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برخی
سوابق
وکاری

پژوهشی

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهمدیریتپژوهشکدهاستادیار

یفرهنگمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهانسانی،علومپژوهش هایکاربردی سازیونوآوریمدیر

ایرانملیکتابخانهواسنادسازماناستخداموجذبکارگروهعضو

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهاستراتژیکبرنامهتدوینکارگروهعضو

عضو کارگروه بازنگری ساختار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مجری فاز مدیریت ریسک منابع انسانی در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

همکار طرح باز طراحی نظام جذب و استخدام در سازمان تأمین اجتماعی

کوثراعتباریمؤسسهدرآنسنجشوسازمانیمطلوبفرهنگطرحمجری

آیندهبانک-فرداالکترونیکیارتباطشرکتانسانیمنابعمشاور

اولهمراهشرکتدراستعدادمدیریتوجانشین پروریطرحهمکار

-تهرانبهاداراوراقبورسسازماندرانسانیمنابع۳۴۰۰۰استاندارداساسبرممیزیطرحمجری
ایرانمالیمرکز

تنظیمکانون،ارزیابشایستگی،مدلتدوینکارکنان،ارزیابیکانونطرح هایدرهمکارومجری
(تاکنون۱۳۹۳)شفاهیبازخورارائهوکانونتمرین هایطراحیمدیریتی،وفردیبازخورگزارشات

ملیشرکت-تهرانشهرداری-شهربانک-اولهمراهشرکت-ملتبانک-ایرانملیبانک
رکتش-خودروامدادشرکت-(شستا)اجتماعیتأمینسرمایه گذاریشرکت-ایرانمسصنایع
شرکتتگیبازنشسصندوق-تهراندانشگاهفرصتاستعدادیابیجشنواره-شادگانفوالدصنعت

-گل گهرفوالدوآهنتوسعهشرکت-ایراناسالمیجمهوریراه آهن-ایرانمسصنایعملی
...وایرانآمارمرکز-ایرانملیکتابخانهواسنادسازمان

بانک)فرداارتباطالکترونیکتجارتشرکت هایدر۳۴۰۰۰انسانیمنابعجایزهارزیابوسرارزیاب
بیمه-نامیسرمایهتأمینشرکت-قاضیشهیدداروسازیشرکت-ایرانملیکتابخانه-(آینده

نیروپژوهشگاه-فرابورسشرکت-بورسشرکت-سامان

درقوهآنارتقایراهکارهایوقضائیهقوهکارآمدیمیزانبررسیطرحذهن کاویفازمجری
ایراناسالمیجمهوریقضائیه

ارائهودیبانکسازمانیفرهنگسنجشومطلوبالگویطراحیطرحذهن کاویفازمجری
آنبهبودراهکارهای

ایرانملیکتابخانهواسنادسازمانمدیرانارزیابیوشایستگیمدلتدوینطرحمجری

البرزگازشرکتدرشدهادراکسازمانیعدالتواسترسبررسیطرحمجری
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برخی
مقاالت

علمی
پژوهشی

سازماندرخدمتگزاررهبریبازتاب.(۱۳۹۸).ماسماعیلی،و.سحسینی،،.معباسی،،.اابراهیمی،
،(۵۳)۱۴،(علمی)ایرانمدیریتعلومفصلنامه.اسالمیکاراخالقگرتعدیلنقش:نهادمردم های
۳۹-۶۵

سرمایهمفهومسطوحتحلیل.(۱۳۹۸).عاکبری،و.مقهی،شیخی،.اابراهیمی،،.معباسی،
.۷۹-۵۵،(۲)۱۰،(علمی)فرهنگیپژوهیجامعهفصلنامه.فراترکیبرویکردبااجتماعی

تحولرهبریسبکتاثیر.(۱۳۹۸).عمیرزایی،و.حنوروزی،،.فوزیری،صادق،.اابراهیمی،
.سازمانیهدتعوشغلیاشتیاقکارفرما،برندمیانجینقش:پرستارانخدمتترکقصدبرآفرین

.۴۵-۳۵،(۲)۸،(علمی)پرستاریمدیریتفصلنامه
مدل اساسبرورزشیمدیرانشایستگی هایشناساییچارچوبارائه.(۱۳۹۸).اابراهیمی،

