022 پایيزسال دفاع:  ،پژوهشگاه شاخص پژوه، (PhD)تخصصي

سال دفاع:  ،الزهرا)س(ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،افسانه گلشني، دانشجو: "رانیدر ا يعوامل مؤثر بر مشاركت افراد در اقتصاد اشتراك يساز مدل " استاد داور، .58

 .8025تابستان 

ارشد،  يمقطع كارشناس ،زهرا تقوي، دانشجو: "كشور يدر صنعت بانکدار طيمح -سازمان -ياطالعات سبز با استفاده از چارچوب تکنولوژ يفناور رشیپذ " استاد داور، .54

 .8025تابستان سال دفاع:  ،الزهرا)س(دانشگاه 

تابستان سال دفاع:  ،الزهرا)س(ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،فرزانه برزگر، دانشجو: "ياتياطالعات در سازمان امور مال يفناور تيحاكم زانيم يابیارز " استاد داور، .50

8025. 

سال دفاع:  ،الزهرا)س(ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،مهسا صابریان، دانشجو: "اطالعات سبز يفناور يخبره جهت انتخاب استراتژ ستميس يطراح " استاد داور، .52

 .8025تابستان 

ارشد،  يمقطع كارشناس ،نژاد ي، دانشجو: نغمه همت"در سازمان کيمنظور توسعه دولت الکترون به اطالعات يفناور يها پروژه يبند تیجهت الو يارائه مدل " استاد داور، .57

 .8021تابستان سال دفاع:  ،الزهرا)س(دانشگاه 

ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،كشه ينيمب میمر، دانشجو: "اطالعات سبز يبلوغ فناور يابیبه منظور ارز يخبره فاز ستميس يساز ادهيو پ يطراح " استاد داور، .51

 .8027 زمستانسال دفاع:  ،الزهرا)س(

 .8027 زمستانسال دفاع:  ،الزهرا)س(ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،افروز بندر، دانشجو: "كشور ياطالعات سبز در صنعت بانکدار يبلوغ فناور يابیارز " استاد داور، .55

مقطع  ، سارا شفاهي، دانشجو: "حکمت ایرانيان الکترونيک، مطالعه موردي: بانکارزیابي عوامل مؤثر بر استفاده از معماري سرویس گرا در بانکداري  " استاد داور، .51

 .8027 تابستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يكارشناس

نگار ، دانشجو: "براي پيش بيني، تحليل و سنجش ورشکستگي شركتهاي فناوري اطالعات پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار BIاستفاده از مدل  " استاد داور، .52

 .8027 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ، سادات سعيدي نياسر

ارشد،  يمقطع كارشناس ،، دانشجو: سيد جعفر مرتضویان فارساني"ر كشو تجاري هايدر بانکمتمركز  بانکداري هاي تدوین استراتژي  نوسازي سامانه " استاد داور، .19

 .8027 تابستانسال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه

سال  ،يبهشت ديگاه شهارشد، دانش يمقطع كارشناس ،مهدي مهدوي یار، دانشجو: "رانیدر ا کيالکترون يكسب و كارها تيو عدم موفق تيعلل موفق يبررس" استاد داور، .18

 .8027 تابستاندفاع: 
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، دانشجو: "(رانیبرخط در ا دارانیكننده فرهنگ بر آن )خر لیتعد ريبا در نظر گرفتن تاث ياجتماع يدر شبکه ها کيتجارت الکترون دارانیرفتار خر يبررس " استاد داور، .14

 .8027 بهارسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يوسفی نیشهاب الد

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،فاطمه مهدي پور، دانشجو: "سنجش، ارزیابي و بهبود مستمر استراتژي مشاركت الکترونيک وبگاه انجمن صرع ایران" استاد داور، .10

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ، عطااله امدادي، دانشجو: "يمشتر جذب به منظور ينترنتیا يه فروشخرد يفروشگاه ها دكنندگانیرفتار بازد يابیارز" استاد داور، .12

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،آیت حسيني، دانشجو: "ينرم افزار يبرند در شركت ها ژهیارزش و يابیارز " استاد داور، .17

 ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،منصور پاكيزه منش، دانشجو: "و ابعاد آن  ياز عدالت سازمان يبر ادراک كل فناوري اطالعات ريتاث يبررس " استاد داور، .11

 .8022 زمستانسال دفاع: 

ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،شقایق سليماني، دانشجو: "رانداکیا ي: سازمان مورد بررسيعملکرد سازمان يبر رو ياجتماع ياستفاده از شبکه ها ريتأث " استاد داور، .15

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديشه

مقطع  ،يغفار ، دانشجو: فاطمه"يمنطق فاز کردیبا رو يابر انشیرا رشیجهت پذ يآمادگ زانيم يابیمؤثر بر ارز يها مؤلفه يبند تیو اولو يبررس ،یيشناسا " استاد داور، .11

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يكارشناس

سال  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يجهان دهي، دانشجو: سع"نیآنال دیخر طيوب بر رفتار مصرف كننده در مح يشناخت یيبایز راتيتاث " استاد داور، .12

 .8022 زمستاندفاع: 

سال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،نیفاطمه شهاب الد، دانشجو: "سازمان يبهره ور يدانش برارتقا تیریمد يها رمولفهيتاث زانيم " استاد داور، .29

 .8022 زمستان

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: احسان طاعت"يكاو داده کياستفاده از تکن باي بانک يكارتها رندگانیپذ يرفتار يالگوها یيشناسا " استاد داور، .28

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت

ارشد،  يمقطع كارشناس ،ينماز ثمي، دانشجو: م"دهندهبا استفاده از نگاشت خود سازمان يتاثير بانکداري الکترونيک بر تغيير رفتار مشتریان بانک يبررس " استاد داور، .24

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شه

 يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: سروش مسعود"يداده كاو کيبا استفاده از تکن کيالکترون پرداختي استفاده كننده گان درگاه ها يرفتار يالگوها یيشناسا " استاد داور، .20

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه

 ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ينيحس تیآ، دانشجو: "ركت چارگونش: يمورد مطالعهي؛ ارزنرم اف يركت هاشدر  دبرن ژهیارزش و يابیارز " استاد داور، .22

 .8022 زمستانسال دفاع: 

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،صفاجو تايآناه، دانشجو: "دانش  ميبر تسه يجانيهوش ه يمولفه ها ريتاث " استاد داور، .27

سال  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ، فاطمه فقاني ماكراني، دانشجو: " بخش بندي واكنش هاي رفتاري مشتریان در شبکه هاي اجتماعي" استاد داور، .21

 .8022 زمستاندفاع: 

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ، يسارا ذوالفقار، دانشجو: "چالوس  -مورد مطالعه: جاده كرج؛  يتصادفات جاده ا يو استخراج الگوها يخوشه بند " استاد داور، .25

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ، یيآوا يمهد ديس، دانشجو: "بانک ملت  يمطالعه موردیي ؛ پولشو یيشناسا ستميس يابیارز يبرا يچارچوب هیارا " استاد داور، .21

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت

 يمقطع كارشناس ،منصور پاكيزه منش، دانشجو: "بررسي تاثير فناوري اطالعات بر ادراک كلي از عدالت سازماني و ابعاد آن؛ مطالعه موردي: شركت الکتروژن" استاد داور، .22

 .8022 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه

 زمستانسال دفاع:  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،زیور كمالي، دانشجو: "مدارس هوشمند در دولت الکترونيک يالکترونيک يآمادگ يابیارز " داور، استاد .899

8022. 

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،آوایي سيد مهدي، دانشجو: "ارائه چارچوبي براي ارزیابي سيستم شناسایي پولشویي )مطالعه موردي: بانک ملت(" استاد داور، .898

 .8022 پایيزسال دفاع:  ،يبهشت

فریبا ، دانشجو: "(ازكوين تیوب سا يمطالعه مورد) يكانو فاز يبا الگو ينترنتیا يفروشگاه ها انیمشتر تیسنجش رضا يبر رو يداده كاو کيكاربرد تکن" استاد داور، .894

 .8022 پایيزسال دفاع:  ،يبهشت ديدانشگاه شهدانشکده مدیریت و حسابداري ارشد،  يمقطع كارشناس ، دهقان

دانشگاه دانشکده مدیریت و حسابداري ارشد،  يمقطع كارشناس ،سپيده ناصري، دانشجو: "ارزیابي نيازهاي مشتریان شركت هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت" استاد داور، .890

 .8022 پایيزسال دفاع:  ،يبهشت ديشه

بر اساس مدل اصالح شده  يو پزشک يشگاهیآزما يصيتشخ لیكننده وسا نيدر شركتهاي تام يارتباط با مشتر تیریمد ياطالعات ستميس تيموفق يابیارز" داور، استاد .892

