عَاتك علوی ( هزین صسالت )

تبسیخ ثشٍص سػبًی >9/51/5:

 -1هؾرصات فززی
ًام :هزین

ًام ذاًَازگی  :صسالت

ًام پسر:هحوسعلی

هحل تَلس  :یشز

هحل صسٍر :یشز

تارید تَلس67/2/22:

تاتعیت :ایزاًی

ٍضعیت تاّل  :هجزز

ؽوارُ کسهلی 4433365246 :

تلفي ّوزاُ09131588450 :

آزرط پغت الکتزًٍیکی ?mary.sedaghat@gmail.com

تلفي هٌشل 09357289277 :

ؽوارُ ؽٌاعٌاهِ 11423 :
هذّة  :ؽیعِ

 -2عَاتك تحصیالت زاًؾگاّی
همطع تحصیلی

رؽتِ – گزایؼ

ًام زاًؾگاُ

هعسل کل

عال ؽزٍع

عال ذاتوِ

کبسؿٌبػی

هذیشیت جْبًگشدی

داًـگبُ یضد

<<5=/

58=:

>=58

داًـگبُ ػالهِ

;5=/8

>=58

58>5

هذیشیت جْبًگشدی

کبسؿٌبػی اسؿذ

 -گشایؾ ثشًبهِ سیضی

عجبعجبیی تْشاى

تَػؼِ
هذیشیت گشدؿگشی

دکتشی

داًـگبُ ػالهِ

58>8

=5

-

عجبعجبیی تْشاى
ػٌَاى پبیبى ًبهِ کبسؿٌبػیً -بم اػتبد ساٌّوب ٍ ًوشُ

پشٍطُ کبسآهَصی? ( دکتش فشیذ – ًوشُ >)5

ػٌَاى پبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذً -بم اػتبد ساٌّوب ٍ ًوشُ

ساثغِ ثیي هذیشیت داًؾ ٍ ػولکشد ػبصهبًی دس صٌؼت ّتلذاسی(هَسد هغبلؼِ? ّتل ّبی ٍ 9
 :ػتبسُ ؿْش تْشاى -دکتش ػیذ هجتجی هحوَد صادًُ -وشُ >5

 -3عَاتك تسریظ
ًام زاًؾگاُ یا
هَعغِ آهَسؽی

عٌَاى زرط ّا

ؽزٍع

پایاى

آزرط

تلفي

ٍپضٍّؾی
داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی

گزساًذى اٍقبت فشاغت  -آهبس ٍ کبسثشد آى دس هذیشیت -سٍحیبت هلل

هْش >9

-

هشدم ؿٌبػی -ثبػتبى ؿٌبػی – ٌّش ٍ هؼوبسی ایشاى – آداة ػفش دساػالم-
داًـگبُ یضد

تبسیخ ٍ فشٌّگ ایشاى – تجضیِ ٍ تحلیل هؼبئل ایشاى-آؿٌبیی ثب هَصُ ّبی
ایشاى

ثْوي >5

-

دّکذُ
الوپیک
یضد -صفبییِ
– داًـگبُ یضد

19599<8<:51

18:8=598911

1

ؿٌبخت سٍحیبت هلل -فشٌّگ ػبهِ-هذیشیت ثبصاس یبثی ٍ تجلیغبت جْبًگشدی

داًـگبُ پیبم ًَس

-آؿٌبیی ثب هَصُ-جغشافیبی جْبًگشدی ایشاى -ثشًبهِ سیضی تَػؼِ جْبًگشدی

سضَاًـْش

هْش>9

-

– کبسآفشیٌی – تجضیِ ٍ تحلیل ػیؼتن ّب

یضد-
سضَاًـْش

18:8=9:9<<8

فشٌّگ ػبهِ-ثبػتبى ؿٌبػیٌّ -شٍ هؼوبسی -صٌبیغ دػتی -تجضیِ ٍ تحلیل
هؼبئل ایشاى-ؿٌبخت صٌؼت گشدؿگشی -ثشًبهِ سیضی ٍ ػشپشػتی گـتْبی

