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  در حوزه معاونت بازاریابی و تنظیم بازار و  به صورت قراردادي 1397همکاري با سازمان چاي کشور از اردیبهشت ماه

 )جدید( همچنین واحد روابط عمومی

  شماره (مدیر اجرایی سندیکاي کارخانجات چاي شمال جناب آقاي مهندس صادق حسنی  مشاور بازرگانیانتصاب به عنوان
 )جدید( -)06/09/1397مورخ  11/1-511-130: حکم

 از  مرکز مشاور آموزشی و پژوهشیو  پژوهشگر حوزه ریاستبه عنوان  کشور مدیریت دولتی با مرکز آموزش  همکاري
 )قراردادي -سال 2به مدت ( 1396سال پایان تا  1395سال فروردین 

  براي انجام پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازي و معرفی به بنیاد نخبگان نیروهاي مسلح بنیاد ملی نخبگانمورد تأیید 
 خاتمه یافت -11/08/1392مورخ  52164/15اي به شماره نامه طی نامه جمهوري اسالمی ایران

  طی دوران خدمت( معاونت منابع انسانی به مدت یک سال - بانک انصار استان گیالنمأمور به خدمت در مدیریت شعب(. 

  ي کارشناسی از دوره 87-88هاي خویش در سال تحصیلی وروديي اول در بین همجهت کسب رتبه لوح تقدیردریافت
 در میان دانشجویان دوره روزانه رتبه سومو کسب  استعدادهاي درخشان دانشگاه گیالندفتر 

  3250/95به شماره  25/12/1395مورخ دریافت تقدیرنامه از رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور 

  1394در سال  از سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردي دانیال شمال لوح سپاس و تندیس مدرس برجستهدریافت  



  43181از بین ) سازمان سنجش( 1389در رشته امتحانی مجموعه مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد سال  104 رتبهکسب 
  المللاز سوي مدیرکل دفتر ریاست روابط عمومی و امور بین 26/03/1392د مورخ /19272به استناد نامه شرکت کننده 

 هاي نوآوري بر تنوع و توسعه عملکرد در صنعت ساختمان و تأثیر استراتژي«تحت عنوان  ارشدنامه کارشناسیدفاع از پایان
 4علمی پژوهشی،  مقاله 3(دوره کارشناسی ارشد  نامهمقاله از پایان 9و استخراج  5/19ي عالی با نمره »مسکن ایران

و  )گیالن دانشیار گروه مدیریت دانشگاه( اخالقملکاسماعیل دکتر به راهنمایی  )همایش ملی 2المللی و کنفرانس بین
 )دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیالن( دکتر محمود مراديمشاوره 

  

  هاي گذراندهدوره: 3
  مدرس دوره  سال  نام دوره  محل دوره

راهکارهاي مدیریتی   مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور
  دکتر اکبر صفدري  1396  مبارزه با پولشویی

روابط عمومی نگاري آینده  مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور
  دکتر سعید خزائی 1396  هادر مدیریت نوین سازمان

  مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور
مدیریت عملکرد در 

ها با تأکید بر سازمان
  ارزیابی منابع انسانی

  دکتر ابراهیم شیخ 1396

مدیران موفق و اخالق   مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور
  دکتر فاطمی 1395  ايحرفه

جامع علمی کاربردي استان دانشگاه 
  دکتر محسن یوسفی پارسا  1395  خالقیت و نوآوري  گیالن

  - 1393  مدیریت استراتژیک  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مقاله نویسی و بخش علمی   دانشگاه صنعتی شریف
  - 1392  پژوهشی

مقاله نویسی و بخش علمی   دانشگاه صنعتی شریف
  - 1390  پژوهشی

علمی کاربردي استان دانشگاه جامع 
  دکتر علی پورصفر صیقالنی  1395  هاي عمومی تدریسمهارت  گیالن

  اي استان گیالنشرکت برق منطقه
  -  1389  کارآموزي  )معاونت منابع انسانی(

  
  
  
  
  
  



  تألیف کتاب: 4
  سال  انتشارات  نویسندگان   عنوان کتاب  ردیف

آسیب شناسی و ( گام به گام نامه نویسیپایان  1
  )دیریتمنویسی در رشته نامهالزامات پایان

اخالق، نسیبه اسماعیل ملک
  زادهمهران مهديمحمدپور، 

دانشگاه 
  در نوبت چاپ   گیالن

2  

 استراتژي، استراتژیست؛
 و رویکردهاي نوین مدیریت استراتژیک

هاي برتر جهان و مراکز با معرفی استراتژیست(
)پرورش استراتژیست  

اخالق، محمد اسماعیل ملک
  نقش دانش  زادهمهران مهديطالقانی، 

  چاپ شده
  :شابک

8-82-5054-600-978  

  
  هاو درسنامه تحلیلی هايگزارش: 5

  نقش  زمان تحویل گزارش   درسنامه/ عنوان گزارش  براي سازمان  به سفارش  ردیف

مرکز آموزش مدیریت   1
  دولتی کشور

سازمان امور اداري و 
  استخدامی کشور

 برتر مرکز 7 تطبیقی مقایسه
پژوهشگر حوزه   1395سال   جهان دولتی مدیریت آموزش

  ریاست مرکز

مرکز آموزش مدیریت   2
  معاونت آموزشی  دولتی کشور

 مدیریت منابع  
 سازي و شیوه کار گروهیتیم  
 کیفیت زندگی کاري  

  نگارنده  1395سال 

  سازمان چاي کشور  سازمان چاي کشور  3
شناسایی نقاط قوت و ضعف، 

ها و تهدیدهاي پیش روي فرصت
  چاي ایرانی صنعت

  گردآورنده  1397سال 

4  
معاونت بازاریابی و 
تنظیم بازار سازمان 

  چاي کشور
  سازمان چاي کشور

واردات - گزارش تحلیلی صادرات
  هايچاي کشور طی سال

 96 -1389  
گردآورنده و   1397سال 

  کنندهتحلیل

 

