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   صيالت تح
 .هيد بهشتيشاز دانشكده علوم انساني دانشگاه  »پژوهشگري«: رشته علوم اجتماعي، گرايش (ليسانس) كارشناسي )1

ستاد دانشگاه ر فرامرز رفيع پور، ااستاد راهنما دكت ؛ررسي روند توسعه آموزش عاليب: نامهپايان عنوان ؛)1٣٧٤تا  1٣٦٩(مهر
  .ضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايرانشهيد بهشتي و ع

 و اقتصاد دانشگاه از دانشكده مديريت» تشكيالت و روشها تيريمد«: رشته مديريت دولتي، گرايش )1( كارشناسي ارشد )2
: : گونه شناسي نقش كانون هاي تفكر در عرصه خط مشي هاي عمومينامهاني)؛ عنوان پا1٣٨٥ -1٣٨٧تربيت مدرس (

اور دكتر ؛ استاد مشفرد (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس) يبر مبناي روش كيو؛ استاد راهنما دكتر حسن داناي پژوهشي
  ).1٩,٥٠اسداهللا كردنائيج (با رتبه عالي و امتياز

، صنعت آب و برقكاربردي علميه از موسس» توسعه منابع انساني«: رشته مديريت دولتي، گرايش)2( ارشناسي ارشدك )٣
مشاوران مديريت در اثربخشي سازمان؛ استاد رت هاي مهابررسي نقش : نامهانيعنوان پا)؛ 1٣٨1-1٣٨٣( وريوزارت ن

ستاد دانشگاه (ا ايي فرددكتر حسن دان :مشاور اندانشگاه عالمه طباطبايي؛ استاد دراهنما دكتر سيد مهدي الواني، استا
  ).1٩از (با رتبه عالي و امتي و دكتر محمدباقر نوبختتربيت مدرس) 

دانشگاه  ،اددانشكده علوم اداري و اقتصمنابع انساني از مديريت رشته مديريت، گرايش  (Ph.D) تخصصي دكتري )٤
 وري منابع انسانيز عوامل اثرگذار در بهرهشناخت الگوي ذهني خبرگان ا«عنوان رساله ؛ )1٣٩٥- 1٣٩٠؛ (فردوسي مشهد

داهللا شاور دكتر اساستاد م ريبرز رحيم نيا، و دكتر سعيد مرتضوي.استادان راهنما دكتر ف» كشور اجراييهاي دستگاه
 . )1٩,2٥( با رتبه عالي و  امتياز كردنائيج 

  
  هاي اجراييكاري و فعاليت سوابق

   1٣٩٥(از ارشاد دماوند (واحد تهران)،  يپژوهش موسسه آموزش عال يرمد
  1٣٩٥( ) ازاكديراناپژوهشگاه علوم و فناوري ايران ( دانشگاه در يندهنما

     1٣٩٥( ي، ازناورفو  يقاتبا مجوز وزارت علوم، تحق يكاستراتژ يريتمد الملليينب كنفرانس يعلم يتهعضو كم
   1٤٠1ز (ا اتكا، يتو قابل يفيتك يو مهندس يريتمد الملليينب كنفرانس يعلم يتهكم عضو
  1٣٩٦( زادر نهاد رياست جمهوري،  د پنهاناقتصا يپژوهش يعلم يشهمايريت و عضو كارگروه مد يعلم يتهكم عضو

  .)1٣٨٨-1٣٨٩(دانشگاه تربيت مدرس، تهران  يران،ا يو بهره ور يريتپژوهشگر مركز مطالعات مد
  .)1٣٧٦-1٣٧٧( فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و ي،عالآموزش يزيرموسسه پژوهش و برنامه يزي،ركارشناس ارشد گروه برنامه

و  يريتهاي مديريت منابع سازماني، دانشگاه تربيت مدرس، مركز مطالعات مدپژوهشي پژوهشلميفصلنامه ع يياجرا يرمد
   .)1٣٨٨-1٣٨٩( يرانا يوربهره

  .)1٣٨٥-1٣٨٨( وريدبير كمسيون تخصصي مديريت و علوم اداري، دانشگاه جامع علمي كاربردي، وزارت علوم،تحقيقات وفنا
  .)1٣٧٦- 1٣٨٥( تهران يرو،ت و آموزش مديريت، وابسته به وزارت ندفتر تهران، موسسه تحقيقا يياجرا يرمد



٢ 

  .)1٣٧٦-1٣٨٨( يرون وزارت يريت،و آموزش مد يقاتو توسعه. موسسه تحق يريت) مدترويجييمديراجرايي فصلنامه (علم
عه مديريت نت توسعاومويژه نامه گزيده مديريت دولتي، انتشارات سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور،  يهمديراجرايي نشر

  .)1٣٨٣-1٣٨٥( سرمايه انساني، با همكاري موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
  .)1٣٧٦( صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، نويسنده برنامه جوان در صداي جمهوري اسالمي ايران، تهران

 ياييانجمن پو ،يرانا يريتمد)، انجمن علوم 1٣٩٦(از يرانا ياحرفه يريت: انجمن مديعلم يانجمن ها يوستهپ يتعضو
  1٣٩٧، از (يرفتار سازمان يريتها، انجمن مد يستمس يشناس

  
  شدهدورس ارائه

ديريت ، مپيشرفته روش تحقيق، مديريت استراتژيك، انسانيمديريت استراتژيك منابع، پيشرفته مديريت منابع انساني
هاي محلي و مديريت سازمانسازمان و مديريت، مباني ، پيشرفته و مديريت سازمانهاي نظريه، رفتار سازماني

