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 و تحصیالتی فردي مشخصات: 

  سیّد مصطفی حدّاديخانوادگي: نام و نام

                3846شناسنامه:  ۀشمار     نام پدر: سيّد محّمد

 30/6/1360تولّد: تاريخ   0383793114شماره ملي: 

  فرزند 2دارای  تأهل: متأهل وضعيت

 تحصيلي: مدرك

 (18.80رياضي و فيزيک )معدل:  ديپلم   

 (05/18مديريت صنعتي )معدل:  ليسانس 

 (34/18مديريت صنعتي ) سانسيل فوق 

 (17.34) دانشگاه تهران اتيو عمل ديتول تيريمد یدکتر 

 

 

  ها:و توانمندي ایمزابرخی 

 87در سال  يتهران، عالمه و آزاد اسالم یهادانشگاه تيريمد یشده آزمون دکتر رفتهيپذ

 1391در سال  یدر کشور مالز تيفيک تيريدر دوره مد رانيا یسازمان بهره ور يگدنينما

 دانشگاه امام صادق )ع( 79سال  تيريمد انيبرتر و کسب رتبه سوم دانشجو یدانشجو

 : خوبو عربي آشنايي با زبان انگليسي

 آشنايي مناسب با نرم افزارهای

 (MSProject, Primaveraکنترل پروژه )

 (Rational Roseطراحي فرآيند )
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 (SPSS, Lindo, QSBهای آماری و عملياتي )برنامه

 (Word, Access, Excel, PowerPointمجموعه آفيس  )

 

 

 تالیف: 

 يسازمان نيب یها یدر همکار اتيموفق عمل یساز کپارچهيمدل  ي: طراحیرساله دکتر 

 دانشگاه اثر کالرك کر یترجمه کتاب کاربردها 

  هي)نشر «ياجتماع نيسازمان تام ييدارو نگيهولد نيتام رهيعملکرد زنج يابيارز»مقاله 

 (تيريمد شهياند

 ی آماده سازی جهت چاپنام و نشان تجار تيريترجمه کتاب مد 

  همايش بين المللي «المياستان ا کارآفرينيموانع و مشکالت توسعه  نييتب»مقاله ،

 96کارآفريني دانشگاه پيام نور، بهار 

  يمطالعات منابع انسان هينشر« نفت يدر حراست شرکت مل یتمنديو رضا زشيانگ»مقاله 

 صنعت نفت

  رانيدر ا یتجار ريپذتوسعه یزبان گزارشگر یساز ادهينقشه راه پ يطراح»مقاله» 

  ز کسب و کار، ا یندهايفرآ يبازمهندس»و «  بحران تيريسامانه مد»تأليف کتاب آموزشي

 « تا عمل یتئور

 چند  یريمگيشعب بانک تجارت با استفاده از تصم یتهايريعملکرد مد يابيارز یارائه الگو

 96، فصلنامه مطالعات مديريت، تابستان ارهيمع

  علم،  یايدن ،يسازمان نيب یهايموفق در همکار یساز کپارچهيمدلISC بهار  ا،ياسترال

1392 
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 کسب و کار  تيريمد يجهان یکنفرانس روندها ران،يادغام و تملک در ا ینديفرا یچالشها

 1392در هند، تابستان 

 عناصر آميخته بازاريابي در جذب دانش آموزان و دانشجويان مجتمع فرهنگي  یرتبه بند

 96، مجله اقتصاد و مديريت، تابستان AH و  آموزشي سما خرم آباد به روش

  ،ابستان تاستراتژی بهينه بازيهای همکارانه در شبکه های غيرمتمرکز، مجله بهبود مديريت

95 

 عه کارکنان   ) مطال يبر تعهد سازمان رانيمد یتوانمند ساز رگذاريرابطه عوامل تاث يبررس

 استان لرستان ينفت یپخش فرآورده ها يشرکت مل یمورد

 :برخی از سوابق پژوهشی

 )پروژه تدوين برنامه راهبردی موسسه مالي و اعتباری صالحين )سمت: مدير گروه 

  پژوهشکده ايزايران )سمت: مدير طرح(تدوين برنامه جامع 

  سمت: مدير گروه(« ريزی نيروی انساني بانک صادرات طراحي سيستم برنامه»پروژه( 

 )تدوين برنامه راهبردی و عملياتي شرکت توسعه معادن کوثر )سمت: مدير طرح 

 )طرح توسعه نظام پايش راهبردی بنياد تعاون ناجا )سمت: مشاور طرح 

 بر رضايتمندی کارکنان حراست شرکت نفت )سمت: مدير طرح( بررسي عوامل موثر 

  :(مدير گروهپروژه تدوين برنامه پنج ساله جمعيت هالل احمر )سمت 

 شرکت سازه پي ريز )سمت: مدير طرح( استقرار نظام مديريت اقتصادی و سرمايه گذاری 

 ريزی منابع انساني دانشگاه ايالم )سمت: مدير گروه(پروژه برنامه 

 ه تدوين برنامه راهبردی بانک صادرات ايران )سمت: مدير گروه(پروژ 

 )تدوين برنامه راهبردی شرکت سازه پي ريز )سمت: مدير طرح 

 يابي سيستم فروش و بازاريابي کتاب اول )سمت: مدير گروه(طرح عارضه 
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  ريز )سمت: مدير طرح(تدوين طرح تجاری شرکت پيانجام تحقيقات بازار و 

 بازاريابي موسسه علوی )سمت: مدير طرح مطالعات گروه برزويه( تدوين برنامه 

 )پروژه تدوين برنامه راهبردی بانک ثامن )سمت: مدير گروه 

  سمت: مدير گروه(« طراحي مجدد ساختار )کالن و تفصيلي( بانک صادرات ايران»پروژه( 

  طرح(طرح مطالعاتي مديريت خروج از خدمت بازنشستگان در صنعت نفت )سمت: مدير 

 )طرح مطالعات تطبيقي صنعت بانکداری در جهان )سمت: مشاور بانک مسکن و مجری 

 )طراحي نظام آموزش مبتني بر شايستگي در موسسه کوثر )سمت: مدير گروه 

 بندی شعب بانک صادرات ايرانهمکاری با تيم بازمهندسي فرآيندهای درجه 

 ير گروه(پروژه تدوين طرح جامع گردشگری استان ايالم )سمت: مد 

 )پروژه بازمهندسي فرآيندهای سازمان امداد و نجات کشور )سمت: مدير گروه 

  اجرای آن )سمت: مدير گروه(« شناخت بازار عراق»و « شناخت بازار اندونزی»پروژه 

  مجری طرح(« روی توسعه صادرات استان ايالمشناسايي عوامل و موانع پيش»پروژه( 

 مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور )مدير گروه(های بروز فساد شناسايي زمينه 

 

 

 برخی از سوابق مشاوره اي: 

  ريزی و سازماندهيدر حوزه برنامه گسترش تجارت برنامشاور شرکت 

 ريزی و سازماندهيمشاور شرکت کوثر در حوزه برنامه 

 مشاور موسسه مسکن سازان بنياد تعاون ارتش در حوزه برنامه ريزی و سازماندهي 

  مشاور شرکت گسترش تجارت برنا در حوزه توسعه طرح تجاری 

 ناظر و مدير پروژه در موسسه مطالعات بين المللي انرژی 




