بسمه تعبلی

نبم و نبم خبنوادگی:محمذ بخت آزمبی بنبة
هشتجِ ػلوی

اػتبدیبس

هشتجِ اػتخذاهی

8

تحصیالت

دوتشی

گشٍُ آهَصؿی

هذیشیت

تبسیخ تَلذ

1354

هحل تَلذ

ثٌبة
M_azmayb@yahoo.com

پؼت الىتشًٍیه

عکس

مذارج علمی و تحصیلی :
سدیف

همغغ تحصیلی

1

تحصیالت حَصٍی

سؿتِ تحصیلی

حَصُ  /داًـگبُ

وـَس

ػبل ؿشٍع

ػبل پبیبى

2

دوتشا

هذیشیت فشٌّگی-گشایؾ خظ
هـی گزاسی

ػلَم ٍتحمیمبت تْشاى

ایشاى

1389

1394

3

وبسؿٌبػی اسؿذ

هذیشیت دٍلتی-گشایؾ هبلی

تْشاى هشوضی

ایشاى

1378

1380

4

وبسؿٌبػی

هذیشیت دٍلتی

پیبم ًَس

ایشاى

1373

1378

طرح پژوهشی :
هـخصبت عشح
سدیف

ثٌیبدی

وبسثشدی

تَػؼِای

1393

همبلِ

3

ثررسی ارتجبط سرهبیِ اجتوبعی ٍ َّش
فرٌّگی ثب سجکّبی حل تعبرض هذیراى
داًطگبُّبی آزاد اسالهی هٌطقِ 31

وتبة

2

تزرسی راتطو فزىنگ ساسهانی تا تفکز
انتقادی کارکناى هنطقو  31دانشگاه آساد
اسالهی

1390

1392

9000000
0

اختشاع ٍ اوتـبف

1388

1389

گَاّی تمذیش ػلوی

1

تزرسی راتطو کیفیت سنذگی کاری تا
کارکزدىای سنذگی خانٌادگی اعضای ىیات
علوی دانشگاه آساد اسالهی هنطقو 31
دانشگاه آساد اسالهی

1200000
00

گَاّی حؼي اًجبم

ػٌَاى عشح

تبسیخ
ؿشٍع عشح

تبسیخ
خبتوِ
عشح

هجلغ عشح
(سیبل)

ًتیجِ عشح *

تـَیمبت
ًبم هجشی ٍ ّوىبساى
ثِ تشتیت هـبسوت

محمذ بخت آزمبی
بنبة

محمذ بخت
آزمبی بنبة
محمذ بخت

دسحبل

5000000
0

آزمبی
بنبة.همکبرمنصو
رموقر

هالحظبت

تألیف کتبة :
ردیف

ػٌَاى

تبلیف/ترجمه

ًبؿش

ػبل اًتـبس

1

تْیِ ٍتذٍیي ثَدجِ

تشجوِ

ارک-تهران

1390

2

هجوَعِ هقبالت ًسجت دٍلت ٍفرٌّگ

تبلیف

هزکشتحقیقات
استزاتژیک،هجوع
تشخیص هصلحت نظام

1391

1393

تبلیف
3

هبلیِ عوَهی ًَیي

4

دانشگبه آزاد

تبلیف

هجبًی هذیریت دٍلتی ()3

5
6

هجبًی هذیریت دٍلتی ()2

تبلیف

سیستن ثَدجِ ریسی دٍلتی

تبلیف

انتخبة-تهران

1393

انتخبة-تهران

1394

انتخبة-تهران

1394

7

ضیَُ ّبی رّجری ٍهذیریت اهبم علی (ع)

