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یتعالبسمه
فرم رزومه

مهدی آقایی
شرکت مشاورین سرآمدی آلا -های مدیریت منابع انسانیسیستم مشاور               

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی              

فردی مشخصات( 1
نام و نام خانوادگی:  مهدي آقایی 

دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی 
 /https://www.linkedin.com/in/mahdi-aghaie-b3a319b2 :لینکدین

آموزشیسوابق ( 2

کارشناسیکارشناسی ارشددکتری

دانشگاه اصفهاندانشگاه محل تحصيل: 

 مدیریت بازرگانی: رشته

مدیریت منابع انسانی و : گرایش 

  رفتارسازمانی

 1931 :سال ورود

6/11قبولی در آزمون جامع با نمره: 

 دانشگاه اصفهاندانشگاه محل تحصيل: 

گرایش تحول -مدیریت بازرگانیرشته و گرایش: 

   16/11معدل کارشناسي ارشد: 

  مقطع ارشددر رتبه دوم 

 1932 سال ورود

دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه محل تحصيل: 

 مهندسی نساجیرشته: 

 : نامهانیپاعنوان 

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر انگیزش درونی 

بانک مهر اقتصاد استان  موردمطالعهکارکنان: 

 اصفهان

 آقای دکتر علی نصر اصفهانیاستاد راهنما: 

آقای دکتر علی صفریاستاد مشاور: 

 11/66/1931: نامهانیپا دفاعتاریخ 
در قالب طرح پژوهشی در بانک مهر اقتصاد  نامهپایاناین 

 استان اصفهان انجام گرفته است.

 : نامهانیپاعنوان 

اوزون برای حصول  فرابنفش/ استفاده از اشعه

 عمیق روی کالای پلی استریشید 

  آقای دکتر اکبر خدامیاستاد راهنمای اول: 

 آقای حسین ایزداناستاد راهنمای دوم: 

 26: نامهپایاننمره 

https://www.linkedin.com/in/mahdi-aghaie-b3a319b2/


2 

 کارراهه شغلی( 2

 توضیحات مدت زمان فعالیت محل اشتغال عنوان 

 هایسيستممشاور 

 انساني منابع مدیریت

شرکت مشاورین 

 سرآمدی آلا

 )اصفهان(

از اردیبهشت ماه 

3131  

های مختلف به عنوان مشاور سازماني و در طي این مدت در پروژه

ها در قالب تيم مشاوره شرکت مشاورین سرآمدی آلا، به سازمان

کنندگان خدمت ما ترین دریافتام. از جمله مهمارائه خدمت نموده

های مختلف منابع شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که در حوزه

جاری  جامع کدهای اخلاقي و رفتاری، سندساني از جمله تدوین ان

مدیریت ، فرهنگ سازماني (، مدیریتEVCسازی کدهای رفتاری )

 .میانمودهو غيره، ارائه خدمت  گزارش پایداری دانش،

 ( سوابق پژوهشی9

 های پژوهشیطرح( الف

 تاریخ پذیرش طرح مجری کارفرما عنوان ردیف

3 
رفتاری شرکت فولاد  کدهایتدوین سند جامع 

 مبارکه اصفهان

 شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

شرکت مشاورین سرآمدی 

آلا: ساسان قاسمي، مهدی 

 آقایي، سپيده دادخواه

آغاز طرح: دی ماه 

پایان طرح  -3133

 3131شهریورماه 

9 
تدوین سند جاری سازی کدهای رفتاری و مدیریت 

EVC شرکت فولاد مبارکه اصفهان 

 فولاد مبارکه اصفهانشرکت 

 

شرکت مشاورین سرآمدی 

آلا: ساسان قاسمي، مهدی 

 آقایي

آغاز طرح: شهریور 

ادامه  -3131ماه 

 دارد
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 يحو طرا يمنابع انسان تیرینظام مد يشناس بيآس

برق شهرستان  عیشرکت توز یبرا نهيبه یالگو

 اصفهان

برق شهرستان  عیشرکت توز

 اصفهان

معاونت پژوهش و فناوری 

علي  -دانشگاه اصفهان

 صفری، مهدی آقایي

آغاز طرح: مرداد 

ادامه  -3131ماه 

 دارد

1 

( 3013-3133تدوین سند راهبردی  پنج ساله )

غيرانتفاعي المهدی -مؤسسه آموزش عالي غيردولتي

 مهر اصفهان

مؤسسه آموزش عالي 

غيرانتفاعي -غيردولتي

 المهدی مهر اصفهان

معاونت پژوهش و فناوری 

علي  -اصفهان دانشگاه

 صفری، مهدی آقایي

آغاز طرح دی ماه 

پایان طرح  -3131

فروردین ماه 

3133 

0 

 تيفيخدمتگزار بر ک یسبك رهبرتأثير  ليتحل

 یهابر آموزه ديکارکنان با تأک یکار يزندگ

 البلاغهنهج

با شرکت  يقرارداد پژوهش

گاز استان اصفهان به شماره 

 1101/19 مانيپ

محسن علامه، شراره  ديس

 یيآقا ینور، مهد يقاض

 یينها رشیپذ

 یيدفاع نها خیتار

 0/9/3130طرح: 

