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 ظمت هاي علمي و ظازماني :
  ضْر ري( رُ)عضَ ّيئت علوي داًطگبُ آزاد اسالهي ٍاحذ يبدگبر اهبم خويٌي 

 سبختبرّبي سبزهبًي سبزهبى هذيريت ٍ برًبهِ ريسي هطبٍر هذيريت طراحي 

 هطبٍر برًبهِ ريسي استراتصيل هٌببع اًسبًي بٌيبد هستضعفبى اًقالة اسالهي 

  سبًي پبرك علن ٍ فٌبٍري داًطگبُ تْراىتَسعِ هٌببع اىهطبٍر 

 َهطبٍر هذيريت هٌببع اًسبًي ضرمت ايسبم 

 َهطبٍر هذيريت هٌببع اًسبًي ضرمت اپن 

 هطبٍر آهَزش ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًي ضرمت قطبرّبي هسبفري رجبء 

 شٍّطنذُ ارتببطبت ٍزارت علَم هطبٍر پ 

 هطبٍر هرمس آهَزش ٍ پصٍّص مطتيراًي جوَْري اسالهي ايراى 

  هطبٍر هذيريت هٌببع اًسبًي ضرمت ًفت بْراى 

 استبد هذعَ گرٍُ مبرضٌبسي ارضذ هذيريت دٍلتي ٍ اجرايي داًطگبُ آزاد قسٍيي 

 ات تْراىاستبد هذعَ گرٍُ مبرضٌبسي ارضذ هذيريت صٌعتي ٍاحذ علَم ٍ تحقيق 

 

 كتة :
 آسيب ضىاسي آمًزش كاركىان در سازمان"تبليف متبة" 

 مذيريت داوص با رييكرد علمي، پژيَطي ي عملياتي"تبليف متبة" 

 داضبًرد مىابع اوساوي"تبليف متبة" 

 ارزيابي اثربخطي بروامٍ َاي آمًزضي"تبليف متبة" 

 (اپدر دست چ)"رفتار با كاركىان وابُىجار"تبليف متبة 

 (در دست چبپ)"مذيريت سايبرالفيىگ"تبليف متبة 

 

 موضوع رظاله دكتري :
   طراحي هذل تعبلي هٌببع اًسبًي در سبزهبًْبي دٍلتي ايراى

  

 موضوع پايان نامه كارشناظي ارشذ: 

  َتجسيِ ٍ تحليل هيساى اثربخطي برًبهِ ّبي آهَزش النترًٍيني ضرمت ايسبم 
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 پروشه هاي تحقيقاتي و اجرايي : 

 رديف سازمان عىًان طرح سمت سال

1381 
وبرؽٌبط 

ارؽذ پزٍصُ 
ارسيبثي هيشاى اثزثخؾي دٍرُ ّبي آهَسؽي   1 ؽزوت پباليؼ ًفت اصفْبى

هذيز پزٍصُ  1381  2 ادارُ ول فٌي ٍحزفِ اي اعتبى لن ًيبسعٌجي آهَسؽي در ثخؼ صٌؼت اعتبى

هجزي پزٍصُ  1383 ؽزوت ثزق   هٌطمِ اي تْزاى  يغتن اثز ثخؾي ثزًبهِ ّبي آهَسؽيارائِ ط

 

3 

هجزي پزٍصُ  1382 تبثيز آهَسػ ّبي فٌي ٍحزفِ اي ثز وويت ،ويفيت 

 ٍتٌَع هحصَالت وؾبٍرسي

ادارُ فٌي ٍحزفِ اي اعتبى لن 
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1382 
وبرؽٌبط 

ارؽذ پزٍصُ 
 طزاحي ًظبم جبهغ آهَسػ وبروٌبى

 ؽزوت فَالد هتيل

تْزاى، درخؾبى  صٌيغ وبٍُ)

