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 :و اجرایي شغليسوابق 

 (۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵رئیس اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد ) -

 (.۱۳8۹تا  ۱۳۷8)دانشگاه فردوسی  فناوری اطالعات و ارتباطاتعاون مرکز م -

 (.۱۳86از  )کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان رضوی در حوزه کامپیوتر  -

 (.۱۳86از )عضو حقیقی نظام صنفی رایانه استان خراسان رضوی  -

 (.۱۳8۷از )خراسان رضوی  ای استانفناوری اطالعات و ارتباطات  نظام صنفی رایانه  مشاور رسمی -

 تا کنون( ۱۳۹۱دانشگاه فردوسی مشهد )از  (آپا) مدیر حفاظت آزمایشگاه تخصصی امنیت اطالعات -

 (.۱۳8۹تا  ۱۳۷8)آزمایشگاه تخصصی امنیت اطالعات آپای دانشگاه فردوسی مشهد مدیر اجرایی -

 (.۱۳8۹تا ۱۳8۷)رضوی فناوری اطالعات و ارتباطات جمعیت هالل احمر استان خراسان عالی مشاور -

 (.۱۳۷8تا  ۱۳۷6) مشهد مدیر توسعة شبكه دیتای دانشگاه فردوسی -

 (.۱۳۷6تا  ۱۳۷۳) مشهد مسئول بخش رایانه حوزة معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی -

 های تخصصي:عضویت در شوراها و کمیته

های دفاع مقدس خراسان و ارزش نماینده دانشگاه در کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار -

 (۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵رضوی )از 

دبیر شووورای پژوهشووی مرکز هدایت و حمایت از تاقیقات فناوری اطالعات سووازمان بسوویپ علمی، پژوهشووی و  -

 تا کنون ۱۳۹0فناوری کشور از سال 

شورای ارزیابی طرح - ضو  شد واحدهای فناوری دداور و ع سی مهای فناورانه مرکز ر شگاه فردو تا  ۱۳88شهد، ان

 .کنون

 ۱۳۹۳ ،عضو شورای فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان رضوی -

 ۱۳۹4عضو شورای فناوری اطالعات سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی،  -

شورای  - ضو  سان یحوزه فناور اجرایی –یاتیو برنامه عمل سند راهبردی نیتدوع ستان خرا  اطالعات  و ارتباطات ا

 ۱۳۹2ی، رضو

 ۱۳8۹تا  ۱۳۷۹عضو شورای معاونین اداری ومالی دانشگاه فردوسی مشهد  از   -
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 ۱۳8۹تا  ۱۳۷۵از سال  دانشگاه فردوسی مشهد  فاوایهای تخصصی شورای عضوکمیته -

 ۱۳8۹تا  عضو کمیسیون فناوری اطالعات استان خراسان رضوی -

 ۱۳8۹ای استان خراسان رضوی تا عضو کمیسیون جرایم رایانه -

 ۱۳8۹تا عضو شورای فناوری اطالعات و ارتباطات جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی  -

 ۱۳8۹تا  استان خراسان رضوی ISMSدانشگاه فردوسی و عضو کمیته  ISMSرئیس کمیته اجرایی  -

 ۱۳8۹تا  ۱۳۷۳ یهاسال یط یدر دانشگاه فردوس یته تخصصیکم ۱2ش از یت در بیعضو -

 :تقدیرها

 ۱۳8۷ستان خراسان رضوی در جشنواره نوآوری، شكوفایی، پژوهش و فناوری  سال نوآور برتر ا -

 ۱۳8۳ مشهدمدیر نمونه دانشگاه فردوسی  -

 ۱۳8۵پیشنهاد دهنده برتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال  -

 ۱۳۷8ای دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس نمونه مرکز اطالعات، آمار و امور رایانه -

؛ دانشوووگاه فردوسوووی مشوووهد رانین و مدیو معاون رئیسفناوری؛  زیر علوم، تاقیقات واز و متعدد هایتقدیرنامه -