1 
شرکت فولاد  "مدیریت دانش"طرح تدوین کتاب 

 مبارکه اصفهان
 شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت مشاورین سرآمدی 

آلا: ساسان قاسمي، مهدی 

 آقایي

آغاز طرح: آبان ماه 

در حال  -3131

 تكميل

3 
شرکت فولاد  "فرهنگ سازماني"طرح تدوین کتاب 

 مبارکه اصفهان
 شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت مشاورین سرآمدی 

آلا: ساسان قاسمي، مهدی 

 آقایي

چاپ شده در سال 

3131 
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 مقالات علمی پژوهشیب( 

 تاریخ پذیرش نویسندگان مجله عنوان ردیف

3 
و  يکار بر استرس شغل ياخلاق اسلام ريتأث ليتحل

 اصفهان يکارکنان دانشگاه صنعت يشغل تیرضا

پژوهشي -فصلنامه علمي

 مدیریت اسلامي

محسن علامه،  ديس

 یيآقا یمهد

 91، سال 0شماره 

 3130زمستان 

9 

کارکنان از  تیمؤثر بر حما یعوامل رفتاربررسي 

)مورد مطالعه: سازمان حفظ اطلاعات  یهايمشخط

 تحقيقاتي اصفهان(-شهرک علميهای دانش بنيان 

پژوهشي -علميفصلنامه 

 يتيو امن يحفاظت یهاپژوهش

 )ع( نيامام حسجامع دانشگاه 

 یساز، مهد تيچ يعل

 یيآقا

 1، سال 31شماره 

 3131بهار 

1 
 یامدهايکار: پ طيدر مح تیمعنو یامدهايپ يبررس

 یرفتار

 پژوهشي -مجله علمي

 تحول تیریمد نامهپژوهش

 دانشگاه فردوسي مشهد

علي صفری، زهرا 

قشقایي، هادی تيموری، 

 مهدی آقایي

پذیریش نهایي در 

 31/1/33تاریخ 

 

 

 تألیف کتابج( 

 سال انتشار ناشر نویسندگان عنوان ردیف

3 
فرهنگ سازماني؛ رویكرد شرکت فولاد مبارکه 

 اصفهان

ساسان قاسمي، علي صميمي، 

 مهدی آقایي
 3131 انتشارات نقش نگين

 در مرحله ویرایش نهایي ساسان قاسمي، مهدی آقایي ؛ رویكرد شرکت فولاد مبارکه اصفهانمدیریت دانش 9

 

 

 مقالات چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصادد( 

  نویسندگان شماره عنوان ردیف

1111شماره: ساخت محيط کار غني از معنا 3  1/9/31 ساسان قاسمي، مهدی آقایي 

1113شماره: پراکني و مدیریت آن در سازمانشایعه 9 30/9/31 ساسان قاسمي، مهدی آقایي   

1133شماره: های ویرانگرپاداش 1 93/9/31 ساسان قاسمي، مهدی آقایي   

1131شماره: تعامل و مدیریت کارکنان لجباز 0 91/9/31 ساسان قاسمي، مهدی آقایي   

1 
های یكنواخت و نشاط بخشيدن به آموزش

 سازیآور با بازیکسالت
1111شماره:   33/1/31 ساسان قاسمي، مهدی آقایي 

3 
 یدر سازمان با کدها ياخلاق یهاميتصم تیهدا

 ياخلاق
 91/1/31 ساسان قاسمي، مهدی آقایي 1113شماره:
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 هاها و کنفرانسهمایشه( 

 تاریخ پذیرش نویسندگان کنفرانس عنوان ردیف

3 

گيری برای ارزیابي و انتخاب تصميمارائه چارچوب 

های بازاریابي با استفاده از تكنيك فرآیند کانال

 (AHPتحليل سلسله مراتبي )

المللي ابزار و کنفرانس بين

 های مدیریتتكنيك

 دانشگاه تهران، 3130آذرماه 

 یمهد ،یمهسا قندهار

 یيزهرا قشقا ،یيآقا

نویسنده مسئول و ارائه 

 دهنده: مهدی آقایي

، 3130آذرماه 

 دانشگاه تهران

9 

اهميت و کارکرد بازاریابي داخلي در صنعت 

ه: بانك مهر اقتصاد استان )مورد مطالع بانكداری

 اصفهان(

المللي مدیریت، همایش بين

 اقتصاد و توسعه

 تهران، 3130آبان 

 يعل ،ينصر اصفهان يعل

 یيآقا یمهد ،یصفر
 ، تهران3130آبان 

1 

شادکامي، اضطراب و افسردگي مقایسه ميزان 

های شنا و واترپلو استان ورزشكاران نوجوان تيم

 اصفهان

ين همایش ملي سوم

 دانشجویي علوم ورزشي

 يبهشت ديدانشگاه شه

 یبهزاد پورفرهمند، مهد

 یيآقا

 ماهبهشتیارد

دانشگاه  3131

 يبهشت ديشه

 

