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 .11-28 .مدیریت فردا
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مدیریت  .طالعه موردي کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایرانم -در کيفيت زندگي کاري و عملکرد کارکنان 
 .22-92 .فردا

اثربخشي شيوهها و راهبردهاي ارتباطي در سازمانهاي  .(0229) .م ,کامفيروزي .م ,فاتحي .ع ,بنيادي نائينی .90

 .20-22 .مطالعات مدیریت راهبردي .مجازي و الکترونيکي
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بررسي تأثير شایستگيهاي هوش عاطفي،  .(0220) .ع ,يادي نايينیبن .ا ,هادیزاده .ع ,رضایيان .ع ,حاج کریمي .99

اندیشه مدیریت راهبردي دانشگاه  .شناختي و اجتماعي در شایستگيهاي مدیران منابع انساني بخش دولتي ایران
 .911-992 .امام صادق عليه السالم

طراحي مدل شایستگي هاي مدیران  .(0220) .ع ,بنيادي نايينی .ا ,هادیزاده .ع ,رضایيان .ع ,حاج کریمي .92

 .12-92 .چشم انداز مدیریت دولتي دانشگاه شهيد بهشتي .منابع انساني بخش دولتي در ایران

رابطۀ علم و اخالق در  .(0222) .س ,قاضي نوري .ع ,بنيادي نايينی .س م ,اقبالي .س م ,سيد حسيني .91
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تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و  .(0229) .ع ,بنيادي نائينی .س غ ,جاللي نائيني .م ,فهيما .91

 .28-92 .مدیریت فردا .اسالمي -بهره وري فردي کارکنان منطبق با شرایط بومي
 
 

 (:1393)تا اواسط مقاالت پذيرفته شده در همايشها و کنفرانس هاي ملی و بين المللی داخلی 

      

تحریم هاي نفتي غرب، فرصت دستيابي به آرزوي رهایي از بالي  .(0220) .ع ,بنيادي نائينی .س م ,اقبالي .0
 .همایش ملي اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژي .اقتصاد نفتي

نقش فناوري اطالعات در ایجاد و توسعه  .(0220) .ع ,بنيادي نائينی .ح ,یوسفي کوره چي .س م ,اقبالي .9

اولين همایش منطقه اي کاربرد علوم برق و کامپيوتر در صنعت  .ملي در کشورکارآفریني، اشتغال و توسعه 
 .مخابرات

ایراني شایستگي هاي مدیران نظام جمهوري اسالمي ایران -طراحي الگوي اسالمي .(0220) .ع ,بنيادي نايينی .2

راه طراحي و تدوین نقشه -ایراني پيشرفت-اولين کنفرانس الگوي اسالمي .با رویکرد نظریه پردازي داده بنياد
 .الگو

نوآوري در روابط علمي :دیپلماسي علم، ابزار جدید مدیریت جهاني .(0222) .س م ,صدوق .ع ,بنيادي نايينی .1

 .چهارمين کنفرانس بين المللي و هشتمين کنفرانس ملي مدیریت فناوري .و سياسي

 .نخبگاني مبتني بر توسعه خالقيت سازمانطراحي مدل ایجاد سازمان  .(0220) .ع ,مظفري .ع ,بنيادي نايينی .1

 .18-11 ,مجموعه مقاالت نخستين هم اندیشي ملي در امور نخبگان 

بررسي تأثير سيستماتيک عوامل و مؤلفه هاي مؤثر بر  .(0229) .م ,دیهيمي .ن ,تأیيدي .ع ,بنيادي نايينی .2

 .اولين همایش ملي مدیریت کسب و کار .تصویرپردازي ذهني

(. استراتژي ها و ساختارهاي مالي شرکت هاي دانش 0222. غفوریان, ف. حسن شاهي, ع. ) نی, عبنيادي نايي .1
 .اولين کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردي با رویکرد ملي بنيان . 

