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مقاطع راهنمايی و دبیرستان :مرکز آموزشی شهید بهشتی (تیزهوشان) زنجان -رشته رياضی فیزيک
کارشناسی :دانشگاه صنعتی اصفهان -رشته مهندسی صنايع گرايش تکنولوژی صنعتی
کارشناسی ارشد :دانشگاه علوم و فنون مازندرانMBA -

دانشجوی دکتری مديريت دولتی گرايش مديريت منابع انسانی -مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور

پایان نامه:
دوره کارشناسی:
"روشهای تسهیل در تدوين و پیادهسازی مديريت استراتژيک در سازمانهای ايرانی"
استاد راهنما :دکتر علی حاج شیرمحمدی
دوره کارشناسی ارشد:
دوره آموزش محور
دوره دکتری:
در مرحله دفاع از پروپوزال

خالصه سوابق کاری:
عنوان کاری

موسسه /سازمان
مؤسسه پژوهش پویان روزبه

عضو هیأت علمی

گروه پژوهشی – صنعتی آریانا

عضو تیم مشاوره استراتژی و سنجش عملکرد

شرکت ارویس

مدير واحد تحلیل سیستمها
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تاریخ
1384 -88
1384
1384 –86

امیر ملکی
وزارت نیرو -معاونت برق و انرژی -دفتر

کارشناس تدوين استانداردهای صنعت برق

1386

مرکز رشد دانشگاه زنجان

مدرس دورههای کارآفرينی و مديريت استراتژيک

1386

شرکت تولیدی صنعتی ارس زنجان

مدير تضمین کیفیت

استانداردهای برق و انرژی

انجمن خیریه مهرانه (خیریه حمایت از بیماران
مبتال به سرطان استان زنجان)
شرکت ایران ترانسفو زنجان

1387 -88
1387

عضو تیم تدوين استراتژی
کارشناس مسئول تدوين استراتژی بازاريابی

90-1389

مشاور پروژه بازبینی و بهروزآوری برنامه راهبردی

93-1392

همکار در تدوين سند پايش و ارزيابی برنامه

دانشگاه زنجان

استراتژيک پنج ساله آموزش عالی استان زنجان
همکار پروژه پايش و ارزيابی برنامههای استراتژيک
استانداری زنجان

بخشی استان
مشاور پروژه برنامهريزی استراتژيک استانداری

انجمن خیریه مهرانه ( حمایت از بیماران مبتال به
سرطان استان زنجان)
مهندسین مشاور موننکو ایران (عضو گروه مپنا)
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معاون مالی و منابع انسانی

1392
1393
1393
94-1393
 1394تاکنون

کارشناس توسعه منابع انسانی

دورههای تخصصی گذرانده:
نام دوره
دوره آموزشی روزنامهنگاری
دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 9000-2000

محل برگزاری

تاریخ

دانشگاه صنعتی اصفهان

1379

)DNV (IRAN

1380

شرکت

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

دانشگاه اصفهان

1380

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1381

دوره آموزشی نرمافزار )Primavera (P3

دانشگاه صنعتی اصفهان

1381

دوره آموزشی برنامهریزی استراتژیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

1381

گروه پژوهشی و صنعتی آريانا

1384

دوره آموزشی طراحی و پیادهسازی چارچوب کارت امتیازی
متوازن ()BSC
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سازمان مديريت صنعتی

1386

موسسه زبان گويش

1388

دوره آموزشی اخالق علمی

جهاد دانشگاهی استان زنجان

1392

دوره آموزشی نگارش مقاالت علمی

جهاد دانشگاهی استان زنجان

1392

دوره آموزشی تفکر انتقادی

جهاد دانشگاهی استان زنجان

1392

شرکت مهندسین مشاور موننکو ايران

1395

شرکت مهندسین مشاور موننکو ايران

1395

دوره آموزشی تفکر استراتژیک
دوره آموزشی ( TTCمدرسی زبان انگلیسی)

دوره آموزشی مدیریت استرتژیک با رویکرد کارت امتیازی
متوازن
دوره آموزشی مدیریت پورتفولیو
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سوابق تدریس
مقطع

دانشگاه /موسسه
دانشگاه پیام نور واحد زنجان
دانشگاه صوفی رازی

مقطع

(غیردولتی -غیر انتفاعی)

کارشناسی دانشگاه زنجان – دانشکده
علوم انسانی
دانشگاه علمی و کاربردی جهاد
دانشگاهی زنجان
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

مقطع

(غیردولتی -غیر انتفاعی)

سایر

سیستمهای اطالعات مديريت -تجزيه و تحلیل سیستمها

90-1388

سیستمهای اطالعات مديريت -مديريت منابع انسانی

95-1388

سیستمهای اطالعات مديريت -مديريت تولید -مديريت
منابع انسانی -فنون تجزيه و تحلیل سیستمها
مبانی مديريت دولتی
مديريت منابع انسانی پیشرفته -مديريت استراتژيک

