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مدارک تحصیلي

دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه عالّمه طباطبایی تھران

 کارشناسی ارشد مدیریت)M.B.A (از دانشگاه ھارت فورد امریکا

کارشناسی اقتصاد و علوم اجتماعی از دانشگاه بین المللی امام خمینی

 ١دیپلم ریاضی، دبیرستان ھدف شماره

سوابق تدریس و شغلی

تدریس دردانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

 تدریس در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات

فرھنگی

 ٩٣رئیس مركز فرھنگی آسیا از خرداد

 ٩٣مشاور كار گروه تدوین برنامه راھبردی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی از اردیبھشت

الی ٨٨ه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی طی سال ھای رئیس پژوھشکده علوم اجتماعی، پژوھشگا

٨٩

 ٨٣الی ٧٣طی سال ھای ) سرپرست پژوھشکده(قائم مقام پژوھشکده علوم اجتماعی پژوھشگاه

 ٨٣الی ٧١رئیس بخش مطالعات توسعه پژوھشکده علوم اجتماعی پژوھشگاه طی سال ھای

٧٠الی ۶٨گی طی سال ھای رئیس انتشارات پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھن

 ۶٨الی ۶۴سرپرست دفتر ارتباط با صنعت وزارت راه و ترابری طی سال ھای

 ۶٨الی ۶٣معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش وزارت راه و ترابری طی سال ھای

 تھران۶٢الی ۶١مشاور مدیریت بخش صنایع و معادن بنیاد مستضعفان طی سال ھای

کتابھای منتشرشده

زشناسی عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان ساالری ایران در دوره پھلوی دوم، انتشارات پژوھشگاه با

)در دست چاپ(علوم انسانی و مطالعات فرھنگی 

 ١٣٩٢، انتشارات مروارید )ھمراه با توصیف مفاھیم كلیدی توسعه(فرھنگ اصطالحات توسعه

»١٣٩١مروارید ترجمه و تألیف، انتشارات » تفکر استراتژیک
 ١٣٩٠انتشارات مروارید ) ترجمه(اندیشه ھای نو در دانش مدیریت

 ١٣٨٣درآمد بر دیوان ساالری در ایران، شرکت انتشارات علمی و فرھنگی



 سرپرست اثر و مجری ) (متون منتخب سعدی(شناخت مفاھیم سازگار با توسعه در فرھنگ و ادب فارسی

١٣٨٢پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی ) بخش علم باوری

مقاالت منتشر شده

مؤسسه) مجموعه مقاالت، ھمایون نامه(تأثیر تاریخی و ماندگار ساختار قدرت بر ساختار نظام اداری کشور

١٣٩۵تحقیقات ھای دانشگاه تھران، انجمن جامعه شناسان تھران، انجمن ایرانی تاریخ، زمستان 

»مجموعه مقاالت (ھای اجتماعی فرھنگی و ھویت جمعی ایران در دورۀ قاجارتحلیلی برساختار و ویژگی

١٣٩۵مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس تابستان ) ارج نامه آیینه صادق 

 »ھاي حاكم بر ديوان ساالري ايران در دوران پیش از انقالب مشروطیت شناسي فرھنگي نگرشريشه

١٣٩۵انجمن آثار و مفاخر فرھنگي ارديبھشت ماه «،)ارج نامه دكتر مھدي گلشني(» مجموعه مقاالت « ،»

» له علمی ، مج» توسعه پایدار«و » دیوان ساالری«تحلیلی بر نقش کژتابی ھای مالی سازمان یافته در

)در دست چاپ(٩۴، پاییز و زمستان ۶، سال ٢پژوھشی جامعه پژوھی فرھنگی شماره 

»مجلٔه علمی پژوھشی »ساالری دولتی در دورٔه پھلوی اوّلفرھنگ سیاسی اقتدارگرا و ساختار دیوان ،

١٣٩۴، بھار و تابستان ٢، شماره ٧شناسی تاریخی، دوره جامعه

»مجله »ات آن در تحرك شغلی كاركنان سازمان ھای دولتی و پیامدھای آنموانع تحرك اجتماعی و تأثیر ،

).١٣٩٣شھریور : انتشار(١٣٩٢سال چھارم، شماره سوم، پاییز علمی پژوھشی جامعه پژوھی فرھنگی،

»استاد دکتر غالمرضا ارج نامة: ، مسالک حکمت»صفویهتحلیلی بر نظام دیوان ساالری ایران در دورة

.١٣٩٢ایران، اسفند ایران و انجمن حکمت فلسفةپژوھشی حکمت و فلسفةؤسسةاعوانی، م

»نامة، فصلنامة»نیاز به ریشه شناسی برخی کژتابی ھای فرھنگی تأثیر گذار بر تشکیالت اداری

.١٣٩٢دوم، زمستان فرھنگستان، دوره سیزدھم، شمارة

» مجله جامعه پژوھی » در ایران عصر مشروطیتتحلیلی از وضعیت تشکیالت اداری و موانع تحول آن

.١٣٩٢سال چھارم، بھار ) پژوھشی-فصل نامه علمی(فرھنگی 

»مجموعه » تحلیلی بر مفھوم دیوان ساالری ایرانی در دوره ھخامنشی و تأثیر مؤلفه خردباوری بر آن

شتاسب، محمد شکری به کوشش ویدا نداف، فرزانه گ. ارج نامه دکتر زھره زرشناس(» رنج و گنج«مقاالت 

.١٣٩٢پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، : فومشی، تھران

» پیشینه /ریشه ھا(ضرورت بازشناسی و پژوھش درباره عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان ساالری ایران