توسعه کارآفریني از طریق آموزش کارآفریني بمنظور تحقق توسعه  .(0229) .س ,اقبالي .ع ,بنيادي نائينی .8

 .همایش ملي دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور .ایراناقتصادي  -سياسي

نقش و جایگاه کارآفریني در ارتقاء رشته هاي فني و مهندسي در  .(0229) .س ,اقبالي .ع ,بنيادي نائينی .2

 .همایش ملي دانشگاه کار آفرین، صنعت دانش محور .دانشگاههاي ایران

سومين کنفرانس  .علمي و فناوري، ابزار سياسي توسعهدیپلماسي  .(0229) .س م ,صدوق .ع ,بنيادي نائينی .00
 .بين المللي و هفتمين کنفرانس ملي مدیریت فناوري
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طراحي الگوي مدیریت نظام نخبگاني کشور با رویکرد نظریه پردازي  .(0220) .ا ,محمد نژاد .ع ,بنيادي نائينی .00

 .12-21 . مجموعه مقاالت نخستين هم اندیشي ملي در امور نخبگان .داده بنياد

 .طراحي مدل ایجاد سازمان نخبگاني مبتني بر توسعه خالقيت سازمان .(0220) .ع  ,مظفري .ع ,بنيادي نائينی .09

 .08-0 .نخستين هم اندیشي ملي در امور نخبگانمجموعه مقاالت 

 .يمعرفي مدل هاي خرید و فروش و تجارت در کار آفریني اینترنت .(0229) .س ,یوسفي .ع ,بنيادي نائينی .02
 .همایش ملي دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور

فرآیندهاي تصميم گيري در تجاري سازي  .(0229) .ح ,یوسفي کوره چي .س م  ,اقبالي .ع ,بنيادي نائينی .01

همایش ملي  .اختراعات و نوآوریهاي دانشگاهي بمنظور ایجاد کارآفریني دانشگاهي در دانشگاههاي ایران
 .دانش محوردانشگاه کارآفرین، صنعت 

بررسي عوامل تاثيرگذار بر به کارگيري  .(0229) .م ,صمدي .ر ,حاتمي .س ا  ,بهره دار ,.ع ,بنيادي نائينی .01

پانزدهمين همایش بن المللي حمل و  .فناوري هاي پيشرفته توسط بخش خصوصي در زمينه حمل و نقل ریلي
 .نقل ریلي

ارزیابي توانمندي فناوري در کشورهاي منتخب  .(0229) .س ,باسيرو .ز ,خسروي لقب .ع ,بنيادي نائينی .02
 .اولين همایش بين المللي تجاري سازي فناوري .منطقه خاورميانه و تبيين جایگاه ایران به روش تاپسيس

بررسي و ارائه مدل مفهومي علل و عوامل خروج  .(0220) .م ,کامفيروزي .ن ,فردوسي .ع ,بنيادي نائينی .01

 .200-202 ,مجموعه مقاالت نخستين هم اندیشي ملي در امور نخبگان  .نخبگان از کشور

مطالعه مدلهاي مسئوليت  .(0229) .م ,علي احمدي جشفقاني .ایزدبخش .م ,کامفيروزي .ع ,بنيادي نائينی .08

اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه  .اجتماعي سازمان ها در شرکت هاي کوچک و متوسط
 .اقتصادي

تحليل روند پذیرش محصوالت نوآورانه در بازار با استفاده  .(0229) .ع ,بنيادي نايينی .م ,محمدي .ع ,يحميد .02
 .اولين همایش بين المللي تجاري سازي فناوري .از رویکرد پویایي هاي سيستم

المللي  کنفرانس بين .رضایتمندي شغلي کارکنان و فرهنگ سازماني .(0229) .ع ,بنيادي نائينی .ي ,ساسانيان .90
 .مدیریت، چالش ها و راهکارها

بررسي تاثير آموزش ضمن  .(0229) .م ,سيدنوراني .م ,کامفيروزي .ع ,بنيادي نايينی .ح ,سرآباداني تفرشي .90

