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 :   سيد عبد الجابر قدرتيان كاشان              و نام خانوادگینام  

 جایگاه شغلی: هيات علمی دانشگاه دولتی كاشان.

 7531سال تولد:    نام پدر: سيد حسين

 7366846657شماره ملی:     85634شماره شناسنامه: 

 ل تولد: كاشانمح

 

 آدرس و تلفنآدرس و تلفن::  

 657-33575و   657-33575357بلوار قطب راوندی، دانشگاه دولتی كاشان،  تلفن : محل کار: 

            65753166653   :همراه تلفن

 ghodratian@kashanu.ac.irو  ghodratian@yahoo.com     پست الكترونيكی:

 

   تحصيلیتحصيلیسوابق سوابق::  

 حل تحصيلم رشته تحصيلی مقطع تحصيلی
سال فارغ 

 التحصيلی
 معدل

 74 7546 امام صادق )ع( مدیریت صنعتی كارشناسی

 74.86 7543 امام صادق )ع( مدیریت صنعتی كارشناسی ارشد

 76.4 7545 عالمه طباطبایی (سياستگذاری)مدیریت بازرگانی  دكتری

  

  :عناوین پایان نامه ها:عناوین پایان نامه ها  

كتر علی اصغر راهنما: د، "بندی شركتهای خودروسازی در ایران دل جامع رتبهطراحی م "پایان نامه كارشناسی ارشد: عنوان  -

 .(75.8نمره دفاع: عالی ) .دكتر مصباح الهدی باقری. مشاور: انواری رستمی

 ، دكتر حسين رحمان سرشت راهنما:، "مدلی عمومی برای صورت بندی راهبردهای كالن صنعت"دكتری:  عنوان رساله -

 .(75.33آذر و دكتر سيدحسين ميرجليلی. نمره دفاع: عالی )دكتر عادل مشاوران: 

 

 

   افتخارات علمیافتخارات علمی:  

در  (پایان نامه برگزیده )رتبه اول( در پانزدهمين دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی در گروه علوم انسانی )شاخه مدیریت -

 .7553، مهر سطح ملی

  .، دانشگاه امام صادق )ع(ته مدیریت صنعتیدوره كارشناسی و كارشناسی ارشد رشدر اخذ رتبه اول   --

  

  



 

2 

 

  

   علمیعلمیمقاالت مقاالت::  

 جلد-شماره-سال رتبه مجله نام همكار نام مجله عنوان مقاله ردیف
تاریخ پذیرش یا 

 انتشار

 
طراحي مدل جامع ارزيابي عملكرد براي رتبه بندي 

 شركتهاي خودروسازي در ايران
 فصلنامه علمي پژوهشي مدرس

علي اصغر انواري 
 ميرست

 علمي پژوهشي
 63شماره 

 
 3636پاييز 

 
عوامل مؤثر بر رقابت پذيري كل صنعت در جمهوري 

 اسالمي ايران
مجله مطالعات مديريت 

 راهبردي
 3631 4شماره   3سال  علمي پژوهشي حسين رحمان سرشت

 
بررسي مباني انسان شناختي بروكراسي با رويكرد 

 اسالمي
فصلنامه مطالعات معرفتي در 

 ه اسالميدانشگا
 3613زمستان  4شماره  33سال  علمي پژوهشي اسماعيل مزروعي

 الگوي سيستمي مديريت راهبردي هويت ملي 
مجله پژوهش هاي مديريت 

 عمومي

حسين رحمان سرشت؛ 
محبوبه حبيبي 

 بدرآبادي
 3611پاييز  13، شماره 3دوره  علمي پژوهشي

 3631 363شماره  عمي ترويجي - ماهنامه تدبير سازمان مجازي 

 عمي ترويجي - ماهنامه تدبير لجستيك الكترونيك 
341شماره   

 
3631 

 
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر تأخير در اتمام 

 ( )س توسعه حرم مطهر حضرت معصومه طرح 
 در فرايند   علمي پژوهشي محمودياميرحسين  

 
وازن ارزيابي شعب بيمه بر اساس رويكرد ارزيابي مت

 مورد شهرستان كاشان
 در فرايند   علمي پژوهشي نادعلي زادهمحمد  

 
بر سرمايه فكري در صنعت نقش سرمايه اجتماعي ر

 بانكداري 
 در فرايند   علمي پژوهشي فاتحي نژاد 

 
شاخص هاي اثرگذار در ايجاد و توسعه برند  ارزيابي

 موسسات مالي و اعتباري
 رايند در ف  علمي پژوهشي طرقحديثه  

 
رتبه بندي شعب موسسه مالي و اعتباري عسكريه بر 

 (BSC) اساس مدل ارزيابي عملكرد متوازن
 در فرايند   علمي پژوهشي اكبريامير  

 
اولويت بندي عوامل موثر در بهره وري كاركنان 
 مراكز توانبخشي دولتي و غيردولتي استان اصفهان

