تَ ًام خذا
طْاتك ػغلی ّ ّیژگیُای فزدی

آًچَ طز ًْػت اًظاى را هی طاسد "اًتخاب ُای" اّطت
ًَ"اطتعذادُایغ"
-1هؼخصات فزدی:
ًام

دظي

ًام خاًْادگی

هِزهٌغ

طال تْلذ

1347

حمل تْلذ

تاتل

ًام پذر

اطفٌذیار

تعذاد فزسًذاى

دّ

هلیت

ایزاى

ّضعیت تأُل

هتأُل

-2آدرص ّ ًؼا ًی:
آدرص
تلفي
آدرص پظت الکرتًّیکی
آدرص پظت الکرتًّیکی داًؼگاُی

h_mehrmanesh@yahoo.com
Has.Mehrmanesh@iauctb.ac.ir

-3طْاتك حتصیلی:
همغع حتصیلی

رػتَ
حتصیلی
هذیزیت

صٌعتی

کارػٌاطی
ارػذ
دکرتی

هذیزیت

صٌعتی

 1374تا 1377

هذیزیت

صٌعتی

 1380تا 1387

کار ػٌاطی

گزایغ

اس طال تا
طال
1366تا1370

ًام داًؼگاٍ

هعذل

عٌْاى پایاى ًاهَ

عالهَ
عثاعثایی
ّادذ هتزاى
هزکشی
علْم ّ
حتمیمات

17

فزایٌذ تْلیذ کفغ

18

تزرطی فزّع کفغ هلی

17/74

عزادی هذل

EFQM

 -4طْاتك ػغل اجزایی:
ًام ػزکت
گزٍّ صٌعتی هلی
ػزکت کفغ ػاُذ

هذ ت مهکاری
اس طال  1369تا (1379هذت 10
طال)
 (1380هذ ت یکظال)

مست
دظاتزص ،دظاتزص ارػذ ،هذیز
دظابرطی
هذیزعاهل

پارص هتال

هذیز تزًاهَریشی تْلیذ

 1381تا (1383هذت  2طال)

 -5طْاتك ػغل علوی ّ داًؼگاُی:
حمل خذهت

هذت مهکاری

داًؼگاٍ آساداطالهی ّادذ هتزاى هزکشی

اس طال  1380تا دال داظز تَ عٌْاى عضْ ُیات علوی

داًؼگاٍ آساد اطالهی ّادذ هتزاى هزکشی

اس طال  1387تا دال داظز تَ عٌْاى هذیز گزٍّ

داًؼگاٍ آساد اطالهی ّادذ هتزاى هزکشی

اس طال  1391تا دال داضز تَ عٌْاى هعاّى داًؼکذٍ

-6طْاتك تذریض در داًؼگاُِا ّ هْطظات هتفزلَ:
ًام داًؼگاٍ
عالهَ عثاعثایی
هْطظَ آهْسع عالی آساد لشّیي (غیراًتفاعی)
ّادذ هتزاى هزکشی
داًؼگاٍ آساد اطالهیّ-ادذ لشّیي
داًؼگاٍ آساد اطالهی –ّادذ اراک
داًؼگاٍ آساد اطالهی –ّادذکیغ-تیي امللل
داًؼگاٍ آساد اطالهی –ًزاق

ًام درص
تعویزات ّ ًگِذاری
دظاتذاری هالی ّ دظاتذاری صٌعتی
هذیزیت تْلیذ ،تزرطی التصادی ،دظاتذاری
هالی ّ دظاتذاری صٌعتی ،حتكیك در عولیات
حتلیل رفتاری ّ هذیزیت هٌاتع اًظاًی
هذیزیت اطرتاتشیک-حتمیك در عولیات پیؼزفتَ
حتلیل آهاری -حتمیك در عولیات پیؼزفتَ -حتلیلی
ًا هْفك -هذیزیت
اس طاسهاهنای هْفك ّ
اطرتاتژیک
حتمیك در عولیات
اصْل ّ هثاًی هذیزیت-
پیؼزفتَ