.۱۷-۱،(۱)۷،(علمی)ورزشدرانسانیمنابعمدیریتدوفصلنامه.چندشاخصهتصمیم گیری

سازمانجذابیتبرعالمت دهیتأثیرتحلیل.(۱۳۹۸).عشجاع،و.اآباد،کریمنجاتی،.اابراهیمی،
انسانیمنابعیتمدیرپژوهش هایفصلنامه.متقاضیهویت یابیونگرشنقشتبیینمتقاضی؛برای

۲۰۵-۱۷۹،(۴)۱۱،(علمی)
ندبرازتنفرپیامدهایوعللازالگوییارائه.(۱۳۹۹).اابراهیمی،و.فوزیری،صادق،.عشجاع،

.۲۳-۳،(۱)۱۲،(علمی)بازرگانیمدیریتفصلنامه.ایرانیکاالهای

:شدهادراکسازمانیعدالتورهبرانشخصیتتاریکمثلث.(۱۳۹۹).ساعظمی،و.اابراهیمی،
.۷۸-۵۳،(۵۶)۱۴،(علمی)ایرانمدیریتعلومفصلنامه.پیرو-رهبرمبادلهتعدیلگرنقش

لمانمعخدمتترکقصدبرسازمانیوشغلیدرهم تنیدگیتأثیربررسی.(۱۳۹۹).اابراهیمی،
مان هاسازآموزشبرمدیریتدوفصلنامه.شغلیکارراههمرحلهتعدیلگرنقش:پرورشوآموزش

۲۱۹-۱۹۹،(۱)۹،(علمی)

انمیرابطهدرشغلیدرهم تنیدگیتعدیلگرینقشبررسی.(۱۳۹۹).ششمالی،و.اابراهیمی،
،(۹۶)۲۹،(علمی)مدیریتمطالعاتفصلنامه.سازمانیهویت یابیوشدهادراکسازمانیحمایت

۷۵-۱۰۰.
:کارازگیریکنارهوبیگانگیبرکارمحیطدرتنهاییبازتاب.(۱۳۹۹).ششمالی،و.اابراهیمی،

،(۳)۱۸،(علمی)سازمانیفرهنگمدیریتفصلنامه.کاربرخانوادهمثبتسرریزتعدیلگرنقش
۵۶۱-۵۸۴.

شنق:شدهادراکسازمانیعدالتابعادبرنامتعارفقراردادهایتأثیربررسی.(۱۳۹۹).اابراهیمی،
.۱۲۳-۹۵،(۴)۹،(علمی)سازمانیرفتارمطالعاتفصلنامه.پیرو-رهبرمبادلهتعدیلگر

الگوییکآزمون:ایرانیکاالهایبرندازتنفّر.(۱۴۰۰).عشجاع،و.اابراهیمی،،.فوزیری،صادق
،(۱)۱۱،(میعل)نوینبازاریابیتحقیقاتفصلنامه.برندازتنفرپیامدهایوعللازبومیمفهومی

۴۵-۶۲.
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برخی
مقاالت

علمی
پژوهشی

درویکر:آکادمیکزنمدیراندرزندگیوکارمناسباتزیستهتجربهفهم.(۱۴۰۰).اابراهیمی،
.۲۹۲-۲۶۴،(۱۳)۲،(علمی)انسانیمنابعمدیریتپژوهش هایفصلنامه.توصیفیپدیدار شناسیِ

کیدرشاغلزناندیدگاهازعسلزنبورملکهنشانگانپدیدهمعنایفهم.(۱۴۰۰).اابراهیمی،
،(۲)۹،(علمی)دولتیسازمان هایمدیریتفصلنامه.توصیفیپدیدارشناسیرویکرد:دولتیدانشگاه

۳۱-۴۶.

