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پست سازمانی: مسئول مطالعات راهبردي اداره کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه تهران. 

مدرس دانشگاه و پژوهشگر، مشاور پژوهشی در حوزه تحقیقات راهبردي- اجتماعی، منابع انسانی سازمانها 

:اجرايیسوابق  (۲

 1397 -1396             دانشکده مديريت -انشگاه تهراناز دمنابع انساني  34۰۰۰استاندارد امه نگواهيدارنده   -

 ادامه دارد(   - 1396)        و تحول سازماني دانشگاه تهرانريزي  مطالعات راهبردي اداره کل برنامه مسئول -
( 1395الي  13۸4سال)  1۲                      فرهنگي دانشگاه تهران  مديريت محقق و پژوهشگر ارشد تحقيقات   -
(  13۸9الي  13۸6سال ) 3                         جتماعي دانشگاه تهران    دانشکده علوم امعاون موسسه تحقيقات  -
(  13۸۸الي  13۸6سال )  3                    ناظر کميته تحصيالت تکميلي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  -
( 139۰الي  13۸5سال)  5     کاربردي -تخصصي بازنگري رشته هاي مهارتي دانشگاه علمي -عضو کميته علمي -
 تاکنون..(  139۲)                     مشاور بازاريابي و تحقيقات بازار در شرکت هاي تحقيقات بازار جامعه نگر و ...  -

:و سازمانها دانشگاهها ،در دوره هاو تحقیق موضوعات تدريس   (۳

            1394يي فرمان امام ستاد اجرا     کارگاه آموزشي تکنيک ها، اصول و فنون مذاکره

  1393دانشگاه صدا وسيما. معاونت پژوهش                                 کارگاه آموزشي فراتحليل اطالعات

 139۲:                                        جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران  کيفي  -روش تحقيق کمي
مونه گيري، تدوين پرسشنامه ، اجرا و پياده سازي پروژه، تجزيه و تحليل هاي اماري، تدوين گزارش تجربي، شاخص سازي، ن -: طراحي مدل مفهوميکمي

هاي کارشناسي، مديريتي، تدوين راهبردها و دستور العمل هاي اجرايي
: تکنيک هاي مصاحبه موفق؛ گرندد تئوري، سناريو، تحليل تماتيک، تحليل استراتژيک )سوات و ... کيفي

 ي فراتحليل، بازنگري، ارزيابي آزمون هاي ترکيب احتماالت، شاخص هاي اندازه اثر و ... استدالل ها 

  فرينيآکار القيت وخجامعه شناسي سازمان،  ،منابع انسانيمديريت  ،ارتباطات فناوري هاي نوين، بازاريابيو فنون اصول : دروس: ههادر دانشگاتدريس ،

 روش تحقيق نظري و عملي و ...فنون مذاکره، تکنيک ها و ، و اصول سرپرستي مديريت، و رفتار سازماني رفتارشناسي
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 4- برخی مقاالت منتشره در مجالت و نشريات علمی: 

تاريخ  نوع اثر عنوان رديف
 انتشار

 نام نويسنده يا مترجم نام ناشر

 مقاله

1 Study on participation of women 

in management of political social 

development of iran                                 

ISI 

 

 

۲۰1۲ Eurojournal publishing  

American  
Behrad razavi 

Alehashem 

طراحي الگوي دو سويه مهاجرت نخبگان  ۲
 دو طرفهاي علمي، ضرورت پيشرفت در جاده 

۶139 پژوهشی مدیریت علمی پژوهشی فصلنامه  

 فرهنگی

الهاشم یبهراد رضو  

ارائه الگوي حکمراني  ،نهادگرايي هنجاري 3
 ن در پارلمان ايرانمطلوب نمايندگي زنا

زن در علمی پژوهشی فصلنامه  1395 پژوهشی

 فرهنگ و هنر
 بهراد رضوي الهاشم

 دکتر آرين قلی پور
دانشگاه ي هاالگوشاخص ها و طراحي  4

 در دانشگاه  کارافرين و بحران عنوان گرايي
همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و  1395 پژوهشی

