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 سوابق تحصیلی 

 عمومی مشیخطمدیریت دولتی و دکتری 

 گذاری مشیخطگرایش: 

 استرالیا-فلیندرزدانشگاه موسسه/دانشگاه: 
 8991سال اخذ: 

 (MBAمدیریت بازرگانی )کارشناسی ارشد 

 ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲ 

 مدیریت راهبردیگرایش: 

 استرالیا -دانشگاه آدالیدموسسه/دانشگاه: 
8994 

 (MPA) کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 گرایش: مدیریت منابع انسانی
 ایران-موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران

8181 

 ریاضیکارشناسی 

 فیزیکگرایش: 

 دانشگاه ملی ایرانموسسه/دانشگاه: 
 8139سال اخذ: 

 

 عالیق پژوهشی

 و ارزشیابی( )تدوین، اجرا گذاری مشیخط

 مشارکتیمدیریت 
 راهبردی )تدوین، اجرا و ارزشیابی( ریزیبرنامه

 ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲ 

 اجراییسوابق 

 ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسهمعاون آموزشی 
 18-8111 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی دفتر ارزشیابی و الگوهای آموزشی مدیرکل 

 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  مدیر گروه مدیریت دولتی
18-8111 

 ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه علمی هیات عضو
 آموزش مدیریت دولتی مرکز رئیس مشاور 

ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه هیات ممیزه عضو  
 93-8191  

 پژوهش و آموزش عالی موسسه میته ترفیعات و دبیر کمیته منتخبرئیس ک
ریزیبرنامه و مدیریت  

 11-8111 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کمیته دولت و مردم

11-8191 
 مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه ضو کمیته جذب اعضای هیات علمیع
 ریزیبرنامه و

99-8191 
 ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه شورای پژوهشی عضو

 11-8111 
 ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسهشورای انتشارات  عضو

 11-8111 
 و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه عضو شورای تحصیالت تکمیلی

 ریزیبرنامه
94-8191 

 ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسهعضو شورای علمی 

 



 

 

 مدیریت منابع انسانی
 حاکمیت و حکمرانی

 

 دروس تدریس شده 

 گیریتصمیمپشتیبانی  هایسیستم

 طراحی سازمان متناسب با عصر اطالعات
 مدیریت دولتی هایتئوریمبانی فلسفی 

 اطالعاتی مدیریت پیشرفته هایسیستم
 مدیریت استراتژیک پیشرفته

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 اطالعاتی استراتژیک هایسیستم

 گذاری مشیخطو  گیریتصمیمسمینار در 
 عمومی هایمشیخطاجرا و ارزیابی 

 دولت هایسیاستگذاری و تحلیل  مشیخط
 نظریه سیستمی

 استراتژیک هایبرنامهمدیریت تحول و اجرای 
 حاکمیت تطبیقی

 مدیریت دولتی هاینظریه
 گذاری مشیخط هاینظریه
 اداری تطبیقی هاینظام

 ارزشیابی عملکرد دولت
 بررسی مسائل اداری ایران

 تحلیل و طراحی سیستم تجزیه

 SPSSتحلیل آماری مبتنی بر 

 

 مقاالت کنفرانسی

، موانع بازدارنده مشاركت: بررسي يك مورد در بخش الهفرجرهنورد،  .8
 .8181دولتي ايران، تهران: همايش نظام اداري و توسعه، مرداد 

، توانمندسازي كاركنان: جزء بحراني در مديريت الهفرجرهنورد،  .9
المللي مديريت كيفيت، آبان كيفيت، تهران: دومين كنفرانس بين

8189. 
: نگرش وضعي، تهران: دومين وریبهره، مشاركت و الهفرجرهنورد،  .1

 .8111در صنعت برق ايران، ارديبهشت  وریبهرهكنفرانس 
ش مديريت كيفيت در ايجاد مزيت رقابتي در ، نقالهفرجرهنورد،  .4

 المللیبینعرصه اقتصاد نوين جهاني، تهران: سومين كنفرانس 
 .8118آذرماه  88-81مديريت كيفيت، 

: ضرورت بنيادين در IS/ITاستراتژيك  ریزیبرنامه، الهفرجرهنورد،  .3
ها و برنامه چهارم توسعه، تهران: مجموعه مقاالت كنفرانس: چالش