تبلیف

اقتصبد کالى

تبلیف

8

انتخبة-تهران

1395

انتخبة-تهران

1395

مقبالت چبپ شذه در مجالت علمی :
هـخصبت هجلِ
سدیف

وـَس هحل چبح

هحوذ ثخت اصهبی-
داٍد اثشاّین پَس

ٍاحذ
ثٌبة

فزاسٌی هذیزیت

ػلوی
پظٍّـ
ی

ایشاى

ٍاحذ
ثٌبة

ػلَم اجتوبػی

ػلوی
پظٍّـ
ی

ایشاى

ػٌَاى هجلِ

ػبل ٍ هبُ چبح

2

تزرسی هٌانع پذیزش تجارت
الکتزًنیکی در شزکتيای
تٌلیذی – صادراتی خشکثار
ایزاى
تزرسی راتطو کیفیت سنذگی
کاری تا کارکزدىای سنذگی
خانٌادگی اعضای ىیات
علوی دانشگاه آساد اسالهی
هنطقو  31دانشگاه آساد
اسالهی

هحوذ ثخت اصهبی-
ػلی لشثبًی

ستجِ
هجلِ *

ؿوبسُ هجلِ

1

ػٌَاى همبلِ

ًبم هَلف ٍ ّوىبساى
ثِ تشتیت هـبسوت

اسائِ ثِ
ًبم
داًـگبُ

صهؼتبى
90-

19

91پبئیض

34

هالحظبت

-2013
ِطاًَی

78

اهشیىب

ٍاحذ
هومبى

ISI

Life Science

ٍاحذ
ثٌبة

هحوذ ثخت اصهبی

Quality of work Life
and Family
Functioning In Faculty
Members of Islamic
Azad University

ٍاحذ
ثٌبة

-هحوذ ثخت اصهبی
ػلی لشثبًی

A study of
Globalization in
international Business

5

ٍاحذ
هومبى

هحوذ ثخت اصهبی

تزرسی تطثیقي اخالق حزفو
 اخالق، اخالق ساسهاني، اي
کسة ًکار

6

ISI

2

-2013
10

9

2011
- ِطاًَی

اتگلی
ع

ػلوی

Interdisciplinary Journal of
Contemporary Research in
Business

2

-1392
صهؼتبى

ایشاى

ػلوی

چبٍؽ

-هحوذ ثخت اصهبی
هحوذسضب ًَسٍصی

2014
طاپي
ًَاهجش

Globalization and the
Role of E-Commerce
in Its Expansion

Basic and
AppliedScientific
Research

ISI

kuroshio

ٍاحذ
ثٌبة

-هحوذ ثخت اصهبی
ثْشٍص ػجبػی الذم

Possible evaluation
replacement of supporting
decision systems in
administrative education
system in Sarab town

3

4

7

3

4

2014
دػبهجش

ایشاى

علمی
َپژي
ضی
ISC

علمی

2015

The Research and
Development in Medical
Education (RDME)

Journal of Novel Applied
Sciences

ٍاحذ
هومبى

ٍاحذ
ثٌبة

-هحوذ ثخت اصهبی
ُثْشام جلیل صاد

Physicians’ Critical
Thinking and Patients’
Satisfaction Level: a Case
Study of Tabriz Sina
Treatment and Educational
Center

-هحوذ ثخت اصهبی
اختش پْلَاًی

The impact of critical
thinking on customeroriented organizations
(Case Study Payam e Noor
branches in East
Azerbaijan province)

2014

ISI

INTERNATIONAL
JOURNAL OF CURRENT
LIFE SCIENCES

ٍاحذ
هومبى

-هحوذ ثخت اصهبی
ػلی یَػفی

-علوی
پژًىش
ی

فٌبٍسی اعالػبت

ٍاحذ
ثٌبة

-هحوذ ثخت اصهبی
ُحؼیي ػلی اصغشصاد

دػبهجش

3

-1394
تبثؼتبى

ایشاى

EVALUATE THE
EFFECTIVENESS OF
INFORMATION
CHANNELS AND
REALIZING
THESTRATEGY TO
EMPLOYEES (CASE
STUDY: TABRIZ
MUNICIPALITY)

تاثیز خٌدکارساسی اداری
تزتصوین گیزی هذیزاى تانک

8

9

10

11

Vol
(1),
Issue
(3)

ثیي.علوی
الوللی

2015

International Journal of
Public Policy and
Management

ٍاحذ
ػلَم
تحمیمبت
تْشاى

Designing an Appropriate
Model of Organizational
Culture in Order to
Promote Critical Thinking
(Case Study: Islamic Azad
University faculty
members of East
Azerbaijan Province)

