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 حائز معدل الف
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حائز معدل الف
دانشآموخته برتر رشته معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه -در میان دانشجویان ورودی سال 1381
در سال تحصیلی 1388-89
موضوع پایاننامه« :بازمهندسی تخصصی فرآیندهای تأمین رسانهای؛ مطالعهه مهوردی :تهأمین برنامهه شهبکه دوی صداوسهیمای
جمهوری اسالمی ایران»
دفاع از پایاننامه با نمره بسیار خوب 18/80
معدل کل کارشناسی ارشد پیوسته17/576 :
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دکتری مدیریت ،گرایش دولتی  -سیاستگذاری بخش عمومی
 حائز معدل الف( 17/68 :از  18واحد آموزشی)
 موضوع رساله «طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیران؛ مطالعه موردی :وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری»
 دفاع از رساله با نمره عالی 19/50
ج -فعالیتهای پژوهشی
کتاب
تألیف
 صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا .)1390( .منابع و بانکهای اطالعاتی فیلمهای سیینمایی اییرا  .تههران:
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و سیدی ،سیدحسین .)1391( .هالیوود در قاب نقد .تهران :مؤلف.
 جودت چافی ،زهره؛ سیدی ،سیدمحمدرضا .)1393( .شناخت ابعاد نظام تعلیم در قرآ بر اسیا
تهران :مؤلف.
 سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و سیدی ،سیدحسین .)1393( .نمای ن دیک؛ سینمای امروز ایرا در قاب نقد .تهران :پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و شاپوری ،مرتضی .)1395( .بانک اطالعاتی مؤسیههای سیینمایی اییرا  .تههران :پژوهشهگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات.

تسیییر المیی ا .

تألیف فصل کتاب
 صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1394( .تدوین راهبردهای سهازمان صداوسهیمای ج .ا .ا .در جنهگ نهرم؛ مطالعهه
موردی حوزه محصوالت نمایشی خارجی» صص  611-581در علیاصغر غالمرضایی و داود نعمتی انهارکی ،رسیانه و جنی
نرم؛ رویکردی فعال .تهران :دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
ترجمه
 پیشبینی محیط کیبوکار در ایرا تا سال  2019از نگاه مؤسیه بیی ین میانیتور اینترنشینال.)1389( .
مترجم :سیدمحمدرضا سیدی؛ و ناظر علمی :سیدمحمدرضا حسینی .تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسهالمی ،معاونهت
پژوهشی ،دفتر مطالعات محیط کسبوکار.
 سیدی ،سیدمحمدرضا .)1390( .اب ارهای تعالی .تهران :مؤلف.
 سیدی ،سیدمحمدرضا .)1391( .گستارهایی در مدیریت صنعتی .تهران :مؤلف.
ترجمه فصل کتاب
 یانکوف ،سایمون؛ الپورتا ،رافائل؛ لوپز-دو-سیالنس ،فلورانسیو؛ و شلیفر ،آندری« .)1396( .حقوق و اقتصهاد معاملهه بها اشهخا
وابسههته» ترجمههه سیدمحمدرضهها سههیدی و سیدمحمدرضهها حسههینی ،صههص  219-133در سیدمحمدرضهها حسههینی و رو الههه
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کهنهوشنژاد و همکاران ،حقوق و اقتصاد کیبوکار :بنیا های نظری شاخص سیوولت انایام کییبوکیار.
تهران :چالش.
 یانکوف ،سایمون؛ فروند ،کاروالین؛ و فم ،کانگ اس« .)1396( .تجارت در موعد مقرر» ترجمهه سیدمحمدرضها سهیدی و حجهت
دهقان بنهادکوکی ،صهص  386-359در سیدمحمدرضها حسهینی و رو الهه کههنههوشنهژاد و همکهاران ،حقیوق و اقتصیاد
کیبوکار :بنیا های نظری شاخص سوولت اناام کیبوکار .تهران :چالش.
مقاله
علمی-پژوهشی











سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و گودرزی ،غالمرضا« .)1392( .افزایش بهرهوری با بازمهندسی فرآیندها در سازمانهای رسانهای (فرآیند
تأمین برنامههای خارجی شبکه دوم سیما)» .پژوهشهای ارتباطی .سال  .20شماره ( 2پیاپی  .)74صص .165-145
سیدی ،سیدحسین؛ و سیدی ،سیدمحمدرضها« .)1395( .فههم جهوهره تجربهه دوره سهربازی در اعضهای هیتهت علمهی وظیفهه:
مطالعهای پدیدارشناسانه» .اندیشه مدیریت راهبردی .سال  .10شماره  .1صص .116-85
سیدی ،سیدمحمدرضا؛ سیدی ،سیدحسین؛ و صلواتیان ،سیاوش« .)1395( .آسیبشناسی تجربهی خهدمت نظهام وظیفهه از منظهر
سربازان دارای مدرک تحصیالت تکمیلی» .پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی .سال  .5شماره ( 3پیهاپی .)14
صص .85-67
سیدی ،سیدمحمدرضا؛ داناییفرد ،حسن؛ گنجعلی ،اسداهلل؛ و خائف الهی ،احمدعلی« .)1398( .شناخت شهرایط مهؤ ر محیطهی در
ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب» .چشمانداز مدیریت دولتی .سال  .10شماره  .2صص .93-71
سیدی ،سیدمحمدرضا؛ داناییفرد ،حسن؛ گنجعلی ،اسداهلل؛ و خائف الهی ،احمهدعلی« .)1398( .طراحهی الگهوی شایسهتگیههای
مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب» .مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی .سال  .9شماره  .4صص .79-54
سیدی ،سیدمحمدرضا؛ دانایی فرد ،حسن؛ گنجعلی ،اسداهلل؛ و خائف الهی ،احمدعلی« .)1399( .طراحی الگوی نقشهای وزیران با
روش فراترکیب» .مدیریت سازما های دولتی .سال  .8شماره  .3صص .68-51
سیدی ،سیدمحمدرضا؛ داناییفرد ،حسن؛ گنجعلی ،اسداهلل؛ و خائف الهی ،احمدعلی« .)1399( .طراحهی الگهوی نقهشههای وزیهر
علوم ،تحقیقات و فناوری» .مطالعات رفتار سازمانی .سال  .9شماره  .3صص .170-139
سیدی ،سیدمحمدرضا؛ داناییفرد ،حسن؛ گنجعلی ،اسداهلل؛ و خائف الهی ،احمدعلی« .)1399( .طراحهی الگهوی ارزیهابی عملکهرد
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران» .اندیشه مدیریت راهبردی( .در نوبت انتشار)

