
 

 

 

  و کتب علوم انسانیشوراي بررسی متون 

  رئیس گروه مدیریترزومه 

  :مشخصات فردي

  دري بهروز :نام و نام خانوادگی

  حسابداري و مدیریت دانشکده, صنعتی مدیریت دانشیار گروه

  تحصیلی سوابق

 1373( مدرس تربیت دانشگاه ،) تولید مدیریت گرایش( صنعتی مدیریت رشته در دکترا (  
 1366( مدرس تربیت دانشگاه ، صنعتی مدیریت لیسانس فوق(  
 1358(شیراز دانشگاه ، مدیریت لیسانس(  

  :سوابق تدریس

 پیشرفته و مقدماتی( عملیات در تحقیق (  
 تولید مدیریت  
 پیشرفته انسانی منابع مدیریت  
 صنعت در انسانی نیروي مسائل بررسی  

 تربیت ، تهران ، بهشتی شهید دانشگاه در دکترا و ارشد کارشناسی ، کارشناسی مقاطع در 
 ، دفاعی علوم پژوهشکده ، کیش ، کرمان ، دماوند ارشاد ، مازندران فنون و علوم ، مدرس

  سال 20 مدت به فارابی دانشگاه و) ع( حسین امام دانشگاه

  کاري سوابق

 بهشتی شهید دانشگاه مالی و اداري معاون                              



 1360 - 1361( سال یک مدت به شیراز دانشگاه آموزشی خدمات کل اداره معاون(  
 1367 - 69( سال سه مدت به مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکده آموزشی معاون(  
 سال 5 مدت به بهشتی شهید دانشگاه اداري علوم دانشکده صنعتی مدیریت گروه مدیر  
 1374 -1379( سال شش مدت به بهشتی شهید دانشگاه اداري علوم دانشکده رئیس(  
 1380 - 1382( سال دو مدت به دماوند ، ارشاد عالی آموزش موسسه رئیس(  
 از ، فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ، متون بررسی و نقد شوراي مدیریت گروه رئیس 

  .دارد ادامه...  1376 سال
 علوم وزارت پژوهشی معاونت ، مدیریت پژوهشی کمیته عضویت  
 وزارت عالی آموزش گسترش دفتر ، بازرگانی و اداري علوم مدیریت ریزي برنامه کمیته عضویت 

  فناوري و تحقیقات ، علوم
 و فرهنگی ، ،دینی انسانی علوم هاي حوزه در تحقیقات توسعه طرح علمی شوراي در عضویت 

  1383 - 1380 سال از فناوري و تحقیقات ، علوم وزارت اجتماعی ، فرهنگی معاونت اجتماعی
 دانشگاهی جهاد اجتماعی ، انسانی علوم پژوهشکده توسعه شوراي عضو  
 بهشتی شهید دانشگاه ممیزه هیئت عضو 

  پژوهشی عالیق

 عملیات در تحقیق  
 تولید مدیریت  
 پیشرفته انسانی منابع مدیریت  
 صنعت در انسانی نیروي مسائل بررسی 

  شده منتشر کتب و علمی مقاالت

 سمت سازمان)  1-  ج( عملیات در تحقیق کتاب  
 صفار انتشارات(  عملیات در تحقیق هاي مدل و مسایل بر مروري (  
 بازرگانی نشر(  جلد سه در مدیریت کاربردي آموزش (  
 قدیانی نشر(  زمان و کار مدیریت (  
 قدیانی نشر(  آموزش هاي روش (  
 مرندیز نشر(  مدیریت بخشی اثر بهبود( 

 31 شماره مدیریت دانش مجله(  مدیریت جانشینی نظام(  



 32 شماره(  مستعد نیروهاي شناسایی الگوي(  
 بازرگانی پژوهشنامه(  بزرگ تهران فروشی خرده و اي زنجیره هاي فروشگاه اجتماعی مطلوبیت (  
 مدیریت توسعه(  ها سازمان وري بهره بهبود در آن نقش و انسانی نیروي استراتژیک ریزي برنامه (  
 شمچ در راهبردي ضرورت:  جهانی کالس با هاي سازمان ایجاد در انسانی نابعم توسعه ملزومات 

  )1381( ایران توسعه انداز چشم در ها چالش همایش مقاالت مجموعه ، کشور توسعه انداز
 انسانی سرمایه توسعه الگوي پایه بر بنیان دانش سازمانهاي در فکري سرمایه رهبري و مدیریت  
 سازمانی دانش مدیریت جهت چارچوبی ، تجربه مدیریت  
 نفت پاالیشگاه تولید ریزي برنامه ریاضی مدل طراحی 

  تخصصی زمینه

 عملیات در تحقیق  
 تولید مدیریت  
 پیشرفته انسانی منابع مدیریت  
 صنعت در انسانی نیروي مسائل بررسی 

  مشاوره

  : جمله از کشور مختلف هاي سازمان به اي مشاوره خدمات ارائه

 سازماندهی و تشکیالت حوزه(  سازندگی جهاد (  
 73 - 78 پتروشیمی صنایع ملی شرکت آموزش و اداري مدیریت  
 ا 1380 از ایران نفتی هاي فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت اداري معاونت  
 1383 از سایپا شرکت اداري معاونت 

  تحقیق و پروژه

  : انجام حال در و شده انجام هاي پروژه و تحقیقات   

 پتروشیمی صنایع ملی شرکت(  مشاغل عملکرد استانداردهاي تدوین ، آموزشی نیازهاي تعیین 
1378 - 1373  

 1378( پتروشیمی صنایع ملی شرکت در مدیریت جانشینی نظام تدوین و طراحی(  
 سازندگی جهاد در انسانی نیروي وضعیت کیفی و کمی بررسی  



 اجتماعی امور و کار موسسه(  وري بهره افزایش در آن نقش و انسانی منابع استراتژیک ریزي برنامه(  
 تهران گانه بیست مناطق در فروشی خرده و اي زنجیره هاي فروشگاه اجتماعی مطلوبیت  
 کشاورزي جهاد وزارت( تحقیقاتی واحدهاي مدیران انتخاب نحوه بررسی (  
 تاکید با) اجرا و طراحی(  جنوب خیز نفت مناطق در انسانی نیروي ریزي برنامه هاي روش بررسی 

  1369 - 1372 عملکرد ارزیابی نظام و کارکنان انتخاب ، مشاغل آموزشی سنجی نیاز بر
 1380 - 1383)  خراسان اي منطقه برق شرکت(  مدیران پرورش و جانشینی نظام تدوین و طراحی  
 1382 خراسان اي منطقه برق شرکت مشاغل تحلیل و تجزیه روش طراحی  
 1381 -1383 پروژه مدیر جمهوري ریاست نهاد مشاغل و سازمانی ساختار تفصیلی طراحی  
 1381 - 1383 ایران نفتی فرآرودهاي پخش و پاالیش ملی شرکت انسانی منابع جامع نظام طراحی  

  

 


