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 اداري -آموزشي -کارنامه علمي

 

 . اطالعات شخصى  1

 سولماز الهامي   :خانوادگىنامو   نام

 استادیار مرتبه علمى :              مدیریت   :گروه آموزشى  

 زش عالی تابران آموموسسه  – 60شریعتی   –آباد  قاسم  –مشهد  –خراسان رضوی : آدرس محل كار

 s.elhami@tabaran.ac.irپست الکترونیک:   

  تحصيالت. 2

 سال کشور  دانشگاه رشته/گرايش  تحصيالت 

گیاهپزشکی  -مهندسی كشاورزی كارشناسی  1379 ایران  فردوسی مشهد  

استراتژیک  -مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد   1393 ایران  فردوسی مشهد  

منابع انسانی و رفتار سازمانی -مدیریت بازرگانی دكتری  1398 ایران  پیام نور تهران 

 

 انتشارات .3 

 داخلىات  مقاالت علمى در نشري 1.3

 نوع مقاله همكار  سال انتشار  شماره جلد/سال نام مجله   عنوان مقاله

تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر  

عملکرد سازمان بواسطه هماهنگی  

 استراتژیک

ژوهشی  مجله علمی پ

پژوهشهای مطالعات  

 راهبردی 

  

ویررا  سررولماز دكتررر رمرریم نیررا  دكتررر پ 1394

 *الهامی

 علمی پژوهشی

طرامی و تبیین مدل مدیریت عدم تعادل  

مسئولیت و اختیار مدیران )مورد مطالعه:  

 شركت گاز استان خراسان رضوی(

فصلنامه مدیریت 

 سازمانهای دولتی 
  

سررولماز   دكتر فرامرری   *دكتر رسولی 1398

 الهامی

 علمی پژوهشی

ر برابر  تاثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت د

 تغییرات 
   نشریه الستیک ایران

 علمی ترویجی *دكتر محمودی  سولماز الهامی 1396

 

 خارجي  اتمقاالت علمى در نشري 2.3

Type Country Year No Journal Title 

SCOPUS  2016  
Journal of economics 

and engineering 

The effect of organizational cynicism 

on the resistance to change 

SCOPUS  2017  

Journal of 

administrative 

management, 

education and 

training 

The effect of employee voice on work 

engagement through trust in 

management 

SCOPUS  
2017 

 
 

Journal of 

administrative 

management, 

education and 

The Effect of Salesperson 

Improvisation on Sales Performance in 

3 

Hypermarkets 

 



 2 

training 

JCR 

 
 2017  

South African Journal 

of Business 

Management 

Dimensions of Employer Brand and 

their effects on Job Satisfaction 

SCOPUS  2016  

JOURNAL OF 

ECONOMICS AND 

ENGINEERING 

The relationship between brand 

identity effectiveness indicators and 

Consumers’ Brand Choice in insurance 

industry 

SCOPUS  2017  

JOURNAL OF 

ECONOMICS AND 

ENGINEERING 

The effect of employee brand 

commitment on employee brand 

citizenship behavior 

 ن المللي )با مقاله( همايشهاي داخلي و بي 3.3

 

 

 ترجمهکتابهاى  3.4

 )همكار)ان سال چاپ  چاپ  نوبت محل انتشار  رناش نام کتاب 

 دكتر مسن درویش  مسعود عبدالهی  یاسین طاهری 1396 اول مشهد  مرندیز (Human Relationكتاب روابط انسانی )

كتاب توسعه استراتژیک منابع انسانی  سفری در 

 Strategic human resourcesهشت گام )

development: a journey in eight 

stages ) 

 1396 اول مشهد  مرندیز

 دكتر مسن درویش  مسعود عبدالهی  یاسین طاهری

 

 ي . مسئوليتهاى اجرايى و مديريت4

 محل  شرح
 تاريخ

 تا از

 تاكنون 1393 موسسه همیاران مسابداری و مدیریت شرق رییس هیات مدیره 

 تاريخ کشور عنوان مقاله همايش نام  

 المللی مدیریت كسب و كار كنگره بین
تاثیر رهبری اخالقی بر تعهد سازمانی و عزت نفس با نقش میانجی  

 رضایت شغلی 
 2018 

 كنفرانس پژوهشهای نوین در علوم انسانی 
رد نی برای مشتریان )مو نقش قابلیتهای سازمانی در ارزش آفری

 مهر اقتصاد در استان های خراسان( مطالعه: شعب بانک
 1393 

سومین كنفرانس بین المللی فرصتها و چالشها در  

 مدیریت  اقتصاد و مسابداری 

بررسی تاثیر مدیریت دانش  فرهنگ و ساختار سازمانی بر اثربخشی  

 سازمانی )مورد مطالعه پارک علم و فناوری مشهد(
 1397 

 ی و كسب وكاركنگره بین المللی مدیریت  مسابدار

های ارزیابی عملکرد كاركنان با استفاده از  اولویت بندی شاخص

اهمیت)مطالعه موردی: شركت كاشی فیروزه  -تحلیل عملکرد

 مشهد(

 

 2019 

The 5th Iranian Energy Community 

Conference 

Technology ranking for biomass to energy 

conversion with TOPSIS technique (a case 

study) 
 2019 

The 5th Iranian Energy Community 

Conference 

Prioritizing provinces of Iran in order to energy 

production from Agriculture, horticulture, 

Greenhouse and forest waste 

 2019 
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 1394 1383 شركتهای تابعه وزارت نیرو كارشناس منابع انسانی

 1383 1380 پژوهشکده امیركبیر اریاد  كارشناس

 1397 1396 شركت مارال طیور توس مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 1397 1396 شركت سپید گوشت خراسان مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 1398 1397 شركت  كیمیا نیرو اپادانا مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 1398 1398 شركت نوشین شهد گلسان توس سیستم جامع منابع انسانی  جریمشاور و م

 ادامه دارد 1396 شركت كاشی فیروزه مشهد مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 ادامه دارد 1399 گروه صنعتی قائم مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 1399 1398 اتاشتشركت توس   مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 1396 1395 شركت چدن برتر مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 1399 1398 مجتمع فنی مهندسی اسفراین مشاور و مجری سیستم جامع منابع انسانی

 بين المللي ملي و  عضويت در مجامع علمى. 5

 کشور نام انجمن 
 تاريخ

 تا از

 تاكنون  1396 ن یرا ا انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 

 

 سولبق شغلي . 6

 تاريخ محل  عنوان شغل

 1399آغاز همکاری تا  آكادمی توانمندسازی كاركنان همیاران  طراح و مدرس دوره های مدیریت

رئیس هیات مدیریه و مدیرگروه پروژه های منابع  

 نیانسا

 1393آغاز همکاری تا  موسسه مشاوره مدیریت همیاران 

دانشگاه فردوسی مشهد  دانشگاه بین المللی امام   مدرس دروس مدیریت

 رصا )ع(  موسسه عطار  پیام نور 

 1395غاز همکاری تا آ

 1394-1378 شركت راهبر نیرو خراسان )رانیر( شناس منابع انسانی كار

شركت خذمات عمومی و رفاهی نیروی خراسان  رشناس مالی و اداری كا

 )رفانیر(

1384-1386 

شركت تعاونی كاركنان انتقال نیروی برق )مهام   كارشناس مالی و اداری 

 شرق( 

1383-1384 

پژوهشکده   –شركت امایش و توسعه شرق  كارشناس اداری  

 امیركبیر

1381-1383 

 
 