 -7تألیفات:
ًام کتاب

ًاػز

ردیف
1

 650تظت در آهار ّ کارتزد آى در هذیزیت

رُپْیاى ػزیف

2

 850تظت در دظاتذاری صٌعتی

رُپْیاى ػزیف

3

 550تظت در دظاتذاری هالی

رُپْیاى ػزیف

4

تْطعَ هٌاتع اًظاًی :تظرتطاس هبزٍّری در
طاسهاىُا
طیظتن ُای اعالعاتی هذیزیت

تزهَ
طاد

6

تذ رفتاری در طاسهاهنا

طپاُاى

7

لذرت ًْ آّری اطرتاتژی

طاد

8

هذیزیت اطرتص طاسهاًی

ػِز آػْب

9

هذیزیت تْلیذ ّ عولیات

ژیک

9

هذیزیت هٌاتع اًظاًی

کارآفزیٌاى تشرگ

10

حتلیلی اس طاسهاهنای هْفك ّ ًا هْفك

طپاُاى

11

تْطعَ هٌاتع اًظاًی

تزهَ

12

حتلیلی اس اطرتاتژیِای طاسهاهنای هْفك ّ ًا
هْفك

طپاُاى

5

هماالت خارجی-8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ranking the Driving Affecting Factors on Management Accounting: Business Intelligence Approach
Designing EFQM by MCDM
Survey of human capital by fuzzy ANP
Surveying the Influence of Organizational Commitment on Employees’ Performance in Bureaus of Maskan Bank
in Tehran Province
Surveying the Relationship between Servant Leadership with Employees’ Empowerment in Central Bureaus of
Maskan Bank
Surveying the Influence of Organizational Citizenship Behavior on Total Quality Management Studying the
Influence Emotional Intelligence on Servant Leadership in Iran Calculation Court
Analyzing the Driving Affecting Factors on Investment Efficiency on IT Projects
Survey and prioritization of human capital by fuzzy network analysis process approach
Ranking the Effective Factors in Knowledge Management Implementation Using Fuzzy Topsis Technique
Surveying the influence of e-learning on human resource productivity and ranking its elements by Fuzzy TOPSIS
technique
Surveying the influence of total quality management on customer satisfaction
Gaining customer satisfaction: organizational justice approach
Surveying the influence of organizational culture on human resource productivity
Surveying the influence of Spiritual leadership on organizational citizenship behavior
Creativity and innovation strength: new link to compatibility?
.Determining the effect of corporate identity, Trust and job satisfaction on employees' future commitment
Investigating the relationship between free float and speculative bubbles in mineral an pharmaceutical companies
in Tehran stock exchange
Study of profits as a share dividend(Bonus share)in listed companies in Tehran stock exchange

هماالت داخلی
تذّیي اطرتاتژي ّ اّلْیت تٌذی اطرتاتژی ُای هٌتخة ػزکت هبٌْع ایزاى تا رّیکزد فاسي-1
)پژُّؼی پژُّغُای تاساریاتی ًْیي-(فصلٌاهَ علوی
- پژُّؼی پژُّغ-(فصلٌاهَ علوی

ٍعزادی هذل تعالی طاسهاًی اس عزیك تصوین گیزی چٌذ هعیار-2
)ُای هذیزیت

)تزّیجی صٌعت الطتیک ایزاى-ًمغ رُربی خذهتگشار در طاسهاىُا ّ هذیزیت (فصلٌاهَ علوی
تزرطی عْاهل هؤثز تز هبزٍ ّری هٌاتع اًظاًی ّ رتثَ تٌذی آهنا تا تکٌیک تاپظیض فاسی-3
)پژُّؼی ًمغ آهْسع ّ ارتثاعات در تْطعَ هٌاتع اًضاًی-(فصلٌاهَ علوی
َ(فصلٌاه

تزرطی عْاهل هؤثز تز هبزٍ ّری ًیزّی کار؛ تا تاکیذ تز ًمغ عذالت طاسهاًی-4
)پژُّؼی ًمغ آهْسع ّ ارتثاعات در تْطعَ هٌاتع اًظاًی-علوی

