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الهام ابراهیمیاطالعات فردی

تهران-۱۳۶۲: تولد

e.ebrahimi@ihcs.ac.ir:پست الکترونیک

www.elhamebrahimi.ir:سایت آکادمیک

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهعلمیهیأتعضو

(۱۳۹۴-۱۳۹۰)دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -مدیریت منابع انسانی-دکتریتحصیالت

(۱۳۸۸-۱۳۸۶)دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -مدیریت بازرگانی-کارشناسی ارشد

(۱۳۸۵-۱۳۸۰)دانشگاه علم و صنعت -مهندسی صنایع-کارشناسی

ابکتانتشارات:تهران،انسانیمنابعریسکمدیریت.(۱۳۹۴)الهامابراهیمی،وآرینقلی پور،(کتاب)تألیفات
.دومچاپ-مهربان

نیانسامنابعمدیریت)مزایاوحقوقومشاغلطبقه بندی.(۱۳۹۵)الهامابراهیمی،وآرینقلی پور،
.مهربانکتابانتشارات:تهران،(پیشرفته

اران،همکونوئهریموند)رقابتیمزیتکسبانسانی؛منابعمدیریت.(۱۳۹۶)الهامابراهیمی،
.مهربانکتابانتشارات:تهران،(دهمادیشن،۲۰۱۷
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وکاریسوابق
پژوهشی

(تاکنون۱۳۹۶)فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهمدیریتپژوهشکدهاستادیار

(تاکنون۱۳۹۶)مجری فاز مدیریت ریسک منابع انسانی در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

(تاکنون۱۳۹۶)همکار طرح باز طراحی نظام جذب و استخدام در سازمان تأمین اجتماعی 

کوثراعتباریمؤسسهدرآنسنجشوسازمانیمطلوبفرهنگالگویطراحیطرحمجری
(۱۳۹۵-۱۳۹۶)

(تاکنون۱۳۹۶)آیندهبانک-فرداالکترونیکیارتباطشرکتانسانیمنابعمشاور

(تاکنون۱۳۹۶)اولهمراهشرکتدراستعدادمدیریتوجانشین پروریطرحهمکار

(تاکنون۱۳۹۶)انسانیمنابع۳۴۰۰۰جایزهارشدارزیاب

بهاداراوراقبورسسازماندرانسانیمنابع۳۴۰۰۰استاندارداساسبرممیزیطرحمجری
(۱۳۹۵)ایرانمالیمرکز-تهران

تنظیمن،کانوارزیابشایستگی،مدلتدوینکارکنان،ارزیابیکانونطرح هایدرهمکارومجری
۱۳۹۴)شفاهیبازخورارائهوکانونتمرین هایطراحیمدیریتی،وفردیبازخورگزارشات

(تاکنون

سمصنایعملیشرکت-تهرانشهرداری-شهربانک-اولهمراهشرکت-ایرانملیبانک
فوالدعتصنشرکت-خودروامدادشرکت-(شستا)اجتماعیتأمینسرمایه گذاریشرکت-ایران

صنایعملیتشرکبازنشستگیصندوق-تهراندانشگاهفرصتاستعدادیابیجشنواره-شادگان
ایراناسالمیجمهوریراه آهن-ایرانمس

درقوهآنارتقایراهکارهایوقضائیهقوهکارآمدیمیزانبررسیطرحذهن کاویفازمجری
(۱۳۹۵-۱۳۹۴)ایراناسالمیجمهوریقضائیه

هارائودیبانکسازمانیفرهنگسنجشومطلوبالگویطراحیطرحذهن کاویفازمجری
(۱۳۹۴-۱۳۹۳)آنبهبودراهکارهای

(۱۳۹۳-۱۳۹۲)ایرانبرقتوسعهسازمان-نیرووزارت-انسانیمنابعبرنامه ریزیکارشناس

(۱۳۹۲-۱۳۸۹)ایرانبرقتوسعهسازمان-نیرووزارت-سیستم هابهبودوبرنامه ریزیکارشناس
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اطالعاتیوبصریابعادتأثیربررسی.(۱۳۹۰)الهامابراهیمی،ومحمدحقیقی،هاشم،آقازاده،(مقاالت)تألیفات
.۱۱۱-۷،۱۳۵شمارهبازرگانی،مدیریتاندازچشمفصلنامهخرید،تصمیمبربندیبسته

تبیینوطراحی.(۱۳۹۴)حسناصل،قالیبافومحمدسیدمقیمی،آرین،قلی پور،الهام،ابراهیمی،
فصلنامهفی،کیرویکردکاربرد:انسانیمنابعریسک هایدسته بندیوشناساییبرایچارچوبی

.۱-۲،۲۴شماره،۷دورهانسانی،منابعمدیریتپژوهش های

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

۲،۲۶-۱.

