باسمه تعالی
رزومـه
 .1مشخصات فردي
نام :عليرضا
نام خانوادگي :شيرواني
مرتبه علمي  :دانشيار رشته مدیریت دولتي
تاریخ تولد1348:
محل تولد :اصفهان
شماره تماس0913 -115 -5726 :
پست الکترونيکيBaleAndisheh@hotmail.com :
 .2وضعيت تحصيلي
تاريخ اخذ

نوع مدرك

رشته تحصيلي

تاريخ شروع

فوق ليسانس

مدیریت دولتي
(گرایش مدیریت منابع انساني)

1372

1375

دكتري تخصصي
)(PH.D

مدیریت دولتي
(گرایش تصميمگيري و
خط مشيگذاري دولتي)

(1376ورودي رتبه اول دكتري در
آزمون مدیریت دولتي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران)

1382

نمره

معدل

مدرك

پايان نامه

17/77
(فارغ التحصيل
رتبه اول)
16/38
بدون احتساب
20واحد پایان نامه

18/22

19/25

عنوان پايان نامه
امکان بکارگيري شيوه
مدیریت بر مبناي هدف
)(MBOدر شركت
سهامي ذوب آهن اصفهان
بررسي تأثير عملکرد
سازمانهاي بخش دولتي بر
سرمایه اجتماعي

 .3عنوان كتابهاي ترجمه و تأليف شده :
رديف

عنوان كتاب

تأليف

1

سرمايه اجتماعي (مفاهيم ،نظريهها و كاربردها)
دكتر سيد مهدي الواني ـ دكتر عليرضا شيرواني

×

2

بررسي مسائل سازمان و مديريت (با رويكرد مشاوره و سيستمها)
دكتر سيد مهدي الواني ـ دكتر عليرضا شيرواني ـ مریم فالح

×

3

فرآيند اعتماد در سازمانها
دكتر عليرضا شيرواني ـ دكتر منصور حقيقتيان

4

نقش موسسات فرهنگي و هنري در توسعه فرهنگي كشور
دكتر عليرضا شيرواني

5

مديريت و رهبري در قرن بيست و يكم
دكتر عليرضا شيرواني ـ دكتر شادي ابراهيمي مهرباني

6

مديريت منابع انساني و WEB 2.0
دكتر عليرضا شيرواني ـ محمدرضا باقري

7

مديريت عملكرد

8

حكمراني و مديريت دولتي

ناشر

سال

ترجمه

انتشارات ماني

1385

×

انتشارات نقش خورشيد

1386

×

انتشارات نقش خورشيد

1387

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان

1388

انتشارات پویش اندیشه

1390

انتشارات پویش اندیشه

1390

انتشارات پویش اندیشه

1390

انتشارات پویش اندیشه

1393

×
×
×

دكتر عليرضا شيرواني ـ الهام موسوي
دكتر سید مهدی الوانی ـ دكتر علیرضا شیروانی ـ دكتر علیرضا ذاكراصفهانی

1

×

 .4عنوان كتابهاي زير چاپ:
رديف

عنوان كتاب

1

مديريت كوروش كبير

2

مربيگري در سازمان ها

تأليف

ترجمه

×
×

 .5عنوان طرح پژوهشي:
عنوان طرح

سازمان مربوطه

سال

تدوین برنامه استراتژیک براي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات اصفهان

1388

تدوین برنامه استراتژیک براي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجن

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بروجن

1388 -1389

«بررسي عوامل موثر بر جذب جوانان  18-28سال استان اصفهان جهت فراگيري
آموزشهاي فني و حرفهاي و ارائه راهکارهاي بهبود در جذب آنها»

اداره كل آموزش
فني و حرفهاي استان اصفهان

1385-1387

بررسي راهکارهاي استقرار سيستم مدیریت تحول بر اساس مراحل هشتگانه جان
پي كاتر در شركت گاز استان اصفهان

شركت گاز

1390-1391

نقش مهارت هاي تکميلي مدیران بر پرورش بازیگران نوع  Aدر شركت گاز استان
اصفهان

شركت گاز

1392-1393

اولویت بندي اهداف و شاخص هاي استراتژیک بر اساس كارت امتيازي متوازن در
شركت گاز استان اصفهان

شركت گاز

1392-1393

بررسي ميزان همسویي بين ساختار و استراتژي شركت گاز اصفهان و ارائه
راهکارهاي مناسب به منظور تحقق اهداف سازماني

شركت گاز

1392

تجزیه و تحليل الزامات اجرایي نظام جانشين پروري مدیریتي در شركت گاز استان
چهارمحال و بختياري

شركت گاز

1391

2

 .6سوابق اجرائي
حوزه مسئوليت

سمت

سال

آموزشي

 دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان مدیر گروه كارآفریني – بين الملل و كارآفریني آموزش عالي مقطع دكتري و كارشناسي ارشدمدیریت دولتي (گرایش تحول ،سيستم هاي اطالعاتي و مالي) دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان
 مدیر گروه دكتري مدیریت دولتي دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات اصفهان مدیر گروه كارشناسي ارشد مدیریت دولتي و  MBAدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقاتاصفهان
 مدیر مسؤول موسس ه آموزش و مشاوره مدیریت بال اندیشه سپاهان (اولين موسسه داراي مجوزاز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني ریاست جمهوري و دفتر منابع انساني و تحول اداري
استانداري اصفهان در حوزه آموزش كاركنان و مدیران بخش دولتي به شماره )1803/123
 مدیرعامل انجمن موسسات فرهنگي و هنري استان اصفهانمدیر گروه كارشناسي ارشد و كارشناسي رشته مدیریت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان -عضو كميته موارد خاص دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان

1387-1397

1390-1392
1382-1387
1387-1389

پژوهشي

 عضو شوراي پژوهشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهانعضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقانعضو شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان عضو شوراي تحصيالت تکيملي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اصفهان -رئيس كميتههاي آموزش و پژوهش انجمن موسسات فرهنگي و هنري استان اصفهان

1392-1393
1382-1389
1380-1389
1388-1392
1392-1393

دبير علمي همایش ملي «نقش موسسات فرهنگي و هنري در توسعه فرهنگي كشور» دبير علمي همایش ملي «چالشهاي مدیریت در سازمانهاي ایراني» دبير علمي همایش منطقهاي «نقش مدیریت اسالمي در اتحاد ملي و انسجام اسالمي» دبير علمي همایش علمي منطقه اي مدیریت استراتژیک منابع انساني با رویکرد همت مضاعف و كار مضاعف عضو پيوسته انجمن علوم مدیریت ایران عضو هيأت مدیره انجمن موسسات فرهنگي و هنري استان اصفهان دبير علمي چهارمين همایش ملي «نقش موسسات فرهنگي و هنري در توسعه فرهنگي كشور» دبير علمي همایش منطقه اي «مدیریت بحران» دبير علمي همایش منطقه اي «نقش آینده پژوهشي در مدیریت دولتي» دبير علمي همایش منطقه اي «راهکارهاي ایجاد سازمان هاي یاددهنده» دبير علمي همایش «ارزیابي عملکرد واحدهاي آموزشي» دبير علمي همایش منطقه اي «حاكميت مطلوب و مدیریت دولتي» دبير علمي همایش «نقش اخالق در پيشگيري از اعتياد» دبير علمي همایش «مدیریت جهادي :مدیریت مبتني بر اخالقيات» دبير علمي همایش «به سوي تمدن سازماني :تدبيري مکمل براي تعالي سازماني» -دبير علمي همایش« :مدیریت راهبردي منابع انساني با تأكيد بر ویژگي هاي نسل جوان»

1386
1389
1386
1389
1388-1389
1387-1392
1391
1389
1390
1390
1391
1391
1392
1393
1393
1396

فرهنگي و
پژوهشي

3

1394-1397
1389-1394
1389-1392
1383-1397

 .7سوابق و فعاليتهاي پژوهشي:

الف :ارائه و چاپ مقاله در مجموعه مقاالت و سخنراني در همایشها ،سمينارها و كنفرانسهاي (ملي و بينالمللي)
رديف

نوع همايش و عنوان همايش

عنوان مقاله و نويسندگان

محل

.1

دومين كنفرانس بين المللي مدیریت،
حسابداري و حسابرسي پویا

ارزیابي عملکرد مدیران در سازمان دولتي
(مورد مطالعه :مدیران و معاونان بانک
كشاروزي استان فارس)
ندا لطفي ـ عليرضا شيرواني

تهران ـ دانشگاه
خوارزمي

بررسي رابطه بين اقتصاد مقاومتي با مدیریت
دانش (مورد مطالعه:كاركنان بانک قرض
الحسنه مهر ایران)
علي غيبي پور ـ عليرضا شيرواني

مالیر  -دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مالیر

بررسي سيستم مدیریت ارتباط با مشتري در
شعبات بانک قرض الحسنه مهر ایران در
شهركرد
علي غيبي پور ـ عليرضا شيرواني

مالیر  -دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مالیر

1396

بررسي شهرسازي اكولوژیکي و استفاده از
اصول توسعه پایدار شهري
مهرتاش اسکندري ـ عليرضا شيرواني

هران  -دبيرخانه دایمي
كنفرانس

1396

بررسي رابطه قواعد سيزده گانه رهبري خوب و
سومين كنفرانس بين المللي
تعهد سازماني كاركنان مطالعه موردي :بانک
شيراز  -موسسه آموزشي
اقتصاد،مدیریت،حسابداري با رویکرد
قرض الحسنه مهر ایران استان چهارمحال و
مدیران خبره نارون
ارزش آفریني
بختياري
علي غيبي پور ـ عليرضا شيرواني

1395

.2

اولين همایش حسابداري،مدیریت و
اقتصاد با رویکرد پویایي اقتصاد ملي

.3

اولين همایش حسابداري،مدیریت و
اقتصاد با رویکرد پویایي اقتصاد ملي

.4

پنجمين كنگره بين المللي عمران،
معماري و توسعه شهري

.5

.6

بررسي اثر واسطهاي جو اخالقي در عدالت
سازماني و فرسودگي شغلي
سومين كنفرانس بين المللي مدیریت
(مطالعه موردي :سازمان صدا و سيماي استان
و علوم انساني
چهارمحال و بختياري)

پاریس  -فرانسه

تاريخ

 4خردادماه1396

1396

 23آذرماه1395

عليرضا شيرواني ـ راضيه خليليان

.7

سومين كنفرانس بين المللي مدیریت
و علوم انساني

.8

دومين همایش ملي پژوهش هاي
مدیریت و علوم انساني

.9

پنجمين كنفلرانس ملي مدیریت،
اقتصاد و حسابداري

بررسي رابطه بين تدوین اهداف روشن و
هوشمندانه منابع انساني با حفظ نخبگان
(مورد مطالعه  :شركت مخابرات استان اصفهان)
عليرضا شيرواني ـ مينا چمالنيان