١٣٩٠مجموعه مقاالت یادنامه دکتر مھدی گلشنی فرھنگستان علوم » )ھا

» آن آفتاب (مجموعه مقاالت » بر رفتار سازمانی افراد و نھادھای اجتماعی جامعهشأن فرھنگ و اثرات آن

١٣٩٠به کوشش دکتر غالمرضا اعوانی، انجمن حکمت و فلسفه اسفند ... ) خوبان 

»١٣٨٩، مجله جستارھای تاریخی، بھار و تابستان »تأثیر انقالب مشروطیت در دیوان ساالری دوره قاجار ،

)٩٠تاریخ انتشار، بھار(

»مجله اقتصاد »تحلیلی بر مناسبات تولیدی و نوع مالکیت در ایران و تأثیرات آن بر دیوان ساالری عصر قاجار ،

)٩٠تاریخ انتشار، بھار (، ١٣٨٩تطبیقی، بھار و تابستان 

»مجله فرھنگ شماره »شأن عقل و عقِل عقل در مبانی اندیشه ورزی حوزه علوم اجتماعی و مدیریت ،

)٨٩انتشار زمستان (١٣٨٩، بھار ٧٣

»تاریخ (١٣٨٨شماره سوم، نشر دانش اسفند، / ، سال بیست و سوم»رسالت علم مدیریت در ایران

)١٣٨٩انتشار اسفند 



»منزلت قانون و نظم در نظری و علوم اجتماعی و مدیریت و پیشینة آن در ادارة امور ایران عصر قاجار «

پژوھشگاه علوم انسانی و ١٣٨٩ره دوم پاییز و زمستان جامعه پژوھی فرھنگی سال اول شمامجلة

مطالعات فرھنگی

»زیر نظر دکتر شمس السادات زاھدی »درآمدی بر ریشه شناسی نھاد دیوان ساالری ایران در دوره قاجار ،

١٣٨٨، تیروآبان ٧١مجله فرھنگ شماره 

»١٣٨٧استاد بھاءالدین خرمشاھی، تھران نشر قطره یادگار نامه » تدوین دارالسلطنه صفویان متقدم

»١٣٨۴نامه فرھنگستان، دوره ھفتم، شماره دوم، شھریور » تطور واژه دبیر و دیوان

»١٣٨١، بھار ۴فصلنامه مؤسسه فرھنگی اکو، شماره » دیوان ساالری در دوره حکومت ایران سامانی

»١٣٧٧، ٨فصلنامه ایران شناخت، شماره )ترجمه(» مردم و دگرگونی ھای زبانی در آسیای مرکزی

»١٣٧٧فصلنامه مطالعات آسیایی، سال دوم، » موانع بارز تحرک اجتماعی در فرآیند توسعه

»تأمالتی پیرامون تکنولوژی (» لزوم بازنگری در فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی کشورھای در حال توسعه

١٣٧۶، پاییز ٣و ٢فصلنامه فرھنگ، سال دھم، شماره ھای ) ھسته ای

»ھمکار(١٣٧٣فصلنامه رھیافت، شماره ھفتم، زمستان » درآمدی بر وضعیت مؤسسات پژوھشی(

ویرایش

 ١٣٨١کتاب داستان ھایی از جاده ابریشم، از انتشارات یونسکو، مؤسسه فرھنگی اکو

ھمکاری و اجرای طرح ھای تحقیقاتی

پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی-پژوھشگر–نیروی انسانیریزی استراتژیکبرنامه

بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی دوره ھای کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه ھای دولتی

شناسایی مسایل اجتماعی ایران

» در نظام آموزش عالی ایران–دکتری علوم انسانی –بررسی وضعیت دوره ھای تحصیالت تکمیلی«

»ماعی و فرھنگی ماسولهبررسی وضعیت اقتصادی اجت«

»بررسی دیدگاه اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشی درخصوص تحرک شغلی آنان«

»آگاھی زوجین از حقوق خود و تأثیر آن بر مناسبات خانوادگی«

»بررسی و تعیین عوامل مھم راھبرد توسعه انسانی در فرآیند توسعه ایران«

»بررسی ساختار نظام مدیریت پژوھشی وزارت فرھنگ و آموزش عالی و ارائه الگوی مناسب«

عضویت در کمیته ھای علمی

ھیات ممیزه پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی ھیات ممیزه

رشورای سیاستگذاری طرح جامع ساماندھی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشو

کمیته علمی طرح جامع ساماندھی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

شورای راھبردی نظارت و ارزیابی عملکرد پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی



کمیسیون پیشبرد برنامۀ راھبردی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

 گروه مدیریت(شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی(

کارگروه تخصصی علوم اجتماعی پژوھشگاه علوم انسانی ومطالعات فرھنگی

کار گروه فنی تدوین برنامه راھبردی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

شورای پژوھشی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

كمیته ترفیع اعضای ھیأت علمی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

ای پژوھشی پژوھشکده علوم اجتماعی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگیشور

کمیته برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد پژوھشگری علوم اجتماعی پژوھشگاه

کمیته برنامه ریزی علمی مطالعات ملی جھانی شدن

کمیته فرھنگی چشم اندازھای توسعه ایران

 بین المللی گفتگوی تمدن ھاشورای بخش تاریخ و تمدن مرکز

کمیته تدوین استراتژی تحقیقاتی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

کمیته علمی مؤسسه فرھنگی اکو

شورای علمی طرح ملی ایران و جھانی شدن

کمیته علمی نظارت بر طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی پژوھشگاه

ھیات تحریریه مجله فرھنگ پژوھشگاه

ھیات تحریریه مجله جامعه پژوھی پژوھشگاه

ھیات تحریریه مجله فرھنگ پژوھشگاه

مدیر مسئول فصلنامه فرھنگ و ھنر آسیا