وتحلیل.(۱۳۹۶)حسناصل،قالیبافومحمدسیدمقیمی،آرین،قلی پور،الهام،ابراهیمی،
فصلنامهازی،فمشابهتوفازیدیمتلتکنیک هایازاستفادهباانسانیمنابعریسک هایسنجش
.۱-۱،۲۳شماره،۶دوره،سازمانیفرهنگمدیریت

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

باسازمانیفرهنگمطلوبالگویمعرفی.(۱۳۹۴)الهامابراهیمی،واحمدفضائلی،علی،فرهی،
.۳۱-۴،۶۴شماره،۴دورهسازمانی،رفتارمطالعاتفصلنامهمدیران،ذهن کاویوکیفیرویکرد

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

.۱۹۹-۲،۲۲۰شماره،۲دوره،اجتماعی

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

.۲۲۹-۱،۲۴۶شماره،۱۳دورهسازمانی،فرهنگ

انیانسمنابعاستراتژی هایتدوینبرایچارچوبیارائه.(۱۳۹۵)محمدرضافتحی،الهام،ابراهیمی،
،۳شماره،۸دورهانسانی،منابعمدیریتپژوهش هایفصلنامهاستراتژیک،مرجعنقاطرویکردبا

۲۸-۱.

الگوییارائه.(۱۳۹۵)مصیبمال خلیفه،قنبریوالهامابراهیمی،محمدرضا،سلطانی،علی،فرهی،
بهتهوابسسازمان هایازیکی:مطالعهمورد)سازمانیفرهنگوضعیتتحلیلوارزیابیجهت

.۱۷-۱،۳۶شماره،۳۹دوره،پشتیبانیوانسانیمنابعمدیریتتوسعه،(مسلحنیروهای
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-(مقاالت)تألیفات
ادامه

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

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

ربسازمانیشهروندیرفتارابعادتأثیربررسی.(۱۳۹۶)نداپیرانی،وعلیشجاع،الهام،ابراهیمی،
فصلنامهاسالمی،کاراخالقگرتعدیلنقش:هتلداریصنعتدرمشتریبرمبتنیبرندویژهارزش

.۴۳۹-۳،۴۶۲شماره،۹دورهبازرگانی،مدیریت

وسازمانیانسانی،سرمایه هایمیانرابطهبررسی.(۱۳۹۳)مریمحسان،والهامابراهیمی،
دومین.(پتروشیمیملیشرکت:موردیمطالعه)فکریسرمایه هایعمدهابعادعنوانبهرابطه ای
.تهران.انسانیسرمایهتوسعهوآموزشملیکنفرانس

کانونیتحلیل.(۱۳۹۳)مائدهدهقان،ومحمدرضافتحی،الهام،ابراهیمی،محمد،زارچی،کریمی
حسابداری،المللیبینکنفرانس.کاروکسبانجامسهولتوجهانیرقابت پذیریمیانرابطه

.تهران.مالیمدیریتواقتصاد

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

.تهران.کاروکسبتعالیوتوسعهرویکردبااقتصادومدیریت

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

.تهران.مدیریتتکنیک هایوابزارهاالمللیبینکنفرانس.کوئیستمالم

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

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)

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.

تدریسسوابق
دانشگاهی

وازمانستئوری های/مدیریتدرجاریمسائل/تحقیقروش-ارشدکارشناسی-تهراندانشگاه
(کنونتا۱۳۹۵)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

دورهبرگزاری
برایآموزشی

سازمان ها

QSRافزارنرمازاستفادهباکیفیداده هایتحلیل Nvivo-ساعت۳۲-نفتوزارت

ساعت۱۶-کرمان-بارزصنعتیگروه-انسانیمنابعریسکمدیریت

ساعت۲۴-نفتوزارت-انسانیمنابعاستراتژیکمدیریت

ساعت۸-وزارت نفت-مبانی انگیزش و کاربردهای آن
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ه راهنمایی و مشاور
پایان نامه

رفتاروشغلیفالت زدگیمیانرابطهبررسی»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهراهنمای
-۱۳۹۵)تهراندانشگاهفارابیپردیس،«(قماستانشهربانک:مطالعهمورد)سازمانیشهروندی

۱۳۹۶).

تعادلایندهایپسوپیشایندهامدلبررسیوتبیین»عنوانباارشدکارشناسیپایان نامهراهنمای
-۱۳۹۵)تهراندانشگاهفارابیپردیس،«(ایرانگازملیشرکت:مطالعهمورد)زندگیوکار

۱۳۹۶).

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

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

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

مدیریت منابع انسانی در ۳۴۰۰۰پیاده سازی مدل »مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 
(.۱۳۹۷-۱۳۹۶)، دانشگاه ارشاد دماوند «شرکت مگاموتور

ابیبازاریبرایآمادگیمیزانسنجشجهتمدلیطراحی»عنوانبادکتریپایان نامهمشاور
.(۱۳۹۸-۱۳۹۷)تهراندانشگاهفارابیپردیس،«کانالههمه

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
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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