 (ٍعٌْذ تجزيش تَط هؾْذ اران،

5 

هجزي پزٍصُ  1382  طزاحي عيغتن جذة تب رّبيي رٍحبًيَى

 

عبػظ ًبجب  6 

وبرؽٌبط  1383

ارؽذ  پزٍصُ 
طزاحي ًظبم جبهغ آهَسؽي هذيزاى پزٍصُ ّب  داًؾىذُ فٌي داًؾگبُ تْزاى  7 

وبرؽٌبط  1384

ارؽذ  پزٍصُ 
هٍَعغِ هطبلؼبت ٍ پضٍّؼ ّبي  جبرت الىتزًٍيىيتؼييي ًيبسّبي آهَسؽي تَعؼِ ت

ثبسرگبًي 
8 

هغئَل پزٍصُ  1384 ارسيبثي هيشاى اثزثخؾي دٍرُ ّبي آهَسؽي  ؽزوت لطبرّبي هغبفزي رجب  9 

هغئَل پزٍصُ  1384 آعيت ؽٌبعي آهَسػ ًيزٍي اًغبًي  ؽزوت لطبرّبي هغبفزي رجب  10 

هجزي پزٍصُ  1383 داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ ؽْز ري  ًيآعيت ؽٌبعي هذيزيت هٌبثغ اًغب 11 

هجزي پزٍصُ  1384 ارائِ الگَي ارسيبثي ػولىزد وبروٌبى  داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ ؽْز ري  12 

هؾبٍر پزٍصُ  1384 ثزرعي ٍضغ هَجَد هٌبثغ اًغبًي  ثبًه وؾبٍرسي  13 

ّوىبر اصلي  1384 طزاحي ًظبم جبهغ آهَسػ وبروٌبى  ثبًه صبدارت ايزاى  14 

هجزي پزٍصُ  1385 ثزًبهِ ريشي ًيزٍي اًغبًي  ؽزوت تَعؼِ ٍ ػوزاى ًبييي  15 

هجزي پزٍصُ  1385 طزاحي عيغتن ارسيبثي ػولىزد ٍ ًظبم پبداػ  ؽزوت هذيزيت ؽجىِ ثزق ايزاى  16 

هغئَل طزح  1386 طزاحي عيغتن جذة ٍ اعتخذام  ؽزوت لطبرّبي هغبفزي رجب  17 

هغئَل طزح  1386 هذيزاى  ًيبسعٌجي تخصصي ؽزوت لطبرّبي هغبفزي رجب  18 
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هغئَل طزح  1386 ػبرضِ يبثي هذيزيت هٌبثغ اًغبًي  ؽزوت لطبرّبي هغبفزي رجب  19 

ًبظزطزح  1387 عٌجؼ رضبيت ؽغلي وبروٌبى  هزوش آگبّي ًيزٍي اًتظبهي  20 

هغئَل طزح  1387 اجزاي طزح آهَسػ الىتزًٍيىي  ؽزوت رجب  21 

هذيز پزٍصُ  1387 ًيزٍي اًتظبهي جوَْري اعالهي ايزاى  خؾي دٍرُ ّبي آهَسؽيعٌجؼ اثزة 22 

هجزي پزٍصُ  1388 تْيِ دعتَرالؼول ًظزعٌجي اس وبروٌبى ، جبهؼِ ٍ 

هؾتزيبى 

هزوش آگبّي ًيزٍي اًتظبهي  23 

هجزي پزٍصُ  1388 آعيت ؽٌبعي طزح پيه ايوبى  عبػظ ًبجب  24 

هجزي پزٍصُ  1388 ؽي هؾبغل تجشيِ ٍ تحليل ٍ ًيبسعٌجي آهَس
ؽزوت عزهبيِ گذاري دارٍيي تبهيي 

ؽزوت وبرخبًجبت دارٍ پخؼ، توبد ، )