بررسي رابطه تکنيک هاي مدیریت نمایش و
عملکرد و كيفيت تصميمات مدیران و ارائه راه
كارهاي آن (مطالعه موردي شركت توزیع برق
شهرستان اصفهان)

پاریس  -فرانسه

دانشگاه تهران

 23آذرماه1395

 25آذرماه 1395

عليرضا شيرواني ـ بهنام بهنام پور

ارزیابي ميزان مطلوبيت داده و ستاده و تأثير
آن بر عملکرد اداره كل حمل و نقل و پایانه
هاي استان چهارمحال و بختياري

دانشگاه فني و حرفه اي
استان آذربایجان شرقي

 29مهرماه

عليرضا شيرواني ـ حسين مالکي

بررسي ميزان توازن بين كار و زندگي مدیران
پنجمين كنفرانس بين المللي
.10
شهرداري شهر اصفهان
پژوهش هاي نوین در مدیریت ،اقتصاد
4

سن پترزبورگ ـ روسيه  7مردادماه 1395

و حسابداري

و ارائه راهکارهایي براي بهبود توازن
عليرضا شيرواني ـ محمدرضا بركت ـ ارسالن جال

شناسایي عوامل تشکيل دهنده الگوي مدیریت
چهارمين كنفرانس بين المللي
ایراني بر مبناي آموزه هاي فرهنگي كوروش
 .11پژوهش هاي نوین در مدیریت ،اقتصاد
كبير
و حسابداري

برلين ـ آلمان

 19تيرماه 1395

دكتر عنایت اله آقایي ـ دكتر عليرضا شيرواني

بررسي موانع استقرار سازمانهاي مبتني بر
توانمندي و ارائه راه كارهایي براي ایجاد آن
چهارمين كنفرانس بين المللي
پژوهش هاي نوین در مدیریت ،اقتصاد (مطالعه موردي در سازمانهاي بخش دولتي
.12
شهركرد)
و حسابداري

برلين ـ آلمان

 19تيرماه 1395

دكتر عليرضا شيرواني ـ دكتر زهره اسماعيل زاده ـ
پرستو احمدي

چهارمين كنفرانس بين المللي
 .13پژوهش هاي نوین در مدیریت ،اقتصاد
و حسابداري

بررسي رابطه ميزان استقرار سازمان رویایي
توسط مدیران با تعهد سازماني و عملکرد
كاركنان
(مورد مطالعه :شركت برق شهر اصفهان)

برلين ـ آلمان

 19تيرماه 1395

دكتر عليرضا شيرواني ـ محبوبه فخري

.14

كنفرانس بين الملي مدیریت نوین
درافق 1404

تحليل تأثير مولفه هاي فرهنگي (سبک
برقراري ارتباط سبک اعتماد سبک مخالف
ورزیدن) بر اساس مدل ميربر عملکرد سازماني
بر اساس كارت امتيازي متوازن

دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران

 5و  6خردادماه
1395

دكتر عليرضا شيرواني ـ بهروز قاسمي

.15

The Survey of organizational capcity
component and its effects on the
organizations performance
International conferene on
(case Study: of Public Organisations Management & Social Science
)in Isfahan city
دكتر عليرضا شيرواني ـ محمدرضا بركت

UAE – UAE

.16

Identify The Types of Followers
اولين كنفرانس بين المللي مدیریت(Staff) and Followers (Staff) Training ،
Strategies Case Study: Isfahan
اقتصاد و علوم انساني
Municipality
دكتر عليرضا شيرواني ـ محمدرضا امامي

دبي .امارات

.17

اولين كنفرانس بين المللي مدیریت،
اقتصاد و علوم انساني

Strategies of Training Instrutive
Leaders Based on Tichy Model Case
Study: Isfahan Municipality
دكتر عليرضا شيرواني

.18

كنفرانس بين المللي علوم انساني،
روانشناسي و علوم اجتماعي

.19

سومين كنفرانس بين المللي مدیریت
و حسابداري

.20

كنفرانس بين المللي مدیریت ،اقتصاد
و سامانه هاي مالي

دولت الکترونيک در ایران :تبيين نقش
متغيرهاي سياسي ،اجتماعي ،سازماني و فن
آوري در پياده سازي دولت الکترونيک و
ارزیابي تحقق آن بر اساس مدل سازماني دكتر

دبي .امارات

تهران

10 March
2016

 10آذرماه 94

 10آذرماه 94

 27آبان ماه 94

عليرضا شيرواني ـ محمدرضا رضایي

بررسي دالیل اشتباه و تدوین استراتژي هاي
یادگيري از اشتباه (مطالعه موردي :شركت
فوالد مباركه)

تهران

 30مهرماه 94

دكتر عليرضا شيرواني ـ عباس علي بهزادي پور

گونهشناسي استعدادها در سازمانهاي
فرهنگيدكتر عليرضا شيرواني ـ سيد حميدرضا
ميرطاووسي ـایرج سلطاني ـ عبداله هادي وینچه

5

تهران

1394

.21

.22

كنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد
كسب و كار

بررسي رابطه بين قواعد سيزده گانه
رهبري خوب با عملکرد كاركنان

تهران

1394

دكتر عليرضا شيرواني ـ علي غيبي پور

بررسي ميزان دوبعدصميميت وشایستگي
دومين همایش بين المللي مدیریت و درميان مدیران بخش دولتي اصفهان و ارتباط
فرهنگ توسعه
آن بابرداشت مثبت ومنفي كاركنان