12

طراحی هذل هٌبست فرٌّگ
سبزهبًی درجْت ارتقبء تفکر
اًتقبدی
1395

ایشا
ى

- علوی
پژٍّطی

هذیشیت ثْشُ ٍسی

ٍاحذ
ػلَم
تحمیمبت
تْشاى

 اعضبء ّیئت:ِ(هَرد هطبلع
علوی داًطگبُ آزاد اسالهی

13

)آررثبیجبى ضرقی

 ػلوی ٍ پظٍّـی تشٍیجی ٍ ػلوی هشٍسی هیثبؿذ، ػلوی پظٍّـی،ISI ،ِ* هٌظَس اص ستجِ هجل

.

مقبالت ارائه شذه در همبیشهب و کنفرانسهبی علمی

هـخصبت وٌفشاًغ یب ّوبیؾ

سدیف

1388

گشهؼبس

هلی

ػخٌشاًی

1

دس RFIDوبسثشد تىٌَلَطی
ساػتبی اصالح الگَی هصشف

هحوذ ثخت
اصهبی-ػلی
لشثبًی

ٍاحذ ثٌبة

هذیشیت تىٌَلَطی ٍ
ًَآٍسی

(داخلی-
هٌغمِای-
هلی -ثیي-
الوللی)

پَػتش

اسائِ ثِ ًبم داًـگبُ
ػٌَاى وٌفشاًغ

صهبى
ثشگضاسی

هىبى
ثشگضاسی

ػغح
ثشگضاسی

چبح دس هجوَػِ همبالت

ػٌَاى همبلِ

ًبم هَلف ٍ
ّوىبساى ثِ
تشتیت هـبسوت

ًَع اسائِ

هالحظبت

2

ثشسػی ؿىبف هیبى ًظبم
ّبی اداسی ٍ ًظبم ّبی
ًظبستی

هحوذ ثخت
اصهبی

ٍاحذ ثٌبة

3

ػٌخ ؿٌبػی فؼبد اداسی ٍ
ساّْبی همبثلِ ثب آى

هحوذ ثخت
اصهبی-ػلی
لشثبًی

ٍاحذ ثٌبة

ویفیت صًذگی وبسی ٍ
وبسوشدّبی صًذگی
خبًَادگی
ػَاهل هَثش ثش اػتمشاس دٍلت
الىتشًٍیه دس گوشن
جوَْسی اػالهی ایشاى

هحوذ ثخت
اصهبی

ٍاحذ ثٌبة

ػشهبیِ اًؼبًی

هحوذ ثخت
اصهبی

ٍاحذ هومبى

هذیشیت ،چبلؾ
ّبٍساّىبسّب

ٍیظگی ّبی ػبصهبى ّبى
چبثه

هحوذ ثخت
اصهبی-حؼیي
ػلی اصغشصادُ

ٍاحذ هومبى

هحوذ ثخت
اصهبی-

ٍاحذ هومبى

4

5

ػالهت اداسی
ػالهت اداسی

1389

1389

1391

تجشیض

تجشیض

هلی

هلی

تجشیض

هلی

ؿیشاص

ث یي
الوللی

1392
6

7

هفَْم ؿٌبػی ٍضشٍست
َّؽ ػبصهبًی

وٌفشاًغ ثیي الوللی
هذیشیت،التصبد،حؼبثذاس
ی
پظٍّؾ ّبی وبسثشدی
دس ػلَم فٌی هٌْذػی
ٍهذیشیتی دسػشصِ
داًـگبُ ،صٌؼت
ٍهذیشیت ایشاى

1394

ػبسی

تْشاى
1394

ث یي
الوللی

هلی

8

ثشسػی ساثغِ ػجه ّبی
تفىش هذیشاى ثب سفتبس هحوذ ثخت
ؿْشًٍذی دثیشاى دٍسُ دٍم اصهبی-خبوپَس
هتَػغْـْشػتبى هیبًذٍآة

ٍاحذ ثٌبة

پظٍّؾ ّبی وبسثشدی
دس ػلَم فٌی هٌْذػی
ٍهذیشیتی دسػشصِ
داًـگبُ ،صٌؼت
ٍهذیشیت ایشاى

ث یي
تْشاى
الوللی
1394

آثبر در دست پژوهش و چبپ :