 .و فرماندار شهر مشهد رضوی استاندار خراسان ینمعاون

 : فعالیتهای پژوهشي

 پژوهشی: -مقاالت علمی

مسعودی  مدار(، افخمی، شیرازی، مرتضوی،کرامت گذار از انسان اخالقی به انسان الهی )رهیافتی نو به سازمان ۱

 .۱۳۹4پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی،  –و لطیفی، فصلنامه علمی 

های کرامت انسانی در سازمان )با تاکید بر نگرش اسالمی(، افخمی، شیرازی، مرتضوی، واسطی، تدوین شاخص 2

 ۱۳۹۳پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسالمی،  –لطیفی و مسعودی، دوفصلنامه علمی 

، افخمی و  دعایی، مجله ات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهدرابطه اقدام ۳

 .۱۳۹۱رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشی کتابداری و اطالع -علمی
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، افخمی، رحمانسرشت، کوشازاده، اعتماد و تشریك دانش یاثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی نقش واسطه 4

 .۱۳۹۱نامه مدیریت تاول، دانشگاه فردوسی مشهد، وهشی پژوهشپژ -مجله علمی

اثر اعتماد به مدیران بر تفكر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملكرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در  ۵

ی نیا و افخمی، مجله، کوشازاده، رحیم)مورد مطالعه: بخش اداری دانشگاه فردوسی مشهد(بستر آموزش عالی 

 .۱۳۹۱پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   -علمی

؛ مشهد( یاطالعات و ارتباطات )مورد مطالعه: دانشگاه فردوس یاشتراک دانش و فناور انینسبت م 6

ها، سال دوم، شماره یك، بهار پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان -زاده و افخمی؛دوفصلنامه علمی قلیحسین

 .۱۳۹2و تابستان 

 ترویجی: –می مقاالت عل

ترویجی  -ها، افخمی، رحمانسرشت و مرجانی، مجله علمی گاهها و وبحكمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال ۷

 .۱۳۹۳ی آموزش عالی، نامه

 های داخلی:مقاالت کنگره

زاده و قلیبالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی، حسین 8

 .۱۳۹۱ها، افخمی، اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه

طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطالعات دانشگاه فردوسی مشهد، رزمی، ناظری، کاهانی  ۹

 .۱۳88المللی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران، و افخمی، پانزدهمین کنفرانس بین

، افخمی، صالاان کاهانی،، (  و استراتژیهای استقرار آن در ایرانPIMSط لوله)سیستم مدیریت یكپارچه خطو ۱0

 .۱۳8۷اولین کنفرانس ملی فناوری اطالعات، حال و آینده،  

های دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر دسترسی به دانشكده سنجش میزان آمادگی الكترونیكی ۱۱

 .IKT2007 ،۱۳86ری اطالعات و دانش اطالعات،نوری، کاهانی، افخمی، سومین کنفرانس فناو

های فناوری اطالعات، حسین افخمی روحانی، اولین نقش اساسی مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه ۱2

 .۱۳8۷های فناوری اطالعات، ایران، تهران،کنفرانس مدیریت پروژه
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 های پژوهشي با عناوین زیردر طرحی همكار

 های ملی:طرح

نان ط دیتول رهیزنج يو امكانسنننج يمدل مفهوم يطراحطرح پژوهشوووی  -۱  ، بیتا مصننرن 

 .۱۳۹۵پژوهشكده علوم و صنایع غذایی، مجری دکتر حسین زمانی، 

سي طرح پژوهش کاربردی  -2 شگاه فردو صي دان ص سیس پارك علم و فناوری تخ مطالعات پایه تا

 .)در حال اجرا( ۱۳۹۵ی، ، مجری دکتر حسین افخمی روحاندانشگاه و جامعه یارتباط علم تیریمد، مشهد

 یعلم و فناور ژهیمنطقه و یجامع برا یافزارو استقرار سامانه نرم جادیاطرح پژوهش کاربردی  -۳

، مجری دکتر حسین افخمی روحانی، سازمان منطقه ویژه علم و فناوری رضوی، یاستان خراسان رضو

۱۳۹۵. 

