
 

 

 

 عبدالحمید شمس

 مدیریتعضو هیات علمی گروه 

 

 

 

 a.shams@imps.ac.ir 

 

 

  12222222120 

 

 

 سوابق تحصیلی 

 اجتماعی و اقتصادی حقوق( pluridisciplinary) ایرشتهمیاندکتری 

 گذاریمشیخطگرایش: 

 (2 پاریس) دوفین دانشگاهموسسه/دانشگاه: 
 2601سال اخذ: 

 " دولت برای صنعتی هایمشیخط:"رساله بر مبتنی تخصص

  دولتی هایشرکت مدیریتکارشناسی ارشد: 

 مختلط اقتصاد در دولتی هایشرکت جایگاه :گرایش

 ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲ 

 (22 پاریس) جنوب پاریس دانشگاهموسسه/دانشگاه: 
 2601سال اخذ: 

 دولتی هایشرکت حقوقکارشناسی ارشد: 

 عمومی المللیبین حقوق :گرایش

 ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲ 

 رونه دکارت دانشگاهموسسه/دانشگاه: 
 2606سال اخذ: 

 

 حقوقکارشناسی 

 کانموسسه/دانشگاه: 

 2602سال اخذ: 

 

 اجراییسوابق 

 مرکز 2612-11 هایسال بین دولتی و بازرگانی مدیریت گروه آموزشی مدیر
 دولتی مدیریت آموزش

 2610-12  عمومي امور مديريت آموزشي گروهمدير 
 دانشگاه در 2621-22 هایسال بین گردشگري مديريت آموزشي گروه رئيس
 زیستمحیط

 و آموزش عالیمؤسسه  2612-12 هایسال بین صنعتی و بازرگانی گروه مدیر
 ریزیمدیریت و برنامه پژوهش
 پژوهش و آموزش عالی مؤسسه علمیهیئت اعضاي جذب كميته در عضويت
 ریزیبرنامه و مدیریت

 " اداري سالمت تخصصي شوراي" عضو
 ریزیمدیریت و برنامه پژوهش و آموزش عالیمؤسسه  انتشارات شوراي عضو
مدیریت و  پژوهش و آموزش عالیمؤسسه  تكميلي تحصيالت شوراي عضو

 ریزیبرنامه
 دولتي مديريت آموزش مركز علمي شوراي عضو
 آموزشي و علمي منابع نشر و تدوين كميته عضو
 مديريت المعارف دايره علمي شوراي عضو
 دولتي مديريت آموزش مركز پژوهش كميته عضو
 اساتید علمی ارتقاء منتخب كميته عضو

 

 (5831)بعد از سال مقاالت 

 پيدايش از جلوگيري براي نظارت و كنترل نظام مهندسي بر ایمقدمه .2
 مندنظام فساد

 علمی هایهیئت اعضای وریبهره افزایش کارهایراه .2
 راهکارهای و هاچالش: ایران در محلی حکمرانی سازماندهی بر نظری .6

 ایران در محلی اداری-حقوقی
 ایران اسالمی جمهوری هایاستان خودگردانی مدل طراحی .1
 -ایران در محلی حاکمیت سازماندهی در حقوقی -اداری اینظریه .5

 علوم در ایرشتهمیان نامۀفصل

 



 

 

 دروس تدریس شده 

 مدیریت دروس
 گذاری مشیخط و سیاسی نهادهای -
 پیشرفته استراتژیک مدیریت -
 صنعتی روابط -
 سازمان در کار روابط -
 گذاری مشیخط و سیاسی نهادهای -
 پیشرفته سازمانی رفتار مدیریت -
 تطبیقی اداری هاینظام -
 هاشهرداری و محلی هایسازمان امور اداره -
 تطبیقی اداری هاینظام -
 دولتی مدیریت مبانی -
 مدیریت هایتئوری -
 دولتی مدیریت اصول -
 ايران دولتي مديريت مسائل بررسي -
 مدیریت و سازمان هاینظریه بررسی و نقد -
 رفتاری مسائل در سمینار -
 استراتژيك مديريت در سمينار -
 صنعتي مديريت در سمينار -