ّ  پژُّؼی ًمغ آهْسع-(فصلٌاهَ علوی

(طْهیي کٌفزاًض هٌغمَ ای

تزرطی تاثیز ُْع عاعفی تز هْفمیت ػغلی هذیزاى-5
)ارتثاعات در تْطعَ هٌاتع اًظاًی

تزرطی ًمغ طزهایَ راتغَ ای تز رلاتت پذیزی صٌعت فزع کؼْر-6
) سجناى،هذیزیت طزهایَُای فکزی

تزرطی طزعت تعذیل طاختار طزهایَ هبیٌَ ّ تغیی عْاهل تعییي کٌٌذٍ طاختار طزهایَ ُذف در-7
ٍ(پژُّغ ُای علْم اًظاًی داًؼگا
ػزکت ُای پذیزفتَ ػذٍ در تْرص اّراق هبادار هتزاى
)72-37صص،1392هِز،مشارٍ تیظت ّ چِارم،طا ل پٌجن،اصفِاى
ُای پذیزفتَ ػذٍ در تْرص اّراق هبادار
تزرطی عْاهل هْثز تز طاختار طزهایَ ػزکت-8
96-57صص،1392،مشارٍ تیظت ّ ػؼن،طال پٌجن،هتزاى(پژُّغ ُای علْم اًظاًی داًؼگاٍ اصفِاى
: دّرٍ ُای آهْسػی هذرطی-10
ٍهذ ت دّر
 طاعت8
 طاعت24
 طاعت8
طاعت24

ًٍام دّر
رّاى ػٌاطی حتْل
اًگیشع ّ یاد دُی
عزادی ّ تذ ّیي درص
فلظفَ تعلین ّ تز تیت

ردیف
1
2
3
4

طٌجغ ّ ارسیاتی
آػٌایی تا لْاًیي آهْسػی پژُّؼی

5
6
7

16طاعت
8طاعت

-11دّرٍ ُای آهْسػی ختصصی:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

ًام دّرٍ
تزًاهَ ًْیظی تَ ستاى تیظیک
WORD
EXCEL
آػٌایی تا اصْل ّ هفاُین ایشّ 9000
WINDOS 98
SPSS
همالَ ًْیظی تَ ستاى ISI

هذت دّرٍ
25طاعت
25طاعت
32طاعت
36طاعت
 24طاعت
 24طاعت
32

-12دّرٍ ُایی کَ در طاسهاى ُای دیگز اریَ منْدم:
ردیف
1
2
3
4
5
6

ًام دّرٍ
هذیزیت تْلیذ
ارسیاتی التصادی عزح ُای صٌعتی
دظاتذاری هالی ّ دظاتذاری صٌعتی
هذیزیت هالی
دظاتذاری تز هثٌای فعالیت

تعذاد تزگشارػذٍ
 15دّرٍ
 19دّرٍ
 17دّرٍ
 14دّرٍ
7

-13هظْلیت ُای هتفزلَ در داًؼگاٍ:
تیغ اس  8تار اس طال  1387تا دال داظز تَ عٌْاى ریض دْسٍ آسهْى ُای کٌکْر
طزاطزی ّ آسهْى داًؼگاٍ آساد اطالهی در داًؼکذٍ هذیزیت تْدم کَ تَ حنْ تظیار
خْتی بر گشار ػذٍ اطت.

