
 باسمه تعالی 

 رزومه شخصی 

      مشخصات فردي-1

 مصداق  جزئيات شخصی رديف مصداق  جزئيات شخصی رديف

 1/5/1554 سال تولد  4 علی محفوظی  نام و نام خانوادگی 1

 متاهل وضعيت زندگی 5 احمد نام پدر 2

 5375434375 كد ملی  6 543 شماره شناسنامه 5

   تحصيالت:-2

 تحصيلیرشته  مقطع
 محل تحصيل

 معدل
 كشور دانشگاه 

 32/11 ايران  واحد جامع مشهد مديريت دولتی  كارشناسی ارشد 

  14/17 ايران  واحد جامع كرمان  مديريت دولتی  دكتري 

 سوابق استخدامی:-5 

 خاتمه شروع محل عنوان رديف

1 
  7دفتر دبيرمنطقه رئيس 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 

  7منطقه 

 

1512 1572  

 مسوول روابط عمومی  2
 شوراي اسالمی استان

 

 خراسان  

1512 1513 

 1575 هاي استان دانشگاه مدرس دانشگاه  5
 ادامه دارد

 

 :و اجتماعی فرهنگی  سياسی،سوابق  -4

 عنوان مسئوليت رديف

 عضو شوراي مركزي كانون قرآن دانشگاه بيرجند  1

 در دوران دانشجويیعضوفعال تشکل سياسی دانشگاه  2

 همکاري با مشاور اجرايی استاندارخراسان.  5

 عضو شوراي مركزي كانون خانواده در موسسه جوانان و مشاوره آستان قدس رضوي.  4



 سوابق علمی و پژوهشی: -5

 عنوان مقاله / كتاب/ تحقيق  رديف

  1575نگارش مقاله در كنفرانس بين المللی مديريت شهري ديماه  1

 ارائه مقاله در كنفرانس قرآن ومديريت  2

 نگارش كتاب گردشگري اسالمی باهمت دانش پژوهان مقطع دكتري. 5

 با عنوان مسوليت پذيري اجتماعی در ژورنال كشور اردن.   isiچاپ مقاله  4

 با عنوان مسئوليت پذيري اجتماعی و مديريت دانش در توانمند سازي كاركنان.  isiچاپ مقاله  5

 با عنوان طراحی مدل مديريت استعداد با رويکرد جانشين پروري در سازمان هاي دولتی شهر مشهد   isiچاپ مقاله  6

 چاپ مقاله در فصلنامه تخصصی مديريت و مطالعات اجتماعی واحد كرمان با عنوان جايگاه شهروندان در مديريت دولتی . 3

اد اسالمی پژوهشی دانشگاه آز –كاركنان در نشريه علمی  سازمانی عاطفی تعهد بر چاپ مقاله بررسی تأثير قدرت مديريتی 1

 واحد بجنورد.

 نگارش مقاالت در روزنامه فرهيختگان در خصوص اقتصاد مقاومتی  و تاثير دانشگاهيان در انتخابات. 7

 مديريت بهره وري در تبريز.چاپ مقاله با عنوان طراحی مدل مديريت استعداد در نشريه علمی پژوهشی فصلنامه  15

 سوابق تدريس -6

 عنوان دروس نام دانشگاه  رديف

 كارآفرينی. –اصول سرپرستی  سماء واحد مشهددانشگاه آزاد اسالمی  1

صنعتی اعم از  اي علمی و كاربرديهدانشگاه 2

 ،خبرنگاران خراسان ، شهرداري، پارت الستيک،

 ،بازرگانی، چينی مقصود، جهاد دانشگاهی

 فرهنگ و هنر

كارآفرينی ، فرهنگ عمومی، اصول سرپرستی، گزارش نويسی، اخالق 

گيري و حل مساله، اصول و فنون مذاكره ، هاي تصميماي، مهارتحرفه

وري، مديريت منابع انسانی، فنون ارتباط مديريت كسب و كار و بهره

 هاي اطالعات مديريت، روش تحقيقموثر، سيستم

ا، هتئوري سازمان فتار سازمانی،رهاي حل مساله، گيري و مهارتتصميم عالی آزاد امينموسسه آموزش  5

ستم و سي، مديريت استراتژيک آينده پژوهیمديريت تغيير و تحول، 

 .DBAو    MBAهاياطالعات مديريت در دوره



رفتار سازمانی در مقطع كارشناسی، كارآفرينی و مديريت استراتژيک در  دانشگاه بين المللی حضرت امام رضا)ع( 4

 شناسی ارشد.مقطع كار

رفتار سازمانی، مبانی مديريت دولتی، اصول مديريت، مديريت  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 5

هاي مديريت و استراتژيک، مديريت اسالمی، روابط كار، تئوري

هاي حل مساله، كارآفرينی و اصول گيري و مهارتسازمان، تصميم

 سرپرستی.

مبانی سازمان و مديريت، رفتار سازمانی، مبانی مديريت دولتی و مديريت  نيشابوردانشگاه آزاد اسالمی واحد  6

 منابع انسانی در مقطع كارشناسی ارشد. 

 اصول مديريت در مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حيدريه 3

استراتژيک، مديريت منابع انسانی، مبانی سازمان و مديريت، مديريت  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار 1

مديريت پيشرفته عملکرد، مهندسی مجدد فرآيندهاي كسب وكار 

 .پيشرفته در مقطع كارشناسی ارشد

 مديريت استراتژيک.   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام  7

 صول سرپرستی.ا  دانشگاه غير انتفاعی اقبال الهوري   15

در  يگيرهاي تصميمو تئوري در مقطع كارشناسی مديريت بازاريابی كاوياندانشگاه غير انتفاعی  11

 مقطع كارشناسی ارشد.