وشغلیپیامدهایتبیینوواکاوی.(۱۳۹۷)علیشجاع،ومهساساردو،محمدیالهام،ابراهیمی،
.۱۰۰-۳،۷۵شماره،۱۰دورهانسانی،منابعمدیریتپژوهش هایفصلنامه،داخلیبازاریابیسازمانی

پسایندهایوپیشایندهامدلتبیین.(۱۳۹۷)حمیدرضاایرانی،والهامابراهیمی،محرم،عباسی،
صنعتدریانسانمنابعمدیریتفصلنامهایران،گازملیشرکتدرمطالعه ایزندگی؛وکارتعادل
۹۳-۷،۱۲۴شماره،۱۰دورهنفت،

وتحلیل.(۱۳۹۶)حسناصل،قالیبافومحمدسیدمقیمی،آرین،قلی پور،الهام،ابراهیمی،
فازی،مشابهتوفازیدیمتلتکنیک هایازاستفادهباانسانیمنابعریسک هایسنجش
.۱-۱،۲۳شماره،۶دوره،سازمانیفرهنگمدیریتفصلنامه

برسازمانیشهروندیرفتارابعادتأثیربررسی.(۱۳۹۶)نداپیرانی،وعلیشجاع،الهام،ابراهیمی،
اسالمی،کاراخالقگرتعدیلنقش:هتلداریصنعتدرمشتریبرمبتنیبرندویژهارزش

.۴۳۹-۳،۴۶۲شماره،۹دورهبازرگانی،مدیریتفصلنامه

تبیینوطراحی.(۱۳۹۶)مهدیهوشنگی،محمدرضا،وسلطانیالهام،ابراهیمی،علی،فرهی،
انکب:مطالعهمورد)آمیختهرویکردکاربرد:آنسنجشوسازمانیفرهنگمطلوبالگوی

.۱-۲،۲۵شماره،۶دورهسازمانی،رفتارمطالعاتفصلنامه،(دی

مرجعنقاطبراساسانسانیمنابعریسک هایگونه شناسی.(۱۳۹۵)آرینقلی پور،الهام،ابراهیمی،
شماره،۶ورهد،سازمانیمنابعمدیریتپژوهش هایفصلنامهکیفی،رویکردکاربرد:استراتژیک

۲،۲۶-۱.

ته،آمیخرویکردکاربرد:انسانیمنابعریسکمدیریت.(۱۳۹۵)الهامابراهیمی،وآرینقلی پور،
.۷۳-۳۲،۹۶شماره،۹دوره،عمومیمدیریتپژوهش هایفصلنامه

منابعاستراتژی هایتدوینبرایچارچوبیارائه.(۱۳۹۵)محمدرضافتحی،الهام،ابراهیمی،
،۸دورهانی،انسمنابعمدیریتپژوهش هایفصلنامهاستراتژیک،مرجعنقاطرویکردباانسانی
.۱-۳،۲۸شماره

وطراحی.(۱۳۹۴)حسناصل،قالیبافومحمدسیدمقیمی،آرین،قلی پور،الهام،ابراهیمی،
کیفی،ویکردرکاربرد:انسانیمنابعریسک هایدسته بندیوشناساییبرایچارچوبیتبیین

.۱-۲،۲۴شماره،۷دورهانسانی،منابعمدیریتپژوهش هایفصلنامه
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مقاالتبرخی
پژوهشیعلمی

فرهنگمطلوبالگویمعرفی.(۱۳۹۴)الهامابراهیمی،واحمدفضائلی،علی،فرهی،
،۴دوره،سازمانیرفتارمطالعاتفصلنامهمدیران،ذهن کاویوکیفیرویکردباسازمانی

.۳۱-۴،۶۴شماره

میانمتقابلروابطتحلیل.(۱۳۹۴)محمدرضافتحی،والهامابراهیمی،مرتضی،سلطانی،
سرمایهیتمدیرفصلنامهدیمتل،فازیتکنیکازاستفادهبااجتماعیسرمایهشاخص های

.۱۹۹-۲،۲۲۰شماره،۲دوره،اجتماعی

ارزیابییکپارچهمدلتدوین.(۱۳۹۴)مرتضیسلطانی،ومحمدرضافتحی،الهام،ابراهیمی،
فصلنامهفازی،مشابهتوفازیاولویت بندیهایتکنیکازاستفادهبافکریسرمایه های

.۲۲۹-۱،۲۴۶شماره،۱۳دورهسازمانی،فرهنگمدیریت

علمیمقاالت
ترویجی

اولیهموادتأمین کنندگانانتخابوارزیابی.(۱۳۹۷)الهامابراهیمی،ومحمدرضافتحی،
۳۳-۹۰،۷۶شمارهایران،الستیکصنعتنشریهپایدار،تأمینزنجیرهدرتایرصنعت

ارائه.(۱۳۹۵)مصیبمال خلیفه،قنبریوالهامابراهیمی،محمدرضا،سلطانی،علی،فرهی،
ازمان هایسازیکی:مطالعهمورد)سازمانیفرهنگوضعیتتحلیلوارزیابیجهتالگویی
،۱شماره،۳۹هدور،پشتیبانیوانسانیمنابعمدیریتتوسعه،(مسلحنیروهایبهوابسته

۳۶-۱۷.

مقاالت
کنفرانسی

ارائه.(۱۳۹۶)الهامابراهیمی،نداومحمداسماعیلی،بابک،نوبری،زنده دلآرین،قلی پور،
ملیفرانسکناولین.دولتینهادیکدرکارکنانعملکردمدیریتنظامپیاده سازیتجارب

.رانته.فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهصنعت،وتولیدانسانی،علوم

وسازمانیانسانی،سرمایه هایمیانرابطهبررسی.(۱۳۹۳)مریمحسان،والهامابراهیمی،
.(یمیپتروشملیشرکت:موردیمطالعه)فکریسرمایه هایعمدهابعادعنوانبهرابطه ای

.تهران.انسانیسرمایهتوسعهوآموزشملیکنفرانسدومین

تحلیل.(۱۳۹۳)مائدهدهقان،ومحمدرضافتحی،الهام،ابراهیمی،محمد،زارچی،کریمی
المللیبینکنفرانس.کاروکسبانجامسهولتوجهانیرقابت پذیریمیانرابطهکانونی

.تهران.مالیمدیریتواقتصادحسابداری،

شبیه سازی.(۱۳۹۳)محمدرضافتحی،والهامابراهیمی،احسان،آزاددخت،علی،محقر،
بینرانسکنف.سیستمیپویایی هایروشمبنایبرملّتبانکاستراتژیکرویکردهای

.تهران.کاروکسبتعالیورویکردتوسعهبااقتصادومدیریتالمللی

کاراییتحلیل.(۱۳۹۳)محمدرضافتحی،والهامابراهیمی،همایون،نوربخش،علی،محقر،
اخصشوداده هاپوششیتحلیلمدلازاستفادهباایراناستان هایمخابراتشرکت های

.تهران.مدیریتتکنیک هایوابزارهاالمللیبینکنفرانس.کوئیستمالم
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تدریسسوابق
دانشگاهی

وازمانسنظریه های/مدیریتدرجاریمسائل/تحقیقروش-ارشدکارشناسی-تهراندانشگاه
(کنونتا۱۳۹۵)سازمانیوصنعتیروانشناسی/مدیریت

(کنونتا۱۳۹۵)انسانیمنابعمدیریت/تحقیقروش-ارشدکارشناسی-الزهرادانشگاه

رفتارمدیریت/یانسانمنابعاستراتژیکبرنامه ریزی-ارشدکارشناسی-طباطباییعالمهدانشگاه
(کنونتا۱۳۹۴)تحقیقروش/سازمانی

/سازمانیفتاررمدیریت/انسانیمنابعمدیریت-ارشدکارشناسیوکارشناسی-خوارزمیدانشگاه
(تاکنون۱۳۹۳)مدیریتدرآمارکاربرد/مدیریتوسازمانمبانی

مدیریت/سانیانمنابعمدیریت/تحقیقروش-ارشدکارشناسیوکارشناسی-قمدولتیدانشگاه
(۱۳۹۴-۱۳۹۳)استراتژیکمدیریت/سازمانیرفتار

برگزاری
دوره

آموزشی
برای

سازمان ها

QSRافزارنرمازاستفادهباکیفیداده هایتحلیل Nvivo-نفتوزارت

کرمان-بارزصنعتیگروه-انسانیمنابعریسکمدیریت

نفتوزارت-انسانیمنابعاستراتژیکمدیریت

نفتوزارت-آنکاربردهایوانگیزشمبانی

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه-انسانیعلومدرکیفیتحقیقروش های