سدیف
1
2
3
4

ًَع ( تألیف  /تشجوِ)

تَضیحبت

ػٌَاى وتبة /همبلِ

تبلیف

دسدػت تبلیف

وتبة فشٌّگ تفىشاًتمبدی

تبلیف

دسدػت تبلیف

وتبة هجبًی تفىش اًتمبدی

تبلیف

دسدػت تبلیف

وتبة هذیشیت سفتبس ػبصهبًی پیـشفتِ

5

رسبله و پبیبننبمههبیی که به عنوان استبد راهنمب و مشبور همکبری داشتهایذ:

همغغ
تحصیلی
دوتشی

وبسؿٌبػیاسؿذ

ساٌّوب

هـبٍس

سدیف

ػٌَاى سػبلِ یب پبیبىًبهِ

ًبم داًـجَ

ػوت
گشٍُ آهَصؿی

ثشسػی ساثغِ اػتتمشاس دٍلتت الىتشًٍیته ٍ
1

تحتتتَل ًغتتتبم اداسی دس ػتتتبصهبى تتتتبهیي

جَاد صبدق صادُ

هذیشیت دٍلتی

اجتوبػی ؿْشػتبى اّش
ثشسػی تبثیش تؼذیل EPSؿشوتْبی
پزیشفتِ ؿذُ دس ثَسع اٍساق
2

ثْبداستْشاى ٍ اثش آى ثش سٍی حجن

احوذ هجیذی

هذیشیت دٍلتی

هؼبهالت
3

ؿٌبػبیی ٍ الَیت ثٌذی ػَاهل فشدی ٍ
ػبصهبًی هَثش ثش خاللیت هذیشاى

داٍد لبػن صادُ

هذیشیت دٍلتی

هالحظبت

ثشسػی ساثغِ ًَع ػبختبس ػبصهبًی ثب ػىَت
4

ػبصهبًی دس ػبصهبًْبی دٍلتی ؿْشػتبى

هحوذ ػضیضهیذاى

هذیشیت دٍلتی

ولیجش

5

اسصیبثی اثش ثخـی وبًبل ّبی اعالع سػبًی ٍ
تفْین اػتشاتظی ثِ وبسوٌبى (هغبلؼِ هَسدی
 :ؿْشداسی تجشیض)

للی یَػفی

هذیشیت دٍلتی

ثشسػی ساثغِ ػجه تفىش هذیشاى
6

ثباًگیضّپیـشفت وبسوٌبى دس هٌغمِ

ؿْشام وَّی

هذیشیت دٍلتی

13داًـگبُ آصاد اػالهی

7

ثشسػی ساثغِ تفىش اًتمبدی پضؿىبى ثب ػغح
سضبیتوٌذی ثیوبساى هشوضآهَصؿی دسهبًی
ػیٌب تجشیض

ثْشام جلیل صادُ اهیي

هذیشیت دٍلتی

ؿٌبػبیی ٍ ستجِثٌذی ػَاهل هَثش ثش اػتمشاس
ػیؼتن هذیشیت استجبط ثب هـتشی دس
8

ػبصهبى اهَس هبلیبتی آرسثبیجبىؿشلی ٍ اسائِ

ثْشام اػذی

هذیشیت دٍلتی

الگَی هغلَة

9

ؿٌبػبیی ٍ ستجِ ثٌذی ػَاهل هَثش ثش
هَفمیت ًَآٍسی وبسوٌبى دس ػبصهبى
(هَسد هغبلؼِ دس ػتبد ؿشوت هلی هٌبعك