 )دكترا) دولتي مديريت هاینظریه فلسفي مباني -

 (عمومی) دولتی حقوق دروس
 معنوی مالکیت حقوق -
 اداری حقوق -
 تجارت حقوق -
 عمومی حقوق مبانی -
 المللبین تجارت حقوق -
 محلی هایسازمان و اساسی حقوق -
 دولتی هایسازمان و اساسی حقوق -
 ارتباطات حقوق -
 شهرسازی قوانین و شهری حقوق -
 صنعتی مالکیت حقوق -
 صنعتی هایطرح و تجاری عالئم بر مالکیت حقوق -
 کار حقوق -
 عمومی المللبین حقوق -
 دریایی حقوق -
 توسعه المللبین حقوق -
 المللبین روابط -

 سمینارها و مدیریت پودمانی هایآموزش
 مصرف الگوی اصالح ریزیبرنامه نظام -
 مصرف الگوی اصالح راهبردهای تدوین نظام -

 " وریبهره مدیریت نظام استقرار" مصرف الگوی -

 متوازن امتیاز کارت -

 62 شماره 2625 – انسانی .0
 اکتینزبی رفتار با سازمانی و شغلی شخصی، عوامل برخی بین رابطه .2

 منفی هیجان گر میانجی نقش به توجه با شغلی تالش از خودداری و
 جنوب نفت صنعت در

 از ناشی هایتنش حل برای حقوقی هایرهیافت تطبیقی بررسی .1
 عمومی خدمات یاهبخش در اعتصاب

 الكترونيك تجارت قلمرو در تطبيقي مطالعه .2
 حاكميت فرسايش و تمرکززدایی .21
 اسالمي هایارزش اساس بر اداري فساد با مبارزه راهکارهای .22
 کارکنان خالقیت بر گراتحول رهبری سبک بررسی .22
 علمیهیئت اعضای وریبهره .26

 
21. The effect of money volume growth on formation and 

stability of inflation regimes in Iran economy. 
25. Shams Abdolhamid, Riazi M (2121) An assessment of 

professional manager competencies and their impact 
on the performance. 

20. Abdolhamid Shams, Khodayar Palouzian (2121) 
Pakistan Political Parties. Ntional Academy of 
Managerial Staff of Culture and Arts Herald (Kyiv 
Ukraine).Feb 22.  

22. Abdolhamid Shams(2121) Comparative Study of Legal 
Solutions to Resolve the Collective Tensions Caused 
by the Strike in the Public Services Sectors: 

 (5831)بعد از سال  کنفرانسی مقاالت

 بررسي ."رو امالك كشو اسنادثبتهمايش يكصدمين سال تأسيس  .2
حمايت از مخترعان و مبتكران و چگونگي  هایشیوهتطبيقي 

 2621. ابتكارات "اختراعات و  سازیتجاری
بر مهندسي  ایمقدمه ". ي نظام اداريكل هایسیاستهمايش ملي  .2

. " نظام كنترل و نظارت براي جلوگيري از پيدايش فساد سيستماتيك
2621 

 . "رشد و توسعه در ايران هایبرنامهو مديريت  هاسیاستهمايش  .6
 2612. " یساالر مردمدولت مجازي و سرنوشت 

نقدي بر روند " . نوين ثبت سویبه كاربردي –همايش علمي  .1
 2615. " اختراعات سازییتجار 

"طراحي سيستم ارزيابي  .و توسعهي بيمه المللبیندومين همايش  .5
ستفاده از كارت امتياز بيمه خصوصي با ا هایشرکتعملكرد 
 2612. "متوازن...

. تهران شهرکالناز زلزله در  یناش هایآسیبکاهش  یراهکارها .0
 2626 هفتمین کنگره ملی مطالعات و تحقیقات نوین ایران.