اولين همایش ملي  .مطالعه موردي دانشگاه آزاد واحد ساري-خدمت بر کارایي مدیران و کارکنان سازمانها
 .مدیریت کسب و کار

و کشف الگوهاي خسارت مشتریان بيمه  بنديخوشه .(0229) .ف ,عليزاده .ع ,يادي نائينیبن .ع ,مظفري .99
 .دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنایع .هاي داده کاويشخص ثالث بااستفاده از تکنيک

الگوي اقتصاد مقاومتي در صنایع  .(0220) .م ,همایوني زاده .ع ,بنيادي نايينی .ع ,مسافري .م ,مویدي .92

 .دومين همایش اقتصاد مقاومتي .باالدستي نفت
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 :عناوين برخی پايان نامه هاي تحت راهنمايی و مشاوره دفاع شده 

o :راهنمايی 

 )دانشگاه خواجه نصير الدین طوسي(هاي نوظهورراه فناوري براي فناوريطراحي الگوي ترسيم نقشه .0

 سازمان ایران  تلنت(طراحي مدل شایستگي هاي منابع انساني )مطالعه موردي:  .9

 طراحي مدل بازاریابي دانش در سازمان هاي خدماتي ایران .2

 مدل سازي تاثير بسته بندي عصبي در تبليغات بر روي وفاداري مشتریان و ارزش ویژه برند .1

 مدل سازي عوامل موثر بر وفاداري مشتري به برند اینترنتي در شرکت مبين نت .1

 ژي در برنامه هاي توسعه حمل و نقل ریليطراحي الگوي ترسيم نقشه راه تکنولو .2

 DEMATELبررسي تاثير هوش هيجاني بر تعهد سازماني کارکنان با نقش ميانجي رضایت شغلي با روش  .1

 DEMATELبررسي تاثير اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازي روانشناختي منابع انساني در شرکت اپکو با روش  .8

 شبکه اي DEAان هاي مادر مبتني بر مدل کارت امتيازي متوازن و طراحي چارچوب ارزیابي عملکرد سازم .2

o :مشاوره 

ه پليمر مورد مطالعه: پژوهشگا)سازي فناوري در سازمان هاي تحقيقاتي دولتيشناسایي و اولویت بندي عوامل تاثيرگذار بر تجاري .0
 (و پتروشيمي ایران

 توسعه مدل ارزش ویژه برند بر مبناي ابعاد فرهنگي هافستد .9

دهي حرکت در مساير نوآوري و الگو برداري از یک شرکت  در ساازمان براي شاتاب    TRIZچرایي و چگونگي بکارگيري دانش  .2
 موفق

 مدل تاثير ظرفيت جذب بر دستيابي سریع به فناوري .1

 ارائه مدلي بهينه براي قيمت گذاري محصوالت با رویکرد بهبود پذیرش محصوالت در بازار .1

 ازيفشناسایي و اولویت بندي عوامل موثر بر پياده سازي موفق نوآوري باز با بهره گيري از روش تحليل سلسله مراتبي  .2

بر مزیت رقابتي شرکت هاي زیر مجموعه صندوق هاي بازنشستگي )مطالعه موردي:   11تاثير اجراي سياست هاي ابالغي اصل  .1
 شرکت کاني مس(

 کليدي موفقيت پروژه هاي انبوه سازي مسکنشناسایي و اولویت بندي عوامل  .8

 طراحي و تبيين مدل شایستگي رفتاري خالقانه در مدیران اجرایي .2

 طراحي مدل شایستگي مدیران پارس خودرو .00

 تبيين مدل فرهنگ سازماني موثر جهت ارتقاي بهره وري کارکنان )مطالعه موردي: بانک سپه( .00

 جاد ارتباط بين استراتژي ها و توسعه پایدار سازمانتوسعه مدل کارت امتيازي متوازن به منظور ای .09

 مطالعه، کشف و تحليل دانش و مدلسازي آن با استفاده از داده کاوي در پایگاه داده بانک توسعه تعاون .02

