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 الْام اتطاّیوی اطالعات فردی

 1362: تاضید تَلس

 ebr.elham@gmail.com/  e.ebrahimi@ihcs.ac.ir     : پست الکتطًٍیک

 www.elhamebrahimi.ir         :سایت آکازهیک 

 فطٌّگی هغالؼات ٍ اًساًی ػلَم پژٍّطگاُ ػلوی ّیأت ػضَ

ِ ًٍس صازق زکتط ذیاتاى -کطزستاى تعضگطاُ -تْطاى :ًطاًی  ػلَم پژٍّطگاُ -(غطتی 64) آئیٌ
 فطٌّگی هغالؼات ٍ اًساًی

 (1394-1390)زاًطکسُ هسیطیت زاًطگاُ تْطاى  -هسیطیت هٌاتغ اًساًی -زکتطی تحصیالت

  (1388-1386)زاًطکسُ هسیطیت زاًطگاُ تْطاى  -هسیطیت تاظضگاًی -کاضضٌاسی اضضس

 (1385-1380)زاًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت  -هٌْسسی صٌایغ -کاضضٌاسی

 کتاب اًتطاضات :تْطاى ،اًساًی هٌاتغ ضیسک هسیطیت .(1394) الْام اتطاّیوی، ٍ آضیي للی پَض، (کتاب) تألیفات
 .زٍم چاج -هْطتاى

ِ تٌسی .(1395) الْام اتطاّیوی، ٍ آضیي للی پَض،  اًساًی هٌاتغ هسیطیت) هعایا ٍ حمَق ٍ هطاغل عثم
 .هْطتاى کتاب اًتطاضات :تْطاى ،(پیططفتِ

  ّوکاضاى، ٍ ًَئِ ضیوًَس) ضلاتتی هعیت کسة اًساًی؛ هٌاتغ هسیطیت .(1396) الْام اتطاّیوی،
 .هْطتاى کتاب اًتطاضات :تْطاى ،(زّن ازیطي ،2017
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 و کاری سوابق
 پژوهشی

 (تاکٌَى 1396) فطٌّگی هغالؼات ٍ اًساًی ػلَم پژٍّطگاُ هسیطیت پژٍّطکسُ استازیاض

 (13۹۷)عضو کارگروه تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 (1397)ػضَ کاضگطٍُ تاظًگطی ساذتاض پژٍّطگاُ ػلَم اًساًی ٍ هغالؼات فطٌّگی 

 (تاکٌَى 1396) هجطی فاظ هسیطیت ضیسک هٌاتغ اًساًی زض ّلسیٌگ پتطٍضیوی ذلیج فاضس

 (تاکٌَى 1396)ّوکاض عطح تاظ عطاحی ًظام جصب ٍ استرسام زض ساظهاى تأهیي اجتواػی 

  کَثط اػتثاضی هؤسسِ زض آى سٌجص ٍ ساظهاًی هغلَب فطٌّگ الگَی عطاحی عطح هجطی
(1395-1396) 

 (تاکٌَى 1396) آیٌسُ تاًک -فطزا الکتطًٍیکی اضتثاط ضطکت اًساًی هٌاتغ هطاٍض

 (تاکٌَى 1396) اٍل ّوطاُ ضطکت زض استؼساز هسیطیت ٍ جاًطیي پطٍضی عطح ّوکاض

 تْازاض اٍضاق تَضس ساظهاى زض اًساًی هٌاتغ 34000 استاًساضز اساس تط هویعی عطح هجطی
 (1395) ایطاى هالی هطکع -تْطاى

 تٌظین کاًَى، اضظیاب ضایستگی، هسل تسٍیي کاضکٌاى، اضظیاتی کاًَى عطح ّای زض ّوکاض ٍ هجطی
 1393) ضفاّی تاظذَض اضائِ ٍ کاًَى توطیي ّای عطاحی هسیطیتی، ٍ فطزی تاظذَض گعاضضات