1

 -14راٌُوای پایاى ًاهَ ُای کارػٌاطی ارػذ:
ًام پایاى ًاهَ

ردیف
1

ارا یک هذل اًتمال تکٌْلْژی

2

تزًاهَ ریشی اطرتاتژیک ّ اّلْیت تٌذی اطرتاتژی ُا

3

هذل طاسی کٌرتل هْجْدی اس عزیك ػثکَ عصثی

4

عزادی یک هذل تعویزات ّ ًگِذاری اس عزیك ختصیص خظی

5

خبغ تٌذی تاسار حمصْالت گزٍّ هبوي

6

ارسیاتی ػزکت هبٌْع اس عزیك هذل تعالی طاسهاًی

7

عزادی هذل ػثکَ عصثی فاسی در ارسیاتی ًیزّی اًظاًی

8

تزرطی راتغَ هیاى تْطعَ هذیزیت کیفیت جاهع تا رضایت هؼرتیاى
هْردی ػعثَ هزکشی تاًک هلت)
تزرطی تاثیز فزٌُگ طاسهاًی تز رضایت هؼرتیاى تا اطتفادٍ اس هذل راتیٌش
(هغالعَ هْردی ػزکت تیوَ آطیا)
(هغالعَ هْردی ػزکت تیوَ
تزرطی تاثیز تاسارگزایی تز تْطعَ تْاى رلاتتی
آطیا)
تزرطی راتغَ هیاى اتعاد هذیزیت ارتثاط تا هؼرتی تا کظة هشیت رلاتتی ػزکت
تیوَ آطیا
تزرطی تاثیز طثک رُربی خذهتگشار تز اًگیشع کارکٌاى ػزکت تیوَ آطیا

9
10
11
12
13

(هغالعَ

ػٌاطایی  ،ارسیاتی ّ رتثَ تٌذی ػاخص ُای اطتمزار طیظتن هذیزیت کیفیت ّ
تعییي هیشاى اثزخبؼی اطتمزار طیظتن هذیزیت کیفیت در ػزکت طاتزاپ جٌْب تا
اًذاسٍ گیزی ػاخص ُای هٌتخة لثل ّ تعذ اس اطتمزار

14

ػٌاطایی ّ حتلیل عْاهل هؤثز تز تْطعَ تْاى رلاتتی در طغخ طاسهاى
(هغالعَ هْردی ػزکت هبٌْع)
تزرطی تاثیز تکارگیزی اتعاد عذالت تز رضایتوٌذی هؼرتیاى
(هغالعَ هْردی تیوَ ایزاى)
ػٌاطایی ّ تزرطی جلة رضایت هؼرتیاى اس خذهات تاًک ّ اّلْیت تٌذی آهنا اس
عزیك تکٌیک MCDMهْرد هغالعَ:ػعة تاًک هلی اصفِاى
تزرطی عْاهل هْثز هذیزیت کیفیت جاهع تز عولکزد هذیزاى هیاًی صٌایع
گیزی
تْلیذی ػزق اطتاى هاسًذراى ّ رتثَ تٌذی آى تا رّیکزد تصوین
ُْع عاعفی هذیزاى تا طثک رُربی خذهتگشار در دیْاى حماطثات
راتغَ
تزرطی
فاسی
چٌذهعیارٍ
کؼْر
تزرطی راتغَ هیاى رفتارُای ػِزًّذی طاسهاًی تا هذیزیت کیفیت جاهع
(هغالعَ هْردی ػزکت طایپا)
تزرطی تاثیز تعِذ طاسهاًی تز عولکزد کارکٌاى ػعة تاًک هظکي اطتاى هتزاى

21

تزرطی تاثیز فزٌُگ طاسهاًی تز هبزٍّری هٌاتع اًظاًی

22

تزرطی راتغَ هیاى رُربی خذهتگشار تا تْامنٌذطاسی کارکٌاى ادارات هزکش تاًک
هظکي
9
تعییي ّضعیت رُربی هعٌْی ّ تاثیز آى تز رفتارُای ػِزًّذی کارکٌاى ػعثَ
تاهیي اجتواعی
تزرطی تاثیز یادگیزی الکرتًّیک تز هبزٍ ّری هٌاتع اًظاًی ّ رتثَ تٌذی اجشای
آى تا تکارگیزی تکٌیکُای  MADMفاسی
تزرطی تاثیز هذیزیت طزهایَ ُای اًظاًی تز هبزٍ ّری ًیزّی کار در ػِزداری
ُؼتگزد
تزرطی تاثیز طثک رُربی خذهتگشار تز ادارک کارکٌاى اس عذالت طاسهاًی در
ػزکت طایپا
گیزی هؼارکتی
تزرطی راتغَ هیاى رضایت ػغلی ّ تعِذ طاسهاًی تا تصوین
کارکٌاى طتاد هزکشی تاًک تْطعَ تعاّى

15
16
17
18
19
20

23
24
25
26
27

