
 دانشگاه تهران 

 

 1 

 

   CV پژوهشی ،اجرايی، سوابق علمی

 / سازمانیمشخصات فردي .1

           5: ناسنامهش مارهش         نام پدر: ابوالفضل            بهراد رضوي الهاشم سیدنام و نام خانوادگي: 

  دکتري دانشجوي ارشد علوم ارتباطات،  ،مدیریت بازرگاني بین المللارشد : تتحصیالمیزان 

 سازماني منابع رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزي فرهنگي و / محل خدمت: دانشگاه تهران

 منابع انسانيسیستم ها و ، راهبرديبرنامه ریزي مدرس دانشگاه و پژوهشگر، مشاور در حوزه 

    09126354374تلفن همراه:  

 

 . مهارت هاي نرم افزاري2

  EXCEL ،VISIO ،POWERPOINT ،WORD(: Office)  مهارت نرم افزاري آفیس -

  .SPSS ،MAXQDA، LISREL ،PLSمهارت نرم افزار تخصصي) آماري(:  -

 

 . مهارت زبان انگلیسی3
 

 سطح مهارت نوع مهارت

Speaking ،Reading  ،Comprehension  ،Translation  خوب 

 

 تسلط به قوانین کسب و کارآشنايی و . 4

 سطح  نوع قوانین

 قانون مدیریت خدمات کشوري -

 قانون کار و تامین اجتماعي -

 خوب

 خوب

 

 .  مهارت هاي منابع انسانی5

 سطح مهارت ها

   34000مدل تسلط بر اجرا و پیاده سازي فرایندهاي  -
  2020( EFQM)  نابع انسانيمدل تعالي متسلط بر  -
 G20به روش و طبقه بندي مشاغل ارزشیابي تسلط بر  -
 (4P)  جبران خدماتتسلط بر سیستم  -
 (BSCکارت امتیازي متوازن) -

 بسیارخوب
 بسیار خوب
 بسیار خوب
 بسیار خوب

 بسیار خوب



 دانشگاه تهران 

 

 2 

 منابع انسانیمديريت  34۰۰۰در مدل  آموزشی -اجرايی سوابق. 6
 . 1396؛ آبان ماه  " هلدينگ سرمايه گذاري صندوق بازنشستگی کشور" منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1397؛ آذرماه  " ) اداره کل منابع انسانی ( دانشگاه تهران" منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1397؛ آذرماه  " سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران" منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1397؛ آذرماه  " ريزشرکت داروسازي شهید قاضی تب" منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1397؛ بهمن ماه  "گل گهر  شرکت پاريز پیشرو صنعت توسعه ؛ "منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1397؛ بهمن ماه  "شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان " منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1397؛ بهمن ماه  "هر همکار گتی معدنی شرکت صنع" منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1398؛ بهمن ماه  "شرکت صنعتی گل گهر سیرجان " منابع انساني  34000استاندارد  ارزیاب -

 . 1398آذرماه ؛  "کاالي الکتريک، کاشانشرکت " منابع انساني  34000استاندارد  ارزیابسر -

 . 1398دي ماه ؛  "از همراه سامانه اولبه پردشرکت " منابع انساني  34000استاندارد  سرارزیاب -

 . 1398دي ماه ؛  " / رشتآبفاي استان گیالنشرکت " منابع انساني  34000استاندارد  سرارزیاب -

 

  1396ن؛ دانشگاه تهرا از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،"  منابع انساني 34000استاندارد " گواهینامه  دارنده -

 .   1396بهمن ماه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،  دانشگاه تهران،"  منابع انساني 34000آموزشي استاندارد " کارگاه  -

 1397اه دي م دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،، تربیت ارزیاب کانون، " ارزیابي و توسعه کانون آموزشي" کارگاه  -

 . 1397و نگرش هاي منابع انساني، آذرماه  "استانداردارزیابي و متریکزهاي  34000آموزشي بررسي مدل " کارگاه  -