تهران

1394

دكتر عليرضا شيرواني ـ ليال قهرماني

.23

كنفرانس ملي اقيانوس مدیریت

.24

همایش بين المللي مدیریت

.25

همایش بين المللي مدیریت

بررسي ژرفاي یادگيري در شركت توزیع برق
اصفهان و ارائه ي راهکارهایي براي بهبود آن

تهران

1394

دكتر عليرضا شيرواني ـ علي بصيرت

مدیریت عملکرد در سطح تيم و شناسایي
وتبيين ابعاد ،مولفه ها و شاخص هاي
عملکردي
دكتر عليرضا شيرواني ـ ایرج سلطاني
كرم خليلي ـ مهدي نفر

موسسه سفيران فرهنگي
مبين تهران

موانع و راهکارهاي استقرار شهر الکترونيک
درخوزستان

موسسه سفيران فرهنگي
مبين تهران
دكتر عليرضا شيرواني ـ سيد ابراهيم ساداتي ـ مراد

 1آذرماه 1393

 1آذرماه 1393

شمسي

اولين كنفرانس بين المللي مدیریت در
قرن 21
.26

كاربرد مدیریت عملکرد اورایز در توسعه
كاركنان
(مطالعه موردي:شركت پيشرو دیزل آسيا)
دكتر عليرضا شيرواني ـ رویا شریعتي

.27

الگوي بهبود و توسعه خالقيت و نوآوري در
اولين كنفرانس ملي جایگاه مدیریت و
كاركنان بر اساس مدیریت عملکرد )(ORISE
حسابداري در دنياي نوین

موسسه مدیران ایده
پرداز پایتخت ویرا
تهران
علي آباد كتول

 17مرداد 1393

 29مرداد 1393

دكتر عليرضا شيرواني ـ رویا شریعتي

ششمين كنفرانس بين المللي
.28
مدیریت ،كارآفریني و توسعه اقتصادي
.29

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،
مدیریت ،حسابداري و علوم اجتماعي

.30

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،
مدیریت ،حسابداري و علوم اجتماعي
4th International conference

اثرات مثبت گفتمان در سازمان

قم

بررسي ارتباط و نقش كارآفریني با موضوع
فناوري اطالعات

رشت

دكتر عليرضا شيرواني ـ اعظم خبوشاني

بررسي رابطه و نقشه كارآفریني سازماني با
سرمایه اجتماعي

رشت

دكتر عليرضا شيرواني ـ اعظم خبوشاني
Intellectual Capital Measurment in
Borojerd Exir Pharmaceutical
Company
دكتر عليرضا شيرواني ـ علي صفري ـ
امين نوریزدان

Gave Zang, Zanjan,
Iran

INDIA

.31

on Intellectual capital
management

.32

4th International confrence

The Exploring of talent orinted
succession planning In Iran’s Islamic
Azad University
دكتر عليرضا شيرواني

.33

ICKMKE 2010: International
Conference on Knowledge
Management and Knowledge
Economy

Exploring the Application of
Knowledge Management Factors in
Esfahan University’s Medical
College
دكتر عليرضا شيرواني

6

 25مرداد1393
 31خردادماه
1393
 31خردادماه
1393

October
3-4,2012

19-20

Paris,France

February

2010

June 28-30,

2010

.34

نخستين كنفرانس ملي توسعه
مدیریت پولي و بانکي

بررسي كاهش نرخ سود تسهيالت بانکي و نقش
آن در سرمایه گذاري بخش خصوصي در ایران
طي سالهاي 1380-90

تهران

 9بهمن ماه 1392

دكتر عليرضا شيرواني ـ محمد عقبائي جزني

بررسي ارتباط عوامل موفقيت مدیریت دانش
بر افزایش خالقيت و یادگيري سازماني
كنفرانس بين المللي مدیریت ،چالشها
(مطالعه موردي سازمان نظام مهندسي
و راهکارها
.35
كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربایجان
غربي)

شيراز

 5دي ماه 1392

دكتر عليرضا شيرواني

بحران جهاني استعداد و مسووليت مشترک
دولت ها و بخش خصوصي

.36

چهارمين كنفرانس مدیریت اجرایي

.37

اولين كنفرانس ملي تحقيق و توسعه
در هزاره سوم

.38

چهارمين همایش ملي نقش و جایگاه
موسسات فرهنگي و هنري در توسعه
فرهنگي كشور

.39

نقش فرهنگ سازماني در كارآفریني سازماني
چهارمين همایش ملي نقش و جایگاه
(مطالعه موردي  :دانشگاه آزاد اسالمي واحد
موسسات فرهنگي و هنري در توسعه
تهران شمال)
فرهنگي كشور

.40

چهارمين همایش ملي نقش و جایگاه
موسسات فرهنگي و هنري در توسعه
فرهنگي كشور

.41

چهارمين همایش ملي نقش و جایگاه
موسسات فرهنگي و هنري در توسعه
فرهنگي كشور

.42

اولين كنفرانس ملي حسابداري و
مدیریت

دكتر عليرضا شيرواني ـ محمود اسعدي.
نسرین شفيعي

بررسي عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت
كاركنان شركت پاالیش گاز ایالم