 (تاکٌَى

 هس صٌایغ هلی ضطکت -تْطاى ضْطزاضی -ضْط تاًک -اٍل ّوطاُ ضطکت -ایطاى هلی تاًک
ِ گصاضی ضطکت -ایطاى  فَالز صٌؼت ضطکت -ذَزضٍ اهساز ضطکت -(ضستا) اجتواػی تأهیي سطهای

 صٌایغ هلی ضطکت تاظًطستگی صٌسٍق -تْطاى زاًطگاُ فطصت استؼسازیاتی جطٌَاضُ -ضازگاى
ُ آّي -ایطاى هس  گل گْط فَالز ٍ آّي تَسؼِ ضطکت -ایطاى اسالهی جوَْضی ضا

  فطزا اضتثاط الکتطًٍیک تجاضت ضطکت ّای زض 34000 اًساًی هٌاتغ جایعُ اضظیاب ٍ سطاضظیاب
 -اهیي سطهایِ تأهیي ضطکت -لاضی ضْیس زاضٍساظی ضطکت -ایطاى هلی کتاتراًِ -(آیٌسُ تاًک)

 (1397-1396) فطاتَضس ضطکت -تَضس ضطکت -ساهاى تیوِ

 زضلَُ آى اضتمای ضاّکاضّای ٍ لضائیِ لَُ کاضآهسی هیعاى تطضسی عطح شّي کاٍی فاظ هجطی
   (1395-1394) ایطاى اسالهی جوَْضی لضائیِ

 اضائِ ٍ زی تاًک ساظهاًی فطٌّگ سٌجص ٍ هغلَب الگَی عطاحی عطح شّي کاٍی فاظ هجطی
 (1394-1393) آى تْثَز ضاّکاضّای

ِ ضیعی کاضضٌاس  (1393-1392) ایطاى تطق تَسؼِ ساظهاى -ًیطٍ ٍظاضت -اًساًی هٌاتغ تطًاه

ِ ضیعی کاضضٌاس  (1392-1389) ایطاى تطق تَسؼِ ساظهاى -ًیطٍ ٍظاضت -سیستن ّا تْثَز ٍ تطًاه
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 ٍ ضغلی پیاهسّای تثییي ٍ ٍاکاٍی .(1397) ػلی ضجاع، ٍ هْسا ساضزٍ، هحوسی الْام، اتطاّیوی، (مقاالت) تألیفات
-75 ،3 ضواضُ ،10 زٍضُ اًساًی، هٌاتغ هسیطیت پژٍّص ّای فصلٌاهِ ،زاذلی تاظاضیاتی ساظهاًی

100. 
 ٍ تحلیل .(1396) حسي اصل، لالیثاف ٍ هحوس سیس همیوی، آضیي، للی پَض، الْام، اتطاّیوی،
 فصلٌاهِ فاظی، هطاتْت ٍ فاظی زیوتل تکٌیک ّای اظ استفازُ تا اًساًی هٌاتغ ضیسک ّای سٌجص
 .1-23 ،1 ضواضُ ،6 زٍضُ ،ساظهاًی فطٌّگ هسیطیت

تطضسی تأثیط اتؼاز ضفتاض ضْطًٍسی ساظهاًی تط (. 1396)اتطاّیوی، الْام، ضجاع، ػلی ٍ پیطاًی، ًسا 
فصلٌاهِ  گط اذالق کاض اسالهی، ًمص تؼسیل: اضظش ٍیژُ تطًس هثتٌی تط هطتطی زض صٌؼت ّتلساضی

 .439-462، 3، ضواضُ 9زٍضُ هسیطیت تاظضگاًی، 

عطاحی ٍ تثییي (. 1396)فطّی، ػلی، اتطاّیوی، الْام، سلغاًی ٍ هحوسضضا، َّضٌگی، هْسی 
، (تاًک زی: هَضز هغالؼِ)کاضتطز ضٍیکطز آهیرتِ : الگَی هغلَب فطٌّگ ساظهاًی ٍ سٌجص آى