 . 1397، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران، آبان "استاندارد و اظهارنامه ارزیابي 34000مدل آموزشي " کارگاه  -

 1397، فصلنامه علمي مدیریت رفتار سازماني و منابع انساني. سازمان و مدیریتدبیر بخش مقاالت و مطالعات  -

 1398 بهمن دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سازمانهاي رهسپار تعالي؛  34000، استاندارد کنفرانس مدیریت منابع انساني -

 1397آذرماه  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سازمانهاي رهسپار تعالي؛  34000، استاندارد انس مدیریت منابع انسانيکنفر -

 1396؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آذرماه سازمانهاي رهسپار تعالي 34000کنفرانس مدیریت منابع انساني، استاندارد  -

  . 1397عضو انجمن مدیریت دولتي ایران،   -

 

 ايستگی هاي منابع انسانیش. 7
 سطح شایستگي ها

 استراتژیکيراهبردو مدیریت ساختاري  يزیبرنامه ر / 

  استخدام و جذب  ندیفراو برنامه ریزي منابع انساني 

 ارزشیابي و طبقه بندي مشاغل/ گریدینگ مشاغل و ارتقاء 

  سیستم حقوق/ مزایاحقوق و دستمزدمدل هاي طراحي / 

 بهبود عملکردعملکرد يابیارز -مدیریت عملکرد کارکنان / 

  ياموزش و توسعه منابع انسان ندیفراتسلط بر 

  يآموزش يزیو برنامه ر يازسنجینتسلط بر 

  ( يرفاهسیستم امور )يزشیانگ ينظام هاآشنایي با  

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب
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  يمیت يو رهبر تیریمد/ مهارت حل مساله 

  فنون مصاحبه / مذاکره تسلط بر اصول و فنون 

 ارتباط موثرنیک هاي تکو  يمهارت ارتباط 

 مدیریتي /کارشناسي /تدوین گزارشات تخصصي 

  و و کنفرانس شیهما يبرگزارتسلط بر ... 

 تدوین مقاالتيتخصص هینشر تیریمد / 

 تولید و ارزیابي محتوي علمي تخصصي 

  يو مقررات انضباط نیقوانآشنایي با  

 ياجتماع يشبکه ها لیو تحل هیتجز  

 تخصصي يتسلط بر نگارش مقاالت علم 

 علمي قیتحق يتسلط به روش ها 

 تسلط و توانایي تخصصي تجزیه و تحلیل داده ها 

  تدوین/ اجرا / کنترل پروژه توجیهي/طرح    

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 ببسیار خو

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 

 

 ي اجرايی/ کارگاههاسازمانها/دانشگاههادر تدريس . 8

 دیریت منابع انسانيم 

  رفتار سازماني مدیریت 

 هاجامعه شناسي سازمان  

  مهارت هاي کسب و کارقوانین و 

 ندهاي عملیات در سازمانهاطراحي فرای 

 جمع آوري داده ها و پردازش اطالعات 

  بازاریابيو فنون اصول  

 تکنیک ها و فنون مذاکره   

  فناوري هاي نوین ارتباطات 

 خالقیت و نواوريکارآفریني ،   

  فرهنگي -موزشيآبرنامه ریزي 

 تجزیه و تحلیل سیستمي سازمانها 

 

 علمیيات و نشرمجالت مقاالت منتشره در برخی . 9

تاریخ  نوع اثر عنوان ردیف
 انتشار

 نام نویسنده یا مترجم چاپ

 مقاله

1 Social Responsibility and 

Graduates Job (Challenges, 

Strategies and Patterns) 