ی دکتر سید امین حسینی سنو، مجر ،سند توسعه شهر هوشمند بوشهر  نیتدوطرح پژوهش کاربردی  -4

۱۳۹۵. 

 .۱۳۹۵مجری دکتر ماسن کاهانی،  ،نقشه راه شهر هوشمند مشهد نیتدو طرح پژوهش کاربردی -۵

، پژوهشكده علوم و صنایع غذایی، تدوین نقشه راه پروژه طراحي برند غذایي طیبطرح پژوهشی  -6

 . ۱۳۹4مجری دکتر حسین زمانی، 

کاربردی  -۷ مهطرح پژوهش  نا ناورهبردی ریزی رابر مان پژوهش و ، و رمز تیحوزه امن یف سووواز

 .۱۳۹۱، گروه تخصصی شهید چمران، مجری دکتر ماسن کاهانی، یدفاع ینوآور

سي نرمپژوهش کاربردی  طرح -8 سختبرر سنجي افزاری و  ساختهای موجود و ا مكان افزاری زیر

ستمي و آمادهو نیاز سی صالح و سازی ساختهای الزم جهت یكپارچهسازی زیرسنجي  و  ا

ستمهای اطالعاتي منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور سی منطقه چهار عملیات انتقال ، " توسعة  

 . ۱۳8۵مجری دکتر ماسن کاهانی، گاز کشور، 
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منطقه چهار عملیات انتقال (PIMS)مدیریت یكپارچگي خطوط لوله گازطرح پژوهش کاربردی  -۹

شوری(، شور)طرح نمونه ک شورمنطقه چهار عم گاز ک مجری دکتر ماسوون  ،لیات انتقال گاز ک

 .۱۳84کاهانی، 

گیری الكترونیكي پیاده سننازی و نصننب و اجرای سننیسننتم رایطرح پژوهش کاربردی طراحی،  -۱0

شور سي ک سوواختمان  ی، کارفرما نظام مهندسووانتخابات هفتمین اجالس هیات عمومي نظام مهند

 .۱۳8۳مجری دکتر ماسن کاهانی، کشور، 

تاقیقات  وزارت علوم،، سامانه جامع مجتمع فرهنگي رفاهي وزارت علومدی طرح پژوهش کاربر -۱۱

 .۱۳۷8، مجری دکتر ماسن کاهانیو فناوری، 

 های استانی:طرح

 یاطالعات و ارتباطات برا یکاربرد فناور یهانهیزم یيشننناسنناطرح پژوهشوووی شوووماره دو،  -۱2

مجری دکتر رضوووان  ،مشننهد يدانشننگاه فردوسنن يعلم ئتیه یاعضننا نیب دراشننتراك دانش 

 ۱۳۹0قلی زاده، حسین

شناسي مراکز مخابراتي و صدا و سیما در برابر حمالت فیزیكي و آسیبطرح پژوهش کاربردی  -۱۳

 .۱۳۹0، مجری دکتر ماسن کاهانی، مغناطیسي

از اقدامات خرابكارانه در قالب  يناشننبررسنني و شننناسننایي مخاطرات طرح پژوهش کاربردی  -۱4

کارفرما سوووازمان پدافند  ،نینو یهایبر فناور يمبتن یافزارهامو نر یافزارسننخت زاتیتجه

 .۱۳۹0ی، استان خراسان رضو رعاملیغ

سیبطرح پژوهش کاربردی   -۱۵ سي نقاط آ ضویبرر سان ر ستان خرا ، پذیری فناوری اطالعات ا

 .۱۳۹0مجری دکتر ماسن کاهانی، 

سطرح پژوهش کاربردی   -۱6 سا جادیا ،يبرر س یبریو ارتقاء مرکز دفاع  ضوا سان ر  ،یتان خرا

 .۱۳۹0  ،یاستان خراسان رضو رعاملیکارفرما سازمان پدافند غ
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سننازی و اصننالح و توسننعه های الزم جهت یكپارچهسننازی زیرسنناختطرح جامع آماده  -۱۷