 .1-25، 2، ضواضُ 6زٍضُ  فصلٌاهِ هغالؼات ضفتاض ساظهاًی،

ِ ضٌاسی .(1395) آضیي للی پَض، الْام، اتطاّیوی،  هطجغ ًماط تطاساس اًساًی هٌاتغ ضیسک ّای گًَ
  ضواضُ ،6 زٍضُ  ،ساظهاًی هٌاتغ هسیطیت پژٍّص ّای فصلٌاهِ کیفی، ضٍیکطز کاضتطز :استطاتژیک

2، 26-1. 

  آهیرتِ، ضٍیکطز کاضتطز :اًساًی هٌاتغ ضیسک هسیطیت .(1395) الْام اتطاّیوی، ٍ آضیي للی پَض،
 .73-96 ،32 ضواضُ ،9 زٍضُ ،ػوَهی هسیطیت پژٍّص ّای فصلٌاهِ

 اًساًی هٌاتغ استطاتژی ّای تسٍیي تطای چاضچَتی اضائِ .(1395) هحوسضضا فتحی، الْام، اتطاّیوی،
  ،3 ضواضُ ،8 زٍضُ اًساًی، هٌاتغ هسیطیت پژٍّص ّای فصلٌاهِ استطاتژیک، هطجغ ًماط ضٍیکطز تا

28-1. 

 الگَیی اضائِ .(1395) هصیة هال ذلیفِ، لٌثطی ٍ الْام اتطاّیوی، هحوسضضا، سلغاًی، ػلی، فطّی،
 تِ ٍاتستِ ساظهاى ّای اظ یکی :هغالؼِ هَضز) ساظهاًی فطٌّگ ٍضؼیت تحلیل ٍ اضظیاتی جْت

 .17-36 ،1 ضواضُ ،39 زٍضُ ،پطتیثاًی ٍ اًساًی هٌاتغ هسیطیت تَسؼِ ،(هسلح ًیطٍّای

 تثییي ٍ عطاحی .(1394) حسي اصل، لالیثاف ٍ هحوس سیس همیوی، آضیي، للی پَض، الْام، اتطاّیوی،
ِ تٌسی ٍ ضٌاسایی تطای چاضچَتی  فصلٌاهِ کیفی، ضٍیکطز کاضتطز :اًساًی هٌاتغ ضیسک ّای زست

 .1-24 ،2 ضواضُ ،7 زٍضُ اًساًی، هٌاتغ هسیطیت پژٍّص ّای

 تا ساظهاًی فطٌّگ هغلَب الگَی هؼطفی .(1394) الْام اتطاّیوی، ٍ احوس فضائلی، ػلی، فطّی،
 .31-64 ،4 ضواضُ ،4 زٍضُ ساظهاًی، ضفتاض هغالؼات فصلٌاهِ هسیطاى، شّي کاٍی ٍ کیفی ضٍیکطز

 هیاى هتماتل ضٍاتظ تحلیل .(1394) هحوسضضا فتحی، ٍ الْام اتطاّیوی، هطتضی، سلغاًی،
 سطهایِ هسیطیت فصلٌاهِ زیوتل، فاظی تکٌیک اظ استفازُ تا اجتواػی سطهایِ ضاذص ّای

 .199-220 ،2 ضواضُ ،2 زٍضُ ،اجتواػی

 اضظیاتی یکپاضچِ هسل تسٍیي .(1394) هطتضی سلغاًی، ٍ هحوسضضا فتحی، الْام، اتطاّیوی،
ِ ّای  هسیطیت فصلٌاهِ فاظی، هطاتْت ٍ فاظی اٍلَیت تٌسی ّای تکٌیک اظ استفازُ تا فکطی سطهای

 .229-246 ،1 ضواضُ ،13 زٍضُ ساظهاًی، فطٌّگ
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 -(مقاالت) تألیفات
 ادامه