( پبرط دارٍ ٍ اوغيز

25 

ّوىبر اصلي  1389 اصالح فزايٌذّبي هحَري آهَسؽي ٍ داًؾجَيي  ٍسارت ػلَم  26 

1389 

 

 

ّوىبر اصلي  درجِ  360ارسيبثي  پباليؼ گبس ّبؽوي ًضاد  27 

هجزي پزٍصُ  1390 فيت سًذگي وبري ٍ عزهبيِ ّبي ثزرعي عطح وي

اجتوبػي 
داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ ؽْز ري  28 

هجزي پزٍصُ  1390 ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه هٌبثغ اًغبًي  صٌبيغ هؼذًي وبٍُ پبرط گغتزػ  29 

هذيز پزٍصُ  1390 ٍ اػتجبري وبرعبساى آيٌذُ  يهَعغِ هبل RFPػبرضِ يبثي عبسهبًي ٍ تذٍيي  30 

ُ هجزي پزٍص 1391 طزح ؽٌبخت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه هٌبثغ اًغبًي  عيوبى تْزاى ، ّگوتبى، پيًَذ گلغتبى، 

گيالى عجش ، ايالم ٍ لَؽبى 
31 

هجزي پزٍصُ  1391 طزح ؽٌبخت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه هٌبثغ اًغبًي  ٍ وبٍُ ؽزق   فَالد وبٍُ ويؼ 32 

هجزي پزٍصُ  1391 يه هٌبثغ اًغبًي طزح ؽٌبخت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتزاتض  33 آلَهيٌيَم خَسعتبى

هجزي پزٍصُ  1391 طزح ؽٌبخت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه هٌبثغ اًغبًي  خذهبت هٌْذعي عبهيه  34 

هجزي پزٍصُ  1391 طزح ؽٌبخت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه هٌبثغ اًغبًي  ؽزوت ثبسرگبًي ايتزيته  35 

هجزي پزٍصُ  1391 راتضيه هٌبثغ اًغبًي طزح ؽٌبخت ٍ ثزًبهِ ريشي اعت عبخت لطؼبت ثتٌي پزيفبة  36 

هذيز پزٍصُ  1391 طزاحي هذارط اهي ثب رٍيىزد پذافٌذ غيز ػبهل  عبسهبى ًَعبسي هذارط  37 

هؾبٍر پزٍصُ  1391 طزاحي ًزم افشار جبهغ آهَسػ وبروٌبى ثب رٍيىزد 

iso10015 

يشد   پيؾگبهبى وَيز 38 
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هؾبٍر پزٍصُ  1391 اتضيه هٌبثغ اًغبًي ٍ اخذ آسهًَْبي ثزًبهِ ريشي اعتز