باازنگري تااثيرات عوامال انسااااني و محيطي در برنامه تعمير و نگهداري ناوگان هوایي ایران به منظور بهينه ساااازي و ارتقاء     .01

شرکت هواپيمایي  MD80حيت پروازي و ایمني با استناد به استانداردهاي جهاني صنعت هوانوردي )مطالعه موردي ناوگان صال
 آتا(

 تبيين چارچوب مدیریت دانش دفاع مقدس .01

تدوین مدلي براي بهبود عملکرد کيفي سارمایه انساااني با توجه به رابطه رضااایت شااغلي و عملکرد و عامل عزت نفس با روش   .02

ISM 
 بررسي تاثير عوامل حياتي موفقيت مدیریت دانش بر نوآوري سازماني در شرکت دانش بنيان .01

 بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر پذیرش خدمات بانکداري الکترونيکي )مطالعه موردي: بانک مسکن( .08

 برنامه ریزي استراتژیک منابع انساني با استفاده از مدل لنز و فرآیند پردازش فکري .02

ساي منابع انسااني با تکيه بر مساائل خانواده در سايستم هاي اقماري نوبت کاري و طراحي الگوي مناسب )مطالعه     آسايب شانا   .90
 موردي شرکت پاالیش گاز فجر جم(

 ارائه الگویي براي افزایش خرید مشتریان کاالهاي الکترونيک در بازاریابي اینترنتي )مطالعه موردي: شرکت زیگورات( .90
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شي نظام هاي تامين مالي شرکت هاي دانش بنيان )مطالعه موردي : شرکت هاي دانش بنيان مستقر در ارائه مدل سنجش اثربخ .99
 مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران(

 ارائه مدل بومي سازي فناوري براي ساخت قطار سریع السير با استفاده از روش مطالعه چند موردي .92

 
 

  پروژه هاي کارشناسی دفاع شده:عناوين برخی 

 هاي هرميتجارت و تفاوت آن با شبکه ابر کهکشاناي در شرکت بازاریابي شبکه .0

 برند توسعه در سپاري جمع از استفاده .9

 
 

 :عناوين برخی کتب تاليف شده 

تاليف کتاب تاریخچه و ساير تحول تشاکيالتي و سااختاري وزارت فرهنگ و ارشااد اسالمي در یکصد سال اخير)جلد اول()پائيز      .0
0282) 

 (0288)  "توسعه فرهنگ پاسخگویي در نظام اداري کشور"کتاب تاليف  .9

 (0288)  "کلياتي بر مهندسي و پيوست فرهنگي"تاليف کتاب  .2

 

 معتبر علمی: و کنفرانسی هاي داوري در نشريات 

 (ISSN: 9008-1810دانشگاه علم و صنعت ایران) نشریه بين المللي مهندسي صنایع و مدیریت توليدداور  .0

 (ISSN: 9998-2211دانشگاه تربيت مدرس) مدیریت منابع سازماني پژوهش هايفصلنامه علمي پژوهشي داور  .9

 (ISSN: 9008-1020)سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران پژوهشي مدیریت توسعه فناوري -فصلنامه علميداور  .2

 عالمه طباطبایيسابداري دانشگاه دانشکده مدیریت و حداور فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتي  .1

 پژوهشي چشم انداز مدیریت دولتي دانشگاه شهيد بهشتي -داور نشریه علمي .1

 (ISSN: 5371-1845)ترویجي رشد فناوريفصلنامه علمي داور  .2

 داور نهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنایع .1

 ایراني پيشرفت –داور اولين کنفرانس الگوي اسالمي  .8

 و داور این کنفرانس علمي اولين کنفرانس بين المللي استراتژي برندمي عضو شوراي سياستگذاري و کميته عل .2

 

  انجمن هاي علمیعضويت در: 

 انجمن علمي مدیریت دولتي .0

 انجمن علمي مدیریت فناوري .9

 

 :ساير عضويتها 

 تا کنون. 0220عضو هيات علمي گروه مدیریت و مهندسي کسب و کار دانشگاه علم و صنعت ایران از مهر ماه  .0