 های آموزشی طی شدهها و دورهگواهینامه( 1

 توضیحات برگزارکننده مدرس عنوان 

دارندۀ گواهينامه ارزیابي استاندارد 

 منابع انساني 10111

دکتر آرین قلي پور؛ 

دکتر ندا محمد 

اسماعيلي؛ دکتر 

 افشين دبيری

دانشكده مدیریت دانشگاه 

 تهران

قبولي در آزمون تربيت ارزیاب استاندارد 

 91منابع انساني )که در تاریخ  10111

توسط دانشكده مدیریت و  3131مردادماه 

دانشگاه تهران برگزار گردید( و دریافت 

منابع  10111گواهينامه ارزیابي استاندارد 

 10130انساني با کد 

دورۀ تربيت ارزیاب استاندارد 

 منابع انساني 10111

دکتر آرین قلي پور؛ 

دکتر ندا محمد 

اسماعيلي؛ دکتر 

 افشين دبيری

دانشكده مدیریت دانشگاه 

 تهران

ساعت در بهمن ماه  33دوره به مدت  این

در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران  3133

 برگزار گردید.

 کارگاه آموزشي روش تحقيق کيفي
 دکتر محمدتقي ایمان

 )استاد دانشگاه شيراز(
 جهاد دانشگاه واحد اصفهان

در   11/33/3130این کارگاه در تاریخ 

 دانشگاه اصفهان برگزار گردید.

 جهاد دانشگاه واحد اصفهان - زبان انگليسي EFTدوره تخصصي 

 این دوره  1و  0، 1گذراندن سطوح 

سطح است که  3)این دوره در مجموع دارای 

 باشد(.ساعت مي 311مدت زمان هر سطح 
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 تدریس( سوابق 5

 توضیحات زمان/ مدت محل عنوان درس/دوره

 "مباني سازمان و مدیریت"تدریس درس 

 واحد نظری( 1)

موسسه آموزش عالي 

 بهشتهشت

 0113/1/31شماره نامه گواهي:  33-31نيمسال اول سال تحصيلي 

-31نيمسال دوم سال تحصيلي  دانشگاه اصفهان SPSSافزار کارگاه آموزش نرم

39 

 ساعت 39کارگاه آموزشي به مدت 

این کارگاه زیر نظر جناب آقای دکتر 

 علميرضا انصاری عضو محترم هيئت

 اصفهان برگزار شد.دانشگاه 

 هاای از مهارتخلاصه( 6

 توضیحات عنوان

 افزارهانرم

 مجموعه  افزارهاینرمMicrosoft Office  

 افزار تحليل آماری نرمSPSS 

 افزار تحليل آماری نرمSmart-PLS 

 گيری افزار تصميمنرمExpert Choice  

  نرم افزار جامع مدیریت اطلاعات و استنادEndnote 

 خارجي یهازبان
  مكالمه، درک مطلب و نگارش() در سطح خوب زبان انگليسيآشنایي با 

 مدرک  یداراMSRT  11از وزارت علوم با نمره 

 های علميپایگاه جستجوی تسلط بر استفاده از اینترنت و  نترنتیمهارت استفاده از ا

حوزه  یهاپژوهشمهارت انجام انواع 

 سازمان و مدیریت

  منابع انساني 10111گواهينامه ارزیابي استاندارد دارای 

 کمي و کيفي در حوزه سازمان پژوهش هایتسلط بر انواع روش 

 های رفتار سازماني و منابع انسانيها در حوزهارائه مشاوره به سازمان 

 

 سوابق اجتماعی، فرهنگی و ورزشیای از خلاصه( 1

 محل و تاریخ عنوان

 3133اصفهان  يدانشگاه صنعت اصفهان ينمونه دانشگاه صنعت یشده به عنوان دانشجو ليتجل

 9130تهران/  FINAشنا  يجهان ونيواترپلو از فدراس يورزش ۀدر رشت يالمللنيب یگريمدرک مرب ۀدارند

 3130اصفهان/  رانیا ياسلام یجمهور قیغرنجات ونياز فدراس قیغرنجات كی مدرک درجه

 3130/ تهران رانیا ياسلام یجمهور یشنا ونيشنا از فدراس ی درجه یكگريمربمدرک 

 سال 1 سابقه مربيگری به عنوان مربي واترپلو در تيم واترپلو نوجوانان استان اصفهان

 ايآس یهابه جام باشگاه يابیو راه رانیا یبرتر واترپلو گيل يدو دوره کسب مقام قهرمان
 فولاد مبارکه سپاهان ميبه همراه ت 3131 سال

 فولاد ماهان ميبه همراه ت 3131سال 

ات ها و مؤسسپسر دانشگاه انیدانشجو يورزش يفرهنگ اديالمپ نيازدهمیکسب مقام سوم در 

 شنا ۀکشور در رشت يآموزش عال

 3133/ هيدانشگاه اروم

 


