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 ومه خالصه فارسیزر
 

 مشخصات فردی : 

 اعتمادمقدم   کامرانرضا : نام و نام خانوادگی

 تهران - 2431: سال و محل تولد

 :های مدیرعلمی رشته وعضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی : فعلی سمت

  MBAاو تحول گرمدیریت کسب و کار هوشمند "و  "مدیریت فناوری اطالعات" با گرایش "(MITM)   

(MBA– Intelligent business & Transforming Management & MBA- Information Technology Management) 
 rkem1@yahoo.com : 1اولویت   ، rkem@imi.ir : 2اولویت  :پست الکترونیک

 

 سوابق تحصیلی: 

 (2431)دانشگاه علم و صنعت ایران   - ( گرایش مدیریت سیستم و بهره وری)دکترای مهندسی صنایع  -

 (2431)دانشگاه علم و صنعت ایران    - سیستم وفوق لیسانس مهندسی صنایع   -

 (2411)دانشگاه علم وصنعت ایران    -لیسانس مهندسی صنایع  -

 (2411)دبیرستان هدف   –دیپلم ریاضی و فیزیک  - 

 

 (2432سال تا سال  32) سوابق حرفه ای: 

 عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی  -

ر هوشمند در مقاطع میانی و عالی و دوره های ، مدیریت کسب و کا(32-31)  با گرایش مدیریت فناوری اطالعات MBA عالیدوره  طراح -

Post MBA  ،(31-32)در زمینه های مرتبط 

 سال 21به مدت  (MITM) و تحول گرامدیریت کسب و کار هوشمند مدیریت فناوری اطالعات و  با گرایش  MBA مدیرعلمی رشته  -

 دانشگاه صنایع   -   (DBA)مدرس دوره دکترای مدیریت کسب و کار  -

 (سال 1)دانشگاه علم وصنعت ایران   - دانشکده مهندسی صنایع درسم  -

 (31الی  32) تهراناسالمی واحد جنوب عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد  -

 (در حال حاضرو قبلی دو دوره  )عضو هیات مدیره  انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران  -

 ر، نشریه پژوهشی مدیرسازعضو هیات علمی نشریه مدیریتی تدبی -

 (33-33)مدیر واحد آموزش مجازی سازمان مدیریت صنعتی   -

 77-77 آن و مدیریت برنامه ریزی و سیستم  (سهامی خاص)شرکت مشاوره و مهندسی فراگزینه هیات مدیره رئیس  -

لیل، طراحی و استقرار سیستم، طرحریزی واحدهای متنوع در حوزه تجزیه و تحپروژه دهها مدیریت مشاور شرکتهای حوزه مدیریت و سیستم و  -

مشاور و برنامه ریز سیستم های نظامهای مختلف سازمانی و سیستمهای برنامه ریزی در شاخه های مختلف مهندسی صنایع و  صنعتی،

 سال 14در طول بیش از  آموزشی

 (32-31)مشاور معاونت هماهنگی نهاد ریاست جمهوری  -

 (13-31)  جهادسازندگی های مرکز تحقیقات مهندسی جنگها و سیستم مشاور مدیریت پروژه  -

 مشاور سیستمها و روشهای مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی و  ICT عضو دفتر مطالعات استراتژیک، کمیته راهبردی،  و کمیته  -

 (تا کنون 31) ارشد سازمان مدیریت صنعتی عضو شورای تحول آموزش و شورای مشاورین علمی ؛ عضو کمیته تحصیالت تکمیلی کارشناسی  -

 همایشهای بین المللی رازی،مجاور برج میالد – 33تهران - (ICTM)کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات  دبیر ششمین  -

 همایشهای بین المللی هتل المپیک  – 33 -تهران  - (ICTM)کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات  دبیر پنجمین  -

 همایشهای بین المللی هتل المپیک – 31 -تهران  - (ICTM)کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات  دبیر چهارمین  -

 2432 -تهران ،  (Petro ICT)و پتروشیمی  ، پاالیش در صنعت نفت،گاز و ارتباطات عضو کمیته علمی کنفرانس فناوری اطالعات  -
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 2433 –تهران  –عضو شورای سیاست گذاری جشنوار صنعت و فناوری اطالعات  -

   2433 -مالزی -عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک -

 2433آذرماه  -کتابخانه ملی ایران   -تهران – (e-Learning)دبیر اولین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی  -

 2433آبان  –اصفهان  –عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و کشورهای در حال توسعه  -

  2431 –تهران   ، (ERP)عضو کمیته علمی کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان  -

 2431  -و سازمان فرا  سازمان مدیریت صنعتی - سالن اجالس سران ،در کنفرانس بزرگ مدیران  ICTمحور  دبیر -

 ICTکنفرانسهای مختلف داخلی و بین المللی در حوزه  و داوری علمیهای عضویت در کمیته  -

 ...کنفرانس بین المللی مدیریت، توسعه منابع انسانی، عضو کمیته های داوری و همکار علمی کنفرانسهای  -

 (مرکز صنایع نوین) وزارت صنایع و  معادن ERPعضو کمیته  -

و همکار نشریات . . ( صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، )عضو کمیته داوری نشریات علمی پژوهشی دانشگاههای مختلف  -

 . . تجربی و علمی کاربردی متنوع دیگر از جمله تدبیر، مدیرساز، توسعه مدیریت، گزیده مدیریت، تکفا، 

  مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاههای مختلف کشور در ها پایان نامه راهنمایی، مشاوره و داوری -

 دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی وزارت صنایع، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و مدیریت دولتی مدرس  -

از سال  کارشناسی ارشد ه هایبرنام درو محیطهای مجازی ارتباطی آموزشی  (e-Learning)الکترونیکی  طراحی واجرای بخش کمک آموزشی -

 کنونتا  2433

 ، و دوره هایمدیریت استراتژیک مدیریت فناوری اطالعات،  عالی مدیریت اجرایی، های  دورهدر  طراحی و اجرای برنامه های مختلف آموزشی -

و  موزش عالی سازمانهاموسسات آ، و استانهای مختلف سازمان مدیریت صنعتی در تهراندر  در رشته های مختلف، تخصصی مدیریت

، دانشگاه شیراز، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایراندانشگاه صنایع و معادن،  ، موسسه آموزش عالی صنایع ایران،وزارتخانه های مختلف

 بخش دولتی ومختلف وسسات مو  ، سازمان صنایع دفاعشرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کیش،دانشگاه 

   خصوصی

در حوزه های سیستم، فناوری اطالعات، رویکرد سیستمی در مدیریت، در سازمانها، و دهها همایش علمی  مجری بیش از یکصد کارگاه آموزشی -

 کشوردانشگاههای وزارتخانه ها و 

 