 :و... هاشهرداري

  )1٣٩٤-1٣٩٦(مشهد  السالم،يهامام رضا عل يالملل ينمدرس مدعو دانشگاه ب
  .)1٣٩٥( مشهد ي،و فناور يقاتوابسته به وزارت علوم، تحق يز،شاند يرانتفاعيمدعو دانشگاه غ مدرس
  )1٣٨٦-1٣٩٩( مديريت يخيابان استاد نجات الهي، گروه آموزش مدعو دانشگاه پيام نور، مركز تهران، مدرس
  )1٣٨٧-1٣٨٦( مديريت يدانشگاه پيام نور، مركز تهران، خيابان استاد نجات الهي، گروه آموزش مدرس
  )1٣٩٥( مديريت يدانشگاه پيام نور، مركز قوچان، گروه آموزش مدرس

  )1٣٨٦- 1٣٨٧( مدت تحقيقات وآموزش مديريت، تهرانوتاهمدرس واحد تحت نظارت دانشگاه پيام نورمركزمطالعات ك
  1٣٨٩، از (شهر تهران يهادانشگاه يريتمد يهادانشكده ارشديكارشناس يهانامهيانپا يمشاوره و داور راهنمايي،

  
ژيك ريت استراتاستراتژيك، رفتار سازماني و مديمديريت  ،سازمانمديريت و هاي پژوهش: تحقيقيتخصصي و هاي زمينه

  منابع انساني
  

  هاي علميفعاليت

 مقاالت  ) 1

1) Lajevardi, S., Bakhtiarty, M.J., Hesari, B. (2021). Understanding Environmental Awareness 
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ژوهشگاه ، پكاركناني هيات علمي و اعضاپشتيباني -خدماتي فرايندهاي و راهبردها). ١٤٠٠الجوردي، سمانه ( )3

، تاييديه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشكده دانشنامه نگاري، دانشنامه آموزش هاي علمي كاربردي

 .  ١٤٠٠، اسفند ٩٧٨١٠/٢٠

 يتبر عملكرد مسئول يشركت ياجتماع يتمسئول يفرهنگ و رهبر يرتأث). 1٤٠٠الجوردي، سمانه و هدي كريمي (  )٤
 ي مطالعات مديريت، فصلنامه علمي پژوهش)يماييهواپ ي(مورد مطالعه: شركت هاي و عملكرد مال يشركت يعاجتما

رتبه اه شهيد بهشتي. تهران، انتشارات انجمن علمي مطالعات راهبردي و دانشگ1،زمستان  ٥1،شماره  1٤دوره راهبردي، 
 ISC ،DOAJ. ،SID، الف



٣ 

 يرات در بازار جهانتوسعه صاد يبرا يبسته بند يفيتك يارتقا ي). راهكارها1٣٩٩دادگان ( يسمانه و محمدعل ي،الجورد )5
 ياپيپ ازذدهم،يالم، سال الس يهعل ينانتشارات دانشگاه امام حس ي،علوم و فنون بسته بند ي). فصلنامه علمي(مقاله پژوهش

 ي،وع مقاالت قابل انتشار: پژوهشبا رتبه ب، ن ي: علميهنشر ي،  اعتبار و رتبه علم٤- 1٧) صفحات  1٣٩٩(زمستان  ٤٤
 .يو مرور يجيترو

 يفصلنامه علم، هاشركت شدنالملليينب يلدر تسه يكاستراتژ يجذب و چابك يتنقش ظرف). 1٤٠1الجوردي، سمانه ( )6
 ، علمي پژوهشي، رتبه الف.(بهبود و تحول) يريتمطالعات مد يپژوهش

ن در عرضه بازار آ يرو تاث يصادرات يتونمحصول ز يفيتك يبررس). 1٤٠1( خوشكارمقدم يعل شعبانالجوردي، سمانه؛ و  )٧
مقاله/  يپژوهش/، ٩٦-1 صفحات ييو مواد غذا يكشاورز يداتتول يو ماندگار يفيتك يپزوهش يفصلنامه علم، جهان
 .بهار/ چهارم شماره/ اول 1٠٤1

مشي هاي عمومي:  ت و فناوري درخط). نقش كانون هاي تفكر داراي مجوز وزارت علوم، تحقيقا1٣٨٩الجوردي، سمانه ( )٨
ان: انتشارات پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، تهر)، فصلنامه علمي پژوهشي Qپژوهشي بر مبناي روش كيو(

سال پنجم،  پي پنجاه وموسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شماره پيا
  . 1٠٩ا ت ٨٧صفحات شانزدهم، 

رد مطالعه پايان ). آسيب شناسي صنعت برق با رويك1٣٨٧كريمي صمدي، عليرضا ((نويسنده مسئول)؛ الجوردي، سمانه  )٩
گاه سابداري دانشدانشكده مديريت و حتهران: نامه هاي تحصيلي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي مديريت عمومي، 

 . 2٦٣تا  2٣٥صفحاتسيستان و بلوچستان، شماره دوم، 

ازماندهي اثربخش ). بررسي موانع س1٣٨٩خائف الهي، احمد علي؛ متقي، پيمان ( (نويسنده مسئول)؛الجوردي، سمانه  )١٠
اره اول، يد بهشتي، شمانتشارات دانشگاه شهتهران: كانون هاي تفكر، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت راهبردي، 

 . 1٨٧تا  1٦1صفحات 

خط مشي گذاري كشور:  ). ارتقاي ظرفيت1٣٩٠( (نويسنده مسئول)الجوردي، سمانه ج، اسداله؛ دانايي فرد، حسن؛ كردنائي )١١
يت نشكده مديردو فصلنامه علمي پژوهشي مديريت دولتي، تهران: انتشارات دا ،گونه شناسي نقش كانون هاي تفكر

   .٧٨تا  ٥٥، صفحات  ٦دانشگاه تهران، دوره سوم، شماره 
ني با تاكيد بر نقش ). ارائه مدل بهسازي منابع انسا1٣٨٩ب زاده، علي؛ الجوردي، سمانه (خائف الهي، احمد علي؛ رج )١٢

رات اتهران: انتش علمي پژوهشي پژوهش هاي مديريت منابع انساني،، فصلنامه )فناوري هاي نوين (در صنعت برق كشور
تا  1،صفحات1٣٨٨ستان )، زم٥(پياپي  1پژوهشي (علوم انساني) سال دوم، شماره  فصلنامه علميدانشگاه امام حسين(ع)، 

2٦. 

