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 بسمه تعالي

 هاي فردي ويژگي

 نام: محمد

 نام خانوادگي: تاب

 1531تاريخ تولد: 

 ايالممحل تولد: 

 1531ديپلم تجربي از دبيرستان امام خميني در سال  -

 1511فوق ديپلم از دانشگاه ايالم در سال  -

 1513ليسانس از دانشگاه ايالم در سال  -

 1528گرايش منابع انساني در سال  -فوق ليسانس مديريت -

 35/12با معدل   1523گرايش تحول سازماني در سال  -فوق ليسانس مديريت مديريت -

 دکتری مديريت منابع انساني دانشگاه تهران -

 

  سوابق آموزشي

 23کسب عنوان دانشجو ممتاز در مقطع کارشناس ارشد در سال  -

 در رشته مديريت  منابع انساني 1521سال  دکتری دانشگاه تهران در خرداد ماه دانشجويان ايثارگرکسب رتبۀ دانشجوی ممتاز -

 در رشته مديريت  منابع انساني 1513کسب رتبۀ دانشجوی ممتازدانشجويان ايثارگر دکتری دانشگاه تهران در خرداد ماه سال  تدريس در -

 تا کنون 25های پيام نور استان ايالم از سال  وس مديريت در دانشگاهدرتدريس  -

 1523يريت مشارکتي در سازمان جهاد کشاورزی استان ايالم در سال مد آموزشي تدريس در کارگاه -

 1521و پرورش استان ايالم در سال  توانمند سازی در آموزش آموزشي تدريس در کارگاه -

 1521برگزاری کارگاه آموزشي نظام پيشنهادات در دانشگاه ايالم در سال  -

 1521در سال برگزاری کارگاه آموزشي مديريت عملكرد در دانشگاه ايالم  -

 1523در دانشگاه ايالم در سال  ISOبرگزاری کارگاه آموزشي  -

 1523سال  های ارتباطي کارکنان با مديران مافوق در دانشگاه ايالم در برگزاری کارگاه آموزشي مهارت -

 

 سوابق اجرايي

 1523تا سال  1511مدير امور اداری دانشگاه ايالم از سال  -

 1513تا سال  1515اه ايالم از سال عضو کميته تخلفات اداری دانشگ -

 1528تا سال  1523مشاور رئيس دانشگاه ايالم از سال  -

 1523تا سال  1525کارشناس بودجه و تشكيالت دانشگاه ايالم از سال  -

 1523تا سال  1528دبير کميته تحول بهره وری دانشگاه ايالم از سال  -

 1523ت يغال 1528شنهادها از يرش نظام پيو پذ يته بررسير کميدب -

 1521لغايت  1523از ابتدا سال   عضو کميته تخلفات اداری دانشگاه ايالم -

 1521لغايت  1523مشاور رئيس و مدير حوزه رياست دانشگاه ايالم از سال  -

 تا هم اکنون 1521عضو  و مشاور ستاد شاهد و ايثار گر دانشكده مديريت دانشگاه تهران از سال -

 عضو بسيج دانشگاه ايالم -

 تا اکتون 21کميته مديريت وزارت علوم از سال  دبير -

 تا اکنون 13مدير فرهنگي دانشكده مديريت از سال  اوايل سال  -

 
 

 

 سوابق پژوهشي

 1523همكار طرح پژوهشي برنامه ريزی نيروی انساني دانشگاه ايالم در سال  -

 1523در دانشگاه ايالم در سال  ISOناظر اجرای طرح  -
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 مشكالت مديران مياني استان ايالمطرح پژوهشي بررسي همكار  -

 1523انجام پايان نامه تحصيلي کارشناسي ارشد تحت عنوان تدوين استراتژی آموزشي دانشگاه ايالم در سال  -

 1528های رهبری و رضايت شغلي در دانشگاه ايالم در سال  انجام پايان نامه تحصيلي کارشناسي ارشد تحت عنوان بررسي رابطه سبك -

   1521پژوهش تحت عنوان ارزيابي دروني گروه مديريت دانشگاه پيام نور استان ايالم در اسفند ( انجام طرح  -

( انجااام طاارح پااژوهش تحاات عنااوان تحلياال عواماال مااركر باار مياازان مشااارکت دانشااجويان دانشااگاه ايااالم در فعالياات هااای فااوق برنامااه در        -

 1522سال 

 

