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 آموزشیسوابق  (ب

 تحصیالت رسمی  -1

 سبزوار درخشان استعدادهای دبیرستان فیزیک، -ریاضی: دیپلم -

 مشهد فردوسی دانشگاه صنعتی، مدیریت: کارشناسی -

 تهران اشتر مالک صنعتی دانشگاه وری، بهره و سیستم مدیریت -صنایع مهندسی: ارشد کارشناسی -

 یزد دانشگاه صنایع، -صنایع مهندسی: دکتری -

 تحصیلی های پایان نامه -2

 یک: موردی مطالعه ساختاری، معادالت مدلسازی از استفاده دانش، تبدیل فرآیند در اخالقی اصول نقش": ارشد کارشناسی نامه پایان -

 اخوان پیمان دکتر: راهنما استاد ،"دفاعی صنعتی سازمان

 اولیاء صالح محمد دکتر :راهنما استاد ،"فناوری سازی تجاری موفقیت بینی پیش برای مدلی هارائ"دکتری:  رساله -

 های پژوهشی و فناوری:فعالیت (ج
 :معتبر داخلی و خارجیعلمی پژوهشی مقاالت  -1

 نام مجله عنوان مقاله ردیف

نام نویسندگان به 

در  مندرجترتیب 

 مقاله

ارائه مدل ساختاری خلق دانش با رویکرد اصول اخالقی و با  1

تاکید بر مدل نوناکا و تاکوچی، مطالعه موردی: سازمان صنایع 

 هوافضا

 پیمان اخوان،      مجله علوم و فناوری پیشرفته دفاعی

 مجید رمضان،    

 جعفر یزدی مقدم

بررسی توام نقش اصول اخالقی و مدیریت دانش بر عملکرد  2

 سازمانی، مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی

جعفر یزدی مقدم،       مجله اخالق در علوم و فناوری

 پیمان اخوان

 یک در دانش تبدیل واکاوی اخالقی؛ اصول و دانش مدیریت 3

 صنعتی سازمان

 اخوان، پیمان مدیریت بهبود مجله

 مقدم یزدی جعفر

 سازمانی عملکرد بر فکری سرمایه و اخالقی اصول نقش بررسی 4

 صنعتی سازمان یک در

 اخوان، پیمان سازمانی رفتار مطالعات مجله

 مقدم یزدی جعفر

 تجاری سازی موفقیت بر موثر عوامل بندی اولویت و شناسایی 5

ای  شبکه فرآیند تحلیلی و فازی دلفی روش از استفاده با فناوری

(ANP) 

 مقدم، یزدی جعفر شریف صنایع مهندسی و مدیریت مجله

 اولیاء، صالح محمد

 بندریان رضا

6 Exploring the relationship between ethics, 

knowledge creation and organizational 

performance, Case study: a knowledge based 

organization 

VINE: The Journal of 

Information and KM 

Systems 

 پیمان اخوان، 

 مجید رمضان،

 جعفر یزدی مقدم، 

 غالمحسین مهرعلیان

7 The role of ethics in knowledge management 

process, Case study: an industrial organization 

Journal of Knowledge-

based Innovation in China 

 پیمان اخوان، 

 مجید رمضان،    

 جعفر یزدی مقدم   

8 Intellectual capital, ethical climate and 

organizational performance: an interaction 

analysis 

Int. J. Learning and 

Intellectual Capital 

 جعفر یزدی مقدم، 

 پیمان اخوان، 

 غالمحسین مهرعلیان
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9 Developing a Fuzzy Expert System to Predict 

Technology Commercialization Success 

Journal of Industrial and 

Systems Engineering 

 مقدم، یزدی جعفر

 اولیاء، صالح محمد

 بندریان رضا

11 Development of a model for assessing 

technology commercialization success 

Int. J. of Business 

Innovation and Research 

 مقدم، یزدی جعفر

 اولیاء، صالح محمد

 بندریان رضا

11 A model for financial supply chain 

management with two different financial 

Approaches 

Journal of Modelling in 

Management 

 مقدم یزدی جعفر

     

 

 :مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها، سمینار ها و همایش های داخلی و خارجی -2