 .8118اسفندماه  89-83توسعه ايران،  اندازهایچشم
و ارشدي، جواد، بررسي اثربخشي سيستم اطالعات  الهفرجرهنورد،  .8

94-8191 

 و آموزش عالی موسسه فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه عضو هیات تحریریه
 ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش

 تاکنون 8111
 تبریز آزاددانشگاه  وریبهرهعضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت 

 تاکنون 8191
 پژوهش و آموزش عالی موسسهسردبیر فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 

 ریزیبرنامه و مدیریت
 تاکنون 8193

 دانشگاه شهید ستاری مطالعات منابع انسانیسردبیر فصلنامه 
891-8199 

 دانشگاه شهید ستاری دفاعی هایسازمانسردبیر فصلنامه نوآوری در 
 تاکنون 8198

 و آموزش عالی موسسه گیریتصمیممدیر گروه پژوهشی تصمیم سازی و 
 ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش

 11-8111 
 و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه مدیریت گزینیواژهعضو کارگروه 

 ریزیبرنامه
 تاکنون 8194

 استانداری تهران عضو شورای رهبری توسعه مدیریت استان تهران
 تاکنون 8198

 پژوهش و آموزش عالی موسسه ت علمیایعضو هیات اجرایی اعضای غیره
 ریزیبرنامه و مدیریت

 تاکنون 8199
 

 مقاالت

مشاركتي، دانش مديريت، ، طرفداران و مخالفان مديريت الهفرجرهنورد،  .8
 .81-98، صص 8188، 49و  48سال يازدهم، شماره 

و  48، مديريت دولتي، شماره گیریتصمیم، ابعاد مشاركت در الهفرجرهنورد،  .9
 .13-41، صص 8188، پاييز و زمستان 49

، يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده، مديريت دولتي، الهفرجرهنورد،  .1
 .88-99، صص 8181، بهار 41شماره 

، 44فلسفه مديريت مشاركتي، مديريت دولتي، شماره  تبيين ،الهفرجرهنورد،  .4
 .8-88، صص 8181تابستان 

، 8هاي كاري: اوج مديريت مشاركتي، تحول اداري، سال ، تيمالهفرجرهنورد،  .3
 .31-84، صص 8189، ارديبهشت 93و  94شماره 

پورتر، دانش مديريت، سال  ، حقيقت و افسانه در مدلالهفرجرهنورد،  .8
 .89-13، صص 8181، 44يازدهم، شماره 

 43، محك زني براي نظام اداري برتر، مديريت دولتي، شماره الهفرجرهنورد،  .8
 .39-89، صص 8181، پاييز و زمستان 48و 

، درجات مشاركت و نيازهاي غالب افراد، مديريت دولتي، الهفرجرهنورد،  .1
 .41-38، صص 8189و پاييز  ، تابستان49و  41شماره 

، ارزشيابي نظام پيشنهادها در بخش دولتي ايران، دانش الهفرجرهنورد،  .9



 

 

 98مديريت، اولين همايش ملي مديريت فناوري اطالعات، اصفهان 
 .8111خرداد  91و 

، كاربرد مديريت دولتي نوين در ايران، تهران: همايش الهفرجرهنورد،  .8
هاي رشد و توسعه در ايران، اسفندماه و مديريت برنامهها سياست

8119. 
هاي نوين رقابتي در جهان، تهران: ، اخالق در عرصهالهفرجرهنورد،  .1

 .8111آذرماه  88-81مديريت كيفيت،  المللیبینچهارمين كنفرانس 
، تدوین راهبردهای عام مدیریت سرمایه فکری مبتنی الهفرجرهنورد،  .9

دیریت م المللیبینبر نظریه نقاط مرجع استراتژیک، اولین کنفرانس 
، زنجان: دانشگاه علوم 8111اکتبر(  8-1مهر ) 83-88سرمایه فکری، 

 پایه زنجان.
 ترازیهم، محمدعلي تجريشي، ايمان، الگوي الهفرجرهنورد،  .81

ت مديري المللیبیناستراتژي صادرات، چهارمين كنفرانس  هایگونه
 .8111 ماهدی 98-98استراتژيك، تهران، 