ISI 2020 ASR Journal Behrad razavi 

Alehashem 

طراحي الگوي سنجش مسئولیت پذیري  2
 ر اشتغال دانش آموختگاندانشگاه د ياخالق

سومین کنفرانس ملی دانشگاه اخالق ارائه  ۱۳۹۹ پژوهشی

 یفصلنامه فرهنگ/ مطالعات فرهنگمدار/ 

 بهراد رضوی الهاشم

رفتارهاي فرانقش منابع انساني و الگوي  3
 اخالق حرفه اي ماموریت گرا در سازمان

اولین کنفرانس ملی دانشگاه اخالق مدار/  ۱۳۹۷ پژوهشی

 تهران دانشگاهطالعات فرهنگی مفصلنامه 

 بهراد رضوی الهاشم
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مطالعات میان رشته ای کنفرانس ملی  ۱۳۹۷ پژوهشی مطالعات میان رشته اي، اشتغال و کارافریني 4

 دانشگاه تهراندانشکده مدیریت 

 بهراد رضوی الهاشم

طراحي الگوي دو سویه مهاجرت نخبگان  5
 دو طرفهي علمي، ضرورت پیشرفت در جاده 

۶۱۳۹ پژوهشی الهاشم یبهراد رضو مدیریت فرهنگیعلمی پژوهشی فصلنامه    

ارائه الگوي حکمراني  ،نهادگرایي هنجاري 6
 مطلوب نمایندگي زنان در پارلمان ایران

زن در فرهنگ و علمی پژوهشی فصلنامه  1395 پژوهشی

 هنر

 بهراد رضوي الهاشم
 آرین قلي پور

و توانمندسازي ظرفیت هاي گردشگري  7
 تجاري سازي دانش توسعه روستایي ایران

 بهراد رضوي الهاشم تعاون و روستاعلمی تخصصی نشریه  1393 پژوهشی
 بهروز افخمي 

روابط نهادي ارزیابي کیفیت کارکردهاي  8
 عمومي کارآمد در دانشگاهها 

 بهراد رضوي الهاشم نشریه مدت دانشگاه تهران 1390 تخصصي
 

شدن نهادي ضرورت مهندسي فرهنگي،  9
 فرهنگ مشارکت سیاسي در ایران

 مجله مهندسي فرهنگي  1388 پژوهشی
 شوراي عالي انقالب فرهنگي

 بهراد رضوي الهاشم 
 آرین قلي پور 

( مشارکت در طراحي   SWOTبررسي ) 10
 هادر سازمانالگوي برنامه ریزي 

علوم اجتماعي علمی پژوهشی فصلنامه  1388 پژوهشی

 دانشگاه عالمه طباطبایي

 راد رضوي الهاشمبه
 میثم موسایي

سنجش میزان رضامندي مشتریان از خدمات  11
 توانبخشي 

فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم  1386 پژوهشی
 بهزیستي و توانبخشي

 بهراد رضوي الهاشم
 محسني تبریزي

 سوابق پژوهشی و تحقیقاتی. 1۰

 .1398معاونت برنامه ریزي دانشگاه تهران،  "آموختگان دانشگاه تهرانوضعیت اشتغال دانش و رصد بررسي  "مجري طرح مطالعاتي  -

 1397، مجري: اداره کل طرح و برنامه دانشگاه تهران، "تدوین برنامه راهبردي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران "همکار اصلي طرح -

 1396درمان، مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران  کیفیت در شهر تهران، وضعیت سالمت، بهداشت و مدیریت ارزیابي "مجري طرح  -

 . 1396پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران،  ")بنچمارک(طراحي ساختار سازماني موسسات پژوهشي پلیمر و پتروشمي "همکار اصلي  --

 (.1394برنامه ریزي  ) ، مرکز مطالعات و " حقوق و تکالیف شهروندان در مدیریت شهريوضعیت توصیف و تحلیل  "مجري طرح  -

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

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

 1392سنجش اثربخشي جشنواره شمسه ) شهروند، محله، سرمایه اجتماعي و هویت( اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران،  "کار هم -

 (.  1392کاربردي شهرداري تهران) -مرکز علمي« تدوین سرفصلهاي آموزشي مدیریت شهري محله محور» همکار پروژه  -

 . 1390مرکز مطالعات اجتماعي شهرداري تهران،«  روندانشهاز نشاط میزان حمایت درک شده آسیب شناسي » همکار اصلي پروژه  -