علمی-ترویجی
 صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1394( .سینماپژوهی عصبشناسانه (عصبشناسی شناختی و مطالعات سینمایی)».
رسانه .سال  .26شماره  .2صص .219-197
 صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا«« .)1394( .توجه به درد دیگران» :رسانهها ،سوگیری و پوشش بالیای بینالمللهی».
دانش پیشگیری و مدیریت بحرا  .سال  .5شماره  .2صص .162-144
علمی-تخصصی
 صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1388( .مطالعات سینمایی عصبپایه :کاربرد عصبشناسی در سهینما» .رادییو و
تلوی یو  .سال  .5شماره  .10صص .116-87
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 مروی سماورچی ،علی؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1389( .راهبردهای بسیج در توسعه کارآفرینی» .مطالعات بییج .سال .13
شماره  .49صص .76-51
 صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1394( .تدوین راهبردهای سهازمان صداوسهیمای ج .ا .ا .در جنهگ نهرم؛ مطالعهه
موردی حوزه محصوالت نمایشی خارجی» .رادیو و تلوی یو  .سال  .11شماره  .27صص .148-115
 شریف عسگری ،محمدرضا؛ و سهیدی ،سیدمحمدرضها« .)1398( .واکهاوی وضهعیت خودکارآمهدی دبیهران» .پیژوهشهیای
روا شناختی در مدیریت .سال  .5شماره  .2صص .144-126
همایش
 سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1383( .انقالب اسالمی و انتظار» .ماموعه مقاالت همایش انقالب اسالمی ،زمینیه هویور.
علیآبادکتول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیآبادکتول .صص .79-66
 غفاری قدیر ،جالل؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1386( .بررسی مؤلفههای آخرالزمانی در سینمای هالیوود» .ماموعه مقیاالت
دومین کنگره سراسری عاشوراپژوهی؛ عاشورا ،انقالب ،انتظار .تهران :سازمان اوقاف و امور خیریه :مرکهز تحقیقهات
دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه .-ج  .1صص .304-265
 مروی سماورچی ،علی؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1389( .الزامات و راهبردهای بسیج در توسعه کارآفرینی بهر اسهاس مهاتریس
 .»SWOTبییج ،توسعه اشتغال و کارآفرینی .تهران :پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
 صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1390( .راهبردهای ادارات امهور تهأمین برنامهه سهازمان صداوسهیمای جمههوری
اسالمی ایران در راستای جنگ نرم بر اساس ماتریس  .»SWOTچکیده مقاالت همایش رسانه و جنی نیرم .تههران:
دانشکده صداوسیما.215 .
 سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و سیدی ،سیدحسین« .)1392( .جایگاه نامگذاری در سبک زندگی اسالمی-ایرانی :مطالعه مهوردی :تغییهر
نام «بوستان» (جایگزین واژه التین «پارک») به «باغ»» .چکیده مقاالت و نوشتارهای کوتاه برگ یده سومین کنگیره
پیشگاما پیشرفت .تهران :مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت .صص .331-329
 سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و سیدی ،سیدحسین« .)1392( .جایگاه نامگذاری در سبک زندگی اسالمی-ایرانی :مطالعه مهوردی :تغییهر
نامِ محله و پل «نصرِ» تهران به محله و پل «شیماء»» .مقاالت ،نوشیتار و دییدگاههیای برگ ییده سیومین کنگیره
پیشگاما پیشرفت .تهران :مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت .صص .573-571
 سیدی ،سیدحسین؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1392( .طراحی الگوی خودکفایی کشاورزی از نگاه مقام معظم رهبری» .چکیده
مقاالت و نوشتارهای کوتاه برگ یده سومین کنگره پیشگاما پیشیرفت .تههران :مرکهز الگهوی اسهالمی-ایرانهی
پیشرفت.289 .
 سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و سیدی ،سیدحسین« .)1392( .بررسی معضالت و آسیبهای جامعه علمی کشور» .مقاالت ،نوشتار و
دیدگاههای برگ یده چوارمین کنگره پیشگاما پیشرفت .تهران :مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت .صص -405
.411
 سیدی ،سیدحسین؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1395( .دانش حلقههای واسط ،انتقهال خهطمشهی و رهنمودههایی بهرای الگهوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت با تأکید بر بازخوانی نظریه حکمرانی خوب و نقدهای آن» .ماموعه مقاالت پنامیین کنسیران
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت؛ الگوی پایه پیشرفت .تهران :مرکز الگهوی اسهالمی-ایرانهی پیشهرفت .ج  .9صهص
)ISC( .3725-3709
 سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1396( .توسعه گردشگری ،محملی برای صدور فرهنگ اسالمی-ایرانی ،تقویت اقتصاد درونزا ،عهدالت
سرزمینی و حفظ محیطزیست» .ماموعه مقاالت ششمین کنسران الگوی اسالمی-ایرانی پیشیرفت؛ تعمییو و
تکمیل الگوی پایه پیشرفت .تهران :مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت .ج  .2صص )ISC( .732-713
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 سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1396( .فرایند کاهش وفاداری ملی در سربازان وظیفه؛ رهنمودهایی بهرای سهند تهدابیر الگهوی پایهه».
ماموعه مقاالت ششمین کنسران الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت؛ تعمیو و تکمیل الگوی پایه پیشرفت.
تهران :مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت .ج  .8صص )ISC( .4059-4049
 سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1400( .مروری بر مفهوم «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور» (منهدرج در تهدبیر  53الگهوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت)» .ماموعه مقاالت دهمیین کنسیران الگیوی اسیالمی-ایرانیی پیشیرفت؛ تبییین و
باییتههای اجرا .تهران :مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت( .در نوبت انتشار)
ارائه مقاله در همایش









سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1383( .انقالب اسالمی و انتظار» .همایش انقالب اسالمی ،زمینه هوور .علیآبادکتول :دانشهگاه
آزاد اسالمی واحد علیآبادکتول( .حائز رتبه مقاله برتر)
مروی سماورچی ،علی؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1389( .الزامات و راهبردهای بسیج در توسعه اشتغال و کهارآفرینی بهر اسهاس
مدل  .»SWOTهمایش بییج و کارآفرینی .تهران :پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج( .حائز رتبه مقاله برتر).
صلواتیان ،سیاوش؛ و سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1390( .راهبردهای ادارات امهور تهأمین برنامهه سهازمان صداوسهیمای جمههوری
اسالمی ایران در راستای جنگ نرم بر اساس ماتریس  .»SWOTهمایش رسانه و جن نرم .تهران :دانشکده صدا و سیما.
(حائز رتبه مقاله برتر).
سیدی ،سیدمحمدرضا؛ و سیدی ،سیدحسین« .)1392( .جایگاه نامگذاری در سبک زندگی اسالمی-ایرانی :مطالعه مهوردی :تغییهر
نامِ محله و پل «نصرِ» تهران به محله و پل «شیماء»» .سومین کنگره پیشگاما پیشرفت .تهران :مرکز الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت( .حائز رتبه مقاله برتر از نظر مخاطبان)
سیدی ،سیدمحمدرضا« .)1400( .مروری بر مفهوم «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور» (منهدرج در تهدبیر  53الگهوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت)» .دهمین کنسران الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت؛ تبیین و باییتههای اجیرا .تههران:
مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت.

طرحهای پژوهشی
مجری
« نگاهی از منظر دین به عرصه رسانه»
(کارفرما :مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه-؛  1385و )1386

 گزارش فرهنگی «نقد فیلمهای در حال اکران سینمای ایران در عرصه مطبوعات»
(کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ 1393؛ ناظر :عبداهلل بیچرانلو)

« آسیبشناسی جشنواره بینالمللی تتاتر فجر»
(کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ )1397

 ارزیابی درونی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر اساس شاخص «امیدآفرین ،انگیزاننده و الهامبخش»
(کارفرما :مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ )1399
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کارشناس
« معرفی مکانیزمهای جدید در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و تبیین نقش ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی»
(کارفرما :معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مجری :مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران)

« بررسی جایگاه سینمای ایران در جهان»
(کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ مجری :عبداهلل بیچرانلو)

« بانک نقد و تحلیل فیلم و مستند»
(کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ 1388؛ مجری :سیاوش صلواتیان؛ ناظر :عبداهلل بیچرانلو)

« شناسایی و بررسی منابع و بانکهای اطالعاتی فیلمهای سینمایی ایران»
(کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ 1389؛ مجری :سیاوش صلواتیان)

« بررسی فیلمهای سینمایی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در نوروز »1390
(کارفرما :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی؛ 1390؛ مجری :عبداهلل بیچرانلو)

« آسیبشناسی کارکردی و ساختاری دستگاههای فرهنگی»
(کارفرما :دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی؛ 1391؛ مجری :علی بنیادی نائینی)

« بررسی سه دهه تجربه مدیریت و سیاستگذاری در سینمای ایران»
(کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ 1391؛ مجری :سیاوش صلواتیان)

« بانک جامع اطالعاتی مؤسسات سینمایی ایران»
(کارفرما :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ 1392؛ مجری :مرتضی شاپوری)

« شناسایی موانع استقرار دولت الکترونیک در استان تهران و ارائه راهکارها»
(کارفرما :استانداری تهران؛ 1399؛ مجری :علی بنیادی نائینی)

ارائه طر نامه
« تصویر ایران در رسانههای غرب»
(کارفرما :مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه)-

