
1 

 

 غوِ تؼالیت

 راسیٌی اهلل رٍح کتزد

 

 photo_6112-10-10_61-16-62:الکتزًٍیک پغت

 

razini05@yahoo.com 

 

 5۸-02( ع)صادق اهام داًؾگاُ صٌؼتی، هذیزیت ٍ اعالهی هؼارف ارؽذ کارؽٌاعی

 

 5۸-5۸ هذرط تزتیت داًؾگاُ ػولیات، ٍ تَلیذ هذیزیت دکتزی

 

 MADM فٌَى اس اعتفادُ تا اًغاًی ًیزٍی اًتخاب هذل طزاحی:  ارؽذ کارؽٌاعی ًاهِ پایاى ػٌَاى

 ع()صادق اهام داًؾگاُ در داًؾجَ گشیٌؼ ؽاخصْای دّی ٍسى ٍ تٌذی اٍلَیت

 

 اعالهی رٍیکزد اعاط تز عاسهاًی تؼالی جاهغ هذل تثییي ٍ طزاحی:  دکتزی رعالِ ػٌَاى
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 : پژوهشی و مطالعاتی های حوزه           

 

 ػولکزد عٌجؼ ٍ هذیزیت

 کیفیت کٌتزل ٍ هذیزیت

 هذیزیت در کوّی رٍؽْای ٍ گیزی تصوین

 اعالهی هذیزیت

  

 

 : آموزشی سوابق     

 

  

 

 ،”اعالهی اًذیؾِ ”،”ػولکزد هذیزیت“ ٍ ”تَلیذ هذیزیت“ ٍ ”هذیزیت در آى کارتزد ٍ آهار“ ، ”آهاری کیفیت کٌتزل″درٍط تذریظ

 تؼذ تِ  5۸ عال اس( ع)صادق اهام داًؾگاُ در  ،”تحمیك رٍػ“

 ّزهشگاى داًؾگاُ در ”تَلیذ هذیزیت“ ٍ ”کارخاًِ هذیزیت“ ، ”آهاری کیفیت کٌتزل″درٍط تذریظ

 کثیز اهیز آهَسؽی هؤعغِ -ًَر پیام داًؾگاُ ارؽذ کارؽٌاعی همطغ داٍطلثاى تزای ”عاسهاًی رفتار هذیزیت“ تذریظ

 1ٍ6 ػولیاتی پضٍّؼ تذریظ

 اعالهی هذیزیت تذریظ

 حکوت طلیؼِ کؾَری دٍرُ هذرط



۸ 

 

  

 

 : پژوهشی  -علمی سوابق     

 

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ اعالهی هؼارف گزٍُ درًٍی ارسیاتی پزٍصُ ّوکار

 ًخثگاى فٌاٍری هزکش در( اًکَتاتَرّا) رؽذ هزاکش هطالؼاتی طزح ّوکار

 ”هْز اػتثاری ٍ هالی هؤعغِ در کارکٌاى اًتخاب ٍ جذب ًاهِ ًظام تذٍیي“ پزٍصُ هجزی

 ”جْاى ٍ ایزاى تزتز ّای داًؾگاُ در صٌؼتی هذیزیت رؽتِ هَجَد ٍضؼیت تز هزٍری“ پزٍصُ هجزی

 کؾَر در ”Workshop on SME Best Practices in the Service Sector (6-0 October 6116, Japan) ” دٍرُ در ؽزکت

 صاپي

 Training of Trainers in Total Quality Management for the Service Sector( 15–66 July 6111 ” دٍرُ در ؽزکت

Indonesia )” 

 دفاع ٍسارت تحمیمات هزکش عفارػ تِ ”هذیزیت در گیزی تصوین ادتیات“ تألیف

 (ّوکار)جوَْری ریاعت ارؽذ هذیزاى اهَر دفتز  ، ”اثزتخؼ رّثزی تا آى راتطِ ٍ ّیجاًی َّػ“ کتاتچِ تذٍیي

 هذیزاى ّای ؽایغتگی ؽٌاعایی فزآیٌذ طزاحی ٍ ,( competency Modeling)ّا ؽایغتگی هذلغاسی رٍؽْای تزرعی

 (ّوکار)ارؽذ

 (عیوا ٍ صذا تِ ٍاتغتِ) غزتؾٌاعی هجلِ ، صٍرًالیغن ٍ تکٌَلَصی همالِ تزجوِ

 “ MADM فٌَى اس اعتفادُ تا( ع)صادق اهام داًؾگاُ در داًؾجَ اًتخاب هؼیارّای تٌذی اٍلَیت“ همالِ ًگارػ