  سوابق آموزشی و تدریس: 6
  محل تدریس  نام دانشگاه

  

فرهنگ و هنر مراکز علمی کاربردي ( واحد استان گیالن دانشگاه جامع علمی کاربردي مدرس
  1393از مهرماه  )برهان نیروي شمال؛ آب و برق؛ هالل احمر؛ دانیال شمال؛ گیالن 1واحد 

  :تدریس دروسی چون
 نیمسال  4................ )داراي جزوه و پاورپوینت(کارآفرینی  -

  معرفی به استاد+  نیمسال 2...................... )داراي درسنامه( سرپرستی اصول -

  نیمسال 2........................)داراي درسنامه( اياخالق حرفه -

 نیمسال 2....................... )داراي درسنامه( روانشناسی کار -

 نیمسال 4....... )داراي درسنامه( کسب و کار ها و قوانینمهارت -

 نیمسال 3..... )داراي درسنامه( وريمدیریت کسب و کار و بهره -

 نیمسال 1................ )داراي درسنامه(اصول و فنون مذاکره  -

 معرفی به استاد+  نیمسال 2. .....)داراي جزوه(مقررات استاندارد و کنترل کیفیت -

 نیمسال 1...................................  مدیریت منابع انسانی -

 نیمسال 5....... )داراي جزوه( تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم -

 نیمسال 3.... )اي درسنامهردا( هاي اطالعات حسابداريسیستم -

 نیمسال 2................................ مبانی سازمان و مدیریت -



 نیمسال 2........................................... مدیریت تولید -

 معرفی به استاد+ نیمسال 6........ هنريفرهنگی و هاي مدیریت مراکز و سازمان -

 نیمسال 1.................................... تحلیل هزینه و منفعت -

 نیمسال 1............................... ايایمنی و بهداشت حرفه -
 نیمسال 3.......... ...................................کنترل پروژه  -

 نیمسال 2................... گیري یابی و تصمیمهاي مسألهمهارت -

  معرفی به استاد............................... مدیریت راهبردي سازمان  -

  
  1394از مهرماه  واحد رشت -مدرس دانشگاه پیام نور استان گیالن

  1394-95اول و دوم  نیمسال 2.......................... آمار و کاربرد آن در مدیریت -

  

  1395در سال استان گیالن  کشور و هاي مرکز آموزش مدیریت دولتیدورهمدرس 
  1395.... هاي صنعتی گیالنشرکت شهرك.. )اخالقمشترك با دکتر ملک(ریزي استراتژیک مدیریت و برنامه -
  1395... .........هاها و معاونتوزارتخانه.. )اخالقمشترك با دکتر ملک(ریزي استراتژیک مدیریت و برنامه -
  1395بهمن ماه  5.... اداره کل ثبت اسناد استان گیالن..... کار تیمی و حل مسأله -
  1395بهمن ماه  5.... اداره کل ثبت اسناد استان گیالن. .........فرهنگ سازمانی -

  
  در قالب طرح تحقیقاتیها  شرکت/ ها سازمان/ مؤسساتهمکاري با : 7

زمان شروع   عنوان طرح  شرکت/ نام سازمان  ردیف
  نوع فعالیت  زمان پایان طرح  طرح

مرکز آموزش و پژوهش   1
  استانداري گیالن

برداري از نتایج پژوهشهاي اجرا شده، الگوي بهره
سازمانهاي هاي آتی در در حال اجرا و پژوهش

  استان گیالن اجرایی
  مجري  31/04/1393  31/01/1392

اداره تحقیق و توسعه   2
  بانک انصار

طراحی مدل معیارهاي اساسی گزینش نیروي 
 انسانی بانک انصار 

  ) مدیریت شعب استان گیالن: مطالعه موردي(
  مجري  25/12/1393  13/11/1392

شرکت آب و فاضالب   3
  استان گیالن

استراتژیک با استفاده از تکنیک پژوهی محیط
در شرکت آب و فاضالب استان ) SWOT(سوآت 

  گیالن
  همکار  08/02/1393  12/04/1391

4  
-اداره پژوهش و برنامه

ریزي بانک مسکن 
  استان گیالن

بررسی تسهیالت اعطایی بانک مسکن در راستاي 
هاي اقتصادي تولید انبوه و اثربخشی آن بر شاخص

  بخش مسکن
  کارشناس  09/11/1390  1389سال 

استانداري گیالن و   5
  دانشگاه گیالن

  تدوین نقشه راه توسعه استان گیالن
پژوهش برتر در هفته پژوهش و فناوري دانشگاه (

  )1394سال  - گیالن

تا  1393از دي 
پایان شهریور 

1394  

هاي کارشناس کمیته تلفیق، عضو کارگروه
  تخصصی و دبیرخانه تنظیم برنامه

ارشد مسئول زیربخش صنعت، و دستیار 
  معدن و بازرگانی

شرکت مهندسین مشاور   6
  مجري  15/06/1392  04/12/1391  مطالعات راهبردي مسکن در کالنشهر رشت  آزما کاوانپی

طرح ساماندهی و توسعه پایدار زنجیره ارزش   سازمان چاي کشور  7
همکار و   1397آذر ماه   1397تیر ماه   محصول راهبردي چاي

  کارشناس
  
  
  
  



 ISCمقاالت علمی پژوهشی  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و نمایه در : 8