 .8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يسبزو بای، دانشجو: فر"دلون و مک لين

ارشد، دانشگاه  يبروفر، مقطع كارشناس ري، دانشجو: ام"یت ریزش مشتریان در بيمه عمر با استفاده از داده كاوي مورد مطالعه )شركت بيمه سامان(مدیر" داور، استاد .897

 .8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديشه
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، "يسلسله مراتب ليدر سازمان با استفاده از روش تحل 9.4دانش  تیریمد يساز يدانش جهت جار تیریمد ستميس يانتخاب ماژول ها يبرا يارائه مدل " داور، استاد .891

 .8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديدانشگاه شه يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،يرام پناه مهيدانشجو: نع

، دانشجو: "ارائه چارچوبي براي سنجش رضایت از خدمات معامالت برخط در بازار سرمایه با استفاده از تركيب تکنيک داده كاوي و رویکرد كانوي فازي" داور، استاد .895

 .8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يمحمود قادر

سال  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،شيما اسدبيگي، دانشجو: "(NFC) کینزد دانيارتباط م  يناورف يساز ادهيجهت پ يارائه چارچوب"، استاد داور .891

 . 8022دفاع: تابستان 

خرید، نصب و راه اندازي  قراردادهاي نرم افزاري با رویکرد فازي : مطالعه موردي در قرارداد طراحي و پياده سازي سيستم خبره در مشاوره بيمه مسئوليت"، استاد داور .892

ERP 8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،سودابه سيف هاشمي، دانشجو: "شركت ملي صنایع مس ایران . 

وشيمي در جنوب ركت پترمطالعه یک شمورد ) ود كارایي شغليبهبكاهش فشارهاي رواني در محيط كار و  بره دكنن بغري فناوري هاي ترکار گير بتأثي"، استاد داور .889

 . 8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ساناز علویان قوانيني، دانشجو: "(انرای

 )سيار( سالمت بيمارستاني با رویکردالکترونيکي جهت پذیرش سيستم موبایل  شناسایي، بررسي و اولویت بندي مولفه هاي موثر بر ارزیابي ميزان آمادگي"، استاد داور .888

 . 8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،سارا دائمي عطاران، دانشجو: "منطق فازي )مطالعه موردي: بيمارستان قلب شهيد رجائي(

 يباطات و ادارات فناورتاطالعات و ار يمورد مطالعه: سازمان فناور كسب و كار و عملکرد سازمان ندیفرا تیریمد يساز ادهيبر پ يخارج طيمح ريتاث يبررس"، استاد داور .884

 . 8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،سيد حميدرضا توليت، دانشجو: "هرانت يشهردارمحور 

 ،جوارشک يسخ نيحس ريام ديس، دانشجو: "نیآنال ياجتماع يدر رسانه ها يتجار ينام ها غاتيتبل يمحتوا تيباالبردن سطح محبوب يمدل برا کیارائه "، استاد داور .880

 . 8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس

سال  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،آزاده برادران، دانشجو: "يفاز کردیدر سازمان با استفاده از رو تاطالعا يسطح ناب بودن فناور يابیارز"، استاد داور .882

 . 8022دفاع: تابستان 

ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،مجتبي شریفيان، دانشجو: "ارائه مدلهاي تركيبي براي پيش بيني رویگرداني مشتریان با بهره گيري از رویکردهاي تجميعي"، استاد داور .887

 . 8022ستان سال دفاع: تاب ،يبهشت ديشه

سال  ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يمراد نازی، دانشجو: پر"كسب وكار يتعامل يها ياطالعات و استراتژ يفناور يها ياستراتژ یيهمراستا"، استاد داور .881

 . 8022دفاع: تابستان 

دانشگاه  يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،يصفار راي، دانشجو: الم"يبراي استقرار موفق هوش رقابت يسازمان تيو قابل يآمادگ يابیارز"، داور استاد .885

 . 8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديشه

و  تیریارشد، دانشکده مد يمقطع كارشناس ،يالنيم دی، دانشجو: جاو"منابع سازمان يزیبرنامه ر يها ستميس تيبر موفق یيندگرایفرآ کردیرو ريتاث"، داور استاد .881

 .8022سال دفاع: تابستان  ،يبهشت ديدانشگاه شه يحسابدار

سال  ،صنعتي شریفدانشگاه  دانشکده مهندسي صنایع ارشد، ي، مقطع كارشناسسيده شراره باقریان، دانشجو: "ويپورتفول سکیر تیریمد يمتدولوژ يطراح "، استاد داور .882

