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 09 31اوری پردیس(، نریاست جمهوری)پارک ف کارشناس دفتر همکاریهای فناوری 

 0930،ایران کارشناس اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی پتروشیمی 

 ،0930کارشناس واحد اطالعات و برنامه ریزی حوزه ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

  01یال3های  مدیر اجرایی مجله تخصصی و دانشجویی مدیر،شماره 

 01الی  09های عضو هیات تحریره مجله تخصصی و دانشجویی مدیر،شماره و سردبیر 

 0931بازار در هفته پژوهش، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، آذر  مسئول برگزاری سمینارهای فن 

 

 :یسوابق پژوهش

  اره کل پژوهش و توسعه منابع ، اد   ” ضایتمندي شغلی كاركنان نوبتكاررراهكارهاي ارتقاء “ یمطالعات پروژهمسئول

 (0930)سال ،ایران انسانی شرکت ملی پتروشیمی

 اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت    ” روشهاي ارزیابی كاركنان تحقیق و توسعه“ یمطالعات پروژه مسئول ،

 (0930 ) تابستان،ایران ملی پتروشیمی

 (0930)سالاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،،حوزه ری”بررسی مدیریت زمان مدیران“پروژه  مسئول 

  (0930)سال ، شرکت ساپکو،”شاخصهاي ارزیابی مهارتهاي مدیران“همکار پروژه 

  (0931)سال، دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری،”بازار مطالعه اكتشافی فن“ همکار پروژه 

  (0931آذر )، هفته پژوهش، ”بازار مجازي فن“ارائه سمینار 

   طراحی نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران وزارت نیرو و شركت مخابرات ایران" پروژه مطالعاتیهمکار" ،

 (0939)سال  کشور با همکاری دستگاههای مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  عالمه  سنجش وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشكده حسابداري و مدیریت دانشگاه “همکار پروژه

 (0939، )سال” طباطبایی)ره(

  سازمان مدیریت و برنامه ،  “یدولت يت در دستگاههایری)ثبات( مد يدوره ماندگار یبررس  “ یپروژه مطالعاتمسئول

 (0931)سال و انتشار گزارشهای دوره ماندگاری مدیران برای وزراء و استانداران کشور ریزی

  اقدامهاي تحول خرید و تداركات  -هره وري شركت ملی نفت ایرانطرح ارتقاء سیستم ها و ب "پروژه مسئول

 (0931سال موسسه مطالعات بین المللی انرژی)، "و پشتیبانی از ساخت داخل



 
3 

  در آسیایی  برگزار شده توسط سازمان بهره وری " سیستمهاي مدیریت ناب در بخش دولتی"گذراندن دوره آموزشی

 (0931کشور تایلند)

 

 تالیف و ترجمه:

 
 واكاوي تاثیر محورهاي عملیات روانی خارج از كشور بر پیامدهاي اقتصادي با تاكید بر دیدگاه  "مقاله تالیف 

 0939پاییز ، پژوهشنامه انقالب اسالمی، فهیمه میداندار باسمنجو  وحید میرزاییبا همکاری  "رهبر انقالب اسالمی

 

 دومین ، پگاه جلیلوندبا همکاری  "در گردشگري الكترونیک بررسی عوامل موثر بر استفاده از اینترنت "مقاله تالیف

 0939، بهمن همایش ملی مدیریت کسب و کار

 

 طیبه السادات با همکاری   "بررسی تاثیر برنامه هاي جانشین پروري بر فرسودگی شغلی كاركنان "مقاله تالیف

 0939، خرداد رد ملیاولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویک، عباس صمدی، میرمعینی

 

 شناسایی و رتبه بندي موانع خالقیت به روش  "مقاله تالیفAHPبا همکاری  "فازي در شركت توزیع برق همدان

 0939، مرداد 10کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن فاطمه نظری و عباس صمدی، 

 