  مقاالت  ردیف

1  
MalekAkhlagh, E., Moradi, M., Mehdizade, M., & DorostkarAhmadi, N. (2013). Innovation Strategies, 
Performance Diversity and Development: An Empirical Analysis in Iran Construction and Housing 
Industry. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol.6, No.2, 31-60. (From thesis & Indexed by 
ISI, Web of Science, EBSCO, ProQuest, ISC, SID, …) Cited by 21 (Google Scholar)+10 (Iran)=31 

2  
Taleghani, M. & Mehdizade, M. (2016). Effective Factors on Farmers' Satisfaction (Case of 
Agricultural Production Cooperatives in Guilan Province, Iran).  International Journal of Agricultural 
Management and Development (IJAMAD), Vol. 6, No. 4, 489-495. (Indexed by EBSCO, ISC, SID, …) 

3  

هاي نوآوري با گزینش استراتژي). 1392(درستکار احمدي، ناهید  زاده، مهران؛مهدياخالق، اسماعیل؛ مرادي، محمود؛ ملک
). مپسا - هاي ساختمانی ایرانشرکت مدیریت پروژه: مورد مطالعه(فرایند تحلیل شبکه  - استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی

نشریه برتر در ...  )ISCاز پایان نامه و نمایه در . (172-145، 3، شماره 5، دوره فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی
  259/0با ضریب تأثیر  حوزه مدیریت بازرگانی در جهان اسالم

4  
گیري مشارکتی به طراحی مدل مفهومی تصمیم). 1391(درستکار احمدي، ناهید؛ رمضانیان، محمدرحیم  زاده، مهران؛مهدي

کلیه شعب بانک مسکن شهرستان : مورد مطالعه( و عملکرد کارکنان در زندگی کاري عنوان راهبردي جهت بهبود نگرش، احساسات
  ع داخلیبار ارجا ISC( 2و  SID نمایه در(. 134-104، 9، سال پنجم، شماره پژوهشنامه مدیریت تحول). رشت

5  
 یابیو دست کیاستراتژ ینیکارآفر). 1392( زاده، مهران يمهد ؛دیناه ،يدرستکار احمد ؛محمود ،يمراد ؛لیملک اخالق، اسماع

، 26دوره  ،و توسعه تیریمد ندیفرا هینشر. رانیصنعت ساختمان و مسکن ا يساز یدر حوزه صنعت یمطالعه تجرب: یرقابت تیبه مز
  )ISCنمایه در ( .25-48، صص )86پیاپی ( 4شماره 

6  
بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک  )1393( مهدي زاده، مهرانملک اخالق، اسماعیل؛ مرادي، محمود؛ درستکار احمدي، ناهید؛ 

، صص 11، شماره 6دوره ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی. مطالعه موردي صنعت ساختمان و مسکن - بر دست یابی به مزیت رقابتی
  )ISCنمایه در (. 174-145

7  
تعیین معیارهاي اساسی گزینش ). 1393( اخوان توکلی، ناصر زاده، مهران؛مهدياخالق، اسماعیل؛ درستکار احمدي، ناهید؛ ملک

باشگاه ورزشی : مطالعه موردي(مربی به روش دلفی فازي و گزینش بهترین مربی با استفاده از تکنیک تاپسیس توسعه یافته 
  )DOAJو  ISCنمایه در ( 128-105 ، صص2، شماره 3جلد ، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش). داماش گیالن

8  
ي چارچوبی پیشنهادي براي ارائه). 1392(درستکار احمدي، ناهید  زاده، مهران؛مهدياخالق، اسماعیل؛ مرادي، محمود؛ ملک

، مهندسی و مدیریت کیفیت نشریه. گزینش بهترین استراتژي نوآوري جهت ارتقاي معیارهاي کلیدي عملکرد صنعت ساختمان ایران
  )ISCنمایه در از پایان نامه و . (53-45، 1، شماره 3جلد 

9  
ارائه مدلی براي تبیین تأثیر مدیریت راهبردي ). 1393( مهدي زاده، مهراندرستکار احمدي، ناهید؛  ملک اخالق، اسماعیل؛

فصلنامه علوم . بررسی نقش میانجی خالقیت و نوآوري: ساز مسکن و ساختمان استان گیالن هاي انبوه منابع بر مزیت رقابتی شرکت
  داخلی ارجاعبار  ISC( 1نمایه در (. 96-69، 33سال نهم، شماره ، مدیریت ایران

10  
 طراحی الگویی مبتنی بر معیارهاي اساسی جهت گزینش کارکنان ).1394(عزیزي، علیرضا  زاده، مهران؛مهديصفري، جلیل؛ 

، هاي مدیریت منابع انسانیفصلنامه پژوهش. )شعب بانک انصار استان گیالن: مطالعه موردي(و برآورد عملکرد سازمان شایسته 
  ع  داخلیبار ارجا 2 از طرح جایگزین خدمت بنیاد نخبگان )DOAJو  ISCنمایه در (. 141-166، صص 4دوره هفتم، شماره 

 متوسط و کوچک هاي شرکت عملکرد و رقابتی استراتژي محوري، قابلیت). 1394( مهران زاده، مهدي و محمد طالقانی،  11
   )ISCنمایه در (. 109-138، صص 4، شماره 28دوره  ،توسعه و مدیریت فرایند نشریه. ساختمانی

12  
هاي بین قابلیتگر بازاریابی الکترونیک بر رابطه بررسی تأثیر متغیر تعدیل ).1395( ، مهرانزاده مهديو  ، محمدطالقانی

 )ISCنمایه در ( .355-374، صص 2، شماره 8دوره ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی .هابازاریابی و عملکرد شرکت
  259/0با ضریب تأثیر  نشریه برتر در حوزه مدیریت بازرگانی در جهان اسالم... 