 انتشارات

 1521ريزی علمي پايه نظم و امنيت در سال  های نيروی انتظامي تحت عنوان برنامه ژوهشارائه مقاله در سمينار مرکز تحقيقات و پ -

مين امنيت اجتماعي در سال أهای مديريت مشارکتي در ت ارائه مقاله در همايش نيروی انتظامي  و امنيت اجتماعي تحت عنوان بررسي تاكير تئوری -

1521 

 1523های پيش روی زنان در سال  ش روی تحت عنوان جهاني شدن و چالشهای پي ارائه مقاله در همايش ملي زنان و چالش -

 1523هايي از مديريت استراتژيك پيامبر در سال  )ص( تحت عنوان جنبه اجتماعي پيامبر اعظم -ارائه مقاله در همايش سيره سياسي -

 23ران در سال يا يموزش عالآدر  يكن استراتژيتدو یبرا شنهاديران تحت عنوان مدل پيك ايت استراتژيريمد ين الملليارائه مقاله در کنفرانس ب -

گ برتر فوتبال يحاضر در مسابقات ل یم هايت  و عملكرد يان با انسجام گروهيمرب یرهبر ین ابعاد رفتاريارائه مقاله تحت عنوان برس رابطه ب -

 23نوجوانان کشور در سال 

حااور ملااي توسااعه در همااايش دو ساااننۀ علااوم انساااني در ايااران در تابسااتان    ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   مطالعااۀ آمااوزش عااالي بااه عنااوان م    -

1521   

   1521ارائه مقاله تحت عنوان   سند راهبردی بانكداری اسالمي در همايش علوم انساني در ايران در تابستان  -

 1521ايران در تابستان  ارائه مقاله تحت عنوان   علوم انساني و تحليل مدل های تصميم گيری در همايش علوم انساني در -

در کنفاارانس بااين المللااي نااوآوری سااازماني سااازماني     SWOT Iranian Higher Educationارائااه مقالااه تحاات عنااوان      -

 تايلند 8313در آگوست سال 

ری در کنفرانس بين المللي نوآو     Knowledge management in the Ilam  university      ارائه مقاله تحت عنوان    -

 تايلند  8313سازماني در آگوست سال 

 ارائه مقاله تحت عنوان  -  

An Explanation to Islam’s Managerial Approach in Mutualism to the Other Religions 
 8331در سال  در کشور هند همزيستس اسالم و ساير اديان ا در کنفرانس بين المللي

            - ارائه مقاله تحت عنوان

An Explanation to Imam Khomeini’s Strategy in Response to the Challenges Facing Islam 

 8331در سال  در کشور هند همزيستس اسالم و ساير اديان ا المللي در کنفرانس بين المللي

صاانعتي اراد در  هااای   -ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   ارتباااك بااين تكنيااك هااای مااديريت کيفياات و انتقااال دانااش در شاارکت           -

   1522کنفرانس بين المللي مديريت در دانشگاه شريف آذرماه 

ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   الگااوی پيشاانهادی تجزيااه و تحلياال محيطااي در مراکااز آمااوزش عااالي  ايااران در چهااارمين کنفاارانس           -

   1522بين المللي مديريت استراتژيك در دی ماه 

ابعاااد رفتااار رهبااری مربيااان بااا انجااام گروهااي در پنجمااين همااايش علمااي دانشااجويي در سااال    ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   رابطااۀ بااين  -

 در دانشگاه مازندران  1523

ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   آمااوزش عااالي و تاارويج ارزش هااای دفاااال مقاادس در همااايش ايااالم انقااال  اسااالمي و دفاااال مقاادس         -

 1521در بهمن ماه 

   1521جشنوارۀ کارآفرينان شاهد در استان ايالم در سال در سال  عضو کميته علمي داوری نخستين  -

ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   جنبااه هااايي از مااديريت اسااتراتژيك پيااامبر ) ص ( در همااايش ملااي  ساايره سياسااي اجتماااعي پيااامبر            -

   1523اعظم در سال 

همااايش ملااي  بررسااي انديشااه هااای فرهنگااي      ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   تحلياال الگااوی تصااميم گيااری امااام خمينااي ) ره ( در        -

 1521اجتماعي امام ) ره ( در بها 
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ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   جايگاااه حقااوق شااهروندی و کراماات انساااني در ساايره علمااي و نظااری  امااام خمينااي در کنگااره ملااي           -