 . 8022بهار دفاع: 

ارشد، دانشگاه  يشاد، مقطع كارشناس انی، دانشجو: ساغر پو"نی: بانک اقتصاد نويمطالعه مورد ان،یمصرف توسط مشتر کباریرمز  رشیعوامل موثر بر پذ"، استاد داور .849

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديشه

 ،يسامان يليخل ني، دانشجو: افش"انیاطالعات و ارتباطات آر ي: شركت فناوريمطالعه مورد ؛يفاز AHP کردیاطالعات سبز با رو يفناور يابیو ارز يبررس"، استاد داور .848

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس

ارشد، دانشگاه  ينژاد، مقطع كارشناس يتق نيرحسي، دانشجو: ام"چند هدفه کيژنت تمیبا استفاده از الگور يکيمحصوالت الکترون افتیشبکه باز يمدلساز"، استاد داور .844

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديشه

ارشد، دانشگاه  يمقطع كارشناس ،ياثي، دانشجو: فرناز غ"يداده كاو کيبا استفاده از تکن یيایدر يرياندازه گ  يها ستگاهیا يالگوها و خوشه بند یيشناسا"، استاد داور .840

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديشه

ارشد،  ينظافت بخش، مقطع كارشناس می، دانشجو: مر"يبانک ستميدر س يساز ادهياطالعات جهت پ تيامن سکیر تیریمد يو سنجش مولفه ها نييتب"، استاد داور .842

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديدانشگاه شه

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،ي، دانشجو: حامد محبت"اطالعات در سازمان يناب بودن فناور زانيم نييبه منظور تع يخبره فاز ستميس يطراح"، استاد داور .847

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت

 يمقطع كارشناس ن،ی، دانشجو: بنفشه عطاآفر"يمنطق فاز کردیبا رو يارتباط با مشتر تیریاطالعات در بهبود مد يموثر فناور يو سنجش مولفه ها يبررس"، استاد داور .841

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديشد، دانشگاه شهار

 يصفت، مقطع كارشناس يمی، دانشجو: آزاده كر": بانک سپه تهرانيداده ها؛ مطالعه مورد يپوشش ليتحل کردیخودپرداز با رو يعملکرد دستگاه ها يابیارز"، استاد داور .845

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه

 ديارشد، دانشگاه شه يمقطع كارشناس ،يعل درضاي، دانشجو: حم"ارائه مدلي براي سنجشِ امادگي سازمان جهت پياده سازي شبکه اجتماعي سازماني"، داوراستاد  .841

 . 8020 تابستان سال دفاع: ،يبهشت
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 و داوری: عضویت در كمیته های علمی( 11
 تا کنون. 1930جامع امام حسین)ع(، سال سردبیر فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، دانشگاه  .8

 .8021عضو كميته داوران، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، آذرماه جشنواره ملی پژوهش، فناوری و فن بازار،  هجدهمین .4

بهمن  1-1مشهد مقدس:  نار،يسمعلمي  ريدب ،یاسالم تیریو نقد نقشه جامع مد یبررس یمل یتخصص ناریسم سومین .0

8027. 

 .8027عضو كميته داوران، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، آذرماه هفدهمین جشنواره ملی پژوهش، فناوری و فن بازار،  .2

-1428 (:ISSNشاپا )پژوهشی پژوهش های نوین در تصمیم گیری )انجمن مدیریت صنعتی ایران(، -فصلنامه علمی .7

 تا كنون. 8027، عضو كميته داوران فصلنامه، سال 4251

، عضو كميته داوران 7120-4991 (:ISSNشاپا )پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات )دانشگاه تهران(، -فصلنامه علمی .1

 تا كنون. 8027فصلنامه، سال 

، عضو x499-4478 (:ISSNشاپا )پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران )دانشگاه تربیت مدرس(، -فصلنامه علمی .5

 كنون. تا 8027كميته داوران فصلنامه، سال 

، عضو 1912-4478 (:ISSNشاپا )، )دانشگاه شهید بهشتی( پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی-فصلنامه علمی .1

 تا كنون. 8020داوران فصلنامه، سال  كميته

داوران كميته ، عضو 7211-8507 (:ISSNشاپا )، )پارک علم و فناوری تهران( ترویجی رشد فناوری-فصلنامه علمی .2