، گیریتصمیمديدمان مشاركت كاركنان در (. 8191) الهفرجرهنورد،  .88
نهمين همايش و سومين جشنواره نظام پيشنهادها، تهران: جهاد 

 .8191 ماهبهمن 88-89دانشگاهي، 
در  ساالریشایسته عوامل بازدارنده استقرار(. 8191) الهفرجرهنورد،  .89

، ساالریشایستهای، همايش ملي انتخاب و انتصاب مدیران حرفه
تهران: نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، بازرسي كل، دفتر تحقيقات 

 .8191 ماهبهمن 98كاربردي، 
 

 های پژوهشیفعالیت

نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش 
 ایران دولتی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و : کنندهدرخواستکارفرما / 
 ریزیبرنامه

تدوین الگوی مدیریت دولتی مطلوب برای 
 8414 اندازچشم تحدث

 مجمع تشخیص مصلحت نظام: کنندهدرخواستکارفرما / 

8119 

آموزشی بهبود مدیریت  هایدورهارزشیابی 
 استان تهران

 استانداری تهران: کنندهدرخواستکارفرما / 

8111 

 مستندسازی تجربیات استانداری خوزستان

 جهاد دانشگاهی استان خوزستان: کنندهدرخواستکارفرما / 

8193 

 کلی نظام اداری هایسیاستپایش و ممیزی 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی : کنندهدرخواستکارفرما / 
 جمهوررئیس

8191 

 .13-81 ، صص 8189، 38مديريت، سال سيزدهم، شماره 
مطالعه موردي در مديريت استراتژيك: نگرش حل مسئله،  ،الهفرجرهنورد،  .81

 .88-19، صص 8189، زمستان 31مديريت دولتي، شماره 
، ، مديريت دولتيحقذی، تبيين مشاركت در پرتو نظريه افراد الهفرجرد، رهنو .88

 .8-88، صص 8111، پاييز 38شماره 
هاي كاري، مديريت دولتي، ، نظريه دموكراسي در محيطالهفرجرهنورد،  .89

 .14-48صص  8118، پاييز و زمستان 34و  31شماره 
حاكميت خوب، فرايند ، آموزش مديران مبتني بر رويكرد الهفرجرهنورد،  .81

 .8-81، صص 8118، تابستان و پاييز 38و  38مديريت و توسعه، شماره 
مشتري مداري، فرايند  سویبه، توانمندسازي كاركنان كامي الهفرجرهنورد،  .84

 .8118، بهار 39مديريت و توسعه، شماره 
ها برمبناي مشاركت، فرايند مديريت و ، مديريت تفاوتالهفرجرهنورد،  .83

 .98-11، صص 8119، تابستان و پاييز 88و  81 سعه، شماره تو
هاي اطالعاتي، و طاهري، حسن، نياز مديران ارشد به سيستم الهفرجرهنورد،  .88

-31، صص 8119، تابستان و پاييز 88و  81 فرايند مديريت و توسعه، شماره 
48. 

مديريت، مشاركتي و تعهد سازمان، دانش  گیریتصمیم، الهفرجرهنورد،  .88
 .1-88، صص 8119پاييز  89شماره 

 ،رجوعارباب، معماري سازمان دولت: گامي بنيادين در تكريم الهفرجرهنورد،  .81
 .819-891، صص 8114، تابستان 49تحول اداري، شماره 

طراحي مفهومي (. 8114) شعبان، الهي ، الهفرج، رهنورد ،راضیه، مهدي پور .89
سازمان ميراث فرهنگي و  موردمطالعهسيستم اطالعات گردشگري: 

، 4، سال هفدهم، شماره ادمجله دانشكده علوم اداري و اقتص، گردشگري
 .8-99صص 

مشتريان  هایخواسته تأمیندر  QFDو عباسپور، باقر، كاربرد  الهفرجرهنورد،  .91
، 8114بهار و تابستان  49و  48از آموزش، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 

 .999-919صص 
 كنفرانس مليوري، تبريز: اولين ، اثر معماري سازماني بر بهرهالهفرجرهنورد،  .98