 اعالػاتی ٍ تصطی اتؼاز تأثیط تطضسی .(1390) الْام اتطاّیوی، ٍ هحوس حمیمی، ّاضن، آلاظازُ،
 .111-135 ،7 ضواضُ تاظضگاًی، هسیطیت اًساظ چطن فصلٌاهِ ذطیس، تصوین تط تٌسی تستِ

ِ ّای هیاى ضاتغِ تطضسی .(1393) هطین حساى، ٍ الْام اتطاّیوی،  ٍ ساظهاًی اًساًی، سطهای
ِ ای ِ ّای ػوسُ اتؼاز ػٌَاى تِ ضاتغ   زٍهیي .(پتطٍضیوی هلی ضطکت :هَضزی هغالؼِ) فکطی سطهای
   .تْطاى .اًساًی سطهایِ تَسؼِ ٍ آهَظش هلی کٌفطاًس

 کاًًَی تحلیل .(1393) هائسُ زّماى، ٍ هحوسضضا فتحی، الْام، اتطاّیوی، هحوس، ظاضچی، کطیوی
 حساتساضی، الوللی تیي کٌفطاًس .کاض ٍ کسة اًجام سَْلت  ٍ جْاًی ضلاتت پصیطی هیاى ضاتغِ

 .تْطاى .هالی هسیطیت ٍ التصاز

ِ ساظی .(1393) هحوسضضا فتحی، ٍ الْام اتطاّیوی، احساى، آظاززذت، ػلی، هحمط،  ضثی
 الوللی تیي کٌفطاًس .سیستوی پَیایی ّای ضٍش هثٌای تط هلّت تاًک استطاتژیک ضٍیکطزّای

 .تْطاى .کاض ٍ کسة تؼالی ٍ تَسؼِ ضٍیکطز تا التصاز ٍ هسیطیت

 کاضایی تحلیل .(1393) هحوسضضا فتحی، ٍ الْام اتطاّیوی، ّوایَى، ًَضترص، ػلی، هحمط،
 ضاذص ٍ   زازُ ّا پَضطی تحلیل هسل اظ استفازُ تا ایطاى استاى ّای هراتطات ضطکت ّای

 .تْطاى .هسیطیت تکٌیک ّای ٍ اتعاضّا الوللی تیي کٌفطاًس .کَئیست هالن

Gholipour, A, & Ebrahimi, E. (2018). Fuzzy Multi-criteria decision 
making approach for human capital evaluation of municipal districts, 
Int. J.   Hum.  Capital  Urban Manage  , 3(1), 1-8. 

Ebrahimi, E.& Fathi, M. R (2017). Using fuzzy DEMATEL and fuzzy 
Similarity to develop a human capital evaluation model, International 
Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 
24(6), 616-635. (Indexed in Thomson Reuters master journal list-
WOS) 

Ebrahimi, E., Fathi, M. R. & Irani, H.R. (2016). A New Hybrid 
Method based on Fuzzy Shannon’s Entropy and Fuzzy COPRAS for 
CRM Performance Evaluation (Case Study: Mellat Bank), Iranian 
Journal of Management Studies, 9(2), 333-358. (Indexed in Thomson 
Reuters master journal list-WOS) 

Safari, H. & Ebrahimi, E. (2014). Using Modified Similarity Multi 
Attribute Decision Making Technique to rank countries in terms of 
Human Development Index, Journal of industrial engineering and 
management, 7(1), 254-275. (Indexed in Thomson Reuters master 
journal list-WOS) 
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 -(مقاالت) تألیفات
 ادامه

Rastgar, A.A., Ebrahimi, E. & Hessan, M. (2014). The effects of 
personality on Protean and Boundaryless career attitudes, International 
Journal of Business Management and Economics, 1(1), 1-5. 

Seyyed Javadein, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R. (2014). Ranking 
Employees based on their Career Orientation: Considering Protean and 
Boundaryless Career Attitudes, Global Journal of Management Studies 
and Researches, 1 (3), 136-142. 