 گفتمان علم
الهاشم یبهراد رضو  

عوامل اجتماعي مبتني بر وقوع جرم بررسي  5
 ضرب و جرح عمدي

پيشگيري از علمی پژوهشی فصلنامه  1394 پژوهشی

 جرم
 الهاشم يبهراد رضو

توانمندسازي ظرفيت هاي گردشگري و  6
 تجاري سازي دانش توسعه روستايي ايران

 بهراد رضوي الهاشم تعاون و روستاعلمی تخصصی نشريه  1393 پژوهشی

 فخمیدکتر بهروز ا

روابط عمومي ارزيابي کيفيت کارکردهاي  7
 کارآمد در دانشگاهها 

 بهراد رضوي الهاشم نشريه مدت دانشگاه تهران 139۰ تخصصي

 
تحليل جايگاه زنان در فرايند توسعه اجتماعي  ۸

 سياسي انقالب اسالمي ايران -
کتاب ماه علوم اجتماعي، وزارت  13۸۸ تخصصي

 ش۲1فرهنگ ارشاد اسالمي 
 هراد رضوي الهاشمب

نهادي شدن ضرورت مهندسي فرهنگي،  9
 فرهنگ مشارکت سياسي در ايران

 مجله مهندسي فرهنگي  13۸۸ پژوهشی
 شوراي عالي انقالب فرهنگي

 بهراد رضوي الهاشم 

 دکتر آرين قلی پور 

در  ي( مشارکت شهروند  SWOTبررسي ) 1۰
 طراحي الگوي برنامه ريزي مديريت شهري 

علوم علمی پژوهشی فصلنامه  13۸۸ پژوهشی

 اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي
 بهراد رضوي الهاشم

 دکتر میثم موسايی

هويت هاي قومي، انسجام اجتماعي، امنيت  11
 ملي

کتاب ماه علوم اجتماعي، وزارت  13۸7 پژوهشی
 ش16فرهنگ ارشاد اسالمي

 بهراد رضوي الهاشم

 علی کاظمی

ر باب احزاب سنجش نگرش دانشجويان د 1۲
 پيکار سياسي هايبه مثابه سازمان 

فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه   13۸7 پژوهشی
 اصفهان

 بهراد رضوي الهاشم

 يدکتر محسنی تبريز

سنجش ميزان رضامندي مشتريان از  13
 خدمات توانبخشي هالل احمر تهران

فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه  13۸6 پژوهشی
 علوم بهزيستي و توانبخشي

 بهراد رضوي الهاشم

 يدکتر محسنی تبريز

بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با ميزان  14
 رضايتمندي در سازمان هاي توانبخشي و

علوم  علمی پژوهشی فصلنامه  13۸5 پژوهشی
 اجتماعي 

 بهراد رضوي الهاشم

 يدکتر محسنی تبريز

مشارکت در اجتماع مدني با تاکيد بر  15
 هاالگوهاي مديريت محلي کالنشهر

کتاب ماه علوم اجتماعي، وزارت  13۸7 تحليلي
 ش11فرهنگ ارشاد اسالمي

 بهراد رضوي الهاشم

 سله اعظم آهنگر

الگوي مدیریت شهري مشاركتی محله  16

 در شهر تهران گرا

مركز مطالعات اجتماعی  138۶ تحلیلی

 شهر تهران فرهنگی

 بهراد رضوی الهاشم
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  سوابق پژوهشی و تحقیقاتی : -۵

 .1397، ندانشگاه تهراامه ريزي برنمعاونت  "بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تهران"  مجري طرح مطالعاتي -

 1396، مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در شهر تهران، وضعيت سالمت، بهداشت و درمانکيفيت  مدیریت ارزیابی" مجري طرح  -

 . 1396پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران،  ")بنچمارك(طراحي ساختار سازماني موسسات پژوهشي پليمر و پتروشمي "ار اصلي همک --

 (.1393، مرکز مطالعات و برنامه ريزي  ) " در مديريت شهري حقوق و تکاليف شهروندانوضعيت توصيف و تحليل " طرح مجري  -

 . 1393، اداره کل تشکيالت و بهبود روشها، شهرداري تهران  و دستورالعمل ساختار سازمان و بهبود روش ها الگوها" مسئول اجراي طرح  -

 1393سنجش اثربخشي کانون هاي معلوالن و ارتقاء مشارکت( معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، " همکار طرح  -

 139۲سنجش اثربخشي جشنواره شمسه ) شهروند، محله، سرمايه اجتماعي و هويت( اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، " همکار  -

 (.  139۲هران)کاربردي شهرداري ت -مرکز علمي« تدوين سرفصلهاي آموزشي مديريت شهري محله محور» همکار پروژه  -

 . 139۰مرکز مطالعات اجتماعي شهرداري تهران،  « بررسي آسيب شناسي نشاط شهروندان تهراني » همکار اصلي پروژه  -

 . 13۸7مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران،  «  آسيب شناسي مشارکت شهروندان در امورشهري» مسئول اجراي  -

 . 13۸4سازمان آموزش فني حرفه اي « از طريق آموزش هاي فني حرفه ايتوسعه کآرآفريني » مجري طرح   -

 .13۸1مؤسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي ،"آسيب شناسي خشونت عليه زنان  "همکارطرح تحقيقاتي   -

 . 13۸3  "راهکارهاي جذب واشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهها در شرکت ملي صنايع پتروشيمي  "همکار اجرايي   -

 .13۸۲مؤسسه آموزش عالي علمي کاربردي هالل ايران "سنجش ميزان رضايتمندي مشتريان مراکز توانبخشي "مسئول طرح    -

 (.13۸۸فرهنگي شهرداري تهران ) -معاونت اجتماعي «بررسي پايانه هاي نشاط در ميان شهروندان تهراني» مسئول اجرايي - 

 

 :در همايش ها و کنفرانس ها مقاالت و سخنرانی هاي ارائه شده  -۶

 ) رفتارهايطراحي الگوي اخالق حرفه اي» و سخنراني با عنوان پژوهشي همايش ملي دانشگاه اخالق مدار؛ ارائه مقاله اصلي سخنران   -1

 دانشگاه تهران.  1396آذرماه  ۲۰انشگاه تهران، تحقق ماموريت سوم راهبردي ددر  (منابع انساني فرانقش

طراحي الگوي دوسويه مهاجرت  "و سخنراني در کنگره با عنوان ارائه مقاله برگزيده "اسالمي پيشرفت  -سخنران دهمين کنگره ايراني .۲

 شهيد بهشتي.دانشگاه  (.1395نخبگان علمي، ضرورت پيشرفت در جاده اي دو طرفه، مقاله برگزيده و تقدير )

 ؛   1395، ييو بحران عنوان گرا نيدانشگاه کارافر يشاخص ها و الگو يطراح" علم، ارائه مقاله  و گفتمان يفرهنگ دانشگاه يمل شيهما. 3

توانمندسازي ظرفيت هاي گردشگري و تجاري سازي دانش  "توانمندسازي و کارافريني روستايي در ايران سخنران اولين همايش ملي -4
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 .  1393مقاله برتر ارائه شده در همايش، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ديماه  "توسعه روستايي

 13۸9. 14۰۰اي فرهنگي در توسعه ايران فرهنگي، چشم انداز پژوهش ه -کنفرانس ملي پژوهش اجتماعي اولين سخنران  -5

مشارکت مدني وانديشه › فرهنگي شهرداري تهران -اولين همايش پژوهش و نوآوري در مديريت شهري، تهران، مرکز مطالعات اجتماعي  -6 

  13۸۸مقاله برتر سال  ‹محله گرايي با تاکيد بر شهر تهران

تحليل سوات مشارکت › فرهنگي شهرداري تهران -، تهران، مرکز مطالعات اجتماعيدومين همايش پژوهش و نوآوري در مديريت شهري  -7

 13۸9مقاله برتر سال  ‹شهروندان در امور خدمات شهري تهران

دانشگاه تهران، نهاد ‹ تحليل جايگاه مشارکت زنان در پست هاي مديريتي در ايران› همايش کارنامه سي ساله انقالب اسالمي ايران، تهران -۸

 .13۸7ايندگي رهبري در دانشگاه تهران.مقاله منتخب سال نم

مطالعه « مشارکت در اجتماعي محلي با تاکيد بر الگوي مديريت محلي در کالن شهر تهران» همايش تعلق اجتماعي شهروندان، تهران  -9

 ،  13۸۸، مقاله برتر ارائه شده در همايش ۲۲، تهران، شهرداري منطقه ۲۲موردي منطقه 

 -مرکز مطالعات اجتماعي« اجتماعي انقالب اسالمي ايران  -مشارکت زنان در فريند سياسي» ايش زنان و مشارکت اجتماعي، تهران هم -1۰

 ،  13۸۸، مقاله برتر ارائه شده در همايش ۲۰فرهنگي شهرداري تهران، منطقه 

 

 

                                                                                                                