است هاي بهره وري ). گونه شناسي نقش سي1٣٩2و مهناز الجوردي ((نويسنده مسئول)؛ شيرازي، علي؛ الجوردي، سمانه  )١3
تا  ٧٥حات صف 1٤ماره منابع انساني، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت راهبردي، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، ش

1٠٤ . 

شناخت الگوهاي ). 1٣٩٤( رحيم نيا، فريبرز؛ مرتضوي، سعيد؛ كردنائيج، اسدالهجوردي، سمانه (نويسنده مسئول)؛ ؛ ال )١٤
علمي  فصلنامه، بخش دولتي رتقا يا عدم ارتقاي بهره وري منابع انسانيذهني خبرگان دستگاه هاي اجرايي كشور: ا

  .1٤1- 1٦٥، زمستان، صفحات ٣٠پژوهشي، بهبود مديريت. شماره 
كاربرد روش كيو در ). 1٣٩٥( رحيم نيا، فريبرز؛ مرتضوي، سعيد؛ كردنائيج، اسدالهالجوردي، سمانه (نويسنده مسئول)؛  )١5

صلنامه علمي ف: ارزش گذاري عوامل بهره وري منابع انساني از ديدگاه اعضاي هيات علمي، ذهنيهاي الگوشناخت 
، تان، سال نهممديريت و حسابداري دانشگاه سيستان و بلوچسدانشكده تهران: پژوهشي پژوهش هاي مديريت عمومي، 

 . ٥-2٨شماره سي و يكم، صفحات 



٤ 

داري و اقتصاد دانشكده علوم اپژوهشي هاي آن، فصلنامه علمي ). مشاوره مديريتي و چالش1٣٨٤سمانه ( ي،الجورد )١6
  . ٣٥- ٧٤حات (شماره پياپي سي و نهم)، صف 1٣٨٤دانشگاه اصفهان، سال هفدهم، شماره چهارم ، 

ستم هاي مديريت ). نقش مراكز يادگيري در توسعه سي1٣٨٦سمانه ( ي،الجورد يرضا؛كريمي صمدي، عل يد؛خرقاني، سع )١٧
گاه عالمه ابداري دانشمطالعات مديريت بهبود و تحول، انتشارات دانشكده مديريت و حسي، پژوهشي دانايي، فصلنامه علم

 .٧٩- ٩٤طباطبايي، شماره پنجاه و سوم، صفحات

رائه مدل پيشنهادي، ابررسي نقش مشاوران مديريت در اثربخشي سازمان و ). 1٣٨٤الواني، سيد مهدي؛ الجوردي، سمانه ( )١٨
ماره ارت نيرو شوابسته به وز تحقيقات و آموزش مديريت فصلنامه علمي ترويجي مديريت و توسعه، انتشارات موسسه

 . 2٨- ٦٣بيست و چهارم، صفحات

(مطالعه موردي:  سازماندهي, تشكيالت و اجرا در بهينه سازي مصرف انرژي). 1٣٨٤ردي، سمانه (داوري، احمد؛ الجو )١٩
 مديريت ت و آموزشتحقيقا ، فصلنامه علمي ترويجي مديريت و توسعه، انتشارات موسسهسازمان بهره وري انرژي ايران)

 . ٨٨- 1٠٠وابسته به وزارت نيرو، شماره بيست و هفتم، صفحات 

، فصلنامه علمي يمديريت در تغيير كيفيت ساختار با حفظ الگوهاي سازمان). 1٣٨٠؛ الجوردي، سمانه (داوري، احمد )٢٠
 .  ٨1- ٩٤صفحه وزارت نيرو)، شماره هشتم،تحقيقات و آموزش مديريت ( ترويجي مديريت و توسعه، انتشارات موسسه

، فصلنامه علمي هاي بزرگ عمرانيپروژه ). مهندسي ارزش در1٣٨٥سعيد خرقاني، نورالهي، حميد؛ الجوردي، سمانه ( )٢١
يست و برو، شماره وابسته به وزارت ني تحقيقات و آموزش مديريت ترويجي مديريت و توسعه، تهران: انتشارات موسسه

 .٥٤- ٦٨هشتم، صفحات

ي ترويجي ، مجله علمهاي آنمديريت دولتي نوين: خصوصي سازي و چالش). 1٣٨٥ملكي، حميد؛ الجوردي، سمانه ( )٢٢
 .12٠- 1٣٧اقتصادي، انتشارات موسسه اطالعات، شماره پنجم و ششم، صفحهطالعات سياسيا

  

  كتب ) 2

اجرا،  ين،ركار، تدودستو يل،تحل يي،(شناسا هامشيخطدر عرصه انون هاي تفكر مديريت ك). 1٤٠٠الجوردي، سمانه ( )1
 هاي فرهنگي. چاپ دوم.يير)، تهران: انتشارات دفتر پژوهشو تغ يابيارزش

محور، اصفهان، جهاد لي). مديريت استراتژيك منابع انساني با رويكرد تعا1٤٠٠ردي، سمانه؛ رحيم نيا، فريبرز (الجو )2
 دانشگاهي دانشگاه اصفهان. 