سان های اطالعاتي )طرح جامع فناوری اطالعات( جمعیت هاللسنیسنتم احمر اسنتان خرا

 .۱۳88، مجری حسین افخمی روحانی، رضوی

ستم رایرح پژوهش کاربردی ط  -۱8 سی صب و اجرای  سازی و ن گیری الكترونیكي طراحي، پیاده 

 .۱۳8۳، مجری دکتر ماسن کاهانی، انتخابات نظام مهندسي استان خراسان رضوی

صنعتي  طرح پژوهش کاربردی  -۱۹ ستگاههای اجرایي دولتي و واحدهای  سنجي تحقیقاتي د امكان

 .۱۳۷۵میدرضا جاودانی، ، مجری حاستان خراسان R&Dدارای واحد 

 نامه:پایان

دکتری: بازپردازی مفهوم کرامت انسانی برای سازمان )با رویكرد اسالمی(، استادان راهنما دکتر علی شیرازی و  -

 .هانگیر مسعودی و دکتر میثم لطیفیدکتر سعید مرتضوی، استادان مشاور دکتر ج

فناوری اطالعات دانشگاه فردوسی مشهد، استاد راهنما : عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد کارکنان ارشد کارشناسی -

  .آباداستاد مشاور دکتر عبدالامید رضایی رکن دکتر سعید مرتضوی،

 در دانشگاه فردوسي مشهد تدریس

 کارشناسی ارشد:

 .مدیریت پیشرفته )کارشناسی ارشد(های اطالعات سیستم -

 .مدیریت )کارشناسی ارشد(روش تاقیق پیشرفته  -

 و تتبع نظری.قیق سمینار تا -

 .اطالعات مدیریت )کارشناسی ارشد(های شناسی سیستمروش -

 ی اساتید و کارکنان دانشگاه عامل، اینترنت، اکسل، حفاظت اطالعات ویژههای سیستمآموزش مهارت -

 کارشناسی:

 مبانی مدیریت اسالمی )کارشناسی(  -

 ای در مدیریت با رویكرد اسالمی )کارشناسی(اخالق حرفه -



 تاریخ دریافت طرح:
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

 چارچوب پیشنهادی طرح)پروپوزال(
 

 کد طرح:

 شماره ویرایش:

 

 )ترم تابستان(. دانشجویان مهندسی ینی کامپیوتر )کارشناسی( ویژهمبا -

 تولید ماتوای الكترونیكی:

 های اطالعات مدیریت پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مجازیدرس مجازی سیستم -

 های اطالعات مدیریت مقطع کارشناسی ارشد مجازیسیستم شناسیدرس روش -

 رس مدیریت دانش مقطع کارشناسی ارشد مجازیهمكاری در تولید ماتوای الكترونیكی د -

 های آموزشی:کارگاه

 های فناوری اطالعات ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدبرگزاری کارگاه مهارت -

 دانشگاه فردوسی مشهد. فاوای متخصصین مرکز برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت از اطالعات ویژه -

ویژه اساتید و دانشجویان تاصیالت  Nvivoافزار پژوهش کیفی ی نرمهمكاری در برگزاری کارگاه آموزش -

 ، مسئول کارگاه دکتر بختیار شعبانی.تكمیلی

 مطالعات اسالمي

قرآن و مفاهیم، عناوین برخی دروس: ی علوم اسالمی دانشگاهیان )اتمام دوره آشنایی با علوم اسالمی حوزه -

ی سجادیه، تاریخ اسالم، کالم نوین فقه و اصول فقه، صایفهشناسی، البالغه، حدیثآشنایی با ادیان، نهپ

 شناسی، منطق، اخالق(.شناسی، فلسفه سیاست، انساناسالمی، جریان

 انجام رساله دکتری با رویكرد اسالمی  -

 .پژوهشی با رویكرد اسالمی -علمی ارایه دو مقاله -

 .)از ایده تا عمل( بیط ییبرند غذا ینقشه راه پروژه طراح نیتدو همكار اصلی طرح پژوهشی -
 