 تا کنون( 0222منابع انساني شرکت طرفه نگار)مشاور  .9

 (تا کنون 0221 -نرم افزار حسابداري هلوشرکت پشتيباني مات هلوبان) هيات مدیره شرکت توسعه خدعضو  .2

 . 0220در سال  موسسه پيشگامان اندیشه صادقينعضو هيات مدیره  .1

 .0220ماه تا مردادماه اردیبهشت در عضویت در کميته تدوین برنامه راهبردي دانشگاه الزهراء)س( .1

ر سال د عضویت در کميته پنج نفره تدوین نقشه راه دستيابي به الگوي اسالمي ایراني پيشرفت در دانشگاه علم و صنعت ایران .2
0220. 

 . 0220و  0220عضو شوراي مشاورین معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و بنياد ملي نخبگان در سالهاي  .1
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 .0282در سال  عضو کميته تدوین و نگارش نقشه مهندسي فرهنگي کشور در مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق)ع( .8

زمان تصویب نهایي در شوراي عالي انقالب -9/8/20الي  0/00/82عضاو کميته تدوین ساند راهبردي کشاور در امور نخبگان )    .2
 فرهنگي(.

 .0288مشاورین شرکت ساپکو در سال روه گعضو  .00

عضاو کارگروه مهندساي و پيوسات فرهنگي ساتاد تدوین برنامه پنجم ساازندگي مستقر در شوراي عالي انقالب فرهنگي براي       .00
 (0281تدوین پيش نویس برنامه پنجم توسعه )آبان و آذر 

 . 0282تا  0282عضو صاحبنظر اداري و مدیریتي شوراي تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سالهاي  .09

 (.0/1/81الي 0/1/81سازمان اوقاف و امور خيریه. ) "تحول اداري و مدیریتي"عضو اتاق فکر  .02

زمان مدیریت و برنامه ریزي در ساااا " (IPOEM)مدل تعالي عملکرد براي ساااازمان هاي دولتي ایران"عضاااو گروه تدوین  .01
 (.0281و0282کشور)

 . 0281عضو کميته امور مدیران موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران در سال  .01

 .0281و  0282عضو شوراي ارزیابي عملکرد وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعي در سالهاي  .02

 

 افتخارات و تقديرها 

 عضو بنياد ملي نخبگان. .0

 .0220پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي در سال  .9

 دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق)ع(. 0282سال  "پروژه تحقيقاتي برتر دانشجویي"دارنده .2

 

C. سوابق  آموزشی: 

مدیریت و دانشاگاه علم و صانعت ایران و معاون آموزشاي دانشکده    گروه مدیریت و مهندساي کساب و کار   عضاو هيات علمي   .0
 مهندسي پيشرفت دانشگاه .

دروس زیر در مقطع کارشاناساي ارشاد و دکتري در دانشاگاه هاي علم و صنعت ایران، خواجه نصيرالدین طوسي و آزاد      تدریس .9
 اسالمي:

 مدیریت رفتار سازماني پيشرفته 

  نقش دولتها در راهبري توسعه 

 یت بازاریابي مدیر 

  تحليل رفتاري و مدیریت منابع انساني 

 تحقيقات بازاریابي 

 ارتباطات بازاریابي  

 اصول مدیریت و تئوري سازمان 

  تئوري هاي مدیریت پيشرفته 

 مدیریت استراتژیک  

  استراتژي هاي بازاریابي 

 مدیریت منابع سازماني 

 روش تحقيق 

 کارآفریني 

  تکنولوژيروش شناسي تحقيق در مدیریت 

 متودولوژي تحقيق در سياستگذاري علم و فناوري 

 ارائه سمينار و کارگاه آموزشي در حوزه هاي: .2
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 کارآفریني 

