
 

 
1 

 بسمه تعالی
 مشخصات فردي  

  
                                            ........مهدي.... نام پدر:          . .....زرین نگار نام خانوادگی : .           ...محمدجعفر..نام :

 

                  .......تهران.......... محل صدور:            .....تهران.... محل تولد:......... 8531....تاریخ تولد: 

 

                                         ...پایان خدمت.. وضعیت نظام وظیفه:     .....  شیعه.... مذهب: .....  1188.. شماره شناسنامه:

 

 mohammadjafar.zarrinnegar@yahoo.com.آدرس ایمیل:           لمتاه.وضعیت تاهل:
                                                                        Mohammadjafar.zarrinnegar@ooj.ac.ir 

                                                                          

 سوابق تحصیلی 

 

 سال فارغ التحصیلی نام واحد آموزشی مقطع تحصیلی

 

 رشته تحصیلی
 

 معدل گرایش

 81 فیزیکریاضی  نظري 8511 شهیدمطهري دیپلم

 35/81 دولتی مدیریت  8511 دانشگاه تهران لیسانس

 15/81 منابع انسانی مدیریت دولتی 8511 دانشگاه تهران فوق لیسانس

 53/81 رفتارسازمانی مدیریت دولتی  8581 دانشگاه تربیت مدرس دکتري

 

 مهارت درزبان خارجی  

 

 توضیحات میزان تسلط زبان خارجی

 تافل دکتري دانشگاه تهران و MCHE داراي مدرک Advanced انگلیسی

 
  

 کارشناسی ارشد و کارشناسی(سوابق تدریس( 
  

 توضیحات نام درس /موسسهدانشگاه

 مقطع ارشد/گرایش منابع انسانی مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه تهران

بازمهندسی ساختارهاي  دانشگاه تهران

 سازمانهاي دولتی

 تحول مقطع ارشد/گرایش مدیریت

اخالق و احکام حرفه اي کسب و  دانشگاه خواجه نصیر

 کار

مقطع ارشد/گرایش مدیریت مالی و 

 مدیریت بازاریابی)روزانه(
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دانشگاه خواجه نصیر)زیر نظر و در محل 

 سازمان مدیریت صنعتی(

مقطع ارشد/گرایش مدیریت مالی و  مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 مدیریت بازاریابی

خواجه نصیر)زیر نظر و در محل دانشگاه 

 سازمان مدیریت صنعتی(

اخالق و احکام حرفه اي کسب و 

 کار

مقطع ارشد/گرایش مدیریت مالی و 

 مدیریت بازاریابی

مقطع ارشد/مدیریت صنعتی گرایش  مدیریت منابع انسانی پیشرفته موسسه آموزش عالی مولوي

 تحقیق در عملیات

 مقطع ارشد/گرایش بازاریابی مدیریت منابع انسانی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد الکترونیک

 مقطع ارشد/گرایش بازاریابی تئوریهاي مدیریت پیشرفته دانشگاه آزاد واحد الکترونیک

 مقطع ارشد/گرایش دولتی مدیریت بهره وري نیروي انسانی دانشگاه آزاد واحد الکترونیک

 مقطع ارشد/گرایش دولتی مدیریت مبانی سازمان و دانشگاه آزاد واحد الکترونیک

 گرایش مدیریت گمرک خط مشی گذاري دانشگاه علوم اقتصادي

 گرایش مدیریت گمرک مدیریت رفتار سازمانی خوارزمیدانشگاه 

 گرایش مدیریت گمرک خط مشی گذاري خوارزمیدانشگاه 

مدیریت عملکرد در سازمان هاي  موسسه آموزش عالی مولوي

 صنعتی

 مدیریت صنعتیدانشجویان 

 دانشجویان مدیریت دولتی و صنعتی منابع انسانیمدیریت  واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

 دانشجویان مدیریت دولتی و صنعتی جامعه شناسی سازمانها واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

 دانشجویان مدیریت دولتی مدیریت تحول سازمانی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

 دانشجویان مدیریت دولتی توسعه اقتصادي و برنامه ریزي واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

 دانشجویان مدیریت دولتی و صنعتی آمار و احتماالت واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی  واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

 سیستم ها

 دانشجویان مدیریت دولتی و صنعتی

 دانشجویان مدیریت دولتی مباحث ویژه واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

 دانشجویان مدیریت دولتی و صنعتی مبانی سازمان و مدیریت واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

 دانشجویان مدیریت دولتی و صنعتی مدیریت رفتار سازمانی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد

مبانی برنامه ریزي پیشرفت و  ل دانشگاه آزاد واحد تهران شما

 عدالت

 دانشجویان مدیریت دولتی و صنعتی

 گرایش علوم بانکی سازمان و مدیریتمبانی  خاتم دانشگاه

 گرایش حسابداري سازمان و مدیریتمبانی  خاتم دانشگاه

 گرایش علوم بانکی مدیریت منابع انسانی خاتم دانشگاه

 سال 1بمدت  8511از سال  منابع انسانی دانشگاه پیام نور

 سال 1بمدت  8511از سال  آمارواحتماالت دانشگاه پیام نور

 سال 1بمدت  8511از سال  زبان تخصصی دانشگاه پیام نور

پروژه درمقطع  81بیش از  پروژه دانشگاه پیام نور

 کارشناسی
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الکترونیک و رشته روابط عمومی  مدیریت استراتژیک 8واحد دانشگاه علمی کاربردي

 افکارسنجی

رشته طراحی چاپ/ گرافیک /  وکار کسب مهارتها / مدیریت 8واحد دانشگاه علمی کاربردي

 امورفرهنگی

 رشته مدیریت امور فرهنگی اصول سرپرستی 8واحد دانشگاه علمی کاربردي

رشته طراحی چاپ / گرافیک /  کارآفرینی 8واحد دانشگاه علمی کاربردي

 روابط عمومی

 رشته امور اداري مدیریت منابع انسانی شهرداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته مدیریت کسب و کار زبان تخصصی شهرداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

رشته حسابداري مالی / مدیریت  قوانین  / مدیریت کسب و کار شهرداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 امور فرهنگی

 رشته مدیریت کسب و کار کوچک و متوسط واحدهاي صنفی شهرداري تهران کاربردي دانشگاه علمی

 رشته مدیریت کسب و کار اصول سرپرستی شهرداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته امور اداري کارسنجی و تجزیه و تحلیل روشها شهرداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته امور اداري سرپرستی و مدیریت کارآمد شهرداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته حسابداري مالی زبان تخصصی استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته مدیریت کسب و کار مبانی سازمان و مدیریت استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته مدیریت کسب و کار احتماالتآمار و  استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته امور اداري مدیریت منابع انسانی استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 رشته امور اداري مدیریت رفتار سازمانی استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 حسابداري دولتی کارآفرینی استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 شوراي حل اختالف -رشته حقوق قوانین و مهارتهاي کسب و کار استانداري تهران کاربردي دانشگاه علمی

 رشته امور اداري فنون اداري استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

قوانین و مقررات وزارت و سازمان  استانداري تهران دانشگاه علمی کاربردي

 هاي تابعه
 رشته امور اداري

حسابرسی و -رشته حسابداري مدیریت منابع انسانی تحقیقات صنعتی کاربرديدانشگاه علمی 

 ،حسابداري دولتی وحسابداري مالی

 ،مدیریت بورس، حسابداري مالیاتی

 تیریمد يحرفه ا یکارشناس

 شیگرا نیتام رهیو زنج کیلجست

 يحرفه ا یکارشناس ،یبازرگان

 یکارشناس، کسب و کار تیریمد

 يحسابدار-يحسابدار يحرفه ا

 یصنعت داتیخدمات و تول

 رشته فناوري اطالعات اصول سرپرستی تحقیقات صنعتی دانشگاه علمی کاربردي

 شبک هاي کامپیوتري اصول سرپرستی تحقیقات صنعتی دانشگاه علمی کاربردي
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 انبارداري-بازرگانی کارآفرینی تحقیقات صنعتی دانشگاه علمی کاربردي

حسابداري دولتی /رشته حسابداري مهارتهاي مساله یابی و تصمیم گیري تحقیقات صنعتی دانشگاه علمی کاربردي

حسابداري /حسابداري مالی /

مالیاتی/مدیریت بورس/حسابداري 

خدمات و تولیدات 

صنعتی/حسابرسی/مدیریت 

لجستیک و زنجیره تامین گرایش 

 فن آوري اطالعاتبازرگانی/

رشته فن آوري اطالعات/شبکه هاي  اخالق حرفه اي تحقیقات صنعتی دانشگاه علمی کاربردي

 کامپیوتري

 رشته معماري داخلی مهارتها و قوانین کسب و کار 81واحد دانشگاه علمی کاربردي

 رشته حسابداري مالی مبانی سازمان و مدیریت 81واحد دانشگاه علمی کاربردي

 رشته حقوق ثبتی کارآفرینی 81واحد دانشگاه علمی کاربردي

 رشته مدیریت کسب و کار برنامه ریزي و طراحی کسب و کار 81واحد دانشگاه علمی کاربردي

 رشته بازاریابی آمار و احتماالت 81واحد دانشگاه علمی کاربردي

امور -رشته روابط عمومی مدیریت مراکز و سازمانهاي فرهنگی 88دانشگاه علمی کاربردي واحد