 هؼاًٍت عفارػ تِ پٌجن تزًاهِ ًظزی هثاًی هجوَػِ در ،”راّثزدّا ٍ چالؾْا ضزٍرتْا، ایزاى؛ در ٍری تْزُ تْثَد”  همالِ ًگارػ

 جوَْر رییظ اًغاًی عزهایِ ٍ هذیزیت تَعؼِ
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 عفارػ تِ ”پیؾزفت ایزاًی -اعالهی الگَی چارچَب در عاسهاًی ػولکزد عٌجؼ ًظام الشاهات ٍ ٍیضگیْا ارکاى،“ همالِ ًگارػ

 پیؾزفت ایزاًی اعالهی الگَی دتیزخاًِ

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ تحمیمات هزکش عفارػ تِ ”اعالم هٌظز اس اعتاًذارد”  هماالت هجوَػِ کتاب ػلوی ٍیزاعتار

 هذیزیت اًذیؾِ هجلِ اس پذیزػ کغة ٍ ”عاسهاى ػولکزد عٌجؼ جاهغ ّای ًظام در تَاسى هفَْم تَعؼِ ٍ تثییي“ همالِ ًگارػ

 راّثزدی

 Explaining and Developing the Concept of “Balance” in Comprehensive Performance ” همالِ ًگارػ

measurement Systems” ٍ هجلِ اس پذیزػ کغة Australian journal of basic and applied since فْزعت در 

 ISI ًؾزیات

 تؼالی ٍ کیفیت هذیزیت اعالهی، هذیزیت ػولکزد، هذیزیت ّای حَسُ در آهَسؽی کارگاُ تزگشاری ٍ ػلوی ّای عخٌزاًی ارئِ

 ًْادّا ٍ عاسهاًْا در … ٍ تحمیك رٍػ عاسهاًی،

 فزٌّگ راّثزد پضٍّؾی ػلوی هجلِ ٍ هذرط پضٍّؾی ػلوی هجلِ راّثزدی، هذیزیت اًذیؾِ پضٍّؾی -ػلوی هجلِ هماالت داٍر

 کیفیت هذیزیت ٍ ػولکزد هذیزیت حَسُ در داًؾجَیی ّای ًاهِ پایاى راٌّوای ٍ هؾاٍر ٍ داٍر

 عاسهاًْا پضٍّؾی طزحْای ارسیاتی در جوَْری ریاعت ػلوی هؼاًٍت داٍر

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ هذیزیت داًؾکذُ پضٍّؾی ؽَرای ػضَ

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ تحمیمات هزکش تا ّوکاری

 ایزاى ٍری تْزُ هلی عاسهاى تا ّوکاری

 

  :کاری سوابق      

 (ع) صادق اهام داًؾگاُ ػلوی ّیأت ػضَ

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ هذیزیت داًؾکذُ تکویلی تحصیالت ٍ آهَسؽی هؼاٍى

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ صٌؼت هطالؼات دفتز هذیز
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 (ع)صادق اهام داًؾگاُ آهَسؽی ؽَرای ریشی تزًاهِ کویغیَى ػضَ

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ فزٌّگی -داًؾجَیی ؽَرای ػضَ

 صادلیي اًذیؾِ پیؾگاهاى ؽزکت هذیزُ ّیات رییظ

 صادلیي التصاد پیؾگاهاى ؽزکت هذیزُ ّیأت ػضَ

 هْز اػتثاری ٍ هالی هؤعغِ در هؾاٍر

 ػولکزد عٌجؼ ًظام طزاحی در الکتزیک کاالی ؽزکت هؾاٍر

 ػذالت عْام طزح دتیزخاًِ پضٍّؾگز

 جوَْری ریاعت ًْاد ارؽذ هذیزاى اهَر دفتز پضٍّؾگز

 (ع) صادق اهام داًؾگاُ هؼارف درگزٍُ ریشی تزًاهِ کارؽٌاط

 جوَْری ریاعت ّای فٌاٍری دفتز ًظز سیز ًخثگاى فٌاٍری هزکش در پضٍّؾگز

 عیوا ٍ صذا ریشی تزًاهِ ٍ طزح هزکش کارؽٌاط

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ داًؾجَی گشیٌؼ تحمیمات اهَر هؼاٍى

 (ع)صادق اهام داًؾگاُ داًؾجَی گشیٌؼ هحمك ٍ گز هصاحثِ