داًـگبُ پیبم ًَس ثبفق

هْش>9

-

یضد -ثبفق

18:8=9:9<<8

جْبًگشدی -تبسیخ ٍ فشٌّگ ایشاى
گزساًذى اٍقبت فشاغت -ثشًبهِ سیضی ٍ ػشپشػتی گـتْب-اهَس هؼبفشت ٍ صذٍس
ثلیظ – ثشًبهِ سیضی ٍ تَػؼِ جْبًگشدی -هذیشیت ثبصاسیبثی ٍ تجلیغبت

داًـگبُ پیبم ًَس هْشیض

یضد – هْشیض

ثْوي >9

18:8=9:9<<8

جْبًگشدی
داًـگبُ ػلوی ٍ کبسثشدی
جَاداالئوِ

ثبصاسیبثی ٍ فشٍؽ دسصٌؼت گشدؿگشی ،گشدؿگشی ثیي الوللی  -ؿٌبخت
صٌؼت گشدؿگشی -هذیشیت هشاکض تفشیحی – اقتصبد گشدؿگشی -گشدؿگشی

ثْوي>9

-

ثلَاس عشاٍت

<18:8=99<=1

الکتشًٍیک -ثبصاسیبثی گشدؿگشی

داًـگبُ ػلَم پضؿکی –

هجبًی ػبصهبى ٍ هذیشیت

ثْوي>9

-

آؿٌبیی ثب اقَام ایشاى صهیي -قَاًیي ٍ هقشسات گشدؿگشی

هشداد >8

-

کبهپیَتش -خجشًگبسی-هقبلِ ًَیؼی

هْش ;=

-

داًذاًپضؿکی
هَػؼِ ّفت اقلین

یضد -چْبسساُ
فضبی ػجض
یضد-فْبداى

18:8;958=<1
=18:8;81:89

آهَصؽ

آهَصؽ ٍپشٍسؽ اػتبى
یضد

ٍپشٍسؽ ًبحیِ

18:8<9:9189

یک یضد

 -4عَاتك اؽتغال ٍ اجزایی
ًبم هحل کبس

ٍاحذػبصهبًی

هَػؼِ ّفت اقلین

آهَصؿی

آهَصؽ ٍپشٍسؽ
ًبحیِ یک اػتبى
یضد
داًـگبُ یضد

اسدٍّب ٍ ػبصهبى داًؾ
آهَصی

دفتش استجبط ثب صٌؼت

ًَع هؼئَلیت
ّیبت هذیشُ ،هـبٍس ٍ
هذیشآهَصؿی

اداسی قشاسدادی

ساثظ

ؿْشػتبى

تبسیخ ؿشٍع

تبسیخ پبیبى

ًـبًی

تلفي

یضد

هشداد >8

-

یضد -فْبداى

=18:8;81:89

یضد

یضد

هْش;=

هْش<=

-

خشداد>=

یضد-ثلَاس <5ؿْشیَس

یضد –صفبییِ –داًـگبُ یضد

18:8<9:9189

18:8=598911

آهَصؽ ٍپشٍسؽ
ًبحیِ یک اػتبى

ٍاحذ تحقیقبت

هذسع

یضد

هْش>9

-

یضد –ثلَاس < 5ؿْشیَس

18:8<9:1195

یضد

2

 -5هعزفاى علوی
سدیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًَع ساثغِ ٍ ًحَُ آؿٌبیی

هذتآؿٌبیی

ؿغل هؼشف

ًـبًی هحل کبس یب ػکًَت

تلفــي

5

دکتش هجتجی هحوَدصادُ

اػتبدساٌّوب

8ػبل

ػضَّیبت ػلوی

داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی

1>59;<;89;9

9

دکتشحویذسضب ضشغبم

اػتبد هـبٍس

9ػبل

ػضَّیبت ػلوی

داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی

1>595589911

8

دکتش هْذی کشٍثی

اػتبد

9ػبل

هذیشگشٍُ هذیشیت جْبًگشدی

داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی

1>5959:;<59

9

دکتش هْذی اثشاّیوی

اػتبد

8ػبل

ػضَّیبت ػلوی

داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی

1>5991=91:1

:

دکتش داسیَؽ فشیذ

هذیشگشٍُ

< ػبل

هذیش گشٍُ هذیشیت جْبًگشدی

داًـگبُ یضد

>1>588:85:1

 -6افترارات ٍ ٍیضگی ّا


زاًؼ آهَذتِ رتثِ اٍل زٍرُ کارؽٌاعی تا هعسل 18/77



زاًؼ آهَذتِ اعتعساز زرذؾاى زٍرُ کارؽٌاعی ارؽس تا هعسل 18/36



زفاع تا زرجِ عالی پایاى ًاهِ تاعٌَاى( راتطِ تیي هسیزیت زاًؼ ٍ عولکزز عاسهاًی زر صٌعت ّتلساری ،هَرز هطالعِ
ّتل ّای  5 ٍ 4عتارُ ؽْز تْزاى)



تحت حوایت تٌیاز هلی ًرثگاى



عضَ زفتز اعتعسازّای زرذؾاى هصَتِ جلغِ  33هَرخ 88/2/21



عضَ کویتِ گززؽگزی ازتی اعتاى یشز



هؾاٍر عٌس چؾن اًساس تَععِ گززؽگزی پایسار ؽزق اعتاى کزهاى



ٍیزاعتار علوی کتاب زرآهسی تز صٌعت گززؽگزی ،اًتؾارات هْکاهِ



تحصیل رؽتِ یکغاى ( هسیزیت گززؽگزی ) زر ّز عِ همطع تحصیلی کارؽٌاعی ،کارؽٌاعی ارؽس ٍ زکتزی



ًاظزافتراری عاسهاى هیزاث فزٌّگی  ،صٌایع زعتی ٍ گززؽگزی



زارًسُ گَاّیٌاهِ تافل زاًؾگاُ عالهِ طثاطثایی تْزاى



هسرط زٍرُ ّای راٌّوایاى تَر فزٌّگی ٍ طثیعت گززی عاسهاى هیزاث فزٌّگی  ،صٌایع زعتی ٍ گززؽگزی



زارای گَاّی هسیز فٌی طزح تطثیك ّتل ّا



هسرط ًزم افشارّای هزتثط تا رؽتِ هسیزیت ؽاهل ....ٍlisrel , SPSS ، pls,زر آهَسػ ٍ پزٍرػ اعتاى یشز
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 -7عَاتك پضٍّؾی
آثبس ػلوی یب هقبالت چبح ؿذُ یب دسحبل چبح?
ًبم ٍ هـخصبت کبهل اثش یب هقبلِ

تبسیخ اًتـبس یب اسائِ

هحل اًتـبس

ػٌَاى ٍ هحل

ساثغِ هذیشیت داًؾ ٍ ػولکشد ػبصهبًی دس صٌؼت ّتل داسی(هَسد هغبلؼِ? ّتل

اسدثیْـت>9

تْشاى

هجلِ ػلوی ٍ پظٍّـی هغبلؼبت گشدؿگشی

ّبی  : ٍ 9ػتبسُ ؿْش تْشاى)
ساثغِ تَاًوٌذػبصّبی هذیشیت داًؾ ثب فشایٌذّبی هذیشیت داًؾ دس هجوَػِ

داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی
خشداد>9

تْشاى

ّتلْبی ثیي الوللی پبسػیبى تْشاى

هجلِ ػلوی ٍ پظٍّـی ثْجَد ٍ تحَل
داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی

The Relationship between Multifactor Leadership Styles and
Knowledge Management in Yazd Cultural Heritage,
Handicrafts and Tourism Organization

ثْوي>9

ٌّذ

Indian Journal of Scientific
Research

An integrated method for rank in bot projects

ثْوي >9

سٍدّي

کٌفشاًغ حوبػِ ػیبػی ٍ اقتصبدی ثب

The relationship between knowledge management strategy
and organizational learning (case study: payamenoor
)University of Yazd