 سید ، عباس صمدی با همکاری "كنانكار سازمانی تعهد بر كاري زندگی كیفیت تاثیر میزان بررسی "مقاله تالیف

 0931، بهمن اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، مریم رنجبران، مهرداد میرآفتاب زاده

 

 دومین کنفرانس ، سید مهرداد میرآفتاب زادهو  عباس صمدیبا همکاری  "بررسی عوامل موثر بر هوش رقابتی "مقاله تالیف

 0931شهریور ، بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

 

 مركز سیماي و صدا موردي مطالعه( رسانه حوزه هاي كار و بركسب برونسپاري تاثیر بررسی "مقاله تالیف 

 0931بهمن ، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، الهام جعفریی و سید جالل سید شکر ریبا همکا")همدان

 

 مهدی عصاری،  با همکاری")بازتعریف اقدامات مدیریت منابع انسانی در محیط كسب و كار چابک "مقاله تالیف

 0931، بهمن اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار

 

 ششمین کنفرانس ، مهدی عصاریبا همکاری  "مدل هاي هوش سازمانی جایگاه مدیریت دانش در "مقاله تالیف

 0931، اسفند مدیریت دانش

 

 با همکاری   "مدیریت بر قابلیت تصمیم گیري مدیران اطالعات سیستمهاي بكارگیري تأثیر بررسی "مقاله تالیف

 0931یور ، شهرنوین مدیریت علوم ملی همایش دومین، حسین سلیمیان و علیرضا قدیمی دهقانپور

 

http://www.civilica.com/Papers-EME02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-EME02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-EME02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
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 انصار بانک :موردي آنها)مطالعه وفاداري و مشتریان شخصیتی ویژگیهاي بین رابطه بررسی "مقاله تالیف 

 0931، شهریور نوین مدیریت علوم ملی همایش دومین، عباس صمدی و وحید خادمیبا همکاری  " همدان( شهرستان

 

 رفاه بانک :موردي مشتریان )مطالعه بین در ونیکالكتر بانكداري پذیرش موانع شناسایی و بررسی "تالیف مقاله 

 0931شهریور ، نوین مدیریت علوم ملی همایش دومین، ارسالن یوسفی و زهرا نریمانی با همکاری  " همدان( شهر

 

 مشتریان :موردي مشتریان )مطالعه ناگهانی خرید رفتار بر موثر عوامل بندي رتبه و بررسی "تالیف مقاله 

 مدیریت علوم ملی همایش دومین، و عباس صمدی ارسالن یوسفی با همکاری  " همدان( شهر رفاه يا زنجیره فروشگاه

 0931نوین، شهریور 

 

 ابراهیم روستایی و حسین سلیمیانبا همکاری   "بررسی رابطه هوش مالی و ارتباطات سازمانی كاركنان "تالیف مقاله ،

 0931دی ویکرد فرهنگ ارتباطات، همایش بین المللی  مدیریت راهبردی کسب و کار با ر
 

 با همکاری  "شناسایی سوگیریهاي رفتاري تاثیرگذار بر تصمیم گیري فردي در خرید و فروش سهام "مقاله تالیف

 0930پژوهشگر، زمستان ، نشریه محمد معین خزاییعباس صمدی و 

 

 با استفاده از  ارزیابی كارایی نسبی دانشكده هاي دانشگاه بو علی سینا همدان "مقاله تالیفDEA  و برنامه ریزي

 0930حسین گرجی پور، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر  با همکاری "آرمانی

 

 فروشگاه ناگهانی مشتریان در بر رفتارخرید موثر عوامل شناسایی جهت در جامع مدلی طراحی "مقاله تالیف 

، بهمن گذاری سرمایه و مالی مدیریت ,حسابداری ملی نفرانسک، ارسالن یوسفیبا همکاری عباس صمدی و  "ای زنجیره های

0930 

 

 مقاله تالیف" ( شناسایی و رتبه بندي مهم ترین چالش هاي اقتصادي در صنایع كوچک و متوسطSMEs در )

