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 تدریس:سوابق 
 و برنامه ریزی مدیریتپژوهش و موسسه عالی آموزش و  دانشگاه آزاد اسالمی ،اطباییدانشگاه عالمه طبدانشگاه تهران، 

 

 :تاکنون دروس ارائه شده
 بین المللی و پولی و سیستمهای مالی  ، اینکوترمزوسرمایه گذاری بین المللی ورود به بازار : تئوریهای بازرگانی، روشهایبین المللو بازاریابی بازرگانی 

 خارجی و حمل و نقل بین المللیا، سرمایه گذاری و مشارکتها ، حقوق تجارت ه: حقوق شرکتبین الملل حقوق بازرگانی

 روشهای ورود به بازارها، صادرات و مراحل و فرآیند واردات و قوانین و مقررات مربوطهمدیریت صادرات و واردات:   

 و تامین مالی دی، ارزش پولی و بودجه بندی سرمایه ایتجزیه و تحالیل صورتهای مالی، جریانهای نق :2و  1 مدیریت مالی

 مدیریت افراد، فرآیندها، تامین و آموزش، منابع انسانی بین المللی :پیشرفته مدیریت منابع انسانی

 مفاهیم، سیستمهای اطالعات پشتیبان تصمیم، خبره، عملیاتی، زنجیره تامین، روابط مشتری :پیشرفته سیستمهای اطالعات مدیریت

 ، مدیریت بین المللتاریخچه مدیریت، تئوری های نوین، مسئولیت اخالقی و اجتماعی سازمان :پیشرفته تئوریهای مدیریت

 بازار بورس کاالو اوراق، بانکها و موسسات مالی داخلی  و بین المللی داخلی و بین الملل: بازارها و سازمانهای پولی و مالی

 کانالهای توزیع، بازیگران و واسطه هامراحل خرید، یل ارزش، تحقیقات بازاریابی، تحلانواع تقاضا،  :بازاریابی صنعتی

 .و مدیریت اجرایی و بازاریابی ، مالیسمینار در مدیریت بازرگانیمدیریت تبلیغات و برند، مذاکرات و قراردادهای بین المللی، 
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 و بودجه یزیفصلنامه برنامه ر رانیدر ا یخارج میمستق یگذار هیدر سرما یو فن آور هیاول هیورود، سرما یرابطه راهبردها یبررس  

 و توسعه تیریمد ندیفصلنامه فرآ ،یدولت یدر بانک ها ویلکرد کارکنان، با کنترل مدل اچبر عم یاسیرفتار س ریتاث 

 توسعه و تحول تیریفصلنامه مد، یرقابت تیمز قیبر عملکرد سازمان از طر نهیهز یرهبر یو استراتژ یسازمان ینورآور ریتاث یبررس 

 و توسعه تیریمد ندیفصلنامه فرآ، و ارزش ادراک شده انیماد مشتراعت یانجینقش م لی: تحلیرفتار اتیو ن کیخدمات الکترون تیفیک 

 و توسعه تیریمد ندیفصلنامه فرآ ،هانقش چرخه عمر شرکت نیی: تبیبر عملکرد مال یشرکت تیمالک ریتاث ، 

 و توسعه تیریمد ندیفصلنامه فرآ، رانیا یاسالم یجمهور یهااستان یمدل خودگردان یطراح 

 و بودجه یزیفصلنامه برنامه ر، شرکت ها یبر بقا تیو ساختار مالک هیساختار سرما ریتاث 

 

mailto:m.rasouli@imps.ac.ir


 

 

 کنفرانس ها:

 AIB (Academy of International Business) conference, Indianapolis, USA - 2007. 

Establishment, survival, sales growth ratio and entry strategies of Japanese MNCs subsidiaries in India 

 ANZIBA (Australia and New Zealand International Business Academy), Sydney, Australia, 2008. 

Type of industry and impact of firm specific factors on the assets growth in multinational companies 

 AIB and AJBS (Association of Japanese Business Studies), Milan, Italy, 2008. 

Foreign ownership, knowledge development, firm-specific factors, management and performance of foreign 

companies in Japan 

 AJBS (Association of Japanese Business Studies), Nagoya, Japan, 2011. 

Assets growth, foreign ownership and type of industry in Multinational Companies 

 AIB (Academy of International Business) conference, Dubai, UAE – 2017 
Macroeconomic determinants of FDI in Iran: Sanctions matter 

 AIB (Academy of International Business) conference, Minneapolis, USA - 2018. 