ني، مروري پژوهشي، ). مديريت راهبردي منابع انسا1٤٠٠الجوردي، سمانه؛ بيگربيگي قاجاريه، امير؛ سجاد رباني ( )٣
 الجوردي، تهران، سازمان جهاد دانشگاهي تهران.  ويرايش علمي و ادبي: سمانه 

ه در ساخت نيروگا مشاركت داخل ). پژوهشگر ارشد در پرژه و كتاب مستخرج از آن با عنوان1٣٧٩الجوردي، سمانه ( )٤
وري دوين و گردآمستند سازي مشاركت داخل در ساخت نيروگاهها، ت« ، مستخرج از طرح ملي ها تاليف احمد داوري

ت و آموزش تحقيقا سسهتهران: انتشارات مو. »زشمند وزارت نيرو در زمينه خودكفايي در احداث نيروگاههاتجربيات ار
  م.٧٩-٨21٧، كتابخانه ملي ايران1٣٧٩وابسته به وزارت نيرو، سال  مديريت

 وسسهنتشارات ماتهران:  نيازسنجي آموزش حرفه اي كاركنان، ترجمه زهره خوش نشين، كتاب: ويرايش علمي و ادبي )٥
 م. ٨٥-٧٧٩٨ن، چاپ اول، كتابخانه ملي ايرا 1٣٨٥(وابسته به وزارت نيرو)، سال  تحقيقات و آموزش مديريت

ات و آموزش تحقيق انتشارات موسسهتهران:  مديريت كارآفريني، تاليف نرگس حسن مرادي، كتاب: ويرايش ادبي )٦
  م.٨٥-22٤٣٨، كتابخانه ملي ايران1٣٨٥(وابسته به وزارت نيرو)، سال  مديريت

 ات و آموزشتحقيق انتشارات موسسه، تهران: رهبري پروژه، تاليف دكتر غالمرضا گودرزي كتاب: ويرايش ادبي )٧
 م.٨٥-٣٦2٩٥، كتابخانه ملي ايران1٣٨٥(وابسته به وزارت نيرو)، سال  مديريت



٥ 

 

    كاربردي هايطرح ) 3
). 1٣٩٣( »مشهد ينشگاهروابط كار در واحد جهاد دا تيريو مد يشغل يسبك زندگ يعوامل اثرگذار در ارتقا نييتب«پروژه  )1

  . مشهد يسودانشگاه فرد ي،كارفرما: جهاد دانشگاه : سمانه الجوردي،پروژه يو مجر رمدي
مجري: دانشگاه  ). همكار: سمانه الجوردي؛1٣٨٥» (مديريت استراتژيك در گمرك جمهوري اسالمي ايران« يپروژه مل )2

 كارفرما: گمرك جمهوري اسالمي ايران.. ريت و حسابداري، دانشكده مديعالمه طباطبايي

ر زمينه ها، تدوين و گردآوري تجربيات ارزشمند وزارت نيرو دمستندسازي مشاركت داخل در ساخت نيروگاه«پروژه ملي  )٣
روگاهي هاي ني: شركت مديريت پروژه: سمانه الجوردي؛ كارفرماپژوهشگر ارشد). 1٣٧٨» (هاخودكفايي در احداث نيروگاه

ريان (كتاب : دكتر حائايران (مپنا)؛ مجري: وزارت نيرو و آموزش مديريت، مدير پروژه: دكتر احمد داوري، ناظر پروژه
   مستخرج از اين طرح چاپ شده و در پيشگفتار از پژوهشگر تقدير شده است).

). 1٣٨2ي (يت مصرف انرژدر مورد مديربازخواني، ثبت و تدوين دانش سازماني نهفته در ارتباط (سابا) با صنايع «پروژه  )٤
 يران(سابا).ري انرژي اهمكار ارشد: سمانه الجوردي؛ مجري: دكتر احمد داوري، و وزارت نيرو؛ كارفرما: سازمان بهره و

: سمانه حتواي پروژهمدير تدوين م). 1٣٩٨» (و دفاع مقدس يدر انقالب اسالم ينقش و عملكرد جهاد سازندگ«ي پروژه مل )٥
د كل ارفرما: ستاك)، و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس؛ ي(وزارت جهاد كشاورز ي: عبداهللا فاتحيمجر ي،الجورد

ها و مور موزهسازمان ا يران،ا ياسالم يدفاع مقدس ارتش جمهور يارزشها نشرحفظ آثار و  يادمسلح، بن يروهاين
  دفاع مقدس. هاييادمان

 ينتدو ير). مد1٣٩٨و دفاع مقدس ( يدر انقالب اسالم يكرد جهاد سازندگ) عملي(صحن عموم نويسييوسنار« يمل پروژه )٦
قدس؛ معارف دفاع م)، و پژوهشگاه علوم و ي(وزارت جهاد كشاورز ي: عبداهللا فاتحيمجر ي؛: سمانه الجورديصحن عموم

ازمان امور س يران،ا ياسالم يدفاع مقدس ارتش جمهور شهايحفظ آثار و نشر ارز يادمسلح، بن يروهايكارفرما: ستاد كل ن
  دفاع مقدس. هاييادمانها و موزه

  
  هانامهيانو مشاوره پا ييراهنما. ٤

  پايان نامه مقطع كارشناسي ارشدموضوع    
  و مقطع رشته

نام دانشجو و 
  سال دفاع

    
  مقطع كارشناسي ارشد

  استاد مشاور  استاد راهنما

1 

  ها:نگرش يسازمان بر مبنا يتحقق استراتژها«
بر اساس مدل  يمنابع انسان يهانگرش رابطه

  ، با عملكرد سازمان٣٤٠٠٠
  مورد مطالعه: صنعت اپراتور همراه اول

 شيگرايبازرگانتيريمد
  كياستراتژمديريت 

  بهاره شريفي
1٣٩٧  

دكتر سمانه 
  يالجورد

دكتر الهام 
  ابراهيمي

2  
 يقاعوامل اثر گذار در ارت يو رتبه بند يشناسائ

  يخشك صادرات يانواع آلو هاي دبسته بن تيفيك

  يازرگانب تيريرشته مد
 يبازرگان شيگرا

  المللنيب

محمدعلي 
  دادگان
1٣٩٥  

دكتر محمد رضا 
  انيحسوم

دكتر سمانه 
  يالجورد

فصلنامه چاپ در 
علوم و  يعلم

  يبندفنون بسته
  11سال 

  ٤٤شماره 
1٣٩٩  
  



٦ 

٣  

 ملكردو كسب و كار بر ع يابيبازار ياستراتژ ريتاث
 يانجيم يرهايتوجه به نقش متغ با كتشر يكل

  يمنابع انسان تيريمد يهاياستراتژ
  )در شهر تهران ييدارو يها: شركتورد مطالعه(م

 يبازرگان تيريمد
   شيگرا

  كياستراتژ تيريمد

مهرناز 
  انيميابراه

1٣٩٧  

دكتر سمانه 
  يالجورد

دكتر منصور 
  مومني

٤  

 يعوامل مؤثر در ارتقا بنديهو رتب ييشناسا
 دگاهياز د تونيمحصول ز يبندبسته تيفيك

  خبرگان
در  تونيصادركننده ز يهامطالعه:  شركت مورد 

  شهر تهران و رودبار

 تيريرشته مد
 شيگرا ،يبازرگان
  لالملنيب

 يشعبانعل
  خوشكارمقدم

1٣٩٧  

دكتر سمانه 
  يالجورد

فصلنامه چاپ در 
 يپزوهش يعلم

و  يفيتك
 يماندگار

 يداتتول
و مواد  يكشاورز

  يياغذ

بهار/ چهارم 
  1٤٠1شماره/ اول

 ييبابا يدكترمهد
  ياهر

٥  
ارزيابي وضعيت فرآيندها و نگرش هاي 
استراتزيك منابع انساني مبتني بر مدل 

  منابع انساني در شركت مگاموتور سايپا٣٤٠٠٠

 يبازرگان تيريمد
   شيگرا

  كياستراتژ تيريمد

  عفت رضايي
1٣٩٧  

دكتر سمانه 
  يالجورد

دكتر الهام 
  يميهابرا

٦  

 يعاجتما يرسانه ها يابيبازار يها تيفعال ريتأث
با  يخدمات عيصنا انيمشتر ديقصد خر شيبرافزا

  ارزش درك شده و ،يتمنديرضا يانجينقش م
  كاربران مشاركت

 - يبازرگان تيريمد
   شيگرا

  كياستراتژ تيريمد

محمد جواد 
  ياريبخت

1٣٩٨  

 هيدكتر سم
  قجاوند

دكتر سمانه 
  يالجورد

٧  
مدل عملكرد صادراتي با رويكرد توسعه 

گيري كارآفرينانه در شركتهاي برتر جهت
  صادراتي شهر تهران

  رشته مديريت بازرگاني
  گرايش بين الملل

  يبنفشه حصار
1٣٩٨  

دكتر سمانه 
  يالجورد

چاپ در همايش 
  بين المللي

دكتر حسين 
  نوروزي

٨  

 يشركتياجتماعتيمسئول يفرهنگ و رهبر ريتأث
و اثرآن بر  يشركتياجتماعتيولبر عملكرد مسئ

يمشترتيرضا يانجيبا نقش م يعملكردمال  
رانيا ييمايهواپ يهامطالعه: شركت مورد  

  رشته مديريت بازرگاني
  گرايش بين الملل

 هدي كريمي
1٣٩٩ 

دكتر سمانه 
  الجوردي

چاپ مقاله  در 
علمي فصلنامه 
پژوهشي 

فصلنامه علمي 
پژوهشي 

مطالعات مديريت 
ره راهبردي، دو

 ٥1،شماره  1٤
  1٤٠٠ ،زمستان

و همچنين در 
كنفرانس بين 

  المللي
  

دكتر زهره 
 جمشيدي

 



٧ 

٩  

مه ) به عنوان پايان نا2٠1٩ترجمه كتاب التين (
  ارشد در گروه مترجمين زبان انگليسي

Strategic Human Resource  
Management  

A Research Overview  
  

  يسيزبان انگل يمترجم

  سجاد رباني
1٣٩٨  
  
 
  

 دكتر امير قاجاريه

دكتر سمانه 
  الجوردي

  چاپ كتاب ترجمه
 
  

1
٠  

تاثير مسئوليت اجتماعي شركتي بر رفتار سبز 
كاركنان و چابكي استراتژيك، با نقش ميانجي 

 شركت- رابطه كارمند
كل ميراث فرهنگي، مورد مطالعه: اداره

  گردشگري و صنايع دستي استان تهران
  

 رشته مديريت بازرگاني

  الملل نيگرايش ب
  علي عباسي

1٣٩٩  

دكتر سمانه 
يالجورد  

 (مقاله چاپ شده)

دكتر ناصر رضايي 
استاديار 

پژوهشگاه ميراث 
فرهنگي، 

گردشگري و 
  صنايع دستي

  
  الملليهاي ملي و بينها و  همايشمقاالت كنفرانس. ٥
 ياجتماع يتسئولمبر عملكرد  يشركت ياجتماع يتمسئول يفرهنگ و رهبر ير). تاث1٣٩٩( يميكر يسمانه و هد الجوردي، ) 1

دانشگاه  و يالملل نيدانشگاه ب يدر هزاره سوم، با همكار يريتمد ينقد و واكاو يالملل ينكنفرانس ب ينهشتم ي،شركت
 )https://civilica.com/doc/1168627 علمي ...( يو انجمن ها يآموزش عال يالزهرا و موسسه ها

 يتبازار، قابل ياييپو قياز طر يبا عملكردصادرات ينانهكارآفر يريگرابطه جهت) 1٣٩٩( يسمانه و بنفشه حصار الجوردي، ) 2
انشگاه ها، د يهمكار و با يناس يدانش پژوهان بوعل يپژوهش يانجمن علم ي،برتر صادرات يدر شركتها يابيو بازار ياپو

  انيرا يسابدارو ح يريتمد يمل يشهما ينو هفتم المللي ينب يشهما ينمجموعه مقاالت چاپ شده چهارم
 ي،منابع انسان يروبهره  يدر ارتقا ي: گفتمان سازيوربهره يريت) شناخت الزامات نظام مد1٣٩٦سمانه ( الجوردي، ) ٣

ه شده در ارائ يچاپ خالصه مقاله علم ي،شناخت يبو آس يكاربرد ي،نظر يها يواكاو ي،دولت پژوه يمل يشهما
 . مشهد، دهم اسفند يه فردوسدانشگا ياسيگروه علوم س يش،مجموعه مقاالت هما

كنفرانس  ينچهارم ي،سازدر شاخص يو: كاربرد مطالعه كيوربهره يارتقا يها) شناخت شاخص1٣٩٦سمانه ( الجوردي، ) ٤
 يهاشگاهدگان، دانبرگزاركنن يش،ارائه شده در مجموعه مقاالت هما ياقتصاد سبز، چاپ خالصه مقاله علم يالملل ينب

  .بابلسرشهر  ينا،س يلحضرت معصومه (ع)، و بوع

 يه ورتر در حوزه بهربر يجشنواره آثار پژوهش ين). نقش سياست هاي بهره وري منابع انساني، دوم1٣٩٣( يالجورد سمانه ) ٥
و  تيريسازمان مد تهران: ي،روبرتر در حوزه بهره  يجشنواره آثار پژوهش ينمقاله برتر از دوم يرنامهتقد يافتاز در يرو تقد

   . 1٠٠٩٠٩/1٠٠نامه شماره  ير، تقد1٣٩٣آذر  2٦ يران،ا ريبهره و يشور، سازمان ملك يزيبرنامه ر
شارات مللي مديريت، انت). انواع مشاوره مديريتي، چاپ در مجموعه مقاالت سومين كنفرانس بين ال1٣٨٤سمانه ( الجوردي، ) ٦

 ش،يقاالت هماده در مجموعه مارائه ش يدانشگاه صنعتي شريف، تهران، سالن اجالس سران. چاپ خالصه مقاله علم
   .1٥٣صفحه 

 نظارت بر اجراي سياست هاي يسازي و نقش نظارت بر آن، ارائه در همايش مل). فرايند خصوصي1٣٨٧سمانه ( الجوردي، ) ٧
موعه ئه شده در مجقانون اساسي، انتشارات قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور، چاپ كامل مقاله ارا ٤٤كلي اصل 
 يرماه.ت2و 1مي ايران. المللي صدا و سيماي جمهوري اسال ينهاي بمحل برگزاري، تهران: مركزهمايش ش،يمقاالت هما

  
 ائه سخنراني . ار٦



٨ 

ي، ارائه مقاله به سازدر شاخص وي: كاربرد مطالعه كيوربهره يارتقا يهاشناخت شاخص) 1٣٩٦الجوردي، سمانه ( )1
عصومه اي حضرت مهالمللي اقتصادسبز، برگزاركنندگان، دانشگاه عنوان چهارمين سخنران در چهارمين كنفرانس بين

 (May,2017)..1٣٩٦(ع)، و بوعلي سينا، بابلسر، 

 ياجتماع طيها و شرا نهيزم نييتب) ارائه مقاله و  سومين سخنران با موضوع: 1٣٩٨ي، عبداهللا؛ الجوردي، سمانه (فاتح )2
 يده همايش).  (مقاله برگزدانشگاه اصفهان، آبان،  2٨، ي، همايش ملي تاريخ شفاهي ايرانجهاد سازندگ ليتشك

 يكردزنان با رو يحرفه ا يها يتها و صالح يستگيمدل شا«با عنوان  يناردر وب يسخنران) 1٤٠٠الجوردي، سمانه ( )٣
  ران.ارشاد دماوند واحد ته يموسسه آموزش عال ييدانشجو ي، معاونت فرهنگ»ها يستمس يشناس ياييپو

  
  آموزشي علمي و هايكارگاهرگزاري بطراحي و . ٧
 محل ، دوره ٧، در »هفت گام پروپوزال نويسي و پايان نامه نويسي« يكارگاه آموزش ي) برگزار1٤٠1سمانه ( ي،الجورد

  ارشاد دماوند. واحد تهران. يتهران، موسسه آموزش عال ي،برگزار
 ) ساعت،  ٤، به مدت ويسي با رويكرد كمي و كيفيتفاوت پروپوزال ن«كارگاه آموزشي  يبرگزار) 1٣٩٧الجوردي، سمانه

 .تهرانواحد موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند.  تهران، رگزاري،محل ب

 ) به  ،كاري ايران داك، با هم»جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي علمي«كارگاه آموزشي  يبرگزار) 1٣٩٦الجوردي، سمانه
  ارشاد دماوند. واحد تهران. يلتهران، موسسه آموزش عا ي،محل برگزار ،ساعت ٤مدت 

 ) محل برگزاري ران، ساعت، ته ٣به مدت ، »تكنيك هاي مقاله نوبسي«كارگاه آموزشي  يبرگزار) 1٣٩٨الجوردي، سمانه
   ).1٣٩٨ارديبهشت  12موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند (پنجشنبه تهران، 

 تهران، ي،برگزار ساعت، محل ٤به مدت  يسي،زال نوپروپو يگام ها يكارگاه آموزش يبرگزار) 1٣٩٧سمانه ( ي،الجورد 
 .)1٣٩٧آذرماه  1ارشاد دماوند. تهران. (پنجشنبه  يموسسه آموزش عال