« تدوین شناسنامه شغل و استاندارد آموزشی مشاغل شرکت ملی گاز ایران بر مبنای شایستگیهای عمومی و تخصصی»
(کارفرما :شرکت ملی گاز ایران)

« طراحی الگوی تأ یر دین بر نوآوری و کارآفرینی و تهیه نقشه راه آن؛ مطالعه موردی کسبوکارهای نوپا»
(سازمان فناوری اطالعات ایران)

« بررسی تأ یر نوع کار نوبتکاری و اقماری در تشدید چالشهای خانوادگی»
(کارفرما :شرکت انتقال گاز ایران)

« مستندسازی تجارب و انباشت دانش کارکنان خبره شرکت نفت خزر»
(شرکت نفت خزر)
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« واکاوی موانع دستیابی سند چشمانداز  1404به اهداف خود؛ رهنمودهایی برای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت»
(مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)

« واکاوی موانع دستیابی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به اهداف خود؛ رهنمودهایی برای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت»
(مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)

« مروری بر مفهوم «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور» (مندرج در تدبیر  53الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت)»
(مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)

ویراستاری
کتاب
 گزارش کارگاه پژوهشی و آموزشی «مهدویت و تمدن جهانی اسالم»
(همایون ،محمدهادی .)1385( .گزارش کارگاه پژوهشی و آموزشی «مهدویت و تمدن جهانی اسالم» .تهران :دانشگاه امام صادق -سالم
اهلل علیه ،-مرکز تحقیقات).

« کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت؛ جلد اول :راهبردهای جستوجو در پژوهشهای مدیریت»
(بنیاسد ،رضا؛ و نائی ،مهدی .)1391( .کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت؛ جلد اول :راهبردهای جستوجو در پژوهشهای مدیریت .تهران:
دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه).-

« مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان»
(لطیفی ،میثم .)1391( .مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان .تهران :دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه).-
« رضای الهی در زبور آل محمد -صلی اهلل علیه و آله و سلم»-
(جودت چافی ،زهره .)1399( .رضای الهی در زبور آل محمد -صلی اهلل علیه و آله و سلم .-تهران :زرنوشت).

نشریه
« اندیشه مدیریت راهبردی» (علمی-پژوهشی)
(دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه ،-شمارههای  9تا )14

« پژوهشهای روانشناختی در مدیریت» (علمی-تخصصی)
(گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه -سالم اهلل علیها ،-شماره )3

سایر موارد






پژوهشگر برتر در میان کارمندان دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه ،-سال 1391
دریافت سپاسنامه بابت تألیف کتاب «منابع و بانکهای اطالعاتی فیلمهای سینمایی ایران»
سخنرانی علمی با موضوع «طراحی الگوی ارزشهیابی عملکهرد وزیهران» در مرکهز بررسهیههای اسهتراتژیک ریاسهتجمههوری،
1397/09/14
عضو هیتترئیسه نشست «عدالت و پیشرفت» در دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت :ظرفیتها ،چالشهها و تهدابیر پیشهرفت
ایران1397/09/22 ،
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 عضو هیتترئیسه نشست «مطالعه و ارزیابی تجربههای جهانی در حوزه حکمرانی امور خیر» در سومین همایش ملی خیر ماندگار:
مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیر در ایران1399/12/12 ،
 عضو هیتترئیسه نشستهای «تبیین و بایستههای اجرای سند الگو در حوزه سیاسی»« ،تبیین معنویت در فرازهای سهند الگهو»،
«تبیین مبانی ایرانشناختی و بایستههای اجرای تدابیر در حهوزه آمهایش»« ،تبیهین و بایسهتهههای اجهرای سهند الگهو در حهوزه
کشاورزی و امنیت غذایی»« ،تبیین و بایستههای اجرای سند الگو در حوزه حکمرانی و مدیریت پایدار محیط زیسهت»« ،میزگهرد
چرخه نوآوری :زیستبوم اجرای تدابیر فناوری و نوآوری در سند الگو» در دهمین کنفهرانس الگهوی اسهالمی-ایرانهی پیشهرفت؛
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت :تبیین و بایستههای اجرا 29 ،و 1400/02/30
د -فعالیتهای آموزشی (تدری






