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 :های تحقیق و تدریسزمینه

 مدیریت استراتژیک 

 کارآفرینی و نوآوری 

 رهبری و مدیریت تحول 

 ارزیابی و توسعۀ مدیران 

 

 :عالیق صنعت

 خدمات مشاوره مدیریتهااستارتاپ اپراتورهای موبایل، خدمات مالی، ،هاهلدینگ ، 

 

 :علمیسوابق 

 تاکنون. 1397پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  ، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت،یریت راهبردیعضو هیأت علمی گروه مد .1

 .2015 ،( آلمانCologneدانشگاه کُلن ) اقتصاد و محقق مدعو دانشکده مدیریت .2

 تاکنون. 1392، و دکتری تخصصی کارشناسی ارشد در مقاطع کارشناسی، دانشگاه تهران استاد مدعو .3

 .1397م انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه علو .۴

 .1397م انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوکارگروه تدوین برنامه راهبردی عضو  .5

 .1397ی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ سازمانی کارگروه بازنگری ساختارعضو  .۶

 تاکنون. 1397عضو کارگروه کاربست طرح اعتالی علوم انسانی کشور،  .7

 .1397دانشگاه تهران،  مدیریت استراتژیک،المللی دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس بین .8

 .1397دانشگاه تهران،  مدیریت استراتژیک،المللی پنجمین کنفرانس بین عضو کمیتۀ علمی .9

 .1397طراح، دبیر علمی و رئیس کمیته ارزیابان ارشد جایزه ملی استراتژی ایران )تندیس استراتگوس(، دانشگاه تهران،  .10

شهر، بانک  ایران، بانکهای صنایع ملی مس شرکت از نمایندۀ دانشگاه تهران و مدیر تیم ارزیابی در فرآیند ارزیابی جایزۀ ملی استراتژی ایران .11

 .1397، و مؤسسه محک ، بیمارستان محبتوسعۀ تعاون

 تاکنون. 139۶اتاق بازرگانی اتریش،  WIFI ۀمؤسس ییدعضو گروه علمی مدیریت منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران و مدرس مورد تأ .12

 .1395دانشگاه تهران،  مدیریت استراتژیک،المللی دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس بین .13

 تاکنون. 1395، های شناختی ایرانعلوم و فناوری ، ستاد توسعۀمدیریت شناختی و نوروساینس سازمانی عضو کمیتۀ .1۴

 )در ارزیابی شرکت تأمین اندیش پارس(. 1393ن، رایا یسازمان یو تعال یورهبهر یمل ۀزیجا ابیرزا .15

 .1392-1390دانشگاه دولتی قم،  استاد مدعو .1۶
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 تاکنون. 1393های کشور، های دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تهران و سایر دانشگاهنامهمشاور پایان .17

 تاکنون. 1388، ایران و سایر کشورها المللی مدیریتیهای ملی و بینها و کنفرانسداور ژورنال .18

 

 سوابق تدریس:

، مدیریت یسازی استراتژریزی استراتژیک در عمل، پیادهبرنامه :(تخصصی شناسی، کارشناسی ارشد و دکتریر)مقطع کا دانشگاه تهران .1

های بازرگانی، سمینار استراتژیک، مدیریت استراتژیک پیشرفته،  مدیریت تفکر و تحول استراتژیک، طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمان

وکار کوچک مبانی کارآفرینی، مدیریت کسب و مدیریت پیشرفته،های سازمان نظریه های سازمان و مدیریت،نظریهدر مدیریت استراتژیک، 

، ریتمدیزبان تخصصی  ،و تحول مدیریت تغییر، مدیریت پروژه، در مدیریت یآمارتحلیل اربرد ک ،در مدیریت روش تحقیقدر ایران، 

 تاکنون. 1392  ،وکار طراحی و تدوین طرح کسب بازارشناسی و مسائل بازاریابی،

 . 1392-1390 ، زبان تخصصی مدیریت،دولتی قم )مقطع کارشناسی(: مدیریت بازاریابی، روش تحقیق در مدیریتدانشگاه  .2