The impact of firm specific factors on export performance: SMEs in manufacturing sector in Iran 

 

 رانیدر ا یخارج میمستق یگذار هیدر سرما یتیچندمل یورود شرکت ها یها یاستراتژ، فیشر یدانشگاه صنعت تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیچهاردهم 

 شرویپ انیرا یموسسه آموزشی اسالم یعلوم انسان یمل شیهما نیاول CIVILICA ،کارکنان )مطالعه بر کارکنان شعب بانک  زشیعوامل موثر بر انگ ییشناسا
 مسکن مشهد(

 ییدانشگاه عالمه طباطبای، بر اقتصاد مقاومت دیبا تاک انیو اقتصاد دانش بن یت،حسابداریریمد یالملل نیکنفرانس ب نیسوم، 

 CIVILICA ISC مد یبر عملکرد شرکت ها زیتما یها یاستراتژ ریتاث یبررس 

 ی،  بهشت دیدانشگاه شه تیریدر مد یکاربرد یپژوهش ها یکنفرانس مل نیپنجمCIVILICA ISC ،نییشرکت: تب یبر عملکرد صادرات یابیمساعدت بازار زیتاث 
 نقش تعهد صادرات

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یو مهندس تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیسوم ،CIVILICA ISC ،یا مهیخدمات ب یبر عملکرد شرکت ها یداخل یابیبازار ریتاث 

 کتاب و تالیف:
 Foreign Direct Investment – Word scientific publishing 

 عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیانتشارات موسسه – ، تئوریها و کاربردسرمایه گذاری مستقیم خارجی 
 انتشارات مهربان – ی استراتژیکمدیریت بین الملل 

 مهربان انتشارات –پروژه ایبین المللی  تامین مالی 

  در حال ویرایش نهایی –اصول مذاکرات و قراردادهای بین المللی 

  در حال ویرایش نهایی -کسب و کارهای فامیلی 

  در حال ویرایش نهایی  –بازاریابی مد 

 در حال ویرایش  – مدیریت منابع انسانی بین المللی 

 
 :ی راهنمایی شدهپایان نامه هااهم 

 ( ستفاده ازبا ابررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک در ایران )داده های سرشماری شده مرکز آمار ایران 

 )عوامل شامل منابع مالی، کارکنان، تولید و مالکیت(

 ( با استفاده از بررسی تاثیر عوامل سطح شرکت بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط)داده های سرشماری شده مرکز آمار ایران 

 (یروی انسانی به تفکیک صنعت، مالی، نمالکیتتحقیق توسعه، )عوامل شامل 

 تحویلی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر صادرات محصوالت پتروشیمی با تاکید بر نقش نرخ گاز طبیعی 

 فامیلی در ایران کارهای و کسب در مدیره هیئت ترکیب و اندازه بر خانوادگی فرهنگ تاثیر 

  کارهای فامیلیتاثیر درگیر بودن فامیل بر موفقیت کارآفرینی در کسب و 

 سازی بر تجاریگیری بازار از طریق جهتگیری مدیریت دانش بررسی تأثیر جهت 

 ایران فرابورس در شده لیست هایشرکتمالی  عملکرد بر مالکیت ساختار تأثیر 

 شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق خصوصی سازی در ایران 

 زیت قابتی بر عملکرد مالی شرکتها بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی از طریق کسب شهرت و م 
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 تاثیر ساختار مالکیت و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده در ایران 

 دهی رای ترجیح بر رای به تمایل طریق از منفی سیاسی تبلیغات تاثیر 

 

 مشاوره و همکاری:
  دفاعوزارت  – هوا و فضاسازمان 

 صنایع و معادنوزارت  – شرکت ملی فوالد 
 آب و فاضالب استان گلستان 
 رستان شهید فقیهی شیرازبیما 
 بافق یزد –ایران  سنگ آهن مرکزی 
 آسانسور سازی ایران شیندلر 

 صنایع شیر همدان و زنجان 

 امور مشاوران و پیمانکاران -سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 فعالیتهای اجرایی:
 پروژه در شرکتهای زیر: و مدیریت بازاریابیفروش و مدیر  ،ریدمدیر ختامین مالی،  ارشد مشاور و کارشناسبازرگانی و و معاون در سمت های مدیر 

 طرح چشمه نور ایران – پژوهشگاه دانش های بنیادی 

 پروژه های نفت و گاز و معدن – شرکت مهندسی ایتوک ایران 

 سیم های جوش -شرکت تیک تاک 

  صادرات خودرو و ماشین آالت سنگین  – اکسل هلدینگ )ژاپن(شرکت 

 پالستیک تولید کننده ورق و قطعات ترمو – تیکشرکت آیدا پالس 

  نمایندگی شبکه  –شرکت پارس نت( و مودمAT&T) 

 

 زمینه های تجربی و تحقیقاتی:
 (MNC) و شرکتهای چندملیتی (FDI) سرمایه گذاری مستقیم خارجی -
 تامین مالی بین المللی پروژه ها و کسب و کارها -
 کسب و کارهای کوچک و متوسطدر حاکمیت شرکتی  -
 فامیلیکسب و کارهای  -
 خصوصی سازی  -
 جاری سازی و عملکرد مالیت -
 عملکرد صادراتی کسب و کارهای کوچک و متوسط  -
 سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار -


