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تحصیلی   سوابق 
 

 لیسانس: مدیریت بازرگانی از دانشگاه شیراز  ✓

بررسی نگرش مدیران  »موضوع پایان نامه:  ، فوق لیسانس: مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ✓

 «دور ایران درمورد نحوه برخورد با تعارض بین زیر دستانشرکت مخابرات راه 

موضوع پایان  ،    کرمان- تهران    دکتری: مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری از دانشگاه علوم و تحقیقات ✓

مطالعه    نامه: مورد   ( وری  بهره  افزایش  راستای  در  انسانی  منابع  سازی   توانمند  مدل  »طراحی 

 فناوری اطالعات(«پژوهشگاه ارتباطات و 
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 کاری   سوابق 

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ✓

 : شرکت صا ایران  ✓

   89-71شرکت صنایع قطعات الکترونیك ایران  ✓

عضو ستاد    ،عضو هیئت مدیره، )ارتباطات سیار(معاون مالی و سرمایه گذاری، سرپرست صنعت بدون کارخانه  ✓

، سرمایه گذاری و مشارکت در تیم راه  الکترونیك معاونت علمی ریاست جمهوریراهبردی فناوری میکرو 

 اندازی شرکت ایرانسل.

   76-73شرکت صنایع الکترونیك شیراز  ✓

 ، مدیر بودجه و اعتبارات مدیر امومالی ✓

  79-76ایع الکترونیك ایران شرکت صن ✓

 ، مدیر حسابداری ه و اعتباراتجمدیر بود ✓

  83-79ایران شرکت صنایع مخابرات صا   ✓

 ، مدیر بودجه و اعتبارات، مدیر مالی   مدیر حسابداری صنعتی ✓

 سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح :  ✓

 97عضو کمیته توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر فضای مجازی طرح ریزی استراتژیك ✓

 نائب رئیس هیئت مدیره موسسه سپید ✓

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات: ✓

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  ستاد  ✓

 91مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ✓

 91فناوری و مدیریت پروژه ها مدیر کل  ✓

   سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی  ✓

 92-91 معاون توسعه مدیریت و امور منابع ✓

 92امور اجرائی  مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در  ✓

    اطات و فناوری اطالعاتپژوهشگاه ارتب  ✓

 98-92 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ✓

 93عضو کمیسیون دائمی هیات امنا   ✓

✓  

    شرکت ارتباطات زیر ساخت ✓
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 98-92 در زمینه مالی و سرمایه گذاری و رئیس هیئت مدیره  مشاور معاون وزیر ✓

 فضائی ایران پژوهشگاه  ✓

 98فضائی ایران هیات اجرائی منابع انسانی پژوهشگاه عضوکمیته  ✓

 بخش خصوصی :  ✓

   FTTXعضو تیم راه اندازی  شرکت ایرانیان نت موضوع فعالیت ✓

 گرفتن پروانه و راه اندازی آن ،ثبت شرکت     ،جذب سرمایه گذار ✓

 99نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران   ✓

 شورای اسالمی شهر تهران:  ✓

 93نماینده شورای اسالمی شهر تهران در هیاتهای حل اختالف مالیاتی استان تهران  ✓

 

 تقدریانمه 

تمام شده در شرکت  اخذ تقدیر نامه از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دلیل عملیاتی نمودن سامانه بهای  ✓

 صقا

 اخذ تقدیر نامه از مدیر عامل شرکت صا ایران به دلیل همکاری در تدوین برنامه راهبردی صا ایران  ✓

 اخذ تقدیر نامه از مدیر عامل شرکت صا ایران به دلیل همکاری در پایش برنامه راهبردی صا ایران  ✓

یل هم اندیشی در ارزیابی و بازنگری اسناد ملی  اخذ تقدیر نامه از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به دل ✓

 توسعه فناوریهای راهبردی کشور 

اخذ تقدیر نامه از معاون طرح و برنامه شرکت صا ایران به دلیل اخذ گزارش مقبول از سازمان حسابرسی در سال   ✓

1389 

 1387سابرسی در سال اخذ تقدیر نامه از معاون مالی شرکت صا ایران به دلیل اخذ گزارش مقبول از سازمان ح ✓

 1386اخذ تقدیر نامه از رئیس شورای عالی صا ایران به دلیل اخذ گزارش مقبول از سازمان حسابرسی در سال  ✓

 1387اخذ تقدیر نامه از معاون مالی شرکت صا ایران به دلیل اخذ گزارش مقبول از سازمان حسابرسی در سال  ✓