 .8114آبان ماه  93-98بهره روي و توسعه، 
 هایشرکتو داودي، احسان، مقايسه معماري سازماني در  الهفرجرهنورد،  .99

، 8114، 88، شماره 81تابعه پتروشيمي و گاز، فصلنامه دانش مديريت، سال 
 .818-19صص 

العاتي اط هایسیستم، حاجي محمد عليها، رضا، اثربخشي الهفرجرهنورد،  .91
، 83 -88مديريت: مطالعه موردي، فرايند مديريت و توسعه، فصلنامه شماره 

 .1-89، صص 8113بهار و تابستان 
، سنجش فرهنگ دانايي، فصلنامه علوم مديريت، سال اول، الهفرجرهنورد،  .94

 .31-88، صص 8118، تابستان 8شماره 
فصلنامه ، CIPPارزشيابي نظام پيشنهادها برمبناي مدل ، الهفرجرهنورد،  .93

 .81-98، صص 8118، پاييز 9علوم مديريت، سال اول، شماره 
ارزيابي مراحل تكاملي دولت الكترونيكي  محمدي، داريوش، ،الهفرجرهنورد،  .98

در ايران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي )ويژه مديريت(، سال هفتم، 
 .81-98، صص 8118ن ، زمستا98شماره 

انتخابات الكترونيكي در  نیازهایپیشخارستاني، نوازاله،  ،الهفرجرهنورد،  .98
 .93-44، صص 8118، پاييز 81ايران، دانش مديريت، دوره بيستم، شماره 

آن در  سازیپیادهحاکمیت خوب و امکان و عباسپور، باقر،  الهفرجرهنورد،  .91
 .93-11، صص 8118 پاييز 33شماره ، فصلنامه مطالعات مديريت، ایران

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%81%D8%B1%D8%AC+%D8%A7...+%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%81%D8%B1%D8%AC+%D8%A7...+%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4883&Number=39&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4883&Number=39&Appendix=0&lanf=Fa


 

 

 هایدستگاهو تحلیل توسعه منابع انسانی  شناسیآسیب
 اجرایی استان تهران

 جهاد دانشگاهی استان تهران: کنندهدرخواستکارفرما / 
8191 

 کتب

(. مديريت مشاركتي: تئوري و عمل، تهران، مركز 8181) الهفرجرهنورد،  .8
 آموزش مديريت دولتی.

(. ديدمان مشاركت، تهران: موسسه عالي آموزش 8113) الهفرجرهنورد،  .9
 .ریزیبرنامهو پژوهش مديريت و 

(. مديريت مذاكرات سازماني، 8113، مهدوي، نعمت اله )الهفرجرهنورد،  .1
 كشور. ریزیبرنامهتهران: سازمان مديريت و 

(. مديريت دولتي نوين، تهران: موسسسسسسه عالي 8113) الهفرجرهنورد،  .4
 ریزیبرنامهژوهش مديريت و آموزش و پ

اطالعاتي،  هایسسسیسسستم اسسستراتژیک(. مديريت 8119) الهفرجرهنورد،  .3
 تهران: نشر ني

(. مديريت انتخابات، تهران: 8119، مهدوي، نعمت اله )السهفرجرهنورد،  .8
 نشر اطالعات

، سسسسپاریبرون(. علي بابا، مديريت 8191، سسسسيل الهي )الهفرجرهنورد،  .8
 ریزیبرنامهعالي آموزش و پژوهش مديريت و  تهران: موسسه

 الهفرجاطالعاتي اسسستراتژيك، ترجمه  هایفناوری(. 8191لوکاس، هنری ) .1
 آزادميرخبسساز، قزوين: دانشسسسگسساه  محمسدجواد، رامين رهنورد و رهنورد

 اسالمي قزوين.
(. نظريسسه وزارت در اداره امور 8191، رامين رهنورد )السسهفرجرهنورد،  .9

 .8191اسالمي قزوين،  آزادقزوين: دانشگاه  ،عمومي
و  هاسسیستم وتحلیلتجزیه(. 8193، فتح الهی، حسسن )الهفرجرهنورد،  .81

 کاربرد آن در مدیریت آموزشی، تهران: دانشگاه پیام نور.
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