شناسایی و طبقه بندي تنگناها و چالش هاي فعالیت هاي تحقیق و توسعه اي در  ).1395( ، مهرانمهدي زادهو  ، محمدطالقانی  13
  )SID و ISCنمایه در ( .37-50، صص 25شماره ، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. نظام اداري

. هقفقاز و خاورمیانهبود جایگاه رقابتی گردشگري ایران در مناطق آسیاي میانه، ب ).1396( ، مهرانمهدي زادهو  ، محمدطالقانی  14
  )SIDو  ISCنمایه در ( .237- 263، صص 4، شماره 6دوره  ،سیاست جهانیفصلنامه دو



  
 خبري -و آموزشی  ISCو نمایه در  رت علوم، تحقیقات و فناوريامصوب وز  مقاالت علمی ترویجی: 9

  مقاالت  ردیف

1  
نشریه راهبرد . ها در کشورهاي خاورمیانهبررسی این شاخصهاي رقابت جهانی و تحلیل شاخص). 1390( زاده، مهرانمهدي

  بار ارجاع ISC( 1نمایه در ( .154-125، 27، شماره )راهبرد یاس سابق(توسعه 

2  
مدیریت تعارض به عنوان قابلیت محوري در ). 1390. (درستکار احمدي، ناهید زاده، مهران؛مهديپسند، سید محمد؛ نوع

  )ISCنمایه در . (62-49، 51، شماره مدیریت و توسعهفصلنامه . سازمان ها

3  
بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک مناطق ). 1394(. نژاد، مجتبیمهري زاده، مهران؛مهدياخالق، اسماعیل؛ دوستار، محمد؛ ملک

  )ISCمایه در ن( .57-87، صص 41شماره ، فصلنامه راهبرد توسعه. ي صنعت گردشگري ایرانصنعتی بر توسعه - آزاد تجاري

4  
 اثربخشی عامل مؤثرترین تعیین). 1396( . زاده، مهرانمهدياخالق، اسماعیل؛ ملکپوران منجیلی، هاجر؛ طالقانی، محمد؛ 

توسعه  علمی ترویجی فصلنامهدو. فناوري انتقال مشروط اثربخشی مدل از استفاده با ایران نفتی میادین توسعه در فناوري انتقال
  )ISCنمایه در ( .101- 110 ، صص29، شماره 15 دوره، تکنولوژي

5  
، 186، شماره خبري انصار -ماهنامه آموزشی. پیشنهادهایی براي گزینش نیروي انسانی کارآمد). 1393( زاده، مهرانمهدي
  .38-43صص 

6  
ماهنامه تحلیلی، . ریزي استراتژیک بازاریابیههاي نوین برنامالگوها و مدل). 1394( مهدي زاده، مهرانطالقانی، محمد و 

  .4-14، صص 63، سال هشتم، شماره هشی مهندسی مدیریتژوآموزشی و پ

7  
عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانکداري ). 1394( راد، شیوا؛ مقدممهدي زاده، مهرانطالقانی، محمد و 

  .69-80، صص 114، شماره یازدهم، سال عاتفنی و مهندسی عصر فناوري اطالماهنامه . الکترونیک

8  
ماهنامه اکسیر توسعه، مدیریت . هاي کاري آیندههاي تغییر و مهارتپیشران). 1395( زاده، مهرانمهديو  اخالق، اسماعیلملک

   .1-2، صص 4دوره دوم، شماره ، نگريو آینده

9  
هاي با ده مهارتی که در آینده باید داشته باشیم؛ همراه با نمونهآشنایی ). 1395( زاده، مهرانمهديو  اخالق، اسماعیلملک

   .1-2، صص 5دوره دوم، شماره ، نگريماهنامه اکسیر توسعه، مدیریت و آینده. موردي

10  
دوماهنامه . نگرانهشناسی آیندههاي کاري آینده مبتنی بر روشآشنایی با مهارت).1395( زاده، مهرانمهديطالقانی، محمد و 

  .54-58، صص 68مهندسی مدیریت، سال نهم، شماره 

11  
فنی و ماهنامه . بازاریابی از طریق وب و چگونگی آن در بانک هاي منتخب جهان ).1395( زاده، مهرانمهديطالقانی، محمد و 

  .51-60، صص 122، سال دوازدهم، شماره مهندسی عصر فناوري اطالعات

12  
دوماهنامه مهندسی مدیریت، سال . هاي کسب و کارهاي مختلف استراتژيبنديمقایسه تطبیقی دسته). 1396( زاده، مهرانمهدي

  .78-81دهم، شماره هفتاد، صص 

13  
و تحلیل صد شرکت برتر  معرفی« امروز موفقیت در بازار پویا و رقابتی). 1396( زاده، مهرانمهدي اسماعیل واخالق، ملک

  .66-74، صص 1397، مرداد و شهریور 72شماره ، دوماهنامه مهندسی مدیریت. 2016جهانی در سال 
  

  المللی  هاي بینمقاالت کنفرانس: 10
  مقاالت  ردیف

1  
Mehdizade, M., Malek Akhlagh, E., Dorostkar, N. (2013). Exploration the Effect of Innovation 
Strategies on Performance- An Empirical Analysis in Iran Construction Industry. 11th International 
Management Conference, Tehran, Iran. (From thesis & Indexed by CIVILICA) 

2  
Mehdizade, M., Malek Akhlagh, E., Dorostkar, N. (2013). Path analysis the effects of strategic 
entrepreneurship dimensions on competitive advantage in Iran Construction Industry. 11th 
International Management Conference, Tehran, Iran. (Indexed by CIVILICA) 

3  
Mehdizade, M., Malek Akhlagh, E., Moradi, M. & Dorostkar Ahmadi, N. (2012). Explanation effects 
of innovative and entrepreneurial approaches of new technologies in Iran construction industry – 
Construction Industrialization, 2nd International & 6th National Conference on Management of 
Technology, 16th -17th Decamber, Tehran, Iran. (From thesis & Indexed by CIVILICA) 



4  
هاي نوآوري با استفاده از گزینش استراتژي). 1392(درستکار احمدي، ناهید  زاده، مهران؛مهدياخالق، اسماعیل؛ ملک

یازدهمین ). مپسا -هاي ساختمانی ایرانشرکت مدیریت پروژه: مورد مطالعه(د تحلیل شبکه فراین - رویکرد ترکیبی دلفی
 )CIVILICAاز پایان نامه و نمایه در . (، تهران، ایران1392المللی مدیریت، آذرماه کنفرانس بین

5  
تبیین و تحلیل نقش تعدیلیِ تحقیق و توسعه در اکتساب تکنولوژي خارجی و ). 1390( زاده، مهرانمهديرمضانپور، اسماعیل و 

نمایه در . (تهران، ایرانالمللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي، اولین کنفرانس بین. ایجاد نوآوري در محصول
  )کتابخانه دیجیتال انجمن مدیریت فناوري ایران

اولین کنفرانس . هاي پیش روي کشورهاي تحریم شده در زمینه انتقال تکنولوژيها و فرصتچالش. )1390( زاده، مهرانمهدي  6
  ) کتابخانه دیجیتال انجمن مدیریت فناوري ایران. (تهران، ایرانالمللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي، بین

7  
طراحی مدل ساختاري جهت  ).1391( زاده، مهرانمهدي؛ درستکار احمدي، ناهید؛ اخالق، اسماعیل؛ مرادي، محمودملک

دهمین . )صنعت ساختمان و مسکن ایران: ي مطالعهحوزه(ي ابعاد کارآفرینی استراتژیک دستیابی به مزیت رقابتی به واسطه
  )CIVILICAنمایه در . (آذر، تهران، ایران 9، المللی مدیریتکنفرانس بین

8  
هاي تیم مدیران و مشاوران تبیین اثرات ویژگی ).1391(درستکار احمدي، ناهید؛ رمضانیان، محمدرحیم  زاده، مهران؛مهدي

دهمین ). صنعت ساختمان(و تولیدي ) صنعت بیمه( ي تطبیقی میان صنایع خدماتیمقایسه: گیري استراتژیکارشد در تصمیم
  )CIVILICAنمایه در . (آذر، تهران، ایران 9، المللی مدیریتکنفرانس بین

هاي مدیریت دانش مشتري با مقایسه تطبیقی مدل). 1390(درستکار احمدي، ناهید  زاده، مهران؛مهدياخالق، اسماعیل؛ ملک  9
  )CIVILICAنمایه در . (آذر، تهران، ایران 10، المللی مدیریتنهمین کنفرانس بین. مهندسی مجدد ارتباط با مشتري

هاي تحلیل استراتژیک جایگاه رقابتی کشورهاي خاورمیانه براساس شاخص ).1390( زاده، مهرانمهدياخالق، اسماعیل و ملک  10
  )CIVILICAنمایه در . (آذر، تهران، ایران 10، المللی مدیریتنهمین کنفرانس بین. پذیري جهانیرقابت

11  
بررسی تناسب بین قابلیت ). 1393(درستکار احمدي، ناهید؛ اخوان توکلی، ناصر  مهران؛زاده، مهديملک اخالق، اسماعیل؛ 

کنفرانس سالیانه مدیریت . ايهاي ساختمانی کوچک و متوسط به روش تحلیل خوشهمحوري، استراتژي رقابتی و عملکرد شرکت
  .آذرماه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران 4-5، استراتژیک

12  
ي چارچوبی پیشنهادي براي ارائه). 1391(درستکار احمدي، ناهید  زاده، مهران؛مهديالق، اسماعیل؛ مرادي، محمود؛ اخملک

المللی بیناولین کنفرانس  .گزینش بهترین استراتژي نوآوري جهت ارتقاي معیارهاي کلیدي عملکرد صنعت ساختمان ایران
  )پایان نامهاز (. آذر، تهران، ایران 13-14، مهندسی کیفیت

13  
بررسی نقش اتحاد استراتژیک ). 1393(نژاد، مجتبی؛ اخوان توکلی، ناصر مهري زاده، مهران؛مهدياخالق، اسماعیل؛ ملک

المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداري و اولین کنفرانس بین. پذیري گردشگري ایرانصنعتی در بهبود رقابت -مناطق آزاد تجاري
  )CIVILICAنمایه در . (1393اد خرد 31، علوم اجتماعی

14  
بررسی نقش مدیریت راهبردي منابع ). 1393(اخوان توکلی، ناصر؛ هروي، امیر  زاده، مهران؛مهديدرستکار احمدي، ناهید؛ 

سازي هاي انبوهشرکت: مطالعه موردي(در کسب مزیت رقابتی با احتساب متغیر میانجی به کارگیري خالقیت و توسعه نوآوري 
  .1393خرداد  31، المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداري و علوم اجتماعیاولین کنفرانس بین، )مسکن و ساختمان استان گیالن

15  
بندي عوامل مؤثر در ساماندهی بازار مسکن شناسایی و اولویت). 1393. (هروي، امیر زاده، مهران؛مهدياخوان توکلی، ناصر؛ 

، المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداري و علوم اجتماعیاولین کنفرانس بین). ر مسکن کالنشهر رشتبازا: مطالعۀ موردي(شهري 
  )CIVILICAنمایه در . (1393خرداد  31

هاي شمالی هاي توسعه پایدار صنعت گردشگري استانبندي استراتژيرتبه). 1395( زاده، مهرانمهدياخالق، اسماعیل و ملک  16
   .1395اردیبهشت  25-26، المللی مدیریت صنعتیاولین کنفرانس بین. شدهسیستم بازخور اصالحمدل با استفاده از 

17  
بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربه مشتري بر عملکرد ). 1395( زاده، مهرانمهدي ؛اخالق، اسماعیلملکطالقانی، محمد؛ 

، استراتژیکالمللی مدیریت کنفرانس بین چهارمینمجموعه مقاالت . واحدهاي تولیدي از طریق متغیر میانجی استراتژي تمایز
  )دانشگاه تهران: برگزارکننده( .1395 آذر 16- 17

18  
Mehdizade, M., Heravi, A., Fazel, E. J. &  Safavi Mimahaleh, S. H. (2014). Exploring the impact of 
innovation strategies on performance in Iran construction industry. International Conference on 
Economic, Accounting, Management and Social Science, 11-12 December, Szczecin, Poland. (Indexed 
by CIVILICA) 



19  
Taleghani, M., Mehdizade, M., & Heravi, A. (2015). Exploring the effect of top managers and 
consultants team characteristics on strategic decision-making (case study: Mellat insurance 
company). 4th International Conference on Economics, Management and Social Science, 14-15 April, 
Barcelona, Spain. 

  

  هاي ملی ها و همایشمقاالت کنفرانس: 11
  مقاالت  ردیف

1  
هاي مدیریت دانش با استفاده از گزینش استراتژي). 1391( ؛ درستکار احمدي، ناهیداخالق، اسماعیلملک زاده، مهران؛مهدي

پنجمین . )مپسا -هاي ساختمانی ایرانمدیریت پروژهشرکت : مورد مطالعه(فرایند تحلیل شبکه  - رویکرد ترکیبی دلفی
  .اسفند، تهران، ایران 1-2، کنفرانس ملی مدیریت دانش

2  
ي پایدار هاي نوآوري بر توسعهبررسی نقش استراتژي). 1391( زاده، مهرانمهدي؛ مرادي، محمود اخالق، اسماعیل؛ملک

راهکارهاي ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداري و مهندسی صنایع در بررسی اولین همایش ملی  .عملکرد صنعت ساختمان ایران
  )CIVILICAاز پایان نامه و نمایه در ( .بهمن، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران 18- 19، هاسازمان

3  
استراتژیک ي بین اتحاد بررسی رابطه). 1392( زاده، مهرانمهدينژاد، مجتبی؛ اخالق، اسماعیل؛ دوستار، محمد؛ مهريملک

اولین همایش ). صنعتی انزلی –منطقه آزاد تجاري : مورد مطالعه(پذیري صنعت گردشگري ایران مناطق آزاد و ارتقاي رقابت
  )CIVILICAنمایه در (. ، دانشکده شهید مفتح همدان، ایران1392ماه بهمن 23، گردي و جغرافیاملی مدیریت گردشگري، طبیعت

4  
بررسی نقش تیم مدیران و مشاوران ارشد صنعت ). 1390(درستکار احمدي، ناهید  زاده، مهران؛مهديرمضانیان، محمدرحیم؛ 

مجموعه مقاالت همایش ملی جهاد اقتصادي و تولید . گیري استراتژیک براي تولید ثروت ملیساختمان و مسکن ایران در تصمیم
  )دانشگاه گیالن: برگزارکننده. (142- 149، صص ثروت

5  
تبیین تأثیر رویکردهاي نوآورانه ). 1390(درستکار احمدي، ناهید  زاده، مهران؛مهديق، اسماعیل؛ مرادي، محمود؛ اخالملک

مجموعه مقاالت همایش ملی جهاد . سازي بر تولید ثروت ملی در صنعت ساختمان و مسکن ایراني صنعتیو کارآفرینانه
  )از پایان نامه. ()دانشگاه گیالن: برگزارکننده. (47-53، صص اقتصادي و تولید ثروت

6  
: هاي آن و نقش پلیس یزهانگانواع مختلف قتل و ). 1392(رجبی، محمود؛ عموپور، بابک؛ آقایی، معصومه  ؛مهدي زاده، مهران

 29دانشگاه شهید چمران اهواز، . شناسی قتل، نظم و امنیتهمایش ملی آسیب. بررسی و مقایسه در شهرها و کشورهاي مختلف
  )مربوط به دوران خدمت سربازي در دفتر فرماندهی انتظامی استان گیالن. (آبان ماه

7  

هاي مثبت و منفی دوران خدمت سربازي با هدف مروري بر جنبه). 1392(آقایی، معصومه؛ رجبی، محمود  ؛زاده، مهرانمهدي
 مجموعه چکیده مقاالت. ت سربازان وظیفهمندي بهینه از مهارت، تخصص و تحصیالنگرانه جهت بهرهمعرفی رویکردي آینده

مرکز تحقیقات کاربردي سازمان وظیفه عمومی ناجا، : ، تدوین)هارویکردها، کارکردها، افق(همایش ملی خدمت سربازي 
  )مربوط به دوران خدمت سربازي در دفتر فرماندهی انتظامی استان گیالن. (1392بهمن ماه 

8  
تبیین نقش مدیریت راهبردي در فرایند توسعه ). 1396(پورحسن هرزندي، اکبر زاده، مهران؛ مهدي طالقانی، محمد؛

نمایه (شهریور ماه  25اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، ). هاي رقابتیموردکاوي در محیط(کارآفرینی 
  ).ISCو  CIVILICAدر 