هحوذسضب ًبصشی-
وشیوًَذ

هذیشیت دٍلتی

ًفتخیض جٌَة)
عشاحی ٍ تجییي الگَی تَػؼِ فشٌّگ
10

اًضجبط اجتوبػی وبسوٌبى اػتبًذاسی اػتبى
آرسثبیجبى غشثی

هحجَة ٍسهض یبسی

هذیشیت اجشایی

ثشسػی ساثغِ سفتبسؿْشًٍذی ثب سضبیتوٌذی
11

اسثبة سجَػبى تبهیي اجٌوبػی ؿْشػتبى

هذیشیت اجشایی

ثیظى خشم فش

ثٌبة

12
13
14
15

16

71

ثشسػی هیضاى تبثیش گزاسی ػَاهل هَثشثش
جبًـیي پشٍسی ٍ ستجِ ثٌذی آى ثب اػتفبدُ
دس ثیي وبسوٌبى ٍاحذّبی AHPاص تىٌیه
داًـىبّی آصاد اػالهی هٌغمِ 13
ثشسػی تبثیش ػیؼتن اتَهبػیَى اداسی ثش
تصوین
ثشسػی تبثیشاػتوبد ػبصهبًی ثشخشدگشایی
ػبصهبًی(هَسدهغبلؼِ:ؿشوت ؿیشیي ػؼل)
ثشسػی تبثیشآٍای ػبصهبًی ثشخَیـتي
ؿٌبػی وبسوٌبى اداسات دٍلتی ؿْشػتبى
ثٌبة
اهىبًي ػٌجی جبیگضیٌی ػیؼتن ّبی
َّؿوٌذ تصوین گیشی دس ًظبم اداسی
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
بررسی تاثیر سبک َای ارتباطی بر اعتماد
سازماوی کارکىان در ادارٌ آمًزش ي پريرش
شُرستان آذرشُر

سحوبى والًتشی
هومبًی

هذیشیت دٍلتی

هحوذسضب اػذی

هذیشیت دٍلتی

غالهؼلی پبؿبصادُ
لشاغل

هذیشیت دٍلتی

ػیشٍع هشاثی

هذیشیت دٍلتی

ثْشٍص ػجبػی الذم

هذیشیت دٍلتی

عسگر خلیلی

رررررر

مدیریت ديلتی

تسزسی تاثیس فهآيزی اطالعات تس مُىدسی

کرین اهبًی

هذیشیت دٍلتی

تسزسی زاتطٍ سثک تفکس مدیسان تا زفتاز

19

ضُسيودی دتیسان آمًشش يپسيزش

لیال خبکپَر

هذیشیت دٍلتی

20

ازایٍ الگًی مطلًب تًسعٍ فسَىگی دز حًشٌ
مدیسیت تُداضتی (مطالعٍ مًزدی :داوطگاٌ
علًم پصضکی استان آذزتایجان غستی))

احوذ علیسادُ
قَزلَجِ

هذیشیت دٍلتی

تسزسی تاثیس ویسيی اوساوی داوص مداز تس عملکسد

صجَر قْرهبًی

مًزد مطالعٍ :ضعثات حًشٌ  2تثسیص

ایلخچی

18

21

مجدد فسایىد کسة ي کاز
(مًزدمطالعٍ :ساشمان صىعت معدن ي تجازت
استان آذزتایجانضسقی) )

تاوک ملی ایسان

هذیشیت دٍلتی

تاثیس تفکس اوتقادی تس ساشماوُای مطتسی گسا

22

(مًزد مطالعٍ :داوطگاَُای پیام وًز استان
اذزتایجان ضسقی )

اخترپْلَاًی

هذیشیت دٍلتی

تسزسی زاتطٍ سثک تفکس مدیسان تاوک َا تا
سطح تسُیالت اعطایی

23

(مًزد مطالعٍ :ضعة تاوک آیىدٌ مىطقٍ ضمالغسب
کطًز)

هسعَد حسیٌعلی
زادُ

هذیشیت ثبصسگبًی

تأثیس وقدیىگی سُام تس تاشدٌ سُام

24

(مطالعٍ مًزدی  :ضسکت َای پریسفتٍ ضدٌ دز
تاشاز تًزس تُسان )

رحوبى غالهی

هذیشیت دٍلتی

تاثیس افطای اجثازی ي اختیازی تس کیفیت

25

گصازضگسی مالی
(مطالعٍ مًزدی  :ضسکت َای پریسفتٍ ضدٌ دز

سًَب ًَر هحوذی

هذیشیت دٍلتی

تاشاز تًزس تُسان )
تسزسی وقص تًدجٍ زیصی عملیاتی دز مدیسیت

26

27

َصیىٍ َا دز داوطگاَُای آشاد اسالمی استان
آذزتایجان ضسقی)