رٍاًؾٌبختي وبروٌبى 

هيْي ثبف، اليبف، عله )پَؽبى پبرط 

( ثبف ٍ حجبة

39 

هؾبٍر پزٍصُ  1391 ارسيبثي اثؼبد رٍاًؾٌبختي وبروٌبى  اپىَ  40 

هغئَل پزٍصُ  1392 ثْزُ َّؽي، َّػ ) ارسيبثي ٍيضگي ّبي هٌبثغ اًغبًي

 (ّبرت، رضبيت ٍ تؼْذ عبسهبًيّيجبًي، خالليت، ؽخصيت، داًؼ ٍ م

گزٍُ هبلي ٍ عزهبيِ گذاري عيٌب  41 

هغئَل پزٍصُ  1392 ثْزُ َّؽي، َّػ ) ارسيبثي ٍيضگي ّبي هٌبثغ اًغبًي

 (ّيجبًي، خالليت، ؽخصيت، داًؼ ٍ هْبرت، رضبيت ٍ تؼْذ عبسهبًي

گزٍُ صٌبيغ چَثي ٍ علَلشي ثٌيبد 

هغتضؼفبى 

42 

هغئَل پزٍصُ  1392
ثْزُ َّؽي، َّػ ) صگي ّبي هٌبثغ اًغبًيارسيبثي ٍي

،  ّيجبًي، خالليت، ؽخصيت، داًؼ ٍ هْبرت، رضبيت ٍ تؼْذ عبسهبًي

 (حل هغبلِ ٍ اعتزط ؽغلي

گزٍُ ثٌيبد ػلَي  43 

هجزي پزٍصُ  1392
، َّػ ثْزُ َّؽي) ارسيبثي ٍيضگي ّبي هٌبثغ اًغبًي

يت ٍ ، َّػ ّيجبًي، خالليت، ؽخصيت، داًؼ ٍ هْبرت، رضبچٌذگبًِ

 (، حل هغبلِ ٍ اعتزط ؽغلي تؼْذ عبسهبًي

هَعغِ آهَسػ ٍ پضٍّؼ عيٌب  44 

هغئَل پزٍصُ  1392 ، َّػ َّػ چٌذگبًِ) ارسيبثي ٍيضگي ّبي هٌبثغ اًغبًي

(  ّيجبًي، خالليت، ؽخصيت، رضبيت ٍ تؼْذ عبسهبًي

ؽزوت ًفت ثْزاى  45 

هغئَل پزٍصُ  1392 ثْزُ َّؽي، َّػ ) ارسيبثي ٍيضگي ّبي هٌبثغ اًغبًي

 (ّيجبًي، خالليت، ؽخصيت، داًؼ ٍ هْبرت، رضبيت ٍ تؼْذ عبسهبًي

گزٍُ آتيِ عبساى  46 

هجزي پزٍصُ  1392 ثْزُ َّؽي، َّػ ) ارسيبثي ٍيضگي ّبي هٌبثغ اًغبًي

 (ّيجبًي، خالليت، ؽخصيت، داًؼ ٍ هْبرت، رضبيت ٍ تؼْذ عبسهبًي

گزٍُ گغتزػ صٌبيغ هؼذًي وبٍُ پبرط  47 

هغئَل پزٍصُ  1392 ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه هٌبثغ اًغبًي  ( ٍاحذ اصلي)ثٌيبد هغتضؼفبى 48 

هغئَل پزٍصُ  1392 اًطجبق اثؼبد رٍاًؾٌبختي هؾبغل ٍ وبروٌبى  ( ٍاحذ اصلي)ثٌيبد هغتضؼفبى 49 

هجزي  1393 تذٍيي عٌذ ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه هٌبثغ اًغبًي 

گزٍُ 

گزٍُ ثٌيبد هغتضؼفبى  50 

هجزي  1393 تْيِ اعتبًذارد حزفِ اي ٍ رٍاًؾٌبختي هؾبغل  گزٍُ آتيِ عبساى  51 

هجزي  1393 تْيِ اعتبًذارد حزفِ اي ٍ رٍاًؾٌبختي هؾبغل  گزٍُ ثٌيبد ػلَي  52 

هجزي  1394 تذٍيي ثزًبهِ پٌجغبلِ دٍم  ثٌيبد ثزوت  53 

هجزي  1394 ًيبسعٌجي آهَسؽي هجتٌي ثز ؽبيغتگي ّبي حزفِ اي 

ٍ رفتبري 

سهبى هٌطمِ آساد ويؼ عب 54 
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هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  ؽزوت عيبحتي ٍ حول ٍ ًمل پبرعيبى  55 

هجزي  1394 ثزگشاري آسهَى رٍاًؾٌبختي داٍطلجبى اعتخذام 

ثبًىذاري، ًگْجبى ٍ هتصذيبى اداري 

ثبًه هلت  56 

هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  لوللي پبرعيبى هجوَػِ ّتل ّبي ثيي ا 57 

هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  ارم عجش  چوزاى،هجوَػِ تفزيحي تَچبل،

ٍ جوبراى  

58 

هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  ؽزوت عيبحتي هَج عيبحت، پزعپَليظ 