 1521بررسي انديشه های فرهنگي و اجتماعي امام خميني ) ره ( در بهار 

عنااوان   نقااش رهبااری و مااديريت در مواجهااه بااا بحااران سااازماني در همااايش   ملااي ) علمااي پژوهشااي ( پدافنااد      ارائااه مقالااه تحاات  -

 1522غير عامل وزارت علوم تحقيقات و فناوری در دی ماه 

 ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   جايگاااه مفهااومي پيااام و اطااالال رساااني در پدافنااد غياار عاماال در دومااين  همااايش ) علمااي و پژوهشااي (      -

   1522پدافند غير عامل وزارت علوم در دی ماه 

ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   نااوآوری و منااابع انساااني اسااتراتژيك در آمااوزش عااالي در همااايش ملااي  کااارآفرين و توسااعه در               -

 دانشگاه ايالم    1521ارديبهشت 

کارآفرينانااه   در  همااايش ملااي کااارآفرين و   ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   برنامااه رياازی باارای ارتقااام نقااش ساارمايه اجتماااعي در امااور   -

 در دانشگاه ايالم 1521توسعه در سال 

ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   بررسااي رابطااه ساااختار سااازماني و کااارآفريني سااازماني در همااايش ملااي  کااارآفريني و توسااعه در سااال       -

 در دانشگاه ايالم   1521

ت علمااي ........ دانشااگاه ايااالم در زمينااۀ ارتباطااات سااازماني در مجلااۀ     چااام مقالااه تحاات عنااوان   بررسااي دياادگاه اعضااای هيااأ      -

   1523علمي پژوهشي پژوهش در نظام های آموزشي در شمارۀ اول  سال 

ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   نگاااه امااام خمينااي ) ره ( بااه نابسااماني هااای جهااان اسااالم و تماادن   اسااالمي در نخسااتين همااايش بااين          -

 دانشگاه  تهران   1521لوم انساني در شهريور المللي دو ساننه ع

ارائااه مقالااه تحاات عنااوان   تجزيااه و تحلياال منااابع انساااني در دسااتگاه هااای دولتااي اسااتان ايااالم در  همااايش بااين المللااي مااديريت         -

   1522منابع انساني در صنعت نفت در دی ماه سال 

پااژوهش  ،در مجلااۀ علمااي پژوهشااي هااای فااوق برنامااه در فعالياات تحلياال عواماال مااركر باار مشااارکت دانشااجويان  دانشااگاه ايااالم    -

 1513سال   18در نظام های آموزشي در شمارۀ 

در ايران  بكارگيری رويكرد جامع تحليل غيرانتفاعي آموزش عالي مرسسات  و ها دانشگاهراهبردی  تجزيه و تحليل وضعيتچام مقاله تحت عنوان    -

 13ريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سال راهبردی در مجله علمي پژوهشي مدي

بررسي تأكير باورپذيری مارد تجاری بر وفاداری و رفتار خريد مشتريان بارويكرد محصونت بهداشتي در مجله علمي پژوهشي  چام مقاله تحت عنوان    -

 13مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سال 

در همايش بين المللي دو ساننه علوم انساني در 1131مطالعه آموزش عالي به عنوان محور توسعه ملي ايران با رويكرد چشم انداز حت عنوان   ارائه مقاله ت-

 .21دانشگاه تهران در سال 

 13رهپويه هنر در سال  بررسي راهبرد امام در بيداری جهان اسالم در مجله علمي پژوهشيچام مقاله تحت عنوان    -

 

 ساير:

 1533تا سال  1538ماه از سال  88های جنگ به عنوان بسيجي به مدت  حضور داوطلبانه در جبهه -

 1531در سال  جنگ تحميلي های ی در جبههجانبازنائل شدن به درجه  -

 1523شرکت در همايش مديريت استراتژيك در سال  -

 1523های پيش رو در سال  شرکت در همايش جهاني شدن و سازمان -

  23در سال ی وزارت علوم تحققات و فناور یدر هماش تحول وبهره ورشرکت  -

 23در سال  یت سرامديريشرکت در هماش مد -

 23ك در سال يت استراتژيرين الملل مديشرکت در هماش ب -

 1523تا سال  1513ساعت دوره های آموزشي اداری و مديريتي از سال  1333گذراندن بيش از  -

 تا کنون 1521های دفاال مقدس استان ايالم از سال  حفظ آكار و نشر ارزشپردازی عضو کميته اتاق ايده -