سالن همایش هاي هتل
المپيک

علي آباد كتول

دكتر عليرضا شيرواني ـ فرهمند سليماني

مدیریت در محدودیت یک اصل محوري در
اثربخشي موسسات فرهنگي و هنري

تاالر فرشچيان

آبان ماه 1392

 22آبان ماه
1392
اردیبهشت ماه 92

دكتر عليرضا شيرواني

تاالر فرشچيان

اردیبهشت ماه 92

دكتر عليرضا شيرواني ـ محمود عزیزي

نقش موسسات فرهنگي هنري در ارتقاي
فرهنگ عمومي شهروندان

تاالر فرشچيان

اردیبهشت ماه 92

دكتر عليرضا شيرواني ـ زهرا بهبهاني

الگوي بهبود و توسعه خالقيت و نوآوري در
كاركنان بر اساس مدیریت عملکرد اورایز

تاالر فرشچيان

اردیبهشت ماه 92

دكتر عليرضا شيرواني ـ رویا شریعتي ـ ایرج سلطاني

بررسي نقش مدیریت بحران و تأثير آن بر سالمت
جسمي و روحي ـ رواني كاركنان بر اساس مدل
ميتراف (مطالعه موردي :جمعيت هالل احمر استان
فارس) دكتر عليرضا شيرواني ـ ماشاء اله وليخاني ـ

موسسه بين المللي
آموزشي و پژوهشي
خوارزمي صفاشهر

شهریور 1392

مرضيه یعقوبي

.43

بررسي عوامل سازماني موثر در تقویت خالقيت
دومين كنفرانس بين المللي مدیریت،
كاركنان فوالد مباركه
كارآفریني و توسعه اقتصادي
دكتر عليرضا شيرواني ـ محمد اسماعيل انصاري
محمدرضا نصوحي

قم موسسه آموزشي ـ
تحقيقاتي نورباران
اندیشه

شهریور 1392

.44

دوازدهمين كنفرانس بين المللي
مدیریت

ارائه مدل هوش معنوي كاركنان
تهران
22آبان ماه1393
(پرسنل درماني بيمارستان شهيد فياض بخش)
دانشگاه صنعتي شریف

.45

یازدهمين كنفرانس بين المللي
مدیریت

بررسي عوامل درون سازماني موثر بر كارآفریني
روزمره در سازمان ها بر اساس مدل
زامپتاكيس

عليرضا شيرواني ـ مژگان اصغري ـ مهدي نفر

7

تهران
دانشگاه صنعتي شریف

آذرماه 1392

عليرضا شيرواني ـ مژگان اصغري ـ مهدي نفر

.46

بيست و یکمين همایش هماهنگي
ارگانهاي دریایي كشور
با شعار «توسعه پایدار ،نقش ارگانهاي
دریایي كشور»

.47

همایش ملي پدافند غير عامل در
بخش كشاورزي

.48

كنفرانس منطقه اي سيرد

-

كيفيت زندگي كاري
دكتر عليرضا شيرواني ـ ماهرخ لطف الهي و فرهاد
حقيقي مياوقي

تحليلي بر نقش ابعاد هوش سازماني در افزایش
سطح عملکرد كاركنان در شركت توزیع برق
استان اصفهان

رامسر
هتل آزادي

جزیره قشم

تهران

 24و 25
اردیبهشت ماه
1392

 30آبان ماه 92

1391

دكتر عليرضا شيرواني ـ مجتبي باقي

.49

بررسي و ميزان رابطه عملکرد شعب تأمين
اجتماعي بر مدیریت كيفيت جامع بر اساس
تهران
نهمين كنفرانس بين المللي مدیریت مدل گاروین (مطالعه موردي كليه شعب تأمين
دانشگاه صنعتي شریف
اجتماعي استان اصفهان)

آذر ماه 1390

دكتر عليرضا شيرواني ـ اردشير شيران

.50

نهمين كنفرانس بين المللي مدیریت

.51

نهمين كنفرانس بين المللي مدیریت

.52

هشتمين كنفرانس بين المللي
مدیریت

.53

هشتمين كنفرانس بين المللي
مدیریت

موانع طراحي سازمان خالق در
سازمان هاي ایراني
دكتر عليرضا شيرواني ـ سيمين عليپور

رهبري تحول آفرین یک اصل محوري براي
دستيابي به نوآوري سازماني
دكتر عليرضا شيرواني ـ الهام معمار منتظرین

تهران
دانشگاه صنعتي شریف
تهران
دانشگاه صنعتي شریف

بررسي عوامل روانشناختي درتصميمگيري
تهران
استراتژیک مدیران ارشد بخش دولتي بر اساس
دانشگاه صنعتي شریف
سبک شناختي یونگ

آذر ماه 1390

آذر ماه 1390

آذر ماه 1389

دكتر عليرضا شيرواني ـ زهرا مرداني

 .54هفتمين كنفرانس بين المللي مدیریت

بررسي تأثير روابط مبتني بر اعتمادپذیري بر
كيفيت خدمات در سازمانهاي بخش دولتي
بررسي عوامل موثر بر جذب جوانان
 18-28سال استان اصفهان
جهت فراگيري آموزشهاي فني و حرفهاي و
ارائه راهکارهاي بهبود در جذب آنها

تهران
دانشگاه صنعتي شریف
تهران
دانشگاه صنعتي شریف

آذر ماه 1389

آذر ماه 1388

دكتر عليرضا شيرواني

بررسي ارزیابي عملکرد شركت  R.T.Cبر
اساس مدل كارت امتيازي متوازن و ارائه راه
 .55ششمين كنفرانس بين المللي مدیریت
كارهاي تدوین نقشه استراتژي