 رسانه/مدیریت امور فرهنگی

 کتابداري -رشته روابط عمومی فرهنگ عمومی 88علمی کاربردي واحد دانشگاه

 کتابداري -رشته روابط عمومی اصول سرپرستی 88دانشگاه علمی کاربردي واحد

 
 

 )سوابق تدریس) فراگیر ارشد پیام نور 

 

 توضیحات نام درس دانشگاه / موسسه

 ماهان
مبانی سازمان و 

 مدیریت
  MBAداوطلبان رشته

 ماهان
مبانی سازمان و 

 مدیریت
 داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی

 دوره هاي آنالین رشته مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ماهان

 دوره هاي آنالین رشته مدیریت دولتی مدیریت رفتار سازمانی ماهان

 ماهان
فرآیند خط مشی 

 گذاري
 دوره هاي آنالین رشته مدیریت دولتی

 گفتگوموسسه آموزش عالی 
مبانی سازمان و 

 مدیریت
 داوطلبان رشته مدیریت دولتی و صنعتی

 داوطلبان رشته دولتی و بازرگانی مدیریت رفتارسازمانی موسسه آموزش عالی گفتگو
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 داوطلبان رشته دولتی مدیریت منابع انسانی موسسه آموزش عالی گفتگو

 موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران
 فرآیند خط مشی

 گذاري
 داوطلبان رشته مدیریت دولتی

 

  دسوابق تدریس( وره هايMBA) 

 

 سطوح سازمانی شرکت کنندگان درس  نام

 تکنیک هاي خالقانه حل مسئله
کارشناسان، سرپرستان و 

 دوره( 5مدیران)

 اخالق حرفه اي
کارشناسان، سرپرستان و 

 دوره( 8مدیران)

 مدیریت تحول سازمانی
و  کارشناسان، سرپرستان

 مدیران

 مبانی سازمان و مدیریت
سرپرستان و کارشناسان، 

 دوره(1)مدیران

 منابع انسانی
سرپرستان و کارشناسان، 

 دوره( 3)مدیران

 رفتار سازمانی
سرپرستان و کارشناسان، 

 دوره(1)مدیران

 مبانی سازمان و مدیریت
سرپرستان و کارشناسان، 

 دوره( 5)مدیران

 منابع انسانی
سرپرستان و کارشناسان، 

 مدیران

 

  دسوابق تدریس(وره هايDBA) 

 

 سطوح سازمانی شرکت کنندگان درس  نام

 سرپرستان، رئوسا، مدیران مدیریت تحول سازمانی

 سرپرستان، رئوسا، مدیران منابع انسانیمدیریت 

 سرپرستان، رئوسا، مدیران مدیریت نوآوري

 سرپرستان و مدیران منابع انسانیمدیریت 
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 تالیف 

 

 انتشاراتنام  عنوان کتاب

 فرهنگی هنري دیباگران تهرانموسسه  مدیریت منابع انسانی

 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران مبانی سازمان و مدیریت

 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران اصول سرپرستی

 

 تولید محتوا 

 

 فراگیران عنوان دوره

3S دوره ویژه کارکنان آبفا و برق استان تهران 

بسته قابلیت هاي روساي 

 دفاتر مدیران
 و فاضالب استان تهران کارکنان آب

 کارکنان سازمانها مدیریت منابع انسانی

 کارکنان سازمانها مدیریت اثربخش جلسات

 مدیران ارشد مخابرات کشور مدیریت انگیزش

 

 

 مقاالت چاپ شده 
  

 نام  مجله عنوان

 مدیریت دولتی دانشگاه تهران شناسایی عوامل موثر درافرایش بهره وري بررسی و

 منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس رابطه بین اعتیاد به کار و ویژگی هاي رفتاريبررسی 

 مدیریت دولتی دانشگاه تهران واکاوي و تبیین تمدن سازمانی در سازمانهاي دولتی در ایران

 

 
 

 عضویت در انجمن ها 

 عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 

 عضو انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران 

 

 سایر 
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 استاد نمونه دانشگاه علمی کاربردي تحقیقات صنعتی ایران 

 کاربردي -طراح سواالت امتحانات کشوري دانشگاه جامع علمی 

 

 

 