  
  آموزشی درسنامه: 12

  عنوان  ردیف
  هاي آموزشی مختص همه گروه ... .............................اصول سرپرستی جزوه  ).1393( زاده، مهرانمهدي  1
  هاي آموزشیمختص همه گروه........ ..........................روانشناسی کارجزوه  ).1393( زاده، مهرانمهدي  2
  هاي آموزشیمختص همه گروه.................................. اياخالق حرفهجزوه  ).1394( زاده، مهرانمهدي  3
  هاي آموزشیمختص همه گروه................ وريمدیریت کسب و کار و بهرهجزوه  ).1394( زاده، مهرانمهدي  4
  هاي آموزشیمختص همه گروه.................. ها و قوانین کسب و کارمهارتجزوه  ).1394( زاده، مهرانمهدي  5



  هاي آموزشیمختص همه گروه................ ...........اصول و فنون مذاکره جزوه ).1394( زاده، مهرانمهدي  6
  هاي آموزشیمختص همه گروه...................................... جزوه کارآفرینی ).1394( زاده، مهرانمهدي  7
  هاي آموزشیمختص همه گروه.............. جزوه مقررات استاندارد و کنترل کیفیت ).1394( زاده، مهرانمهدي  8
  هاي آموزشیمختص همه گروه................ هاي اطالعاتی حسابداريسیستم جزوه ).1395( زاده، مهرانمهدي  9
  هاي آموزشیمختص همه گروه ..............هاتجزیه و تحلیل و طراحی سیستمجزوه  ).1395( زاده، مهرانمهدي  10

  
  اي در فضاي مجازياجتماعی و رسانه -هاي فرهنگیسابقه فعالیت: 13

  شرح فعالیت  ردیف
  1394بسیج اساتید گیالن از سال  عادي عضو  1
  ارشدسابقه عضویت در اعضاي جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه گیالن در دوره کارشناسی  2
  مساجد و محالت و فعالیت در امور مذهبی و اعیاد ملی مذهبیسابقه عضویت در بسیج   3
  شهرستان رشت -هاي صالحین هیأت رزمندگان اسالم استان گیالنشرکت در جلسات حلقه  4

اي که تاکنون حامی رسانه )Website: irresearchers.ir(جامعه مجازي محققان ایران  مدیریت سایت  5
  .المللی معتبر بوده و هستکنفرانس ملی و بین 150و معنوي  بیش از 

  )Address: guilanindustrialmgt.blogfa.com(وبالگ مدیریت صنعتی : نویسیوبالگ  6

7  
   هاي آموزشی و غیرآموزشیتهیه اینفوگراف

 تهیه اینفوگراف حمایت از کاالي ایرانی  
  نمایه در سایت سازمانتهیه اینفوگراف حمایت از چاي ایرانی براي سازمان چاي کشور  

  
  

  ها سایر فعالیت: 14
  هاو توانمندي مدارك  ردیف

اي گیالن طبق نامه به شماره داراي مدرك کارآموزي در معاونت نیروي منابع انسانی شرکت سهامی برق منطقه  1
  )ساعت 120به مدت ( 03/07/1389، مورخ 136/1125

) بخش علمی پژوهشی(المللی مدیریت یازدهمین کنفرانس بینساعت آموزشی در  8داراي گواهی گذراندن   2
  دانشگاه صنعتی شریف: ، محل برگزاري1392آذر ماه  28در تاریخ 

آذر ماه  5و  4ساعت آموزشی در کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک در تاریخ  16داراي گواهی گذراندن   3
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: ، محل برگزاري1393

4  
و  در حد متوسطWord ، Excel (PivotTable; Vlook Up)افزارهاي عمومی نظیر توانایی استفاده از نرم

Power pointافزارهاي آماري نظیر ؛ و نرمSPSS  ؛Super decision  ؛Expert Choice  و کنترل پروژه
MS Project در حد متوسط  

  براي دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت دانشگاه گیالن SPSSافزار آموزش یک دوره نرم  5

-ي جستهاي مختلف از قبیل  نحوهارشد رشته مدیریت و پژوهشگران در حوزهمشاوره به دانشجویان کارشناسی  6

  نامه نویسیوجوي عناوین و مطالب نوین در اینترنت، مقاله نویسی و پایان

 TOLIMOدر حد متوسط  توانایی ترجمه متون و مقاالت مدیریتیآشنایی مناسب با زبان انگلیسی  و   7



- هاي سازمان سنجش، دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس بینمراقب، رابط و سرپرست سالن چندین دوره از آزمون  8

  .که دانشگاه گیالن مسئول برگزاري آن بود... الملل، نظام مهندسی و 

9  

  :هاي علمی و غیرعلمیهمایش علمی و اجرایی هايو عضو کمیته داوري مقاالت
 اندیشی و تبادل نظر با مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردي استان گیالنعضو کمیته اجرایی همایش هم- 

 )مرکز آموزش علمی کاربردي دانیال شمال: برگزارکننده( 1394

 برگزارکننده( 1394دي ماه  7 -مسئول امور پشتیبانی و هماهنگی دانشجویی همایش بزرگ دانیال شمال :
 )مرکز آموزش علمی کاربردي دانیال شمال

  المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمیدومین کنفرانس بینعضو کمیته داوران 

 93آذرماه - عضو کمیته داوران اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی  
  مدیریت دانش با رویکرد جهاديهمایش ملی عضو کمیته داوران  

 المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداري و علوم تربیتیعضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین 

  المللی کارآفرینی، خالقیت و نوآوريدومین کنفرانس بینداوران علمی و عضو کمیته 

  مقاومتیعضو کمیته علمی و داوران اولین همایش ملی گفتمان سازي اقتصاد 

 International Journal of Business and Marketing Management    

، SWOTها به روش ماتریس آشنایی با مباحث مدیریت راهبردي و توانایی در تدوین استراتژي براي سازمان  10

SPACE گیري چندمعیاره؛ ارزیابی عملکرد و هاي تصمیمو سایر تکنیک...  