آيتَ ٍ

59 

هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  ؽزوت آهَسػ ٍ هؾبٍرُ عيبحتي ٍ 

تلذاري  ُ

60 

هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  ؽزوت حول ٍ ًمل جبدُ اي تي ثي تي  61 

هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  وؾتيزاًي دريبيي ٍ ؽزوت حول ٍ ًمل  62 

هجزي  1394 تطجيك ؽبيغتگي ّبي ؽغل ٍ ؽبغل  ؽزوت حول ٍ ًمل ثٌذري عيٌب  63 

هجزي  1394 ّبي ؽغل ٍ ؽبغل تطجيك ؽبيغتگي  ؽزوت حول ٍ ًمل ريلي راُ آى ؽزلي 

ثٌيبد 

64 

ّوىبر اصلي  1394 اعتخذام هزالجيي پزٍاس  ؽزوت هبدر تخصصي هذيزيت فزٍدگبُ 

ّبي وؾَر 

65 

ّوىبر اصلي  1394 ارسيبثي فزايٌذّبي هٌبثغ اًغبًي  پضٍّؾىذُ ارتجبطبت  66 

ّوىبر اصلي  1394 اى طزاحي هذل ؽبيغتگي ّبي ػوَهي هذيز عبسهبى هذيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي  67 

هجزي  1394 ثزگشاري آسهَى اعتخذاهي رٍعبي لطبرّبي هغبفزي  ؽزوت رجبء  68 

هجزي  1394 تْيِ اعتبًذارد هؾبغل رٍعبي لطبر ٍ هبهَريي اػشام  ؽزوت رجبء  69 

هغئَل پزٍصُ  1394 تحليل رفتبري وبروٌبى  ؽزوت جيي ٍعت، رٍصا ٍ ارًٍذ  70 

هجزي  1395 ؽبيغتگي هؾبغل ٍ وبروٌبى تطجيك  پخؼ راسي ؽزوت  71 
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هجزي  1395 عٌذ ثزًبهِ ريشي ًيزٍي اًغبًي تذٍيي  اهَر اراضي وؾَر عبسهبى  72 

هجزي  1395 رفتبري ٍ تْيِ اعتبًذارد هؾبغل ارسيبثي  ويؼ َّاپيوبيي  73 

پزٍصُ هغئَل  1395 ( هذيزيتيهؾبغل )ؽغل ٍ ؽبغلتطجيك  صٌؼتي پبوؾَ گزٍُ  74 

پزٍصُ ّوىبر  1395 اعتبًذارد رفتبري هؾبغل اعتخزاج  آثفبي وؾَر اسهبى ط 75 

پزٍصُ هذيز  1395 تَعؼِ هٌبثغ اًغبًي طزح  وبرآفزيٌبى آٍا عالهت گزٍُ  76 
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  اجرايي و پصوهشي در صنعت خودروظواتق : 

 

  

  

  

  

  

  

  

 EFQM 
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 رم افسارهاي كارتردي طراحي شذهن: 

 TSS

 PSS

 DSS 

 JSS 

 HRPS 

 عالقمنذي ها :
   

  

  

  

  

 ها مهارت :
   مبر بب ًرم افسارSpss 

  مبر بب ًرم افسارMinitab 

  مبر بب ًرم افسارMatlab 

  مبر بب ًرم افسارSuperdecision 

  مبر بب ًرم افسارLisrel 

  ِمبر بب ًرم افسار ّبي هجوَعOffice 

 طراحي آزهَى ّبي ًظرسٌجي تحت ٍة 

 

  راهنمايي پايان نامه هاي كارشناظي ارشذ :
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 ANP 

  

  

  

  

  

  

  

  

 تذريط دروض زير درمقطع كارشناظي و كارشناظي ارشذ :
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 آموزشي زير در ظازمانهاي مختلفكارگاه هاي و  ترگساري ظمينارها: 

 

 

 