 .8027تا  8022فصلنامه، سال 

89. African Educational Research Journal )کشور آفریقای جنوبی( ،ISSN: 2354-2160،  داوران كميته عضو

 ميالدي. 4987نشریه، سال 

عضو  ، 1440-4478(: ISSNشاپا )، )مرکز علوم منطقه ای( پژوهشی پردازش و مدیریت اطالعات-فصلنامه علمی .88

 .8022تا  8020داوران فصلنامه، سال كميته 

84. Journal of Electrical Engineering (USA) )آمریکا( ،ISSN: 2328-2223،  داوران نشریه، سال كميته عضو

 .ميالدي 4982

 .8022عضو كميته داوران، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، آذرماه شانزدهمین جشنواره ملی پژوهش، فناوری و فن بازار،  .80

كميته ، عضو 1228-4478 (:ISSNشاپا )، )دانشگاه صنعتی مالک اشتر( پژوهشی بهبود مدیریت-فصلنامه علمی .82

 .8022تا  8020داوران فصلنامه، سال 

: (ISSNشاپا )، )مرکز مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری( پژوهشی مطالعات جهانی شدن-فصلنامه علمی .87

  .8022تا  8024داوران فصلنامه، سال كميته عضو  ،8744-8901

كميته عضو ، )موسسه مطالعات بین المللی انرژی( پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت-علمیفصلنامه  .81

 .8022تا  8029، سال داوران فصلنامه

 .8022انتشارات سمت، تصمیم گیری، مبانی داوری کتاب  .85

جامع امام دانشگاه ،  "management control systems (Subhash Chandra Das)"داوری کتاب ترجمه شده  .81

 .8027حسين)ع(، آبان 

 .8027 بهمندانشگاه جامع امام حسين)ع(،  های دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردیداوری کتاب  .82

 .8027 آذر 42: عضو كميته علمي، رشت، در هزاره سوم تیریو مد یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نیدوم .49
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عضو كميته علمي، ، کسب و کار یهوشمند کردیبا رو یاطالعات یها یها و فناور ستمیس تیریدر مد ینوآور یکنفرانس مل .48

 .، با حکم ریيس دانشگاه الزهرا)س(8027مهر  41تهران: 

(، عضو كميته کایآمر ايفرنيدانشگاه لوتران كال)مشترک با  در کسب و کار یو نوآور تیریمد ،یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نیدوم .44

 .8027 وریشهر 80رشت: علمي، 

 .8027خرداد  81رشت:  ، عضو كميته علمي،کسب و کار: فرصت ها و چالش ها یالملل نیکنفرانس ب .40

 .8027 بهشتیارد 09تهران:  ، عضو كميته علمي،یجهاد تیریمد یسراسر ییگردهما نیدوم .42

 .8022اسفند  7و  2عضو كميته علمي، دانش  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیو دوم یکنفرانس مل نیهشتم .47

 81و  87دانشگاه تهران،  يها شیتهران: مركز هما،  یعضو پانل تخصص ت،یریمد یها کیابزار و تکندومین کنفرانس بین المللی  .41

  .8022دي 

 .8022دي  4عضو كميته علمي، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم،  .45

 .8022آبان  87عضو كميته علمي، تهران: ، عیصنا یو مهندس تیریدر مد نینو یپژوهشها یالملل نیکنفرانس ب .41

 .8022 وریشهر 42 عضو كميته علمي، صومعه سرا:، در کسب و کار یو نوآور تیریمد ،یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نیاول .42

و قائم مقام  علمي تهيكم، دبير ملی آینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران با رویکرد فناوری اطالعات و ارتباطاتهمایش دومین  .09

 .8022خردادماه  85رئيس شوراي سياستگذاري، مركز همایش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران: 

 1و  7دانشگاه تهران،  يها شیتهران: مركز هما،  یعضو پانل تخصص ت،یریمد یها کیابزار و تکن یالملل نیکنفرانس باولین  .08

  .8020اسفندماه 

 .8020مشهد مقدس: ،يبهشت ديدانشگاه شه نار،يسم ريدب ،یاسالم تیریو نقد نقشه جامع مد یبررس یمل یتخصص ناریسم دومین .04

 .8024 تهران: ، دبير سمينار، دانشگاه شهيد بهشتي،سمینار تخصصی ملی بررسی و نقد نقشه جامع مدیریت اسالمینخستین  .00

و قائم مقام  علمي تهيكم، عضو رویکرد تمدن سازی نوین اسالمیآینده پژوهی جمهوری اسالمی ایران با  ملیهمایش نخستین  .02

تهران:  )با حکم رئيس همایش: پروفسور علي رضائيان(، مركز همایش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، رئيس شوراي سياستگذاري

8028. 