 . 1387مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرداري تهران،  «  شهريمدیریت  آسیب شناسي مشارکت شهروندان در امور» مسئول اجراي  -

 . 1384سازمان آموزش فني حرفه اي « توسعه کآرآفریني از طریق آموزش هاي فني حرفه اي» مجري طرح   -

 . 1383  "راهکارهاي جذب واشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها در شرکت ملي صنایع پتروشیمي  "همکار اجرایي   -

  .1382مؤسسه آموزش عالي علمي کاربردي هالل ایران "شي سنجش میزان رضایتمندي مشتریان مراکز توانبخ"مسئول طرح    -
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 ئه شده در همايش ها و کنفرانس هاسخنرانی هاي ارا. 11

ارائه  "ش آموختگانطراحي الگوي مسئولیت پذیري اخالقي دانشگاه در اشتغال دان "با عنوان برتر ه مقال؛ ارائه اخالق مداردانشگاه کنفرانس ملي سومین . 1

 . 1399آذرماه انتخاب به عنوان مقاله برتر کنفرانس، دانشگاه تهران، 

، ارائه وضعیت اشتغال "ظرفیت سازي دانشگاه تهران در توسعه کارافریني "با عنوان برتر ت میان رشته اي؛ ارائه سخنراني و مقاله کنفرانس ملي مطالعا. 2

 . 1397آذرماه انتخاب به عنوان مقاله برتر کنفرانس، دانش آموختگان دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 

مولفه هاي جامعه شناختي حرفه رانندگي و  "سخنراني با عنوان با دریافت تندیس بلورین؛برتر کنفرانس مقاله ارائه نس ایمني ترافیک، چهارمین کنفرا. 3

 . 1397رانندگان حرفه اي، فراتحلیل انگیزه هاي رانندگان پرخطر ؛ دانشگاه علوم انتظامي امین، آذرماه 

) رفتارهاي فرانقش منابع طراحي الگوي اخالق حرفه اي» و سخنراني با عنوان پژوهشي برتر شگاه اخالق مدار؛ ارائه مقاله همایش ملي داناصلي سخنران . 4

 . .  دانشگاه تهران1396آذرماه  20انشگاه تهران، تحقق ماموریت سوم راهبردي ددر  انساني(

طراحي الگوي دوسویه مهاجرت نخبگان علمي، ضرورت  "و سخنراني در کنگره با عنوانزیده ارائه مقاله برگ "اسالمي پیشرفت  -دهمین کنگره ایراني. 5

 دانشگاه شهید بهشتي. (.1395پیشرفت در جاده اي دو طرفه، مقاله برگزیده و تقدیر )

 ؛   1395یي، ان عنوان گراو بحر نیدانشگاه کارافر يشاخص ها و الگو يطراح" علم، ارائه مقاله  و گفتمان يفرهنگ دانشگاه يمل شیهما. 6

 "توانمندسازي ظرفیت هاي گردشگري و تجاري سازي دانش توسعه روستایي "سخنران اولین همایش ملي توانمندسازي و کارافریني روستایي در ایران. 7

 .  1393مقاله برتر ارائه شده در همایش، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دیماه 

 1389. 1400فرهنگي، چشم انداز پژوهش هاي فرهنگي در توسعه ایران  -رانس ملي پژوهش اجتماعي سخنران اولین کنف. 8

مشارکت مدني واندیشه محله گرایي با › فرهنگي شهرداري تهران -اولین همایش پژوهش و نوآوري در مدیریت شهري، تهران، مرکز مطالعات اجتماعي. 9 

  1388مقاله برتر سال  ‹تاکید بر شهر تهران

تحلیل سوات مشارکت شهروندان در › فرهنگي شهرداري تهران -دومین همایش پژوهش و نوآوري در مدیریت شهري، تهران، مرکز مطالعات اجتماعي. 10

 9138مقاله برتر سال  ‹امور خدمات شهري تهران

 

                                                                                                      بهراد رضوي الهاشم/ دانشگاه تهرانسید           