 ،قيق كيو (كارگيري روش تحهنحوه ب« كارگاه آموزشي )ارائهمشاركت در برگزاري ( )1٣٨٨سمانه ( الجورديQ در (
قاي دكتر محمد آ(به دعوت جناب 1٣٨٨گاه تهران، چهارم خرداد ، دانشكده كارآفريني دانش»هاي حوزه مديريتپژوهش

  . دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران)استاد رضا زالي، 

  
  ي پژوهش هاييتو نظارت بر فعال يداور. ٨

  داوري پايان نامه هاي ارشد دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران )1
 يان دانشگاه فرهنگ يپژوهش يعلم يهمقاالت  نشر يداور )2

 ياهو آموزشگ ي.مطالعات آموزش يهنشر -1٣٩٧-1٣٩٨ي پژوهش يمقاله علم ياورد )٣

 و بلوچستان يستاندانشگاه س يپژوهش يعلم يهمقاالت نشر داوري )٤

 يعموم يريتمد يپژوهش ها -1٣٩٩-1٣٩٨ي معتبر پژوهش يعلم  مقاله ياورد )٥

 ) ISCدانشگان تهران ( يپژوهش يعلم يهمقاالت  نشر داوري )٦

 2٠21Iranian Journal of Management Studies-2٠2٠ -معتبري پژوهش يعلمت مقاال يداور )٧

  السالم يهعل يندانشگاه امام حس يپژوهش يعلم يهمقاالت نشر داوري )٨

 يمنابع انسان يريتمد يپژوهش ها- 1٣٩٨تا  1٣٩٨ي معتبر از سال  پژوهش يمقاله علم يداور )٩

  مشهد يدانشگاه فردوس يپژوهش يعلم يهمقاالت نشر داوري )1٠

 تحول يريتمدمي پژوهشي نشريه عل 1٣٩٩-1٣٩٧ -ي معتبرپژوهش يمقاله علم ياورد )11

  ونتاكن 1٣٩٦از  يانسمقاالت كنفر يداور -يكاستراتژ يريتمد يالملل ينكنفرانس  ب يعلم يتهو عضو كم داور )12
   1٣٩٨يانسرمقاالت كنف يداور -اطالعات و ارتباطات يو فناور يريتمد يالملل ينكنفرانس ب يندوم داور )1٣



٩ 

انشنامه د 1٣٩٩-1٣٩٧ي معتبر پژوهش يمقاله علم يداور -يكاربرد يدانشگاه علم يعلم يهمقاالت نشر داوري )1٤
  يكاربرد- يعلم يآموزش ها

  
  تقديرنامه. ٩

o يكردرو زنان با يحرفه ا يها يتها و صالح يستگيمدل شا«در وبينار با عنوان  دريافت تقديرنامه ارائه سخنراني 
م بهمن ران، چهار، معاونت فرهنگي دانشجويي موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند واحد ته»ها يستمس يسشنا ياييپو

1٤٠٠. 

o  رتر در حوزه ب يثار پژوهشمقاله برتر آبراي  يبرتر در حوزه بهره ور يجشنواره آثار پژوهش يندومدريافت تقديرنامه از
نامه  ير، تقد1٣٩٣اذر  21 يران،ا يبهره ور يسازمان ملكشور،  يزيو برنامه ر يريتتهران: سازمان مد ي،بهره ور
  .  1٠٠٩٠٩/1٠٠شماره 

o در شاخص  وي: كاربرد مطالعه كيبهره ور يارتقا يشناخت شاخص ها« يارائه سخنرانتقديرنامه براي  افتيدر
 .1٣٩٦ بهشتاردي.1٣٩٦اقتصاد سبز، سال  يالملل نيكنفرانس ب نيمقاله در چهارم نيبه عنوان چهارم ،»يساز

o  اردهمين ، چهشگاهيو جهاد دان تقديرنامه پايان نامه كارشناسي ارشد، وزارت علوم تحقيقات و آموزش عاليدريافت
  .1٣٨٩دوره پايان نامه سال دانشجويي و دهمين دوره پژوهش برتر، خرداد 

o  ا همكاري قوه ب ٤٤) به عنوان مقاله برتر در همايش نظارت بر اجراي اصل 2تقدير نامه و كسب درجه (دريافت
 .1٣٨٧تيرماه  2و  1قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور و دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، 

o و عضانشگاه و شوراي فرهنگي داز فعاليت در  دريافت تقديرنامه از انجمن علمي فرهنگي دانشگاه شهيد بهشتي
 .1٣٧٠ -1٣٧٣منتخب دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي در شوراي فرهنگي 

o اصفهان،  ،همايشن در آارائه شفاهي تاريخ شفاهي ايران به عنوان نويسنده مقاله علمي برگزيده و  يانجمن علم ريتقد
 1٣٩٨ايران. آبان 

  
  المللي و مليبين آموزشي هايشركت در دورههاي گواهينامه. 1٠

1) Lajevardi, Samane (2020). “The 1st International Course on Qualitative Research based on 
Grounded Theory”. Ministry of Science, Research and Technology. Ministry of Science, 
Research and Technology, Sport Sciences Research Institute, which was help from July * to 10th 
(24 hours) has successfully completed – Tehran, Iran. No: 11/38197, Dated: 10/07/2020. 

2) The 11thInternational Conference on Strategic Management, (Certificate number: 
6268201731743757) 6th & 7th March, 2018 16hour National Library of Iran in 
Tehran, by Iran s Strategic Management Society. 

3) The 12thInternational Conference on Strategic Management, (Certificate number: 
2725471371005118) November 19th, 2018, 8hour at Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines & Agriculture, by Iran s Strategic Management Society.  

4) The 13thInternational Conference on Strategic Management, (Certificate number: 
302547157183) November 19th, 2019 8 hour Iran International Conference Center in Tehran, 
by Iran s Strategic Management Society.  