 نوع همایش عنوان همایش عنوان مقاله ردیف
 تاریخ

 برگزاری

نام نویسندگان به 

در  مندرجترتیب 

 مقاله

ش با دانبررسی نقش سرمایه انسانی بر فرآیند مدیریت  1

استفاده از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری، مطالعه 

 دفاعی -موردی:یک سازمان صنعتی

تجربه نگاری، تجربه کاوی 

و مدیریت دانش در 

 سازمان

 پیمان اخوان،     11/4/91 ملی

 جعفر یزدی مقدم

ارایه مدلی برای عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز  2

 مدیریت دانش در پلیس

کنفرانس بین المللی 

 مدیریت دانش

 جعفر یزدی مقدم، 28/11/93 بین المللی

 مجید رمضان

 سازی تجاری موفقیت بر موثر عوامل الگوی ارائه 3

 فازی دلفی روش از استفاده با فناوری

 المللی بین کنفرانس

 مهندسی و مدیریت

 صنایع

 مقدم، یزدی جعفر 27/11/95 المللی بین

 اولیاء صالح محمد

ارائه مدلی برای ارزیابی موفقیت تجاری سازی  4

 ()مقاله برگزیدهفناوری

 المللی بین کنفرانس

 فناوری و نوآوری مدیریت

 المللی بین

 

 مقدم یزدی جعفر 17/19/1411

 

 کاربردیهای  طرح -7

 زمان اجرای طرح عنوان طرح ردیف
مسئولیت در 

 طرح
 نام مؤسسه محل پژوهش

عارضه های تولید، اولویت بندی آنها و ارائه راهکارهای  ساییشنا 1

 بهبود در شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین)جمکو(

از شهریور 

1411 

شرکت صنایع ماشین های  مجری طرح

 الکتریکی جوین)جمکو(

 دیار آبادانی موسسه مجری طرح 1398-1399 سبزوار شهرستان صنعتی توسعه موانع بندی رتبه و واکاوی 2

 سربداران

 دانشگاه یزد مجری طرح 1395-1397 فناورانه یها طرح تیموفق ینیب شیپ مدل ارائه 3

طراحی مدل بومی سنجش سرمایه فکری و دارایی های نامشهود  4

 سازمان صنایع هوافضا 

سازمان صنایع هوافضای  همکار طرح 1392-1391

ایران و دانشگاه صنعتی 

 مالک اشتر
 

 های علمی در دوران تحصیل:د( دستاورد 

 تهران اشتر مالک صنعتی دانشگاه ارشد، کارشناسی دوره 19.16 کل معدل با صنایع، مهندسی رشته اول، رتبه کسب -

 یزد دانشگاه دکتری، دوره صنایع، مهندسی رشته جامع، آزمون اول رتبه کسب -

 سوابق تدریس هـ(

 صنایع مهندسی رشته تخصصی سبزوار: دروس نوین های فناوری دانشگاه و سبزواری حکیم دانشگاه -

انسانی، مدیریت استراتژیک،         مدیریت شامل: مدیریت منابع های رشته ارشد کارشناسی سبزوار: دروس واحد اسالمی آزاد دانشگاه -

 سیستم های اطالعات مدیریت، مدیریت تولید و عملیات
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 ها نامه پایان مشاوره و راهنمایی  و(

 آزاد دانشگاه اطالعات، فناوری مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار و مدیریت های رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان 8 :راهنمایی -

 سبزوار واحداسالمی 

 سبزوار  واحد اسالمی آزاد دانشگاه اطالعات، فناوری مدیریت رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان 2: مشاوره -

 

 :ها تخصصها و  توانمندی (ز

 تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه مشاغل -

 (عملکرد ارزیابی نتایج تحلیل سازمان، در عملکرد ارزیابی فرآیند طراحی)کارکنان عملکرد ارزیابی –

 استراتژیک و برنامه های عملیاتی سازمانریزی برنامه  -

 (تامین زنجیره سازی یکپارچه و استراتژیک های مشارکت تقاضا، بینی پیش) تامین زنجیره مدیریت -

 سازی فناوری، ارزیابی فناوری(دیریت تکنولوژی )فرآیند تجاری م –

 (EFQM تعالی مدل سازی پیاده) سازمانی تعالی های مدل –

 (خبره های سیستم طراحی دانش، سازی مستند سازمان، فکری های سرمایه مدیریت) دانش مدیریت –

 ها طرح اقتصادی و مالی ارزیابی –

 

 

 

                                                                                                                                  جعفر یزدی مقدم :و امضاء نام و نام خانوادگی

 