 در فرايند   علمي پژوهشي كافياننرگس  

 
بررسي عوامل تأثيرگذار بر حفظ و نگهداشت 

 كاركنان
 در فرايند   علمي پژوهشي اسماعيل زاده 

 
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر تأخير در اتمام 

 ( )س توسعه حرم مطهر حضرت معصومه طرح 
 در فرايند   علمي پژوهشي محمودياميرحسين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jmr.usb.ac.ir/issue_221_260_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+5-160.html
http://www.ensani.ir/fa/18665/magazine.aspx
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 مقاالت کنفرانس: -

 نام سمينار یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف
تاریخ  نام همكار

 سمينار

 چاپ نحوه ارائه

 شفاهی پوستر

 
طراحي مدل جامع ارزيابي عملكرد  و رتبه بندي 

 شركتها
 دومين كنفرانس بين المللي مديريت

 در دانشگاه صنعتي شريف
علي اصغر انواري 

 رستمي
 كامل *  3636

 

 Secor معرفي متدولوژي ترسيم مسير بخش

Roadmapping  چهارچوبي جامع و هماهنگ ،
 براي برنامه ريزي در سطح بخش

كنفرانس ملي نفت، گاز و انرژي در 
 3444افق 

- 3631  *  

 
گيريهاي نفعان حلقه مفقوده تصميمتحليل جامع ذي

 استراتژيك در ايران
اولين كنفرانس بين المللي مديريت 

 استراتژيك
حسين رحمان 

 سرشت
 كامل   3631

 
مندي صنعت بر اساس تبيين مدل عمومي رقابت

 نگرشي چندسطحي
 دومين همايش فضاي رقابتي

حسين رحمان 
 سرشت

 گزيده *  3631

 
نظام سنجش عملكرد بافندگان فرش دستباف  يطراح

 ي)مطالعه مورد متوازن يازيبه كمك كارت امت
 (3611و 16 رازيشهرستان ش

كنفرانس ملي پژوهشهاي نوين در 
 نسانيعلوم ا

اميرحسين چيت 
شهدخت سازيان، 

 رحيم پور

خرداد 
3616 

 گزيده  *

 

 :)کتب )تاليف و ترجمه 

، دفتر پژوهشهای "مدیریت استراتژیك منابع انسانی، راهنمای عمل"همكاری با دكتر سيد محمد اعرابی در تدوین كتاب  -

 . 7543فرهنگی ، 

 )انتخاب به عنوان مترجم برتر از سوی شركت پتروشيمی( شركت پتروشيمی:عقد قرارداد با تحت ذیل،  ترجمه كتاب -

The ASTD Competency Model – MAPPING THE FUTURE, New Workplace Learning And Performance 

Competencies; By Bernthal, Colteryahn, Davis, Naughton, Rothwell and Wellins; ASTD Press,3668. 

  

 

 شی :ي پژوهو گزارشها طرحها 

تدوین استراتژی توسعه تكنولوژی پيل سوختی در كشور با استفاده از متدولوژی ترسيم مسير "مسئول و مجری پروژه  -

 تا اسفند 7548،  دفتر برنامه ریزی معاونت انرژی وزارت نيرو،  خرداد "Technology Ropadmappingتكنولوژی 

7543 . 

، اجرا شده توسط مركز مطالعات مدیریت "ی مهندسی ژنتيك و بيوتكنولوژیتدوین استراتژی پژوهشگاه مل"همكاری در پروژه  -

 ی نظام پژوهشی و فناوری پژوهشگاه(.وین گزارش ارزیابی نيروی انسانی و گزارش ارزیاب)تد ری دانشگاه تربيت مدرسوبهره

، دانشگاه كاشان بی عملكردگروه نظارت و ارزیا، (ردشاخص كالن عملك 166)انشگاه كاشانگزارش نقشه استراتژی د تدوین -

7557. 