 ماعی جت ا   و   سیاسی   سوابق 

هشتمین   ✓ نمایندگی  یازدهمین  کاندیدای  فارسو  استان  از  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  شهرستان -دوره 

 فیروزآباد

 شهرستان تهران -کاندیدای نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از استان تهران  ✓

✓  
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 ه   رپوژه   و   ه   طرح 

 صنایع قطعات الکترونیك ایران طراحی و پیاده سازی سیستم بهای تمام شده در شرکت  ✓

 طراحی و پیاده سازی سیستم بودجه جامع در شرکت صنایع قطعات الکترونیك ایران  ✓

 طراحی و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مالی و اداری در شرکت صنایع قطعات الکترونیك ایران  ✓

 انطراحی و اجرای کدینگ حسابداری و قطعات در شرکت صنایع قطعات الکترونیك ایر ✓

 84بهینه سازی فرایند تامین با رویکرد شش سیگما   ✓

 طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در شرکت صنایع قطعات الکترونیك ایران  ✓

 مدیریت اجرایی پروژه های شبکه مخابرات روستایی در استان خوزستان   ✓

 مدیریت اجرایی پروژه های شبکه مخابرات روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد   ✓

 طراحی واجرای نظام انگیزشی برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ✓

 طراحی و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مالی و اداری در شرکت صنایع مخابرات صاایران  ✓

 تدریس   و   آموزشی   سوابق 

 سال درس محل تدریس 

75-79 مدیریت و حسابداری  دانشگاه آزاد اسالمی فیروزآباد  

79-81 حسابداری  دانشگاه آزاد اسالمی ورامین   

75-79 و مدیریت  حسابداری  دانشگاه پیام نور فیروزآباد   

75-79 و مدیریت  حسابداری دانشگاه پیام نور المرد   

75-79 مدیریت حسابداری و  دانشکده فنی شهید باهنر شیراز   

  80-81 حسابرسی و حسابداری  قوه قضاییه -موسسه پودمانی ولیعصر 

 98 اصول مدیریت   دانشگاه علم و فرهنگ  

   

   

          مقاالت 

  26فرهنگ و نقش آن در اقدامات مدیریت منابع انسانی : دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس سال ششم شماره  -1 ✓

 1388آذر و دی 
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کارایی در بازارهای در حال توسعه شواهد تجربی از بورس اوراق بهاء دار تهران : بررسیهای حسابداری و  -2 ✓

 1389زمستان  62شماره   17حسابرسی دانشگاه تهران علمی و پژوهشی دوره 

 1389خرداد سال   23مروری بر مفاهیم مدیریت مشارکتی : دوماهنامه علم مدیریت شماره -3 ✓

 اله نصیری, علی مالحسینی, سنجر سالجقه, ایوب شیخیروح  -4 ✓

✓ Impact of Empowering Communication Technology Practices on 
Service Performance in Information Technology Sector ،International 

Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT 
، 55 تا 45 ،صفحات 1397، 10 ،شماره  

 , علی مالحسینی, سنجر سالجقه, ایوب شیخیروح اله نصیری -5 ✓

✓  ،Review of the Individual and Organizational Factors Related to Human 

Resource Empowerment and Designing an Optimal Model to Promote 
Manifestations of Productivity  7 ،شماره،مجله بین المللی رهبری سازمانی  ، 

 رتجمه   و   اتلیف   ،   تدوین   د    مشارکت 

مدیریت برای مدیریت سازمانها مولف دارل کا ،ریگ بای مترجمان دکتر سعید صفری ، روح اله  ابزارهای  -1 ✓

 نصیری ،حسین سبزیان 

 مدیریت عملکرد :کتاب همراه مدیران مولف پام جونز مترجمان : دکتر سعید صفری ، روح اله نصیری -2 ✓

فری ، فرجام زارع ، روح اله نصیری  مترجمان : دکتر سعید ص   مدیریت عملکرد استراتژیك مولف برنارد مار -3 ✓

 ، حسین سبزیان پاپی 

 مدیریت و کنترل پروژه تالیف دکتر سعید صفری، روح اله نصیری، محمد ابراهیم راعی عزآبادی -4 ✓

مدیریت عملکرد و بهره وری در سازمانهای عمومی و غیر انتفاعی مولف اون ام برمن مترجمان دکتر سعید  -5 ✓

 حر حمیدیان صفری، روح اله نصیری ، س

تالیف: دکتر محمد علی فرقانی ، دکتر محمد کرم پور،    توسعه منابع انسانی با رویکرد شایستگی در سازمان-6 ✓