)با حکم معاون منابع انساني وزیر نفت(، باشگاه شماره یک وزارت نفت، تهران:  علمي تهيكم، عضو منابع انسانی صنعت نفت ملیهمایش  .07

8029. 

مركز همایش )با حکم رئيس همایش(،  علمي تهيکمسيقائم مقام رئعضو و ، بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت کنفرانس .01

 .8011تهران: هاي بين المللي صدا و سيما، 

دانشگاه (، رئيس دوره: پروفسور علي رضائيان)با حکم  و قائم مقام كميته اجرایيعضو ،پژوهشی مدیریت اسالمیدوره علمی آموزشی و  .05

 .8011تهران: ، امام صادق)ع(

عضو و قائم مقام كميته اجرایي )با حکم رئيس همایش(، دانشکده مدیریت ،یاسالم تیریدر مد قیتحق یروش شناس ملیهمایش  .01

 .8011دانشگاه تهران، تهران: 
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 :سخنرانی علمی( 12
اسفند  7و  2 :بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز همایش هاي تهراندانش  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب دهمین، سخنران مدعو .8

8021. 

، مركز همایش یبهشت دیو جشنواره شه یآموزش علوم پزشک یکشور شیهما نیهجدهم، سخنران مدعو و عضو پانل تخصصي .4

 .8021 بهشتیارد 2 يال 5 :بين المللي رازيهاي 

اسفند  7و  2 :بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز همایش هاي تهراندانش  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نهمین، سخنران مدعو .0

8027. 

 .8027 دیماه 09، تهران، مركز تحقيقات راهبردي دفاعي، "همایش تخصصی مدیریت جهادی و دفاع مقدس"سخنران مدعو  .2

  .8027آذرماه  85: ، دانشکده فارابي، تهرانمسلح یروهایدانش در ن تیریتوسعه مد یمل شیهماي، كارگاه تخصصاستاد  .7

، ، کسب و کار یهوشمند کردیبا رو یاطالعات یها یها و فناور ستمیس تیریدر مد ینوآور یکنفرانس ملعضو پانل تخصصي،  .1

 .8027مهر  41: ، دانشگاه الزهرا)س(تهران

، مركز همایش هاي تهراندانش  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیو دوم یکنفرانس مل نیهشتمسخنران مدعو و عضو پانل تخصصي،  .5

 .8022اسفند  7و  2 :كتابخانه ملي ایران

دانشگاه  يها شیمركز هماتهران،  ،تیریمد یها کیابزار و تکن یالملل نیکنفرانس بدومین ، تخصصيسخنران مدعو و عضو پانل  .1

 .8022دیماه  81: تهران

: دانشگاه تهران يها شیمركز هماتهران،  ،تیریمد یها کیابزار و تکن یالملل نیکنفرانس باولین سخنران مدعو و عضو پانل مدیریت، .2

 .8020اسفندماه  84

 نینو یتمدن ساز کردیبا رو رانیا یاسالم یجمهور یپژوه ندهیآ یهمایش ملسخنران مدعو و عضو پانل تخصصي مدیریت انرژي،  .89

 .8028 اسفندماه 81 :يبهشت ديدانشگاه شه يالملل نيب يها شیمركز هماتهران،  ،یاسالم

11. International Conference on Management Technology and Science-ICMTS 2012,Dubai. 

12. International Conference on Innovation, Management and Service – (ICIMS 2011), 16-18rd September 

2011, Singapore, Singapore. 

13. International Conference on Business and Economics Research (ICBER2010), 26-28rd November 

2010, Kuala Lumpur, Malaysia. 

 .8012اردیبهشت  09و  42، صنعت نفتبرگزار كننده: پژوهشگاه ،(تیری)بخش مديميهمایش بين المللي نفت، گاز و پتروش چهاردهمين .82

 84و  88تهران: ، مركز همایش هاي بين المللي رازي،از موسسات و دانشگاهها يبرگزار كننده: جمع، كنفرانس ملي مدیریت دانش دومين .87

 .8011بهمن 

اسفند  7و  2تهران: ، شگاههااز موسسات و دان يبرگزار كننده: جمع، اطالعات و ارتباطات يفناور تیریمد يالملل نيكنفرانس ب نيششم .81

8011. 