 0930، اسفند بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی ملی همایش،  مهتاب همایی لطیفبا همکاری  "راستاي اقتصاد مقاومتی

 

 با همکاری  "بررسی ویژگیهاي رهبري خدمتگزار، رویكرد تطبیقی كاتب مدیریت و امام علی)ع( "مقاله الیفت

 0931، اردیبهشت همایش ملی نهج البالغه و علوم انسانی،  قرایی پور رضا

 

 ارزیابی كارایی نسبی دانشكده هاي دانشگاه بوعلی سینا همدان یا استفاده از  "مقاله تالیفDEAه ریزي و برنام

 0930، آذر دهمین کنفرانس بین المللی مدیریتبا همکاری حسین گرجی پور، " آرمانی

 

 با همکاری  "بررسی برخی چالشهاي فراروي بانكداري الكترونیک و ارائه راهكارهایی براي آنها "مقاله تالیف

 0930دی  ،دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداختشادی جمالی و ارسالن یوسفی، 
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 میراث ادغام سازمانهاي تاثیر میزان به توجه با همدان استان گردشگري صنعت چالشهاي بررسی "مقاله تالیف 

، نفیسه زهاب و محمد صادق حریبا همکاری  "مقصد رقابتی مزایاي ارتقا بر گردشگري و دستی صنایع فرهنگی،

 0930د ، اسفناولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

 با همکاری امین ساالری و سید  ”بازار، بستر مبادالت فناوري فن“بازار با عنوان تالیف اولین کتاب در زمینه فن 

 (0931)انتشارات آتنا  ،جمال الدین حسینی        

  اثر رابرت ین با همکاری دکتر سید محمد اعرابی و محمد رحمانی، ”كاربردهاي روش تحقیق موردي ”ترجمه کتاب 

 (0931انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی)

  (انتظار چاپ)در  ”مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین در بخش بهداشت و درمان“ترجمه کتاب 

 فن بازار ، حلقه مفقوده نظام مدیریت و مبادالت تكنولوژي: طراحی و تبیین  "پژوهشی با عنوان -چاپ مقاله علمی

 0،0933حمید خداداد حسینی، مجله پژوهش نامه مدیریت، شماره  با همکاری سید "الگوي جامع در سطح ملی

 مدل عملیاتی ارزیابی و سنجش چابكی زنجیره تامین شركت ملی نفت  "پژوهشی با عنوان -چاپ مقاله علمی

با همکاری ابوالفضل کزازی و جهانیار بامداد صوفی، مجله مدیریت صنعتی  "ایران)مورد شركت مناطق نفتخیز جنوب(

(0933) 

 ارائه مولفه ها و شاخصهاي ارزیابی چابكی زنجیره تامین شركت ملی نفت  "پژوهشی با عنوان -چاپ مقاله علمی

 (0931با همکاری ابوالفضل کزازی مجله پژوهش نامه مدیریت ) "ایران مورد مطالعه شركت مناطق نفتخیز جنوب

 با  "موثر بر تصمیم گیري سهام داران فرديشناسایی سو گیریهاي رفتاري  "پژوهشی با عنوان -چاپ مقاله علمی

 (0930) عباس صمدی و محمد معین خزایی مجله پژوهشگرهمکاری 

 مجله کاوشهای مدیریت بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان"پزوهشی با عنوان -پذیرش مقاله علمی "

 (3131بازرگانی)

 Ruhollah Sohrabi, Mahdi Asari & Mohammad Javad Hozoori(2014), Relationship between 

Workforce Agility and Organizational Intelligence (Case Study: The Companies of "Iran 

High Council of Informatics"), Asian Social Science; Vol. 10, No. 4 

 Abbas Samadi, Ruhollah sohrabi, Elham Sarayvand(2013) The Study of Organizational 

Learning Influence on Organizational Silence, J.Basic. Appl. Sci. Res., 3(8)556-561 

 