 

 :های پژوهشیرحط

بررسی نقش تفسیرهای دوسوگرای مدیرعامل از مسائل استراتژیک در تقویت دوسوتوانی نوآوری و بهبود عملکرد  پژوهشی مجری طرح .1

 .1398مطالعات فرهنگی، ، پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت

مایت از ، صندوق حیری کارآفرینانه در تقویت عملکرد شرکت در صنعت گردشگریگبررسی و تحلیل نقش جهتمجری طرح پژوهشی  .2

 .1398پژوهشگران و فناوران کشور )بنیاد ملی علوم ایران(، 

 .1397فرهنگی،  مجری طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی دوم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات .3

درباره  های کشورطرح پژوهشی رصد و پایش میزان اجرایی شدن سند راهبردی کشور در امور نخبگان و ارزیابی میزان توفیق برنامه همکار .۴

 .139۶نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، نخبگان درچارچوب سند مذکور، کمیسیون نخبگان و آینده

 .1395، ملل سسه اعتباریمؤ راهبردی تدوین برنامۀ ۀپروژمجری  .5

اد ملی علوم )بنی ، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشوردانشکده مدیریت دانشگاه تهرانراهبردی  همکار طرح پژوهشی تدوین برنامۀ .۶

 .1393، ایران(

 .1393طراحی بسته پروپوزیشن ارزش بانکداری تجاری بانک ملت،  پروژۀمشاور  .7

 .1393مدیریت تجربه مشتریان بانکداری تجاری بانک ملت،  مشاور پروژۀ .8

 .1393بندی بازار بانکداری تجاری بانک ملت، بخش مشاور پروژۀ .9

 .1393، همراه اول تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل شرکت پروژۀهمکار  .10
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مدیریت ایران از منظر تئوری کارآفرینانه بنگاه، صندوق های مشاوره آفرین در شرکتهای ارزشجرایی طرح پژوهشی بررسی استراتژیمدیر ا .11

 .1392)بنیاد ملی علوم ایران(،  حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

)مدیریت راهبردی(،  کاروکار، گرایش سیاستگذاری و استراتژی کسبوهمکار طرح پژوهشی بازنگری و اصالح برنامه دکتری مدیریت کسب .12

 .1392)بنیاد ملی علوم ایران(،  گران و فناوران کشورصندوق حمایت از پژوهش

 .1392گذاری هالل احمر ایران، تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل شرکت سرمایه پروژۀمجری  .13

 .1392گذاری هالل احمر ایران، طراحی ساختار کالن و تفصیلی شرکت سرمایه مجری پروژۀ .1۴

 .1391ذاری هالل احمر ایران، گتدوین استراتژی پورتفوی شرکت سرمایه مجری پروژۀ .15

 .1391گیری استراتژیک، دانشگاه تهران، مدیر اجرایی طرح پژوهشی معرفی رویکرد انتخاب استراتژیک در تصمیم .1۶

سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی برای بررسی تمایل کارکنان به ترک خدمت در صنعت ارتباطات سیار ایران، دفتر  مجری طرح پژوهشی ارائۀ .17

 .1390، همراه اول تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت

 .1390( در شرکت همراه اول، RA&FMتضمین درآمد و مدیریت تقلب )ای هسیستماندازی اهریزی و کنترل پروژۀ رمشاور برنامه .18

 .1389، ور در شرکت همراه اولکش SMSتوسعه شبکه  ریزی و کنترل پروژۀمشاور برنامه .19

 .1389های منابع انسانی شرکت پاالیش نفت اصفهان، یی ساختار سازمانی و طراحی سیستمطرح پژوهشی تجزیه و تحلیل و بازآرا همکار .20

 .1388، شرکت آبفای استان تهران، EFQMطرح پژوهشی ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی  همکار .21

 

 ها:کارگاه و ها، سمینارهاسخنرانی

 .1397، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «های آموزش مدیریت استراتژیک در ایرانچالش»سخنران نشست  .1