ثْوي>9

ٌّذ

Indian Journal of Scientific
Research

ًقؾ اًگیضُ دس اسصیبثی فیضیکی ثبصدیذکٌٌذگبى اص هقصذ ،ؿَاّذی اص گشدؿگشی سٍػتبیی

هْش >5

قـن

هجلِ گشدؿگشی ٍ چـن اًذاص آیٌذُ

اسصیبثی کیفیت آهَصؽ سؿتِ هذیشیت جْبًگشدی ثبتلفیق هذل  ٍ SEEQتکٌیکْبی

آرس >1

هشٍدؿت –

اٍلیي ّوبیؾ ثیي الوللی هذیشیت

ؿیشاص

گشدؿگشی ٍ تَػؼِ پبیذاس

یبدگیشی دس ػصش هجبصی

ؿْشیَس >9

تْشاى

دٍهیي ّوبیؾ هجبصی سُ آٍساى آهَصؽ

ساثغِ ػجک ّبی سّجشی چٌذػبهلی ٍ َّؽ ّیجبًی دسآهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبى یضد

هْش>9

ؿیشاص

کٌفشاًغ ثیي الوللی هذیشیت  ،چبلـْب ٍ

ساثغِ هذیشیت داًؾ ٍ یبدگیشی ػبصهبًی دسآهَصؽ ػبلی

ثْوي >9

تْشاى

کٌفشاًغ هلی هذیشیت داًؾ

جٌؼیت ٍ جزاثیت دس هؼوبسی هغبلؼِ هَسدی هؼجذ جبهغ یضد

هشداد >8

هـْذ

ّوبیؾ ثیي الوللی تَػؼِ گشدؿگشی

تأثیش اػتذال ٍ هیبًِ سٍی ثش کیفیت صًذگی (هَسد هغبلؼِ? فشٌّگیبى ؿبغل دس اداسُ

خشداد >9

تْشاى

اٍلیي کٌفشاًغ ثیي الوللی ًقؾ هذیشیت

سٍیکشدی ثش هذیشیت ٍ حؼبثذاسی

MADMهغبلؼِ هَسدی داًـگبُ یضد

ساّکبسّب(ًوبیِ)ISC

کلًَ ،احی یک ٍ دٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْش یضد )
ساثغِ ػشهبیِ فکشی ٍ ػَاهل کلیذی هَفقیت هذیشیت داًؾ ثب َّؽ ػبصهبًی دس

اًقالة اػالهی دس ٌّذػِ قذست ًظبم جْبًی
دس دػت داٍسی

تْشاى

هذیشیت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًبحیِ یک یضد
ػیبػتّبی گشدؿگشی ثشًبهِ پٌج ػبلِ پٌجن تَػؼِ ٍػیبػتّبی گشدؿگشی ػٌذ

ػبصهبًی
ؿْشیَس >9

تْشاى

چـن اًذاص (هقبیؼِای تغجیقی)
ثشسػی ساثغِ ثیي اسصؽ ٍیظُ ثشًذ هقبصذ گشدؿگشی ادثی ٍ ٍاکٌؾّبی سفتبسی
گشدؿگشاى ثب اػتفبدُ اص الگَی هؼبدالت ػبختبسی؛ هغبلؼِ هَسدی ؿْش ؿیشاص

فصلٌبهِ پظٍّؾ ّبی هذیشیت هٌبثغ

ّوبیؾ ثیيالوللی سٍص جْبًی گشدؿگشی
داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی

دی >9

اصفْبى

کٌفشاًغ ثیي الوللی ثشًذ گشدؿگشی
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 -8راٌّوای پزٍصُ ٍ پایاى ًاهِ ّای کارؽٌاعی


هْذیِ هحوذی پَس ? ساثغِ یبدگیشی ػبصهبًی ٍ خالقیت دس گشدؿگشی (آطاًغ ّبی هؼبفشتی اػتبى یضد)