 Zakaria Sorizehi ,Abbas Samadi ,Ruhollah Sohrabi , Nasser kamalipoor(2013)  Studying the 

relationship between plateauing in career progression path with personnel    urnout (case 

study: ministry of health and treatment in Khash city),INTERDISCIPLINARY JOURNAL 

OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, vol5,No3 

 

 Reza Bahrami, Abbas Samadi, Ruhollah sohrabi(2014) ,Examine the relationship between 

organizational reputation on customer loyalty Case study of Banks and financial 

institutions in the Hamedan city, Applied mathematics in Engineering, Management and 

Technology 
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 فصلنامه مدیریت" ارزیابی شكلگیري اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی "چاپ مقاله علمی ترویجی با عنوان 

 (2931، با همکاری عباس صمدی و محمدرضا سلیمان شرفی)زنجیره تامین

  31تا 31در سالهای  مقاله در همایشهاي ملی و بین المللی 01چاپ بیش از 

 بررسی مسائل اصلی فرایند  خرید و تداركات كاال در شركت ملی نفت ایران بر اساس  "تالیف و ارائه مقاله

سومین کنفرانس  امین عمید ، ابوالفضل کزازی و ، با همکاری" ابكی زنجیره تامینبا هدف چ  (TOCتئوري محدودیتها)

 (33 آبان، )بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین  

 بررسی مسائل اصلی فرایند  پشتیبانی ساخت داخل در صنعت نفت مورد شركت ملی نفت  "تالیف و ارائه مقاله

اولین همایش حمایت از ساخت داخل  ، با همکاری  امین عمید و بهنام طالبی،" (TOCایران بر اساس تئوري محدودیتها)

 (33،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، )خرداد 

 ارزیابی كیفیت خدمات ابزاري براي ارزیابی عملكرد ؛ بررسی تحلیلی مدل ارزیابی  "تالیف و ارائه مقاله

سومین کنفرانس مدیریت عملکرد،جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،)  ین بختیاری،، با همکاری حس "كیفیت خدمات)سروكوال(

 (0931اردیبهشت 

 هاي اجرایی كشور و ارائه پیشنهادهاي  بررسی و تحلیل نظام ارزیابی عملكرد دستگاه "تالیف و ارائه مقاله

 (0931ی دانشگاه تهران،) اردیبهشت سومین کنفرانس مدیریت عملکرد،جهاد دانشگاه ،با همکاری هادی خان محمدی ،"بهبود

 ت یرین کنفرانس مدی، دوم“ایجاد فن بازار ، حلقه مفقوده نظام مدیریت و مبادالت تكنولوژي “مقاله و ارائه  تالیف

 (0931بهشت یارد) رو،ین یمرکز تکنولوژ ،یتکنولوژ

 ن کنفرانس یدوم با همکاری داود هادیفر،،  “مورد  ایران - ارائه مدل ارزیابی عملكرد بین المللی  “مقاله و ارائه تالیف

 (0931بهشت یارد )دانشگاه تهران، یت عملکرد،جهاد دانشگاهیریمد

 با همکاری میثم   “ساالر در كشورهاي منتخب  و ارایه پیشنهاد بهبود ارزیابی تطبیقی نظام شایسته “ف مقالهیتال

 (0931ر یت)، دانشگاه تهران یدانشگاه در سازمانها، جهاد یسته ساالریش توسعه شاین همایاوللطیفی،

 بررسی موارد قابل استفاده الگوي ارزیابی و تعالی سازمانی بالدریج در طراحی نظام جامع  "ف و ارائه مقاله یتال

در همایش داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تقدیر از سوی معاون رئیس  "نظارت و ارزیابی سازمانهاي ایران

 (0939بهمن  )یاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،جمهور و ر

 0939ماه  ی،د051ر، شماره یه تدبینشر ،“راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار “ف مقاله یتال 

 31، پاییز 01انشجویی مدیر،شماره د، مجله ”بررسی صنایع كوچک و جایگاه آن در ایران“تالیف مقاله 