QSRافزارنرمازاستفادهباکیفیداده هایتحلیل Nvivo-وانسانیعلومپژوهشگاه
فرهنگیمطالعات

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه-SPSSکمیداده هایتحلیلنرم افزارباآشنایی

گاهپژوهش-اجتماعیوانسانیعلومدرکارفرماییوکاربردیطرح هایبرایطرحنامهتدوین
فرهنگیمطالعاتوانسانیعلوم

گل گهرشرکت-انسانیمنابع۳۴۰۰۰مدلمبانیباآشنایی

جمپروپیلنپلیشرکت-انسانیمنابع۳۴۰۰۰مدلمبانیباآشنایی

ایرانملیکتابخانهواسنادسازمان-انسانیمنابع۳۴۰۰۰مدلمبانیباآشنایی

تهراندانشگاه-انسانیمنابع۳۴۰۰۰مدلمبانیباآشنایی

مهیمنارتباطاتواطالعاتفناوریشرکت-انسانیمنابع۳۴۰۰۰مدلکلیاتباآشنایی
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ه راهنمایی و مشاور
پایان نامه

ابیبازاریبرایآمادگیمیزانسنجشجهتمدلیطراحی»عنوانبادکتراپایان نامهراهنمای
.(۱۳۹۷)تهراندانشگاه،«کانالههمه

نیروینبیدرکارآفرینینرممهارت هایمقایسه»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهراهنمای
.(۱۳۹۷)تهراندانشگاه،«ایرانیکار

،«آمیختهرویکردیبرند؛ازتنفرپیامدهایوعوامل»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهراهنمای
.(۱۳۹۷)خوارزمیدانشگاه

رفتاروشغلیفالت زدگیمیانرابطهبررسی»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهراهنمای
.(۱۳۹۶-۱۳۹۵)تهراندانشگاه،«(قماستانشهربانک:مطالعهمورد)سازمانیشهروندی

تعادلایندهایپسوپیشایندهامدلبررسیوتبیین»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهراهنمای
.(۱۳۹۶-۱۳۹۵)تهراندانشگاه،«(ایرانگازملیشرکت:مطالعهمورد)زندگیوکار

درلوبمطسازمانیفرهنگمدلتبیینوطراحی»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهمشاور
.(۱۳۹۷-۱۳۹۶)تهراندانشگاه،«(۱۳۹۷-۱۳۹۶)ایرانگازملیشرکت

DDMارزش گذاری شرکت های بورسی بر اساس  »مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 

(.۱۳۹۷-۱۳۹۶)، دانشگاه تهران «به روش نرخ بازده داخلی

درانسانیمنابعمدیریت۳۴۰۰۰مدلپیاده سازی»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهمشاور
.(۱۳۹۷-۱۳۹۶)دماوندارشاددانشگاه،«مگاموتورشرکت

علمدانشگاه،«گردشگریصنعتدرپایداررقابتیمزیتتحلیل»عنوانبادکتراپایان نامهمشاور
.(۱۳۹۹)فرهنگو

،«ایرانتاریخیگردشگریبرایمشتریتجربهمدلتوسعه»عنوانبادکتراپایان نامهمشاور
.(۱۳۹۹)تهراندانشگاه

برندتجربهیارزیاببرایکاربردیمقیاسیکتدوین»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهمشاور
(۱۳۹۹)خوارزمیدانشگاه«ایرانکشوردرانالینفروشیخرده

مراکزدرتموفقیعواملبندیاولویتوشناسایی»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهراهنمای
(۱۳۹۹)تهراندانشگاه،«کودکاناستعدادیابیوخالقیتآموزشی
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داوری مقاالت و 
همکاری با مجالت

تهراندانشگاهمدیریتدانشکده-بازرگانیمدیریتپژوهشیعلمیفصلنامهداور

(ع)حسینامامجامعدانشگاه-انسانیمنابعمدیریتهایپژوهشپژوهشیعلمیفصلنامهداور

سازمانیرفتارمدیریتانجمن-سازمانیرفتارمطالعاتپژوهشیعلمیفصلنامهداور

Iranian(IJMS)فصلنامهداوروتخصصیدبیر Journal of Management Studies-
تهراندانشگاه

تاندانشگاه سیستان و بلوچس-فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومیداور 