 .1397 ان،نشگاه تهرالمللی مدیریت استراتژیک داکنفرانس بین پنجمین ،«های مدیریت تغییرتاکتیکها و استراتژی» کارگاهمدرس  .2

 .1397 نی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگاه علوم انسا ،«یوکار: نگاشت، خلق و بازآفرینکسبابزارهای طراحی مدل » کارگاهمدرس  .3

 .1397 لعات فرهنگی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطا ،«مؤثر رانی و ارائۀسخنهای مهارت» سمینار و سخنران افتتاحیۀ دبیر علمی طراح، .۴

 .139۶، ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، «یریت شناختی و نوروساینس سازمانیمد»دبیر پنل  .5

 .139۶، ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، «مدیریت شناختی»سخنران با موضوع  .۶

 .139۶ بانک کارآفرین، برای مدیران «راتژیکریزی استبرنامه»کارگاه مدرس  .7

 .139۶ برای مدیران بانک کارآفرین،« مدیریت تغییر»کارگاه مدرس  .8

 .139۶ عه،های تابصندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت عامل و مدیران ارشدمدیرانبرای  «مفهوم استراتژی و تفکر استراتژیک»کارگاه مدرس  .9

 .1395 دانشگاه تهران، ستین سمینار مدیریت تغییر و تحول،، نخ«اتژیک تغییرسترمدیریت ا»با موضوع  سخنران .10

 .1395 ،ای کشورهای آب منطقهشرکت برای اعضای هیأت مدیرۀ «ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه»کارگاه مدرس  .11
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 .1395 نشگاه تهران،المللی مدیریت استراتژیک داچهارمین کنفرانس بین ،«سنجش تفکر استراتژیک»کارگاه مدرس  .12

 .1395 کشور، های آب و فاضالب شهریحقوقی شرکت مالی و برای مدیران «ریزی استراتژیکبرنامه»کارگاه مدرس  .13

 .1395 ور،کش های آب و فاضالب روستاییحقوقی شرکت مالی و برای مدیران «ریزی استراتژیکبرنامه»کارگاه مدرس  .1۴

 .139۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاو رؤسای ادار کلبرای مدیران «ریزی استراتژیکبرنامه»کارگاه مدرس  .15

 .139۴ بانک توسعه تعاون، و رؤسای ادارات کلبرای مدیران «تفکر استراتژیک»کارگاه مدرس  .1۶

 .139۴ ،ه تهراندانشگا ،«ای پویا در صنعت مشاوره مدیریتهمدل کسب و حفظ مزیت رقابتی براساس نظریه قابلیت توسعۀ»سمینار ارائه دهندۀ  .17

 .2015 ،آلمان دانشگاه کُلن ،«ایران و آلمان های مشاوره مدیریتپایداری مزیت رقابتی در شرکت»ار سمینارائه دهندۀ  .18

 .1392 های نفتی ایران،دارات شرکت پاالیش و پخش فرآوردهبرای رؤسای ا «های سازمانیطراحی ساختار و فرآیند»کارگاه مدرس  .19

 .1390 تهران، ستانا آب و فاضالب هایبرای مدیران شرکت «دل تعالی سازمانیم»کارگاه مدرس  .20

 

 کتاب: ترجمۀ

لی و نادر سیدکال ترجمۀ غلبه کنیم؟ در سازمان پذیر رشدبینیهای پیش: چگونه بر بحرانمؤسسذهنیت (. 201۶آلن، جیمز ) کریس، زوک، .1

 انتشارات آریاناقلم. (. تهران:1398الهام حیدری )

(. 1398دوم،  دوست )ویراستنادر سیدکاللی و بابک وطن نۀ تفکر استراتژیک پیشرفته. ترجمۀگاگیری: قواعد سه(. اوج201۴هوروث، ریچ ) .2

 تهران: انتشارات آریاناقلم.