11  

ریزي و هدایت راهبردي بانک انصار از سوي معاونت برنامه 04/12/1392مورخ  3756/1013بر اساس نامه 
در واحد منابع انسانی و آموزش مدیریت شعب بانک انصار استان گیالن عالوه بر انجام طرح تحقیقاتی جایگزین 

ی اطالعات کارکنان، هایی در حوزه ارزیابی وضعیت کارکنان، ساماندهخدمت سربازي، مأمور به انجام فعالیت
 10/09/1393مورخ  2901-3606شدم و براساس نامه ... هاي بانکی و طراحی سؤاالت آزمون دستورالعمل

  .همکاري با بانک انصار استان گیالن پایان یافت
  در شبکه پژوهشگران ایرانی 9811281000198با کد  2پژوهشگر سطح   12

13  

  :از جمله المللی و ملیهاي بیندر چندین دوره از کنفرانس مقالهارائه دهنده شفاهی حضور به عنوان 
 دانشگاه صنعتی شریف -المللی مدیریتیازدهمین کنفرانس بین  
 دانشگاه صنعتی شریف -المللی مدیریتنهمین کنفرانس بین  
 دانشگاه شهید بهشتی -پنجمین کنفرانس ملی مدیریت دانش  
 دانشگاه گیالن -همایش ملی جهاد اقتصادي و تولید ثروت  

14  

کارگاه آموزشی تدوین استراتژي و مدیریت استراتژیک در شرکت آب و فاضالب شهري استان گیالن  3برگزاري 
  1390-1391در سال 

     ریزي استراتژیک براي عوامل نقشه راه توسعه استان گیالن در معاونت برگزاري کارگاه آموزشی برنامه
  1393ر سال ریزي استانداري گیالن دبرنامه

نگري براي هاي توسعه و آیندهریزي استراتژیک در مرکز آموزش و پژوهشکارگاه آموزشی برنامه 2برگزاري 
  1395خرداد ماه  31و  17 -هاهاي ریاست جمهوري کشور و نمایندگان وزارتخانههاي اجرایی و معاونتکارکنان دستگاه

15  
  1394اردیبهشت ماه  - نقشه راه توسعه استان گیالن) 1(عضو هیأت تحریریه ویژه نامه شماره 

  به صورت  1394پوستر برتر در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه گیالن در هفته پژوهش سال
  هاي پروژه نقشه راه توسعه استان گیالنمشارکتی با کلیه زیرمجموعه

به منظور انجام پروژه نقشه  1394 ماه شهریورتا  1393همکاري با دفتر بنیاد اندیشه و توسعه گیالن از دي ماه   16



  .راه توسعه استان گیالن

در  قرارداديبه صورت ( تاکنون 1394از فروردین ماه  آزما بتن کوهستانپیمهندسین مشاور شرکت  همکاري با  17
 peyazma.ir........ )قسمت اداري

  ) رسانیخبري، تحلیلی، پژوهشی، آموزشی و اطالع(نامه شهریاران همکاري با هفته  18
  1033و  1032، 1031هاي شماره

: صاحب امتیاز ماهنامه -نگريمدیریت، توسعه و آینده ماهنامه علمی آموزشی اکسیر نگريآینده دبیر سرویس  19
  5، 4، 3، 2، 1هاي شماره: 1395سال  دوره دوم -نگري کشورهاي توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش

دکتر : مدرس سمینار - مدیریت دولتیاي در مرکز آموزش حضور در سمینار مدیران موفق و اخالق حرفه  20
  از دانشگاه هاروارد روانشناسی يدکتر فاطمی

براساس نامه شماره  نگريهاي توسعه و آیندهاي مرکز آموزش و پژوهشهاي منطقهعضو دبیرخانه همکاري  21
  10/06/1395مورخ  3259/3

ي مورخ گ/2530/95به شماره » هاي عمومی تدریسمهارت«آموزشی  دورهگواهی شرکت در   22
  دانشگاه جامع علمی کاربردي استان گیالن: ؛ برگزارکننده03/09/1395

؛ 15/12/1395مورخ ي گ/3294/95به شماره » خالقیت و نوآوري«گواهی شرکت در کارگاه آموزشی   23
  دانشگاه جامع علمی کاربردي استان گیالن: برگزارکننده

س  /4369/30/96به شماره » راهکارهاي مدیریتی مبارزه با پولشویی«گواهی شرکت در سمینار تخصصی   24
  صفدري اکبر دکتر: مدرس..........  مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور: ؛ برگزارکننده30/05/1396مورخ 

25  
به شماره » هانگاري روابط عمومی در مدیریت نوین سازمانآینده«گواهی شرکت در سمینار تخصصی 

...........  مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور: ؛ برگزارکننده30/05/1396س  مورخ /4967/30/96
  دکتر سعید خزائی: مدرس

26  
به شماره » تأکید بر ارزیابی منابع انسانیها با مدیریت عملکرد در سازمان«گواهی شرکت در سمینار تخصصی 

................. مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور: ؛ برگزارکننده15/06/1396س  مورخ /5369/30/96
  ابراهیم شیخ دکتر: مدرس

به شماره » ساالرياي کشور با رویکرد شایستهکاربردهاي بانک اطالعات مدیران حرفه«گواهی شرکت در همایش  27
  مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور: ؛ برگزارکننده29/07/1396مورخ   58191/30/96

معاونت آموزشی در تهیه سرفصل براي دوره آموزشی حمایت از  -همکاري با جهاد دانشگاهی استان گیالن  28
  1397کاالي ایرانی در سال 

  