 ،»بخش و بين المللي شدن آموزش عالييادگيري اثر -همايش و ميزگردهاي فرايندهاي ياددهي« درثبت نام و حضور  )٥
 .يآموزش عال يمل يشهما سومين، يبهشت يددانشگاه شهساعت،  1٠، 1٨/٠2/1٣٩٧

و  ISC: 00210-75017  ،1٧شماره مجوز، »يمنابع انسان يريتمد يكنفرانس مل ينچهارم« ثبت نام و حضور  در  )٦
 .يريتمد دانشكده، دانشگاه تهران، ساعت 1٦، 1٣٩٨/1٠ /1٨

 2٠و  ISC: 00210-75017 ،1٩شماره مجوز، يمنابع انسان يريتمد يكنفرانس مل ينششم« ثبت نام و حضور در )٧
 .يريتمد دانشكده، شگاه تهران، دانساعت 1٦، 1٤٠٠بهمن 



١٠ 

 1٣٩٩رداد م 2٩هران، تدانشگاه  يريتدانشكده مد ي،منابع انسان يكاستراتژ يريتمد يالملل ينكنفرانس ب ينشركت در اول )٨
   .ساعت ٨به مدت 

 يمنابع انسان ريتيمد يكنفرانس ملن دوره ي) تا ششم1٣٩٥(ي منابع انسان يريتمد يرانس ملكنفدوره  ينشركت در اول )٩
ساعت  1٦مدت ،  به)ISC( ٠٠21 -٧٥٠1٧به شماره مجوز   ينامهدانشگاه تهران، گواه يريتدانشكده مد ،)1٤٠٠(

  .يآموزش
و  يقاتوزارت علوم تحق» زشآمو يسرآمد يتبا محور يآموزش عال« ي،آموزش عال يمل يشهما ينشركت در دوم )1٠

  .1٣٩٦ يبهشتارد 1٤تهران  ي،فناور
، ٩٦گ//٠٠٠1 شماره ينامهگواه يرو،روز در پژوهشگاه ن يكبه مدت  يجيتالدر عصر د يريتمد يمل يششركت در هما )11

 .1٣٩٦ يبهشتارد

 ٣٤٠٠٠ستاندارد(ا اي مديريت منابع انسانيدوره حرفه يعلم ينامهگواه يافتو در يآموزش ي،شركت در دوره حرفه ا )12
   .1٣٩٨، سال دانشكده مديريت، اجراكننده: دانشگاه تهران، )مديريت منابع انساني

وره پايان نامه و رساله كيفيت راهنمايي و مشا«دوره آموزشي  يعلم ينامهگواه يافتو در يآموزش ي،شركت در دوره حرفه ا )1٣
 .1٣٩٥، سال خانه مركزي، دانشگاه فردوسي مشهد، برگزاركننده: مركز اطالع رساني و كتاب»و معيارهاي داوري

حل م ،ينيارآفرك انيو مرب نيمدرس تيترب يدوره تخصص يعلم ينامهگواه يافتو در يآموزش ي،شركت در دوره حرفه ا )1٤
  . 1٣٩٠تا بهار  1٣٨٩زمستان  ف،يشر ينيو شركت كارآفر ياجتماع نيتهران، موسسه كار و تام ،يبرگزار

ي و نشريات تخصص شيوه انتشار و مديريت«دوره آموزشي  يعلم ينامهگواه يافتو در يآموزش ،يشركت در دوره حرفه ا )1٥
 1٣٨٧، سال ، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران»پژوهشي

تربيت  نده: دانشگاه، برگزاركن»ويراستاري«دوره آموزشي  يعلم ينامهگواه يافتو در يآموزش ي،شركت در دوره حرفه ا )1٦
 .1٣٨٥مدرس، سال 

 يآموزش يعلم شياهماز  يآموزش ،يساعت علم ٥٠با ارزش  يعلم ينامهگواه يافتو در يآموزش ي،ر دوره حرفه اشركت د )1٧
ارآفريني و قوه ك، برگزاركنندگان دانشگاه تهران، دانشكده يقانون اساس ٤٤اصل  يكل يها استيس ينظارت بر اجرا

 .1٣٨٧تيرماه  2و  1قضائيه، سازمان بازرسي. 

 يجيترو يه علمآنها در شماره اول تا هجدهم فصلنام يچاپ گزارش علمتدوين و با هدف  يعلم ارنيسم 2٩شركت در  )1٨
 ).1٣٨1-1٣٨٤ه (و توسع تيريمد

 
 ، تخصصيهاي علمياهگشركت در كار هايينامهگواه. 11

ت معاون، شركت در كارگاه هاي آموزشي و دريافت گواهينامه كارگاه آموزشي توانمندسازي اعضاي هيات علمي )1
 .1٣٩٨موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند، واحد تهران.  سال فرهنگي دانشجويي 

موزش آشركت در كارگاه تخصصي ساخت اكوسيستم كارآفريني در دانشگاه ها، موسسه پژوهش و برنامه ريزي  )2
به  Technical and Vocational Universityبا مشاركت جمعيت توسعه علمي ايران و دانشگاه ( عالي
 ساعت، تهران، ايران. ٦به مدت  ٠٥/٠٩/1٣٩٧انگليسي در دانشگاه فني و حرفه اي در تاريخ  زبان

هران، سال تدر دانشگاه  ISI يسيمقاله نو يكارگاه آموزش يعلم ينامهگواه يافتو در يشركت در كارگاه آموزش )٣
1٣٩٨   

ي علمي دبي و فني نوشتارهاي ويرايش اكارگاه آموزش يعلم ينامهگواه يافتو در يشركت در كارگاه آموزش )4
در ) 2/24/2٦٨٨٠4مجوز شماره (وزارت علوم تحقيقات و فناوري  ٩٣٧4/٣٣شماره  نامه)مقاله و پايان، (كتاب
 .ساعت در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران ٩به مدت  ٠٨/1٣٩٧ /14تاريخ 

  و... )5