تهران: انتشارات  (.1393)دوست نادر سیدکاللی و بابک وطن نۀ تفکر استراتژیک پیشرفته. ترجمۀگاگیری: قواعد سهاوج(. 201۴هوروث، ریچ ) .3

 آریاناقلم.
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های گری قابلیتبا میانجی های پویا و عملکرد شرکت(. رابطه قابلیت139۶)حیدری، علی، دیواندری، علی، اعرابی، سیدمحمد و سیدکاللی، نادر  .13

 (.2251-۶050)شاپا:  125-1۴0، 3، شماره 15دوره  یریت بازرگانی،نداز مداپژوهشی چشم. فصلنامه علمی عملیاتی

 های پویا، فصلنامه علمیبراساس نظریه قابلیت های مشاوره مدیریتمدل مزیت رقابتی شرکت (. ارائۀ1395)حیدری، علی و سیدکاللی، نادر  .1۴

 (.2008-5907)شاپا:  317-338، 2، شماره 8دوره  ، پژوهشی مدیریت بازرگانی

، فصلنامه تیریمشاوره مد یهاوکار شرکتکسب یاسازیاعتمادساز در پو یهاتیمطالعه نقش قابل(. 139۴) حیدری، علی و سیدکاللی، نادر .15

 (.1735-0298)شاپا:  33-51، 1۴، شماره 7دوره  علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت اجرایی،

ران در صنعت ارتباطات همراه ای ICT بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگران (.1391)مهرگان، محمدرضا و سیدکاللی، نادر  .1۶

-2959)شاپا:  25-۴۴ ،18، شماره 5دوره  های مدیریت عمومی،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای شناختی فازی، با استفاده از متدولوژی نقشه

2008.) 

دهای شغلی کارکنان، رفتگی شغلی بر روی پیامبررسی اثر تحلیل (.1391) اخوان انوری، محمدرضا متین، حسن، سیدکاللی، نادر وزارعی .17

 (.2251-۶0۶9)شاپا:  73-90، 9، شماره 3دوره  انداز مدیریت دولتی،علمی پژوهشی چشم فصلنامه

سازی تصمیمات راهبردی. فصلنامه علمی ادهبندی موانع پی(. رتبه1389) اصغر و سیدکاللی، نادرکریمی دستجردی، داوود، پورعزت، علی  .18

 (.2228-۶853شاپا: ) 31-۴9، 2، شماره 1دوره  .لعات مدیریت راهبردیپژوهشی مطا
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مللی الهای پویای سازمانی. چهارمین کنفرانس بینفکری بر قابلیت (. تأثیر سرمایۀ139۶دیان، مجتبی )حیدری، علی، سیدکاللی، نادر، زاه .19

 دانشگاه تهران. ایران. مدیریت استراتژیک

های تحول خدمات مشاوره مدیریت در ایران. (. رشد صنعت رشد: بازیگران و استراتژی1393حیدری، علی، حیدری، الهام، سیدکاللی، نادر ) .20

 دانشگاه تهران. ایران. مدیریت خدماتکنفرانس ملی 

توسعه در صنعت مشاوره مدیریت ایران. دومین کنفرانس ملی  (. درآمدی بر معمای1393حیدری، علی، سیدکاللی، نادر، حیدری، الهام ) .21

 دانشگاه تهران. ایران.مدیریت استراتژیک 

نگ های هلدی(. جابجایی استراتژی بنگاه مادر: بررسی تجربیات موفق جهانی. اولین کنفرانس سازمان1390سیدکاللی، نادر، حیدری، الهام ) .22

 ها(. تهران.ارکردها و چالش)ک

ها در تطبیقی آن تعالی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی کیفیت و مطالعههای (. معرفی مدل1390انی دامنه، رضا )سیدکاللی، نادر، سلیم محقر، علی، .23

 فرآیندهای سازمانی. تهران. معیار فرآیند. دومین همایش ملی مدیریت

ها در سازی استراتژیدر پیاده (CFFs)امل کلیدی شکست (. تعیین عو1389پورعزت، علی اصغر، سیدکاللی، نادر، اخوان انوری، محمدرضا ) .2۴