Internationalتخصصیفصلنامهداور Journal of Human Capital in Urban

Management (IJHCUM)-تهرانشهرداری

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه-فرهنگیجامعه پژوهیپژوهشیعلمیفصلنامهداور

علومگاهپژوهش-ایراناقتصادمسائلبررسیترویجیعلمیفصلنامهتخصصیدبیروداور
فرهنگیمطالعاتوانسانی

وانیانسعلومپژوهشگاهانسانی،علومبرتررساله هایونامه هاپایانازقدردانیجشنوارهداور
۱۳۹۶فرهنگی،مطالعات

۱۳۹۴-تهراندانشگاهانسانیمنابعمدیریترشتهدکتراالتحصیالنفارغاولرتبهتقدیرنامه ها

۱۳۹۳-تهراندانشگاهآموزشیجشنوارهسومیندردکترابرگزیدهدانشجوی

۱۳۸۸-تهراندانشگاهبازرگانیمدیریترشتهارشدکارشناسیالتحصیالنفارغاولرتبه

۱۳۸۸-تهراندانشگاهآموزشیجشنوارهاولیندرارشدکارشناسیبرگزیدهدانشجوی

-فرهنگیعلی اکبراستادآموزشیعلمیجشنوارهاولیندرارشدکارشناسیبرگزیدهدانشجوی
۱۳۸۸

۱۳۹۵-تهراندانشگاهبازرگانیمدیریتپژوهشیعلمیفصلنامهبرگزیدهداور

۱۳۹۶-دکترا در سومین جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهرانپایان نامه برگزیده

وزارت علوم تحقیقات و فناوری۹۹هفته پژوهش -پژوهشگر برتر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-۹۹هفته پژوهش -پژوهشگر برگزیده کاربردی
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وسخنرانی ها
نشست ها

سازمان،(۱۳۹۷)آیندهمدیرانپرورشوشناساییملیهمایشدومینتخصصیپنلعضو
ایرانملیکتابخانهواسناد

مدیریتدانشکده،(۱۳۹۷)انسانیمنابعمدیریتکنفرانسسومینتخصصیپنلعضو
تهراندانشگاه

عالیشورای،(۱۳۹۸)انسانیمنابعریسکمدیریتنظام مندفرایندمعرفیترویجیکرسی
فرهنگیانقالب

،(۱۳۹۸)پیشرفتافق هایوپژوهشاقتصادیسیاسیموانعوظرفیت هانشستسخنران
فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه

مطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه،(۱۳۹۸)پیشرفتافق هایوترویجپژوهش،پنلدبیر
فرهنگی

انسانی،ابعادهمایشپنجمینانسانی،منابعنگرش هایوفرایندهابرکروناپاندمیتأثیرات
فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه،(۱۳۹۹)ایراندرکرونااجتماعی

صنعتوجامعهباارتباطدفتر،(۱۳۹۹)صنعتوجامعهباارتباطچالش هایوفرصت ها
فناوریوتحقیقاتعلوموزارت

علمیانجمن.(۱۳۹۹)پژوهشروش هایونظریه هادیدگاه ها،زندگی،وکارمناسبات
سازمانیرفتارمدیریت

تهکمیدرعضویت
شوراهاوها

گیفرهنمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهدومراهبردیبرنامهتدوینکارگروهعضو

آمارکدهپژوهشعلمیهیاتاعضایجذبمتقاضیانعلمیتواناییبررسیکمیتهعضو

پژوهشگاهغیرعاملپدافندکمیتهعضو

ایرانملیهکتابخانواسنادسازمانانسانیمنابعاستخداموجذبتخصصیکارگروهعضو

گیفرهنمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهدومراهبردیبرنامهتدوینکارگروهعضو

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهپژوهشهفتهستادعضو

پژوهشگاهنظارتوراهبردیشورایعضو

علومیاعتالطرحجامعهچالش هایونیازهامسائل،انسانی،علومتخصصیکارگروهعضو
کشورپیشرفتبهمعطوفانسانی

پژوهشگاهدرآمدهایبهتنوع بخشیشورایعضو

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهکاربردیطرح هایشورایدبیر

پژوهشگاهمدیرانعمومیشایستگی هایتوسعهوارزیابیکانونمدیر