)

نظریههای پیشرفته مدیریت ،کارشناسی ارشد ،مؤسسه آموزش عالی زند شیراز ،نیمسال اول سهال تحصهیلی 1400-1399
(گروه مدیریت صنعتی 2 ،واحد)
نظریههای پیشرفته مدیریت ،کارشناسی ارشد ،مؤسسه آموزش عالی زند شیراز ،نیمسال اول سهال تحصهیلی 1400-1399
(گروه مدیریت بازرگانی 2 ،واحد)
مدیریت پیشرفته منابع انیانی ،کارشناسی ارشد ،مؤسسه آموزش عالی زند شیراز ،نهیمسهال دوم سهال تحصهیلی -1399
( 1400گروه مدیریت صنعتی 2 ،واحد)
روش تحقیو ،کارشناسی ارشد ،مؤسسه آموزش عالی زند شیراز ،نیمسهال دوم سهال تحصهیلی ( 1400-1399گهروه مهدیریت
صنعتی 2 ،واحد)

هی -فعالیتهای اجرایی








عضو وابسته هیتت علمی پژوهشکده آال ،گروه مطالعات اقتصادی و مدیریت امر خیر
سرپرست ادارهکل علمی-راهبردی معاونت علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
کارشناس مرکز الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
مدیر داخلی دوفصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی؛ شمارههای 14-7
کارشناس دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه-
کارشناس امور تأمین برنامه شبکه دوی سیمای جمهوری اسالمی ایران؛ خرداد  1387تا تیر 1389

سایر موارد









عضو کمیته مشورتی مرکز رشد دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه-
همکار و پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه -در طر های مختلف
همکار و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات در طر های مختلف
همکاری با روزنامه رسالت در زمینه روزنامهنویسی و خبرنگاری
عضو هیتت مصاحبهکننده داوطلبان رشته معارف اسالمی و مدیریت ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق -سالم
اهلل علیه ،-سال 1391
عضو هیتتهای اجرایی دومین ،سومین ،پنجمین تا هفتمین و نهمین تا دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
عضو هیتتهای اجرایی دومین تا هشتمین و دهمین کنفرانس الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
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 سخنران برنامه نقد فیلم در طر ضیافت اندیشه ،دانشگاههای علوم پزشکی گلستان و علوم کشهاورزی و منهابع طبیعهی گرگهان،
تابستان 1389
 عضو سرای اهل قلم
و -سایر فعالیتها
ارزیابی مقاالت در نشریات علمی







«چشمانداز مدیریت دولتی» در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
«مدیریت سازمانهای دولتی» در دانشگاه پیام نور
«اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)» در دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه-
«پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی» در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
«پژوهشهای روانشناختی در مدیریت» در دانشگاه حضرت معصومه -سالم اهلل علیها-

ارزیابی مقاالت در همایشها






ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ آذر 1393
دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ آذر 1397
سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ خرداد 1399
سومین همایش ملی خیر ماندگار :مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیر در ایران؛ اسفند 1399

آزمونهای زبان انگلیسی
 قبولشده در آزمون تولیمو (با نمره )500؛ اردیبهشت 1392
شرکت در دورههای آموزشی










«کمکهای اولیه»؛ جمعیت هالل احمر استان گلستان؛ 1378
«خبرنگاری»؛ واحد مرکزی خبر صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران به مدت  100ساعت؛ 1389
«مقالهنویسی»؛ دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق -سالم اهلل علیه-؛ اردیبهشت 1390
«آیین نگارش مکاتبات اداری (دوره عمومی)»؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت  24ساعت؛ 1396
«آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری»؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت  8ساعت؛ 1397
«احکام زندگی در اسالم»؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت  20ساعت؛ 1398
«سبک زندگی بر مبنای آموزههای اسالمی»؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت  8ساعت؛ 1399
«آسیبشناسی خانواده»؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت  8ساعت؛ 1399
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