ارائِ هذل هٌبست استقرار هذیریت داًص در
گورکبت جوَْری اسالهی ایراى

ثْوي افسری
هوقبًی
یبسویي ًعین ًژاد

هذیشیت دٍلتی

هذیشیت دٍلتی

اثر ارزضْبی اسالهی ثر ًیت خریذ سجس هردم
28

هسلوبى ضْرستبى
تجریس(هطبلعِ هَردی :هردم هٌطقِ دٍ
ضْرستبى تجریس)

زّرا فرّی

هذیشیت اجشایی

تعییي عَاهل هَثر ثر اًتخبة یک ثبًک ثر
29

اسبس ارزضْبس اسالهی از دیذگبُ هطتریبى

سیٌب ضبًِ ثٌذ

هذیشیت اجشایی

یک ثبًک
30

31

ارائِ هذل هٌبست ارتقبی خذهبت الکترًٍیک در
گورکبت جوَْری اسالهی ایراى

اضکبى ًَر هْر

هذیشیت دٍلتی

هَارد دیگر

-دايزی تیص اش پىجاٌ پایان وامٍ کازضىاسی ازضد

سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت هب  /شوراهب ):
سدیف

ػٌَاى هؼئَلیت

ػبصهبى  /هَػؼِ

ػبل(ّبی)

1

هذیش گشٍُ سؿتِ هذیشیت

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هومبى

1386

2

هؼبًٍت اداسی ٍ هبلی

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة

90-89-1388

3

ػضَ اصلی وویؼیَى هَاسد خبف

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة

90-89-1388

4

ػضَ وویتِ تشفیغ پبیِ

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة

90-89-1388

5

ػضَ ؿَسای اًفَسهبتیه

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة

90-89-1388

6

سئیغ وویتِ اًظجبعی

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة

90-89-1388

7

عضً کمیتٍ آمًزش

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هومبى

93-92

8

دبیريعضً کمیتٍ پژيَص

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هومبى

93-92

9

عضً ضًرای اوفًرمبتیک

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة

90-89-1388

10

دبیر کمیسیًن معبمالت

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة

90-89-1388

11

عضً اصلی کمیسیًن مًارد خبظ

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هومبى

93

12

مذیر گريٌ کبرضىبسی ي کبرضىبسی ارضذ مذیریت ديلتی ياجرایی

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هومبى

94-93

سوابق پژوهشی در سبیر موسسبت
سدیف

ػٌَاى پظٍّؾ

هحل پظٍّؾ  /ػبصهبى حوبیت
وٌٌذُ

ػبل(ّبی)

1

طرح وقص اوجمه ايلیب ي مربیبن

آهٌسش ً پزًرش تناب

1384

2

طرح مقبیسٍ کبرایی دبیران طرح استخذام آزاد يمتعُذ خذمت

آهٌسش ً پزًرش تناب

1380

3

ارزیببی ي ايلًیت بىذی عًامل مًثر بر عذم تسًیٍ پیمبوُبی ضرکت

ؿشوت گبص اػتبى آرسثبیجبى ؿشلی

1394

توضیحبت ( افتخبرات  /سبیر ):

 . 7عضًیت در اوجمه مذیریت ایران.
- .2عضًَیئت تحریریٍ فصلىبمٍ علمی چبيش داوطگبٌ عالمٍ طببطببیی
 .3عضًیت درببضگبٌ پژيَطگران جًان
.4حضًر دربروامٍ َای تلًیسیًوی اقتصادی ياجتماعی صدايسیما بعىًان کارشىاس
.5عضًیت فعبل در بسیج داوطجًیی ياسبتیذ
 .6عضًیت در اوجمه مذیریت فرَىگی ایران
.7پژيَشگر ومًوٍ سال  33داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد ممقان
.8مشاير مدیریتی ي مىابع اوساوی چىدیه شرکت صىعتی