تهران
سالن همایشهاي رازي

آذر ماه 1387

دكتر عليرضا شيرواني ـ الهام موسوي

بررسي تأثير بکارگيري رویکرد مدیریت دولتي
نوین ،مطابق با نظریه سازمان همکاريهاي
تهران
 .56ششمين كنفرانس بين المللي مدیریت اقتصادي و توسعه ) (OECDدر سازمانهاي
سالن همایشهاي رازي
دولتي و ارائه راهكارهاي پيادهسازي آن

آذر ماه 1387

دكتر عليرضا شيرواني ـ شادي ابراهيمي

.57

پنجمين كنفرانس بينالمللي مدیریت

راهکارهاي حركت از مدیریت دولتي نوین
)(NPMبه طرف حکمراني خوب
8

تهران
سالن همایشهاي

آذرماه 1386

دكتر عليرضا شيرواني

.58

بررسي ارتباط ميان انواع استراتژي هاي انجام
مسئوليت اجتماعي با ساختار سازماني در
پنجمين كنفرانس بينالمللي مدیریت
سازمان هاي بخش دولتي شهر اصفهان
دكتر عليرضا شيرواني ـ مهدي كارنامي

اجالس
تهران
سالن همایشهاي
اجالس

آذرماه 1386

 .59چهارمين كنفرانس بينالمللي مدیریت

تأثير بروكراسي حرفهاي بر كيفيت ارائه
خدمات در بيمارستانهاي دولتي

تهران
سالن همایشهاي اجالس

آذرماه 1385

همایش منطقه اي امداد نجات و چشم
.60
اندازهاي علمي

راهکارهاي ایجاد سازمان هاي بحران ستيز

منطقه اي

1383

تهران سالن همایشهاي
اجالس

آذرماه 1384

.61

سومين كنفرانس بينالمللي مدیریت

بررسي تأثير استراتژي تنوع محصول بر
ساختار سازماني
دكتر عليرضا شيرواني ـ مرتضي شفایي

.62

سومين كنفرانس بينالمللي مدیریت

تهران
بررسي عوامل موثر در بهبود پاسخگویي در
سالن همایشهاي اجالس
سازمانهاي بخش دولتي

دي ماه 1384

.63

دومين كنفرانس بين المللي مدیریت

تهران
سالن همایشهاي اجالس

دي ماه 1383

.64

دومين كنفرانس بينالمللي مدیریت

تهران
سالن همایشهاي اجالس

دي ماه 1383

.65

اولين كنفرانس بينالمللي مدیریت

.66

همایش ملي چالش هاي مدیریت و
رهبري در سازمان هاي ایراني

.67

همایش ملي چالش هاي مدیریت و
رهبري در سازمان هاي ایراني

.68

همایش ملي چالش هاي مدیریت و
رهبري در سازمان هاي ایراني

.69

اولين كنفرانس بينالمللي توسعه
منابع انساني در صنعت ساخت و ساز

.70

چهارمين كنفرانس بين المللي
مدیریت استراتژیک

مدیریت دولتي نوین و عدالت اجتماعي
دكتر عليرضا شيرواني

نقش پنج منظومه عمده اخالقي در
تصميمگيري مدیران
دكتر عليرضا شيرواني

رهبري در قرن بيست و یکم
دكتر عليرضا شيرواني

موانع طراحي سازمان هاي خالق در سازمان
هاي ایراني
دكتر عليرضا شيرواني

تهران
سالن همایشهاي اجالس

دي ماه 1382

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات اصفهان

 24تيرماه 89

بررسي موانع استقرار سازمان هاي مبتني بر
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
توانمندي و ارایه راه كارهایي براي ایجاد آن
علوم و تحقيقات اصفهان

 24تيرماه 89

دكتر عليرضا شيرواني ـ پرستو احمدي

بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرین و
كارآفریني درون سازماني كاركنان
(مطالعه موردي :شركت هاي اقماري ذوب
آهن اصفهان)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات اصفهان

 24تيرماه 89

دكتر عليرضا شيرواني ـ الهام معمار منتظرین

استقرار سيستم مدیریت استعداد یک اصل
محوري در توسعه منابع انساني
دكتر عليرضا شيرواني ـ

اصفهان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خميني شهر

خرداد 1378

موانع استقرارمدیریت استراتژیک براساس
 26و  27دي ماه
تهران
الگوي برایسون (مطالعه موردي :سازمان آتش
1388
سالن همایش هاي رازي
نشاني وخدمات ایمني اصفهان)
دكتر عليرضا شيرواني ـ خانم تدین

.71

اصفهان
بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني
نخستين همایش ملي جایگاه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرداد ماه 1386
با ایجاد سرمایه اجتماعي
موسسات فرهنگي و هنري در توسعه
خوراسگان
(از بعد اعتماد)
فرهنگي كشور

9

.72

اولين همایش ملي مدیریت و رهبري

توسعه رهبري آینده

تهران
سالن همایشهاي وزارت
امور خارجه

تيرماه 1385

.73

همایش ملي ـ نقش مدیریت در
توسعه

مدیریت مشاركتي :تبلور تصميمگيري
گروهي براي دستيابي به بهرهوري

دهاقان
دانشگاه آزاد اسالمي

1377

.74

همایش ملي ـ فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني ،مشاركت و بهرهوري