." سازمان بازرسي كل ك( )برگزارکننده بازرسيهمايش نظارت و  .2
 2611".  گوناگون كنترل هایسیستمديوانساالري و 

سياسي بر كاهش فاصله قدرت اداري و  اثرات دولت الكترونيك" .1
":Encyclopedia of Digital Government  همایش در کشور کره

 جنوبی.



 

 

 اداری سالمت و شفافیت -
 فساد تطبیقی مطالعه -
 فساد حقوقی ابعاد -
 آن با مقابله و فساد -
 اداری سالمت با مرتبط نظام کلی هایسیاست -
 ملی توسعه هایبرنامه کلی خطوط و هاسیاست -
 دولتی مدیریت نوین رویکردهای -
 آینده مدیریت -
 فکری هایسرمایه مدیریت -
 وقت مؤثر مدیریت -
 اساسی قانون در زدایی انحصار و انحصار -
 سازیخصوصی مدیریت برای مبنایی اساسی، قانون 11 اصل قانون -
 سازیکوچک برای سازیظرفیت -
 سازی،خصوصی مديريت -
 خالقیت هایتکنیک -
 مدیران ارتباطی هایمهارت -
 جلسات اداره فنون -
 دولتی هایسازمان در ریزیبرنامه -

 مديريت در ICT نقش -

 استراتژيك، مديريت -
 خوب، حكمراني -
 بازاریابی، راهبردهای -
 الملل،بین مذاكرات فنون و اصول -
 محلي، هایسازمان مديريت -
 اداری، و سياسي هاینظام و هااندیشه در تمركز عدم و تمركز -
 مديريت، در اطالعات آوریفن کاربرد -

 .مذاكره فنون و تعارض مديريت -

 دستمزد و حقوق هاینظریه با آشنایی -
 گذاریسیاست و ملی امنیت مبانی و اصول -
 اساسی قانون در دولت وظایف -

 
 

 

 کتب

از شاخه مالکیت معنوی(، ) یصنعتحقوق مالکیت بر عالئم تجاری و  .2
 2616 انتشارات سمت

 2612 سمتانتشارات (، تعدیل هایسیاستمقررات زدایی )  .2
انتشارات موسسه با نگرش حقوق و مدیریتی(، ) کیالکتروندولت  .6

 2615 یز یربرنامهمدیریت و  پژوهش عالی آموزش و
انتشارات  و فدرالیزم، تمرکززدایی، از تراکم زدایی تا حاکمیت محلی .1

 2621مرکز آموزش مدیریت دولتی 
 موسسه عالی آموزش و پژوهشانتشارات  ،مدیریت استراتژیک .5

 2611 ریزیبرنامهمدیریت و 
و جایگاه دولت در عرصه  تجاری -صنعتی هایاستراتژیمدیریت و  .0

 2621 انتشارات علمی ،وکارکسب
انتشارات اجتماعی.  -اقتصادی هایمشیخطسیاسی و  نهادهای .2

 2620دانشگاه تهران 
. ، افزار عمق استراتژیک در روابط خارجیخاورمیانهسیاسی  نهادهای .1

در دست "مؤسسه عالی آموزش و پژوهش ..."ج دوم. انتشارات 
 2262ارزیابی، برای. 

 

 های پژوهشیفعالیت

 کشور دولتی معادن برای مدتمیان هایاستراتژی تدوین

 ایمپاسکو: کارفرما / درخواست کننده

2611 

  كشور هایدهیاری و هاشهرداری سازمان مطلوب مأموريت تدوين
 (فرانسه در تمرکززدایی مورد در تطبيقي علمي گزارش)

 تراورس شرکت: کارفرما / درخواست کننده

2615 

 آهنراه به وابسته تراورس شرکت برای سازیخصوصی راهبردهای تدوین
 ایران کشور

 تراورس شرکت: کارفرما / درخواست کننده

2620 

 نظارت و کنترل هایسیستم

 فوالد صنایع: کارفرما / درخواست کننده

2625 

 

 

 

 