 مديريت استراتژيک بازاريابی و اصول و فنون مذاكره در مقطع ارشد دانشگاه غير انتفاعی عطار 12

اي ، رفتار پرستی، اخالق حرفهاصول سرمبانی سازمان و مديريت،  دانشگاه غير انتفاعی تابران 15

 در مقطعفيت وري و كيمديريت بهرهسازمانی در مقطع كارشناسی، 

 كارشناسی ارشد.

بازاريابی بين المللی و تحقيقات بازاريابی در مقطع كارشناسی و رفتار  دانشگاه غير انتفاعی خردگرايان مطهر 14

اي در مقطع سازمانی، روش تحقيق، رفتارسازمانی، اخالق حرفه

 شدكارشناسی ار

 .هاي اطالعات مديريتی در مقطع كارشناسی ارشدسيستم دانشگاه غير انتفاعی خاوران 15

 .اي، مبانی سازمان و مديريتمديريت اسالمی، اخالق حرفه دانشگاه غير انتفاعی بينالود 16

 .روي و كيفيت خدماتمديريت بهره دانشگاه غير انتفاعی بهار 13



 فتهاستراتژيک پيشرتئوريهاي پيشرفته مديريت و سازمان، مديريت  دانشگاه غير انتفاعی شانديز 11

 ها:ها و سخنرانیكارگاه-3.

 عنوان موضوع  محل اجرا رديف

 ارتباطات سازمانی. دانشگاه حکيم مال هادي سبزواري 1

 مديران ارشد. جهتها تئوري سازمان  اداره كل پست استان 2

 ها جهت مديران ارشد.ها و سيستمفنون و بهبود روش  اداره كل راهداري استان 5

 و تحول سازمان.كارگاه تعالی وانگيزشی   اداره كل راه آهن استان 4

 تفکر  انتقادي و فنون اداره نمودن موثر جلسات.  هبت حيدريدانشگاه علوم پزشکی تر 5

 فن سخنرانی.  جهاد دانشگاهی 6

 قدرت كالم . دانشگاه بينالود 3

 نشست كارگروهی. هرستان كاشمر صنعت لبنيات كوشانش 1

-هاي فنی و حرفهآموزي در آموزشکدهخالقيت براي متوليان مهارت هايتکنيک آزاد اسالمی مشهددانشگاه  7

هاي برقراري ارتباط موثر جهت كاركنان آموزش شيوه -اي سماء در كل كشور

 واحد مشهد.

 ارتباط موثر با مشتريان.  پرشين در مشهدكفش  15

 هاي ارتباط موثر با مشتريان.شيوه  كلوپ پديده در سرزمين كيش 11

هاي خالقيت و آموزش نحوه نگارش مکاتبات هاي  بازاريابی، تکنيکآموزش كميته امداد امام خمينی در مشهد 12

 اداري.

 هاي تبليغات در جذب مشتريان.شيوه كميته امداد امام خمينی در نيشابور 15

 نقش بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل عمومی و كارگاه شخصيت شناسی. شهرداري مشهد: 14

 آموزش جذب مشتري براي كارگزاران صنعت بيمه. كارگزاري بيمه نوين در مشهد 15

 وري جهت ارتقاء كيفيت.مديريت بهره گروه كارخانجات ارشيا 16

 سخنرانی پيرامون خالقيت و كارآفرينی. دانشگاه كاويان 13



 اصول مديريت. سازمان فراپخت 11

 كالمی با رويکرد تلفن گويا.مهارت هاي  مشهد سازمان آب و فاضالب 17

 وري و داشبورد مديريتی.افزايش بهره دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25

 هاي خصوصی.يابی ويژه شركتآسيب شناسی و عارضه نعتی خراسانهاي صشركت شهرك 21

 اندازي كسب و كار.بقه بندي كسب و كار و چگونگی راهط هاي استان.سازمان زندان 22

 هاي كسب و كار.مهارت سازمان ناجا 25

سازمان پدافند نيروي هوايی ارتش  24

 استان

 مهارت هاي كسب وكارهاي تعاونی.

 كارگاه جذب مشتري. .رستوران امير شاهان 25

 كارگاه ارتباطات عمومی. نيروي انتظامی مشهد 26

 طراحی برنامه افزايش فروش. رستوران هاليديز 23

 هاي ارتباطی مختص مديران ارشد سازمان.مهارت استان. سازمان بهزيستی 21

 مديريت ارتباط با مشتري، آينده پژوهی. موسسه آموزش عالی آزاد گام انديشه 27

 رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار. اتحاديه آجيل و خشکبار مشهد 55

 هاي دولتی.ريزي عملياتی مبتنی بر فرآيند در دستگاهبرنامه  استانداري خرسان رضوي 51

 هاي ارتباطی در سازمانمهارت سازمان نوسازي مدارس استان 52

 .مديريت عملکرد فرودگاه شهيد هاشمی نژاد  55

 .هاو استاد مشاور و داور پايان نامهاستاد راهنما -1

 ام.يا استاد مشاور ايفاي نقش نمودهنامه را داوري يا بعنوان استاد راهنما پايان 25 حدود
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