 روح اله نصیری 

 آموزشی   هی   دوره 

 green beltسیگما  6آموزش دوره  ✓

 ی جآموزش دوره تامین مالی خار  ✓

 سرمایه گذاری آموزش دوره های ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های  ✓

 BPآموزش دوره کامفار برای تهیه  ✓
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 آموزش دوره زبان انگلیسی تخصصی ✓

 GMDآموزش دوره   ✓

 1393آشنائی با قانون نظام آموزش کارکنان دولت  در سال  ✓

 ه   گواهینامه 

 1383اخذ گواهینامه حرفه ای شش سیگما از مجتمع دانشگاهی مدیریت دانشگاه مالك اشتر درسال  ✓

 1385یریت سرآمدی درسال اخذ گواهینامه مد  ✓

اخذ گواهینامه شرکت در کنفرانس ملی چالشها و راهکارهای مدیریت بنگاه اقتصادی پس از هدفمند سازی   ✓

 1389یارانه ها در سال 

 1390در سال BOTاخذ گواهینامه شرکت در همایش تامین منابع مالی بین المللی در پروژه های کالن  ✓

 2012اخذ گواهینامه ترجمه تخصصی زبان انگلیسی از انستیتو ایزایران در سال  ✓

 2012از انستیتو ایزایران در سال   TOP NOTCHاخذ گواهینامه   ✓

 1380قتصاد ایران در سال اخذ گواهینامه شرکت در همایش چشم انداز ا ✓

 ه   کمیته   د   عضویت 

 1388عضو ستاد فناوری میکرو الکترونیك معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  ✓

 1386عضو کمیته مرکزی نظام مشارکت صقا ایران در سال  ✓

 1387رئیس کمیته مالی و سرمایه گذاری صقا ایران در سال  ✓

 1385پایش و پویش استراتژی شرک صقا ایران در سال   رئیس کمیته مالی و سرمایه گذاری در ✓

 1388رئیس کمیته منابع مالی و نقدینگی و مصارف صقا ایران در سال  ✓

 90عضو کمیته بررسی منابع و مدیریت نقدینگی صا ایران در سال  ✓

 1383عضو کمیته وام مسکن شرکت صقا ایران در سال  ✓

 1393ت ارتباطات و فناوری اطالعات سال عضوء کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه تحقیقا ✓

 1393عضوء کمیته سفرهای خارجی پژو هشگران و اعضای هیات علمی در پژوهشگاه ارتباطات سال  ✓

 1391عضوء شورای پژوهش و فناوری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی سال  ✓

 1391رادیویی سال عضوء شورای فرهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  ✓

 1391نماینده معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در کمیته در امد سال  ✓

 1391رئیس کمیته نظارت بر آزمون استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی سال   ✓

 1391نظیم مقررات سال مجری پروژه تدوین برنامه راهبردی و توسعه سازمان الکترونیکی سازمان ت ✓

 1391رئیس کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کمیسیون تحول سازمان تنظیم مقررات سال  ✓
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 1391عضوء و نائب رئیس کمیسیون تحول اداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی سال  ✓

 1391باطات رادیوئی سال عضوء کمیته اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تنظیم مقررات و ارت ✓

 1391رئیس کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان سازمان تنظیم مقررات سال  ✓

 1393رئیس هیات مدیره صندوق پس انداز و وام کارکنان پژوهشگاه ارتباطات سال  ✓

 1393عضوء و رئیس کمیسیون معامالت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات سال  ✓

 1393گاه ارتباطات و فناوری اطالعات سال عضوء هیات رئیسه پژوهش ✓

 1393رئیس هیات اجرائی منابع انسانی پژوهشگاه ارتباطات سال  ✓

 1393نائب رئیس کمیته تحول اداری پژوهشگاه ارتباطات  ✓

 1392رئیس کمیته راهبری مدیریت استراتژیك سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی سال  ✓

 ارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی سال عضوء کمیته ارزیابی عملکرد ک ✓

 1393عضو کارگروه توسعه خدمات الکترونیك پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات سال  ✓

 1393عضو کمیته اجرائی همایش داده های عظیم در مرکز تحقیقات مخابرات ایران سال  ✓

 1393ی تجارب برتر مدیریت عملکرد سال عضو شورای سیاستگذاری پنجمین همایش و اولین جشنواره مل  ✓

صصی   مجامع   د   عضویت  تخ
 

 عضو انجمن حسابداری ایران  ✓

 