Jafarnejad Chaghooshi, A., Fathi, M.R., Avazpour, R. & Ebrahimi, E. 
(2014). A Combined Approach for Supplier Selection: Fuzzy AHP and 
Fuzzy VIKOR, International Journal of Engineering Sciences, 3(8), 
67-74. 

 تدریس سوابق
 دانشگاهی

ِ ّای /هسیطیت زض جاضی هسائل /تحمیك ضٍش -اضضس کاضضٌاسی -تْطاى زاًطگاُ  ٍ ساظهاى ًظطی
 (کٌَى تا 1395) هسیطیت

 (کٌَى تا 1395) اًساًی هٌاتغ هسیطیت /تحمیك ضٍش -اضضس کاضضٌاسی -العّطا زاًطگاُ

ِ ضیعی  -اضضس کاضضٌاسی -عثاعثایی ػالهِ زاًطگاُ  ضفتاض هسیطیت /اًساًی هٌاتغ استطاتژیک تطًاه
 (کٌَى تا 1394) تحمیك ضٍش /ساظهاًی

 /ساظهاًی ضفتاض هسیطیت /اًساًی هٌاتغ هسیطیت  -اضضس کاضضٌاسی ٍ کاضضٌاسی -ذَاضظهی زاًطگاُ
 (تاکٌَى 1393) هسیطیت زض آهاض کاضتطز /هسیطیت ٍ ساظهاى هثاًی

 هسیطیت /اًساًی هٌاتغ هسیطیت /تحمیك ضٍش  -اضضس کاضضٌاسی ٍ کاضضٌاسی -لن زٍلتی زاًطگاُ
 (1394-1393) استطاتژیک هسیطیت /ساظهاًی ضفتاض
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 دوره برگساری
 برای آموزشی

 سازمان ها

 ًفت ٍظاضت -QSR Nvivo افعاض ًطم اظ استفازُ تا کیفی زازُ ّای تحلیل

 کطهاى -تاضظ صٌؼتی گطٍُ -اًساًی هٌاتغ ضیسک هسیطیت

 ًفت ٍظاضت -اًساًی هٌاتغ استطاتژیک هسیطیت

 ٍظاضت ًفت -هثاًی اًگیعش ٍ کاضتطزّای آى

 پژٍّطگاُ ػلَم اًساًی ٍ هغالؼات فطٌّگی -ضٍش ّای تحمیك کیفی زض ػلَم اًساًی

 ٍ اًساًی ػلَم پژٍّطگاُ -QSR Nvivo افعاض ًطم اظ استفازُ تا کیفی زازُ ّای تحلیل
 فطٌّگی هغالؼات

 ضطکت گل گْط -هٌاتغ اًساًی 34000آضٌایی تا هثاًی هسل 

 ضطکت پلی پطٍپیلي جن -هٌاتغ اًساًی 34000آضٌایی تا هثاًی هسل 

 ساظهاى اسٌاز ٍ کتاتراًِ هلی ایطاى -هٌاتغ اًساًی 34000آضٌایی تا هثاًی هسل 

 زاًطگاُ تْطاى -هٌاتغ اًساًی 34000آضٌایی تا هثاًی هسل 

 ضطکت فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات هْیوي -هٌاتغ اًساًی 34000آضٌایی تا کلیات هسل 

راهنمایی و مشاوره 
 پایان نامه

 تاظاضیاتی  تطای  آهازگی هیعاى سٌجص جْت هسلی عطاحی» ػٌَاى تا زکتطا پایاى ًاهِ ضاٌّوای
 .(1397) تْطاى زاًطگاُ ،«کاًالِ ّوِ

 ضفتاض ٍ ضغلی فالت ظزگی هیاى ضاتغِ تطضسی» ػٌَاى تا اضضس کاضضٌاسی پایاى ًاهِ ضاٌّوای
 .(1396-1395) تْطاى زاًطگاُ ،«(لن استاى ضْط تاًک :هغالؼِ هَضز) ساظهاًی ضْطًٍسی