 .8011مهر  80و  84: نيخم، دانشگاه پيام نور ،همایش ملي بررسي ابعاد رهبري امام خميني)ره( نينخست .85

، رانیا ياسالم يبرگزار كننده: وزارت نفت جمهور، بين المللي مدیریت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياستها و بهترین تجربه ها كنفرانس .81

 .8011دي  41تهران: مركز همایش هاي بين المللي صدا و سيما، 

 .8015خرداد  49، تهران:دانشگاه تهران تیریدانشکده مد ي،اسالم يو رهبر تیریدر مد قيتحق يملي روش شناس شیهما نينخست .82

 .8015دي  2و  0تهران: ، دانشگاه پيام نور ،همایش ملي توسعه فعاليت هاي اقتصادي اولين .49

 82تهران: ، هتل المپيک، از موسسات و دانشگاهها يبرگزار كننده: جمع، همایش ملي دولت الکترونيک و ارتقاء نظام اداري كشور اولين .48

 .8015اسفند 

 .8011خرداد  42تهران:  ،دانشگاه امام صادق)ع( ،همایش ملي به سوي مرجعيت علمي نينخست .44
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  ی:( سوابق كاری و اجرای13
 تا كنون. 8021پژوهش و فناوري دانشگاه جامع امام حسين)ع(، سال قائم مقام معاونت  .8

 تا كنون. 8021دانشگاه جامع امام حسين)ع(، سال  پژوهشرئيس مركز مدیریت دانش و  .4

 تا كنون. 8021دانشگاه جامع امام حسين)ع(، سال عضو هيأت علمي  .0

 .8021تا  8024عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، سال  .2

 .8021تا  8027دبير هم اندیشي اساتيد و نخبگان دانشگاه شهيد بهشتي، سال  .7

 .8021تا  8022بسيج اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي، سال  علمي و فناوريمعاون  .1

 .8022تا  8024دبير هيأت مدیره انجمن كارآفریني و نوآوري ایران؛ سال  .5

 .8027تا  8028 سال ،وزارت علوم تحقيقات و فناوري()تحت نظارت رئيس موسسه پژوهشي مدیریت راهبردي فاتح  .1

مدیرعامل و ریيس هيات مدیره شركت پایش انرژي صدرا )مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه  .2

 .8022الي  8024شهيد بهشتي(، سال 

 .8020اقتصادي البرز فام، سال  مهندسي و توسعه مدیر تحقيق و توسعه گروه .89

 .8020تا  8028مطالعات بين المللي انرژي، سال  فرمانده بسيج موسسه .88

  .8024ضعفان انقالب اسالمي، سال مشاور مدیریت دانش موسسه نوین دانشمند بنياد مست .84

 .8020الي  8029مسئول كانون تفکر متخصصان جوان صنعت نفت؛ سال  .80

 .8024الي  8029؛ سال و رئيس گروه مشاوران جوان وزارت نفت مشاور وزیر نفت .82

 .8024 الي 8028سال دبير شوراي راهبردي حلقه هاي كيفي وزارت نفت،  .87

 .8024 الي 8028عضو شوراي فرهنگي وزارت نفت، سال  .81

 .8024 الي 8028مشاور مدیرعامل شركت ملي نفت ایران، سال  .85

 .8028الي  8029، سال سازمان بسيج مهندسين كشور پژوهشکده انرژي ريدب .81

مدیریت و منابع انساني موسسه مطالعات بين پژوهشکده عضو شوراي پژوهشي و رئيس گروه مدیریت دانش  .82

 .8028 الي8012المللي انرژي وزارت نفت؛ سال 

 كارشناس ارشد پژوهشکده مدیریت و منابع انساني موسسه مطالعات بين المللي انرژي وزارت نفت؛ سال .49

 .8012الي 8011

 .8011الي  8010ل ؛ سامدیریت مركز تحقيقات كاربردي ناجاكارشناس  .48

 .8010الي  8014پژوهشگر مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق)ع(؛ سال  .44

 .8010الي  8018 سال كارشناس گزینش استان تهران دانشگاه امام صادق)ع(، .40