 مجله تخصصی و دانشجویی  ،”ع اجباري براي كاركنان تحقیق و توسعه مناسب است؟آیا روش توزی“تالیف مقاله
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 30، پاییز و زمستان01و09مدیر،شماره 

 39و تابستان ، بهار  1و  5نشریه پارک فناوری پردیس، شماره ،”ویژگیهاي مطلوب براي مدیران“تالیف مقاله 

  30، شهریور 10ت،شماره ، مجله توسعه و مدیری”رهبري در هزاره جدید“ترجمه مقاله 

 30، تیر01، مجله پیام مدیران،شماره ”روشهاي بهتر آموزش توسط مدیران دولتی“ترجمه مقاله 

 

 اجتماعی –تربیتی  –شركت در كارگاه هاي دانش افزایی و توانمند سازي اعضاي هیات علمی در زمینه فرهنگی 

 03/01/31، کیالتدفتر بودجه و تش ،طرح سلمان -جریان شناسی سیاسی و فرهنگی 

 11/00/31تا  03/01/31، دفتر بودجه و تشکیالت ،طرح سلمان -نظام مدیریت اسالمی 

 11/01/31تا  01/01/31طرح سلمان،  -مهدویت و فرهنگ انتظار 

 3/01/31تا  01/01/31طرح سلمان،  -جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن 

 3/3/30تقاء، معاونت آموزشی، کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ار 

 0931علم و دین، دفتر نهاد رهبری،  -طرح ضیافت اندیشه استادان 

  0931دوره تعلیم و تربیت اسالمی، دفتر نهاد رهبری،  -طرح ضیافت اندیشه استادان 

  0930اندیشه سیاسی در اسالم، دفتر نهاد رهبری،  -طرح ضیافت اندیشه استادان 

 0930تاریخ و تمدن اسالمی، دفتر نهاد رهبری،  -دان طرح ضیافت اندیشه استا 

  0931معرفت شناسی، دفتر نهاد رهبری،  -طرح ضیافت اندیشه استادان 

  0931اخالق حرفه ای، دفتر نهاد رهبری،  -طرح ضیافت اندیشه استادان 

 

 

 

 ویرایش علمی كتاب یا داوري مقاالت علمی پژوهشی و تصحیح انتقادي كتاب معتبر

  0931اردیبهشت ، بیست و یک عنوان از مقاالت همایش ملی نهج البالغه و علوم انسانی داوری 

 0930اردیبهشت ، داوری بیست  عنوان از مقاالت دومین همایش ملی نهج البالغه و علوم انسانی 

  0931آذر ، ه نهج البالغهمربوط به فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنام "مدل سازمان متعالی بر مبنای نهج البالغه..."داوری مقاله 

  مربوط به فصلنامه  " واکاوی راهکارهای مدیریتی افزایش اقبال و اعتماد جامعه به نظام مالیاتی براساس نهج البالغه "داوری مقاله

 093بهمن ، علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج البالغه

  مربوط به فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه  "علوی بررسی تحلیلی مهمترین اصول اخالقی حاکم در نظام مالیاتی "داوری مقاله
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 0931بهمن ، نهج البالغه

  مربوط به  ".رائه الگویی جهت انتخاب و انتصاب مدیران عالی دولتی با رویکرد شایسته گزینی از منظر نهج البالغه "داوری مقاله

 0939خرداد ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج البالغه

  مربوط به  "ی الگویی جهت شکل دهی خدمات بانکی با رویکرد طراحی آزمایشات تاگوچی و مدل کانو¬رائها "داوری مقاله

 0931مرداد ، دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی یزد

  تحلیلی بر وضعیت هوش هیجانی با رویکرد تلفیقی "داوری مقاله AHP و VIKOR  :در محیط فازی )مورد مطالعه

 0931بهمن ، مربوط به دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی یزد ")های دانشگاه یزد دهدانشک