 بازاریابي و توسعه بازار 

 برندینگ 

 مشتري مداري 

  فنون مذاکره 

 شایسته ساالري 

 پاسخگویي 

 مهندسي ساختار 

 مدیریت تحول در نظام اداري کشور 

  بودجه ریزي 

 زمانيمدیریت رفتار سا 

 مدیریت منابع انساني 

 . ... و 

برگزار شااده  "کارگاه آموزشااي مقررات سااازمان جهاني تجارت در بخش خدمات و روشااهاي تنظيم تعهدات الحاق"شاارکت در  .1

 09-0220آبان  91الي   99تهران -( WTO) با همکاري سازمان جهاني تجارتج.ا.ا  دفتر نمایندگي تام االختيار تجاريتوسط 

– 01 Nov.9009 

( همزمان با چند APO( برگزار شاده توسط سازمان بهره وري آسيایي) KMشارکت در دوره آموزشاي اینترنتي مدیریت دانش )   .1

نوامبر  90-92و9/2/0220تا  NPO( )20/8/0220کشااور ژاپن، هند، تایلند و بنگالدش و با هماهنگي سااازمان ملي بهره وري) 
9000 ) 

( در وزارت بازرگاني و جهت تدوین رژیم تجاري WTOآشنایي با سازمان جهاني تجارت )ساعته  10شارکت در دوره آموزشاي    .2
 (00/00/82تا  1/1/82ایران براي الحاق به این سازمان)

 و ... . .1

 

D. :سوابق اجرايی و پروژه هاي تحقيقاتی 
 (0221پروژه تحقيقاتي ترسيم نقشه سفر مشتریان شرکت ایران خودرو) اجراي  .0

 (0221پروژه تحقيقاتي ارائه راهکارهاي توسعه کار تيمي در ایران خودرو)ي اجرا .9

 (0221پروژه مدیریت تجربه مشتریان در شرکت سایپا)شروع  .2

با رویکرد جداسازي شغل و شاغل متناسب با پروژه طراحي نظام حقوق و دساتمزد کارکنان شارکت طرفه نگار   اجراي و طراحي  .1
 (0222مصوبات وزارت کار)

 (.0229-0220نخبگان) براي بنياد مليجلوگيري از خروج نخبگان از کشور راهکارهاي تدوین پروژه تحقيقاتي اجراي  .1

 (0220) بنياد ملي نخبگان و  معاونت علمي و فناوري رئيس جمهورساختار سازماني طراحي  .2

 وراي عالي انقالباساي کارکردي و سااختاري دساتگاه هاي اجرایي کشاور براي دبيرخانه ش    پروژه تحقيقاتي آسايب شان  اجراي  .1
 (0282فرهنگي)

 (0282سيستم سالمت اداري شرکت ساپکو)طراحي  .8

 (0288و اجراي سيستم شایستگي هاي مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)ي طراح .2

ارائه مکانيزمهاي برون سااپاري فعاليت هاي منابع انساااني شاارکت مادر تخصااصااي بازرگاني دولتي      پروژه تحقيقاتياجراي  .00
 (0281ایران)

 (0281ساختار سازماني و برنامه ریزي منابع انساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)طراحي  .00

 (0281)شرکت قطارهاي مسافري رجاء در  استقرارنظام ارزیابي عملکرد .09
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الح و اص رزیابي عملکرد دساتگاه هاي اجرایي، شاایسته ساالري و پاسخگویي  تدوین برنامه هاي تحول در نظام اداري کشاور، ا  .02
 (0281تا  0280)سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در  ساختار سازماني چند وزارتخانه براي

 (0280)ساله سازمان 1برنامه هاي کالن صدا و سيما در قالب برنامه شاخص هاي ارزیابي  و تدوین طراحيدر همکاري  .01

 (0280)جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران  ساله تدوین برنامه پنجدر همکاري  .01

و  0280)سالهاي  شارکت توليدي ایران تایر)ساهامي عام(    طراحي نظام ارزیابي عملکرد و توانمند ساازي کارکنان  پروژهجراي ا .02
 (.0289و  0280

 (0280ستون سازي پویا نيستانک)و اجراي سيستم انبارداري شرکت پيطراحي  .01

 
 