زاهدان
اداره كل صنایع و معادن
استان سيستان و
بلوچستان

بهمن ماه 1377

.75

همایش ملي ـ مدیریت اسالمي

مشاركت در اداره امور عمومي از دیدگاه
اسالم

تهران
دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقيقات

اردیبهشت ماه
1381

ایجاد سرمایه اجتماعي یک اصل محوري
براي دستيابي به شایستگي سازماني

فيروزكوه
دانشگاه آزاد اسالمي
فيروزكوه

خردادماه 1382

دكتر عليرضا شيرواني

همایش ملي ـ مدیریت نوین و مباحث
.76
جدید در مدیریت

دكتر عليرضا شيرواني

ب :مقاالت چاپ شده در مجالت ISIـ ISCـ علمي ـ پژوهشي ،علمي ـ ترویجي و تخصصي
رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره

.1

نقش مدیریت كاهش حوادث غيرمترقبه (زلزله) در
مناطق روستایي مطالعه موردي شهركرد

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
نگرش هاي نو در جغرافياي
انساني

سال دهم

.2

A model to learn from mistakes (suing
)TOPSIS
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ویژه معاونين واحدهاي دانشگاه آزاد منطقه چهار

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دهاقان

1389

.13

سمينار

كارگاه آموزشي مدیریت زمان
ویژه معاونين و اعضاي هيأت علمي واحد دهاقان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دهاقان

1389

.14

سمينار

كارگاه آموزشي مدیریت خالق
(ویژه هيأت رئيسه و مدیران گروههاي آموزشي واحد
دهاقان)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دهاقان

1389

.15

سمينار

مدیریت تحول

شهرداري اصفهان
ویژه شهرداران مناطق مختلف و
مدیران شهرداري

1389

.16

سمينار

سبکهاي رهبري

شهرداري اصفهان
ویژه مدیران و معاونين
شهرداري

1389

.17

سمينار

كارگاه آموزشي مدیریت تحول
ویژه روساي واحدهاي دانشگاه منطقه چهار

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خميني شهر

1388

.10
.11

17

.18

سمينار

كارگاه آموزشي مدیریت تحول
ویژه معاونين و روساي واحدهاي دانشگاه آزاد منطقه
چهار

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خميني شهر

1388

.19

سمينار

كارگاه آموزشي مدیریت زمان
ویژه كاركنان واحد دهاقان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دهاقان

1388

.20

سمينار

كارگاه آموزشي مدیریت بهرهوري
ویژه كاركنان واحد دهاقان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دهاقان

1387

.21

سمينار

كارگاه مدیریت استراتژیک
ویژه روساي واحدهاي دانشگاه آزاد منطقه چهار

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خميني شهر

1386

.22

سمينار

مدیریت تعارض و فنون مذاكره
(سخنراني)

سازمان تأمين اجتماعي استان
اصفهان

1386

.23

سمينار

چالشهاي سازمانها در قرن بيست و یکم و
بهرهوري كاركنان علمي (سخنراني)

اصفهان
شركتD.M.T

1385

.24

سمينار

چالشهاي رهبري در
قرن بيست و یکم (سخنراني)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
آباده

1385

.25

سمينار

مدیریت ارتباطات اثربخش (سخنراني)

سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان

1385

.26

سمينار

اولين كارگاه مدیریت و بهرهوري
ویژه روساي واحدهاي دانشگاهي سراسر كشور

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد فالورجان

1384

.27

سمينار

اصالحات اداري و مدیریت دولتي نوین(سخنراني)

اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان

1384

.28

سمينار

مدیریت بهرهوري (سخنراني)

اصفهان .سازمان صنایع و معادن

1383

.29

سمينار

نقش ساختار سازماني در افزایش و بهبود بهرهوري
(سخنراني)

سازمان جهاد كشاورزي اصفهان

1382

.30

سمينار

دولت مدیریتي و پاسخگویي (سخنراني)

سازمان جهاد كشاورزي اصفهان

1381

.31

سمينار

جهاني شدن و چالشهاي آن براي صنایع ایران
(سخنراني)

اصفهان ـ شهرضا
اداره صنایع و معادن

1381

مدیریت و سرمایه اجتماعي

اصفهان ـ نجفآباد
دانشگاه پيام نور

1381

تصميمگيري در سازمان (سخنراني)

اصفهان  -سازمان تعاون
روستائي

1380

.32
.33

سمينار

سمينار
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 .9سوابق تدريس در دانشگاه
مقطع
رديف

دانشگاه

1

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دهاقان

2

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات
اصفهان

3

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجفآباد

4

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نراق

5

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شهرضا

×

6

مركز آموزش مدیریت
دولتي

×

7

سازمان مدیریت صنعتي

×

 -تئوري سازمان و مدیریت

8

جهاد دانشگاهي واحد
اصفهان

×

 -تئوریهاي سازمان و مدیریت

كارشناسي

×

كارشناسي
ارشد

دكتري

 بررسي مسائل مدیریت دولتي مدیریت بهرهوري نيروي انساني در بخش دولتي سازماندهي و اصالح تشکيالت و روشها فرایند خط مشي گذاري عمومي مدیریت تحول -مباني فلسفي تئوري هاي مدیریت دولتي

1376-1396

 تئوریهاي پيشرفته مدیریت بهره وري نيروي انساني -فرایند خط مشيگذاري عمومي

1386-1393

×

 تئوریهاي سازمان و مدیریت برنامه ریزي استراتژیک -طراحي ساختار سازماني و رهبري

1382-1380
1394
1394

×

 فرآیند خط مشيگذاري عمومي -نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته

1383

مدیریت صنعتي

1383

×

×

×

×

موضوعات تدريس

سال

×

 فرآیند خط مشيگذاري عمومي مدیریت بهرهوري -بررسي مسائل مدیریت دولتي

 .10تعداد رسالههاي كارشناسي ارشد به عنوان استاد راهنما ،مشاور و داور
تعداد رسالههاي كارشناسي ارشد به عنوان استاد راهنماتعداد رسالههاي كارشناسي ارشد به عنوان مشاورتعداد رسالههاي كارشناسي ارشد به عنوان داور -تعداد رسالههاي دكتري به عنوان استاد راهنما

350
140
500
25

19

1378 -1392
1381
1378-1384

 .11سوابق تدريس در سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي
موضوعات تدريس

سال

رديف

سازمان

1

استانداري اصفهان

كار با مدیران مافوق مدیریت تعارض فنون و فرآیند تصميمگيري -طراحي ساختار سازماني

1397 -1385

2

دادگستري استان اصفهان

 مهارتهاي عمومي مدیریت -طراحي ساختار سازماني

1386-1387

3

شهرداري هاي مناطق  15گانه اصفهان

 -مدیریت تحول شهري

1396-1394

4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

برنامهریزي نيروي انساني (ویژه مدیران عالي ومياني دانشگاه علوم پزشکي)
 تجزیه و تحليل سيستمها و روشها (ویژهمدیران عالي و مياني دانشگاه علوم پزشکي)
 مدیریت تحول (ویژه مدیران عالي و ميانيدانشگاه علوم پزشکي)

1386-1388

5

سازمان امور اقتصادي ـ دارایي استان اصفهان

 برقراري ارتباط موثر با محيط و دیگران مدیریت عملکرد بهبود سازماني تجزیه و تحليل سيستم ها و روشها ظرفيت سازي براي كوچک سازي مدیریت و مهندسي ارزش حکمراني خوبـ طراحي ساختار سازماني
 شفافيت و سالمت اداري رهبري تحول در سازمان ها مدل هاي تعالي سازماني -تيم سازي و شيوه هاي كار گروهي

1384-1393

6

اداره كل راه و ترابري استان اصفهان

 -مدیریت منابع انساني

1386

7

سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

 -تکریم ارباب رجوع

1387

8

اداره كل امور مالياتي استان اصفهان

 -فرآیند و فنون تصميم گيري

1397 -1387

9

اداره كل زندانهاي استان اصفهان

 فنون و فرآیند تصميم گيريـ ارتباطات

1386-1385

10

سرپرستي بانک ملي استان اصفهان

 -مدیریت رفتار سازماني

1385-1384

11

اداره كل گمركات استان اصفهان

 -برقراري ارتباط موثر با محيط و دیگران

1385-1392

اداره كل آموزش فني و حرفهاي استان اصفهان

 برقراري ارتباط موثر با محيط و دیگران مدیریت تعارض و فنون مذاكره مدیریت تحول سيستم ها و روش ها -ارتباطات سازماني

1388-1387

20

12

اداره كل حمل و نقل پایانههاي استان اصفهان

 -مدیریت بهرهوري

1388-1386

13

سازمان آب منطقهاي اصفهان

 -مدیریت سرپرستي

1386

14

نيروگاه شهيد محمدمنتظري اصفهان

 -برنامهریزي

1386

15

سازمان جهاد كشاورزي

 -مدیریت دولتي نوین

1381

16

سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان

-رفتار سازماني

1386-1384

17

سازمان تعاون روستایي استان اصفهان

انگيزش در سازمان-بهرهوري در سازمان

1382-1380

18

شركت سيمان سپاهان اصفهان

 رفتار سازماني تئوریهاي مدیریت اصول سرپرستي -مدیریت منابع انساني

1382-1379

 تيم سازي و شيوه هاي كار گروهي -آشنایي با روش ها و فنون كار با مدیران مافوق

19

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان

 رهبري تحول در سازمان ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فسادكيفيت زندگي كاري

1388 -1392

20

بيمارستان كاشاني

 -برقراري ارتباط موثر با محيط و دیگران

1388

21

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

 -تجزیه و تحليل سيستمها و روشها

1389

22

شركت گاز اصفهان

23

شركت گاز استان چهارمحال و بختياري

24

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
استان چهارمحال و بختياري

25

شركت پخش فرآورده هاي نفتي

26

موسسه آموزش و مشاوره مدیریت بال اندیشه

-

تصميم گيري اخالقي
ایجاد انگيزه در كاركنان
اصول روانشناسي براي سرپرستان
پرورش مهارت هاي سرپرستي
تصميم گيري اخالقي
ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد

 اصول روانشناسي براي سرپرستان پرورش مهارت هاي سرپرستي رفتار سازماني برقراري ارتباط موثر با محيط و دیگران اصول و فنون مذاكره موفق مدیریت زمانـ سازماندهي
ـ برقراري ارتباط موثر با محيط و دیگران
 مدیریت تحول (بهبود سازماني)ـ تجزیه و تحليل اداري
 ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فسادـ سيستمها و روشها
 مدیریت زمانـ طراحي ساختار سازماني
ـ مدیریت منابع انساني
21

1389 -1393

آذر و دي ماه 89

دي ماه 89
1392/07/09

1397-1385

ـ برنامهریزي نيروي انساني
ـ برنامهریزي در دستگاههاي دولتي
ـ مدیریت رفتار سازماني در دستگاههاي دولتي
ـ مدیریت عملکرد
 فساد اداري مدیریت تحول توجيهي بدو خدمت 27شركت فوالد مباركه

 -مدیریت زمان

22

93/11/02
94/06/05