زنجان (مقطع کارشناسی ارشد) پیشرفته -تئوری های پیشرفته مديريت

کارشناسی دانشگاه زنجان
ارشد
دانشگاه صوفی رازی

DBA

نام دوره

مرکز آموزش مديريت بازرگانی
زنجان
مؤسسه زبان گويش

مدت تدريس

مديريت منابع انسانی با رويکرد اسالمی
سیستمهای اطالعات مديريت پیشرفته -مديريت منابع
انسانی پیشرفته -تئوريهای سازمان

94-1390
93-1391

95-1392
1393
95-1393

مديريت استراتژيک

1392

زبان انگلیسی

89-1388
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شرکت پخش فرآوردههای نفتی مديريت منابع انسانی -مديريت زمان -مديريت نوآوری-
ايران -منطقه زنجان

انگیزش کارکنان

شرکت ملی نفت ايران (مرکز

مديريت استراتژيک منابع انسانی -توانمندسازی منابع

آموزشی محمودآباد)

انسانی -مديريت نوآوری و خالقیت
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94-1391

1393

کتابها و مقالهها

 کتاب «نقشه استراتژی ،تبديل دارايیهای نامشهود به پیآمدهای مشهود» .کاپالن ،رابرت  -نورتون ،ديويد .مترجمان :اکبری،
حسین – سلطانی ،مسعود – ملکی ،امیر .ناشر :گروه پژوهشی صنعتی آريانا .تهران 1384
 مقاله «دانشگاه ،صنعت و دولت؛ افق پیشرو» (رتبه نخست جشنواره مطبوعات دانشجويی در محور اقتصادی )1381

 مقاله «بررسی وضعیت رضايتمندی رجوع کنندگان به بنیاد شهید و امور ايثارگران از خدمات ارائه شده در استان گیالن با
استفاده از روش پاراسورامان» – پذيرفته شده در نشريه دوفصلنامه علمی -پژوهشی انديشه مديريت راهبردی (دارای رتبه
علمی و پژوهشی)
 مقاله «نقش داستان سرايی سازمانی در شکلدهی به رفتار سازمانی کارکنان» – پذيرفته شده در کنفرانس علوم رفتاری – -
اسفند  -1392کیش ،ايران

 کتاب «استراتژی خوب ،استراتژی بد» .روملت ،ريچارد .مترجم :وطنخواه ،بهروز .ويراستار علمی و ادبی :امیر ملکی
()1393

“Purchasing manager at the social security Hospital project Imam Hussein Zanjan
1391" accepted in the 2nd International Conference on Modern Researchs in
Management, Economics and Accounting, Kualalampur, Malaysia, 2015



 کتاب «رويکردهای سیستمی به مديريت تغییر :راهنمای عملی» .رينولدز ،مارتین -هالول ،سو .مترجمان :امیر ملکی -دکتر
عادل آذر (در دست انتشار)

پروژه های تحقیقاتی
موسسه /سازمان
شرکت ملی پتروشیمی ایران -

عنوان کاری
همکار پروژه تحقیقاتی گونیهای پلیالفینی (بخش اقتصادی و تحقیقات
بازار داخلی و جهانی)

واحد تحقیق و توسعه
مؤسسه پژوهش پویان روزبه

همکار پروژه تعیین عوامل موثر در سرمايهگذاری در شهرکهای صنعتی
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استان زنجان

تاریخ
1381
1384

امیر ملکی
مؤسسه پژوهش پویان روزبه
استانداری زنجان
سازمان پزشکی قانونی زنجان

همکار پروژه سنجش رضايت کارکنان در  20دستگاه اجرايی استان زنجان

1385

همکار پروژه مطالعه ،بررسی و تدوين شاخصهای بهرهوری برای ارزيابی

1387

و برنامههای بهبود بهرهوری
مجری پروژه سنجش نگرش سازمانی و شغلی کارکنان دستگاههای اجرايی

استانداری زنجان

1386

استان زنجان
همکار پروژه تدوين استراتژی

1385

بررسی وضعیت رضايتمندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد

1388

برق منطقه ای استان فارس
بنیاد شهید استان گیالن
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شهید و امور ايثارگران استان گیالن
همکار پروژه سنجش میزان رضايتمندی اربابرجوع از نحوه ارائه خدمات

1388

دستگاههای اجرايی استان زنجان

تسلط به زبانها
زبان

خواندن

نوشتن

مکالمه

انگلیسی

بسیار خوب

بسیار خوب

بسیار خوب

ترکی

خوب

خوب

عالی

فعالیتهای اجتماعی و داوطلبانه
نوع فعالیت

تاریخ

موسسه /سازمان

امدادگر

77-1374

سردبیر

83-1378

کانون دانشآموختگان مراکز استعدادهای درخشان زنجان

مدرس دورههای روش تحقیق

1381

کانون دانشآموختگان مراکز استعدادهای درخشان زنجان

دبیر و عضو هیأت مديره

84-1383

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران (استان زنجان)
نشریه دریچه (نخستین نشریه دانشجویی تخصصی ارتباط
دانشگاه و صنعت در کشور)

سرگرمیها
مطالعه و تحرير ،کوهنوردی و طبیعتگردی
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