 تؼازل پسایٌسّای ٍ پیطایٌسّا هسل تطضسی ٍ تثییي» ػٌَاى تا اضضس کاضضٌاسی پایاى ًاهِ ضاٌّوای
 .(1396-1395) تْطاى زاًطگاُ ،«(ایطاى گاظ هلی ضطکت  : هغالؼِ هَضز) ظًسگی ٍ کاض

 زض هغلَب ساظهاًی فطٌّگ هسل تثییي ٍ عطاحی» ػٌَاى تا اضضس کاضضٌاسی پایاى ًاهِ هطاٍض
 .(1397-1396) تْطاى زاًطگاُ ،«(1397-1396) ایطاى گاظ هلی ضطکت

  DDMاضظش گصاضی ضطکت ّای تَضسی تط اساس  »هطاٍض پایاى ًاهِ کاضضٌاسی اضضس تا ػٌَاى 
 (.1397-1396)، زاًطگاُ تْطاى «تِ ضٍش ًطخ تاظزُ زاذلی

 زض اًساًی هٌاتغ هسیطیت 34000 هسل پیازُ ساظی» ػٌَاى تا اضضس کاضضٌاسی پایاى ًاهِ هطاٍض
 .(1397-1396) زهاًٍس اضضاز زاًطگاُ ،«هگاهَتَض ضطکت
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داوری مقاالت و 
 همکاری با مجالت

 تْطاى زاًطگاُ هسیطیت زاًطکسُ -تاظضگاًی هسیطیت پژٍّطی ػلوی فصلٌاهِ زاٍض

 (ع) حسیي اهام جاهغ زاًطگاُ -اًساًی هٌاتغ هسیطیت ّای پژٍّص پژٍّطی ػلوی فصلٌاهِ زاٍض

 ساظهاًی ضفتاض هسیطیت اًجوي -ساظهاًی ضفتاض هغالؼات پژٍّطی ػلوی فصلٌاهِ زاٍض

- Iranian Journal of Management Studies  (IJMS)فصلٌاهِ زاٍض ٍ ترصصی زتیط
 تْطاى زاًطگاُ

 زاًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى -فصلٌاهِ ػلوی پژٍّطی پژٍّص ّای هسیطیت ػوَهیزاٍض 

 International Journal of Human Capital in Urban ترصصی فصلٌاهِ زاٍض

Management (IJHCUM) - تْطاى ضْطزاضی 

ِ ّا پایاى اظ لسضزاًی جطٌَاضُ زاٍض ِ ّای ٍ ًاه  ٍ اًساًی ػلَم پژٍّطگاُ اًساًی، ػلَم تطتط ضسال
 1396 فطٌّگی، هغالؼات

 1394-تْطاى زاًطگاُ اًساًی هٌاتغ هسیطیت ضضتِ زکتطا التحصیالى فاضؽ اٍل ضتثِ تقدیرنامه ها

 1393-تْطاى زاًطگاُ آهَظضی جطٌَاضُ سَهیي زض زکتطا تطگعیسُ زاًطجَی

 1388-تْطاى زاًطگاُ تاظضگاًی هسیطیت ضضتِ اضضس کاضضٌاسی التحصیالى فاضؽ اٍل ضتثِ

 1388-تْطاى زاًطگاُ آهَظضی جطٌَاضُ اٍلیي زض اضضس کاضضٌاسی تطگعیسُ زاًطجَی

-فطٌّگی ػلی اکثط استاز آهَظضی ػلوی جطٌَاضُ اٍلیي زض اضضس کاضضٌاسی تطگعیسُ زاًطجَی
1388 

 1395-تْطاى زاًطگاُ تاظضگاًی هسیطیت پژٍّطی ػلوی فصلٌاهِ تطگعیسُ زاٍض

 1396-زکتطا زض سَهیي جطٌَاضُ آهَظضی ٍ پژٍّطی زاًطگاُ تْطاى پایاى ًاهِ تطگعیسُ