هیٌب پَس سضب? ساثغِ هذیشیت داًؾ ٍ فشٌّگ ػبصهبًی دس گشدؿگشی (ػبصهبى هیشاث فشٌّگی اػتبى یضد)



حویذُ صاسع ػشٍی? تبثیش ثبصاسیبثی ػجض دس تَػؼِ گشدؿگشی سٍػتبیی



الِْ ػبثذیٌی ? ساثغِ کبسآفشیٌی ػبصهبًی ٍ ػشهبیِ اجتوبػی دس گشدؿگشی (ّتل ّبی هٌتخت اػتبى یضد)



هْذیِ ػیذچی ? اقتصبد گشدؿگشی ٍ ػَاهل هَثش ثشآى دس اػتبى یضد

-9تسریظ کارگاُ ّای ترصصی

عٌَاى کارگاُ

ًْاز تزگشار کٌٌسُ

تارید تزگشاری

رزیف

ؿٌبخت صٌؼت گشدؿگشی

داًـگبُ یضد

58>9

5

صیش ػبخت ّبی گشدؿگشی پبیذاس

هیشاث فشٌّگی  ،صٌبیغ دػتی ٍ گشدؿگشی یضد

58>9

9

آؿٌبیی ثب جبرثِ ّبی تبسیخی ٍ هیشاث اػتبى

هیشاث فشٌّگی  ،صٌبیغ دػتی ٍ گشدؿگشی یضد

58>9

آؿٌبیی ثب تبسیخ ٍ فشٌّگ ٍ اقَام اػتبى

هیشاث فشٌّگی  ،صٌبیغ دػتی ٍ گشدؿگشی یضد

58>9

8

سٍاًـٌبػی گشدؿگشی

داًـگبُ یضد

58>8

9

گشدؿگشی فشٌّگی ٍ کذّبی اخالقی گشدؿگشی

داًـگبُ یضد

58>9

:

هقبلِ ًَیؼی ٍ سٍؽ تحقیق

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًبحیِ یک یضد

58>9

;

یضدگشدی ٍ آؿٌبیی ثب یضد

داًـگبُ یضد

58>9

-10ؽزکت زر زٍرُ ّای آهَسؽی کَتاُ هست

رزیف

ًام زٍرُ

هحل تزگشاری

ًام هَعغِ یا عاسهاى تزگشارکٌٌسُ

5

کبسگبُ صحشایی اکَ تَسیؼن

یضد

داًـگبُ یضد

تعساز عاعات

تارید تزگشاری

زٍرُ

زٍرُ

= ػبػت

58=:

ثیبثبى
9

کٌفشاًغ آهَصؿی ّتلذاسی ًَیي

تْشاى

گشٍُ ّتل ّبی ّوب

= ػبػت

58>1

ٍ تَػؼِ گشدؿگشی
8

کبسگبُ آهَصؿی تؼبسیف ٍ هفبّین
تبػیؼبت گشدؿگشی ٍ اصَل

تْشاى

ػبصهبى هیشاث فشٌّگی ،صٌبیغ دػتی ٍ

 59ػبػت

58>1

گشدؿگشی

ًظبست ٍ ثبصسػی
5

9

کبسگبُ آهَصؿی ًظبم پزیشایی

یضد

پشدیغ گشدؿگشی ّفت اقلین

 9ػبػت

58>9

:

کبسگبُ آهَصؿی الگَّبی سفتبسی ٍ

یضد

پشدیغ گشدؿگشی ّفت اقلین

 9ػبػت

58>9

آداة هؼبؿشت
;

کبسگبُ آهَصؿی دسآهذی صثبى

یضد

پشدیغ گشدؿگشی ّفت اقلین

 9ػبػت

58>9

ّبی ایشاًی کْي
<

کبسگبُ آؿٌبیی ثب پبسػی ثبػتبى ٍ

یضد

پشدیغ گشدؿگشی ّفت اقلین

 9ػبػت

58>9

صثبى هیخی

6