 85لوح فشرده شامل  ) 7553تا  7556گزارش عملكرد دوساله گروه نظارت و ارزیابی عملكرد دانشگاه كاشان در سالهای  -

 .7553، خردادماه گزارش فرعی(

 

 :عضویت در مجامع و مجالت علمی 

   International Journal  Of Scientific Management And Developmentعضو هيات تحریه مجله -

 داور مجالت علمی پژوهشی گلجام، مدیریت بيمه و ... -

 .7553همایش ملی مدیریت كسب و كار، دانشگاه بوعلی همدان، اولين  علمیعضو كميته  -
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  تدریسسوابق: 

 ديفر
كه هاييدرسعنوان

 نمائيد.يامينمودهتدريس
 دوره

 يامؤسسهدانشگاهنام

 آموزشي وپژوهشي

 تعداد

 واحد

 تاريـخ

 نيمسال
سال 

 تحصيلي

 3636 تابستان 6 دانشگاه آزاد اسالمي كاشان كارشناسي حسابداري مديريت توليد 3

 33-1 نيمسال اول 1 دانشگاه دولتي كاشان علوم اجتماعي كارشناسي آمار در علوم اجتماعي 1

 33-1 نيمسال دوم 3 سالمي كاشاندانشگاه آزاد ا كارشناسي حسابداري )دو گروه( 1پژوهش عملياتي 6

 31-14 نيمسال اول 3 " كارشناسي حسابداري )دو گروه( 1پژوهش عملياتي 4

 31-14 نيمسال دوم 3 " كارشناسي حسابداري )سه گروه( 1پژوهش عملياتي 1

 31-14 نيمسال دوم 6 دانشگاه دولتي كاشان مهندسي كامپيوتر كارشناسي مديريت پروژه هاي نرم افزاري 3

 31-14 نيمسال دوم 6 " رياضي كارشناسي مباني اقتصاد 7

 31-14 نيمسال دوم 1 " حقوق كارشناسي ماليه عمومي 3

 14-13 نيمسال اول 6 دانشگاه آزاد اسالمي كاشان حسابداري كارشناسي  1پژوهش عملياتي 1

 14-13 اولنيمسال  1 دانشگاه دولتي كاشان مهندسي عمران كارشناسي اقتصاد مهندسي 34

 14-13 نيمسال اول 6 " مهندسي كامپيوتر كارشناسي مديريت پروژه هاي نرم افزاري 33

 14-13 نيمسال دوم 6 " رياضي كارشناسي اصول حسابداري 31

 14-13 نيمسال دوم 6 " علوم كامپيوتر كارشناسي كنترل پروژه 36

 14-13 ل دومنيمسا 1 " مهندسي كامپيوتر كارشناسي تجارت الكترونيك 34

 13-11 نيمسال اول 1 " ارشد اقتصاد و مديريت فرش اصول و مباني مديريت 31

 13-11 نيمسال اول 6 " مهندسي كامپيوتر كارشناسي اصول و مباني مديريت 33

 13-11 نيمسال اول 1 " مهندسي كامپيوتر كارشناسي تجارت الكترونيك 37

 13-11 نيمسال اول 6 " امپيوتر، رياضي، علوم كآمار كارشناسي مباني اقتصاد 33

 13-11 نيمسال دوم 1 " ارشد اقتصاد و مديريت فرش مديريت كيفيت 31

 13-11 نيمسال دوم 1 " ارشد اقتصاد و مديريت فرش تحليل آماري 14

 11-16 نيمسال اول 1 " ارشد كارآفريني تئوريهاي مديريت پيشرفته 13

 11-16 نيمسال اول 6 " د مديريت اجراييارش تحليل آماري براي مديران 11

 11-16 نيمسال اول 1 " ارشد اقتصاد و مديريت فرش مديريت كيفيت 16

 11-16 نيمسال اول 1 " ارشد اقتصاد و مديريت فرش تحقيقات بازاريابي 14

11 
 11-16 نيمسال دوم 1 " ارشد مديريت اجرايي برنامه ريزي استراتژيك

 11-16 نيمسال دوم 1 " ارشد مديريت اجرايي اريابيمديريت استراتژيك باز

 11-16 نيمسال دوم 1 " ارشد اقتصاد و مديريت فرش مديريت صادرات و وارادات 13

 - - 86 -  مجموع 
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 سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه -

 زمان استاد دانشگاه دانشجو كارشناسي ارشد عنوان پايان نامه ديفر

3 
مورد مطالعه: "هاي عمراني ملي تبه بندي عوامل مؤثر تأخير، در اتمام طرحشناسايي و ر

 "( )س طرحهاي توسعه حرم مطهر حضرت معصومه
اميرحسين 
 محمودي

 راهنما آزاد اسالمي واحد نراق
شهريور 
3614 

 ارزيابي شعب بيمه بر اساس رويكرد ارزيابي متوازن مورد شهرستان كاشان 1
محمد نادعلي 

 زاده
 11مهر هنمارا "

6 
) مطالعه موردي بانك بر سرمايه فكري در صنعت بانكداري نقش سرمايه اجتماعي 

 صادرات سرپرستي اصفهان (
حسن فاتحي 

 نژاد
 13بهمن  راهنما "

 مشاور " پوربابايي بررسي عملكرد دبيرستانهاي دخترانه شهرستان كاشان 4
شهريور 
3614 

 11تابستان  مشاور " سارا رضاقلي تجاري شركت هاي خودرويي داخلي و خارجي مقايسه اي وفاداري مشتريان به نام 1

 13دي  مشاور " جعفر منصوري در بورس اوراق بهائار نقش ترجيحات سرمايه گذاران نهادي در تصميم گيري آنها 3

7 
بررسي عوامل موثر بر افزايش هزينه هاي اصالح و توسعه شبكه آب  در شركت آبفا ي 

 كاشان
يدون جباري فر

 قرالر
 13بهمن  مشاور "

3 
 بررسي شاخص هاي اثرگذار در ايجاد و توسعه برند موسسات مالي و اعتباري

 )مطالعه موردي برند بانك صادرات ايران(
 11شهريور  راهنما " حديثه طرق

 بررسي نقش تبليغات در بازاريابي و فروش شركت بيمه توسعه 1
معصومه سادات 

 فيني
 13دي  مشاور "

34 
 رتبه بندي شعب موسسه مالي و اعتباري عسكريه بر اساس مدل ارزيابي عملكرد متوازن

(BSC) 
 امير اكبري

واحد علوم و  دانشگاه آزاد
 تحقيقات )ياسوج(

 11آذر  راهنما

33 
اولويت بندي عوامل موثر در بهره وري كتركنان مراكز توانبخشي دولتي و غيردولتي 

 استان اصفهان
 11مهر  راهنما آزاد اسالمي واحد نراق اننرگس كافي

31 
ارائه مدلي براي شناسايي فعاليتهاي قابل واگذاري و نحوه واگذاري آن به بخش 

 غيردولتي در دانشگاه كاشان

مصطفي يزدي 
 جوشقاني

 هم اكنون راهنما "

 اكنونهم  راهنما " رضوي بررسي رابطه بين آموزش و عملكرد سازمان در دانشگاته كاشان؟ 36

34 
بررسي عوامل تأثيرگذار بر حفظ و نگهداشت كاركنان شركت فوالد اميركبير شهرستان 

 كاشان

محمد اسمعيل 
 زاده كويري

 راهنما "
بهمن 
3611 

31 
رتبه بندي ابعاد مشاغل سخت و زيان آور بر ميزان فوت و از كارافتادگي ناشي از كار بيمه 

 شدگان تامين اجتماعي كاشان
  مشاور " داود آرامش

 بررسي عوامل موثر بر صادارت غيرنفتي ايران )مطالعه موردي: بخش كشاورزي( 33
نجمه سادات 

 معتمدي
 3611 مشاور "

37 
تأثيرات ابعاد شكل دهنده تصميم گيري هاي استراتژيك مديران بر بهره وري نيروي 

 انساني بانك ملت استان اصفهان
سيد محسن 

 طباطبائي
 3611 مشاور "

33 
مطالعه تطبيقي كيفيت خدمات ارائه شده در شركت بيمه ايران با بيمه كارآفرين طي 

 در كاشان13و  14سالهاي 
عطيه سادات 

 ميرجعفري
 3611 مشاور "

 هم اكنون راهنما " قربان پور بررسي رابطه بين شخصيت با مشتري گرايي در شعب بيمه توسعه شهرستان كاشان ؟ 31

 عتماد و تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه كاشانبررسي رابطه بين  ا 14
محمد مزديان 

 فر
 هم اكنون راهنما "

13 
ارتباط بين تيپ هاي شخصيتي وبروز رفتارهاي سياسي كارمندان موسسات آموزش عالي 

 )مورد مطالعه دانشگاه كاشان(
محسن خاكي 

 راوندي
 هم اكنون راهنما "

 ؟ ر قصد خريد مشتريان گالب قمصر كاشانتاثير تبليغات و ابعاد برند ب 11
اميرعباس 

 شاكري
 هم اكنون راهنما "

16 
جهت نفوذ در  رانيا ينيبرند محصوالت فرش ماش يعوامل موثر بر ارتقا يبند تياولو

 ي )مورد مطالعه: صنعت فرش ماشيني منطقه كاشان(الملل نيب يبازارها
محسن عامري 

 اردستاني
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 علوم و تحقيقات )اصفهان(

 هم اكنون راهنما

 شناسايي شاخصهاي استراتژيك عملكردي انجمنهاي آماتوري علم نجوم ؟ 14
فاطمه سعيدي 

 پور
 هم اكنون راهنما پيام نور دليجان

11 
مورد مطالعه: شهرستان  -بررسي عوامل موثر بر حفظ و ارتقاي بافندگان فرش شيراز

 شيراز
شهدخت رحيم 

 پور
 هم اكنون راهنما نشگاه كاشاندا



 

6 

 

 بررسي ارزش ويژه برند جغرافياي فرش دست باف ايران و رتبه بندي آن ها 13
سيدمحمدمهدي 

 ميرزااميني
 هم اكنون راهنما دانشگاه كاشان

      

      

 زمان استاد دانشگاه دانشجو عنوان پايان نامه كارشناسي ديفر

 13شهريور  راهنما دانشگاه كاشان اقبليان UMLمدلسازي آن با تبيين  يك فروشگاه الكترونيك و  3

 13شهريور  " " لقمان UMLتبيين  يك پاساژ  الكترونيك و مدلسازي آن با  1

 13بهمن  " " ابوالفضل صنعتي UMLتبيين  يك مدرسه الكترونيك و مدلسازي آن با  6

4 
( و مطالعه تطبيقي كيف  e-Walletمدلسازي نرم افزار كاربردي كيف پول الكترونيك )

 پول الكترونيك بانك شهر )هميان( با برخي از محصوالت مشابه خارجي
 13بهمن  " " عليرضا قائيمان

11شهريور " " شهابيان Electronic Auctionsحراجي الكترونيك  1  

 

 

 :سوابق اجرایی 

 زمان شروع محل كار عنوان  مسئوليت اجرايي ديفر
زمان 

 پايان
 سطصدور  تو

ريزي انرژي ستاد مركزي كارشناس استراتژي و تكنولوژي در دفتر برنامه 3
 وزرات نيرو

  3631اسفند  3634خرداد  وزارت نيرو

 رياست دانشگاه تاكنون 14/1/3614 دانشگاه كاشان هيات علمي دانشگاه كاشان )پيماني سربازي( 1

 63/6/3611 63/1/3614 دانشگاه كاشان رياست گروه نظارت و ارزيابي عملكرد 6

 
 رياست دانشگاه

 رياست دانشگاه تاكنون 34/7/3611 دانشگاه كاشان سرپرست گروه آموزشي مديريت اجرايي دانشكده 4

 رياست دانشگاه تاكنون 7/31/3611 دانشگاه كاشان رياست دانشكده مديريت و اقتصاد 1

 

 

 

 

 :مهارتها 

 (دانشگاه تربيت مدرسورودی آزمون دكتری  TOEFL سطح انقبولی در امتحط مطلوب به زبان انگليسی )سلت -

 .زبان عربی تسلط نسبی بر -

  Arzesh 44،  (ANPو  AHPبرای اجرای روش ) SPSS   ،Super Decisions تخصصی تسلط نسبی بر نرم افزارهای -

 (جرای تكنيكهای اقتصاد مهندسیا)