 تراتژیک و عملکرد. تهران.نظام مدیریت سالمت ایران. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت اس

با تأکید بر معیار فرایند و  MBNQAو  EFQMتطبیقی جوایز کیفیت  (. مطالعه1388محقر، علی، سیدکاللی، نادر، اخوان انوری، محمدرضا ) .25

 ملی مدیریت فرایند. تهران. ارائه چارچوبی نوین جهت خودارزیابی فرآیندهای سازمان. نخستین کنفرانس
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 تاکنون. Emerald ،1397انتشارات  Scopus، از مجالت Management Developmentداور ژورنال  .2

 تاکنون. 1397(، ایران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور )بنیاد ملی علوم پژوهشی هایطرحداور  .3

 تاکنون. 1397، و تجارت نوین علمی پژوهشی اقتصاد داور فصلنامۀ .۴

 تاکنون. 139۶، نوین خاتم مدیریت تتحقیقا داور فصلنامۀ .5

 .1397المللی مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران، کنفرانس بین پنجمینداور  .۶

 .139۶های برتر علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ها و رسالهقدردانی از پایان نامه ۀداور جشنوار .7
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 .139۴انشگاه تهران، د مدیریت استراتژیک داور سومین کنفرانس ملی .11

 .1393 ،انشگاه تهرانملی مدیریت خدمات د نفرانسک داور .12

 تاکنون. Emerald ،1393نتشارات ، از مجالت اJournal of Strategy and Managementداور  .13

 .1392 دانشگاه تهران، کیاستراتژ تیریدملی منفرانس کاولین  داور .1۴

 .1388، های خدماتیریت فرآیند در سازماننفرانس ملی مدیک داور .15

  

 افتخارات:

 .و دکتری در مقاطع کارشناسی ارشد مشمول عنوان استعداد درخشان .1

 با درجۀ عالی. ارشد و دکتری های کارشناسیپایان نامه دفاع از .2

 .1395 ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزیدۀ دکتری نامۀپایان .3

 دانشگاه تهران. ی مدیریت بازرگانیدکتر اول دوره رتبۀ آموختۀدانش .۴

 .دانشگاه تهرانمدیریت صنعتی اول دوره کارشناسی ارشد  رتبۀ آموختۀدانش .5

 .1393و  1392و پژوهشگر نمونه،  مدیریت بازرگانی دکتری دورۀ رتبه اول به عنوان آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران هایجشنواره گزیدۀبر .۶

 .1389مدیریت صنعتی،  کارشناسی ارشددورۀ ی آموزشی دانشگاه تهران به عنوان رتبۀ اول برگزیدۀ جشنواره علم .7

 .1393 ،مندی از بورس فرصت مطالعاتی خارج کشور از دانشگاه تهرانمدیریت دانشگاه تهران برای بهره دانشکده تنها برگزیدۀ .8

 .1393 شکده مدیریت دانشگاه تهران،دان برگزیدۀعنوان تنها به  از وزارت علوم اخذ بورس فرصت مطالعاتی خارج کشور .9

کنکور دکتری  2رتبه  ک( در دانشگاه تهران،سیاستگذاری بازرگانی )مدیریت استراتژی گرایش -مدیریت بازرگانی یکنکور دکتر 1 رتبه .10

 .1390، بهشتی های تربیت مدرس و شهیدبازاریابی به ترتیب در دانشگاه گرایش -الملل و مدیریت بازرگانیبازاریابی بین

 .1387تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،  -صنعتیورودی رشته مدیریت  2رتبه  .11

 -رشته مدیریت اجرایی کشور در ۴ رتبهو  (EMBAاجرایی ) -رشته مدیریت اجرایی کشور در 5 رتبه، کشور در رشته مدیریت صنعتی 15 رتبه .12

 .1387کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال  در شهری

 .1381( سال های خارجهدر گروه زبان) سری کارشناسیدر کنکور سراکشور  3۴ رتبه .13

 الملل.بین TOEFLدارای مدرک مسلط به زبان انگلیسی و  .1۴


