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 موضوع رساله کارشناسی ارشد :ارزیابی اثربخشی آموزشهای آموزش های ضمن خدمت در شرکتگلسار فارس
 موضوع رساله دکترا  :طراحی و تبیین مدل عوامل ادراکی موثر بر موفقیت شغلی در شرکتهایخدماتی استان فارس
آشنایی با نرم افزار
) Office - (Visio – Access- PowerPoint-Excel- word
(نرم افزار کنترل پروژه) Microsoft Project




(نرم افزار تحلیل آماری) Minitab



(نرم افزار کنترل پروژه) Primavera Prject Planner



(نرم افزار تحلیل آماری) SPSS



(نرم افزاری تحلیل آماری چند متغیره) AMOS GRAPHIC
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اکسل پیشرفته (دارای گواهینامه از مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس -زیرمجموعه وزارت
نیرو)

زبان انگلیسی


ترجمه  :عالی  ،خواندن و نوشتن  :در حد خوب  ،مکالمه  :در حد معمول ،



اخذ امتیاز  46از  011در آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس



فعالیت در شرکت توسعه آوران عالی واقع در مرکز رشد فناوری ابرکوه –خدمات مشاوره صنعتی و برگزاری دوره
های آموزشی ( از  46تا ) 48



عضو شورای پذیرش در مرکز رشد فناوری ابرکوه



کارشناس تضمین کیفیت و تعالی سازمان در شرکت گلسار فارس از فروردین  48تا اسفند ، 48دارای تجربه در
مدل تعالی سازمانی  ،ISO9001 - ISO14001 ،جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی  -آموزش و همکاری
در پروژه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در  :شرکت سیمان اصفهان  ،اداره کل تربیت بدنی فارس  -طراحی
و بهبود فرایندها بر اساس مدل  - APQCبهبود رهبری  ،نقش های تیمی بر اساس مدل بلبین  ،رضایت شغلی و
جو سازمانی
سوابق کاری و تدریس



نرم افزار مایکروسافت پروجکت (نرم افزار کنترل پروژه)  -مرکز رشد فن آوری ابرکوه با مشارکت سازمان فنی و
حرفه ای – سال 44



دوره کارآفرینی – مرکز رشد فن آوری ابرکوه – سال 44



دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه – سه ترم تحصیلی ( : )48-44-48مبانی سازمان و مدیریت – مدیریت رفتار سازمانی
– روش تحقیق در علوم انسانی – کنترل بودجه– روش تحقیق جامع – آمار  0و  – 2برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
– تحقیق در عملیات  0و  – 2تجزیه تحلیل و طراحی سیستم – رفتار سازمانی -



دانشگاه پیام نور مرکز شیراز – ترم اول تحصیلی  : 0841تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی



دانشگاه پیام نور مرکز شیراز ترم دوم سال تحصیلی  – ، 0811- 0841تنظیم و کنترل بودجه – پروژه – آشنایی
با سازمانهای دولتی و سازمانهای گردشگری در ایران



دانشگاه پیام نور مرکز شیراز  ،ترم اول سال تحصیلی  : 10-11مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها  ،پروژه ،
مدیریت تحول سازمانی  ،مبانی تنظیم بودجه



دانشگاه پیام نور مرکز شیراز  ،ترم دوم سال تحصیلی  : 10-11مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها  ،پروژه



دانشگاه پیام نور شیراز ،ترم اول و دوم سال تحصیلی  ، 16- 18مبانی سازمان و مدیریت .



دانشگاه پیام نور شیراز  ،ترم اول و دوم سال تحصیلی  ، 18-16مبانی سازمان و مدیریت  ،پروژه



دانشگاه پیام نور شیراز  ،ترم اول سال تحصیلی  ، 14-18مبانی سازمان و مدیریت  ،پروژه .
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مقاالت پذیرفته و چاپ شده در کنفرانس
 .0حجت مشتاقیان ابرقویی  ،محمدرضا زارع  ،یوسف محمودی خمیری ،علی احمدزاده  ،رهبری  ،دیدگاه اسالمی –
چاپ و ارائه در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت  ،نوآوری و کارآفرینی "  -بهمن ماه 0841
 .2یوسف محمودی خمیری ،حجت مشتاقیان ابرقویی،حسن مشتاقیان ابرقویی ،یاشار سالم زاده  ،بررسی رابطه جو
سازمانی و سالمت سازمانی بین دبیران دبیرستانهای شهر بندرعباس  -چاپ و ارائه در " کنفرانس بین المللی
مدیریت  ،نوآوری و کارآفرینی "  -بهمن ماه 0841
 .8رح مت کریمی نژاد ،محمود صانعی ،حجت مشتاقیان ابرقویی ،رفتارهای سیاسی و نقش آن در تصمیم گیری
سازمانی -چاپ و ارائه در " کنفرانس بین المللی مدیریت  ،نوآوری و کارآفرینی "  -بهمن ماه 0841
 .6سید علی اکبر احمدی ،حجت مشتاقیان ابرقویی  ،حسن مشتاقیان ابرقویی  ،یاشار سالم زاده  ،مطالعه موردی :
بررسی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت در شرکت گلسار فارس -چاپ و ارائه در " کنفرانس بین المللی
مدیریت  ،نوآوری و کارآفرینی " -بهمن ماه 0841
 .8دکتر امیرحسین امیرخانی  ،حجت مشتاقیان ابرقویی  ،علی احمدزاده  ،مهدی فروزان فر ،

ارتباط پویای تعهد

سازمانی و حرفه ای در متخصصین شرکت توزیع نیروی برق شیراز  -چاپ و ارائه در " کنفرانس بین المللی
مدیریت  ،نوآوری و کارآفرینی " -بهمن ماه 0841
 .4حجت مشتاقیان ابرقویی  ،محمدرضا زارع  ،محمود صانعی  ،مهدی فروزان فر  ،بررسی عوامل موثر بر برون سپاری
در شرکت توزیع نیروی برق شیراز  ،چاپ و ارائه در شانزدهمین کنفرانس شرکتهای توزیع نیروی برق – بندر
عباس 0841 ،
 .8حجت مشتاقیان ابرقویی  ،علی انوری  ،محمدرضا زارع  " ،توسعه تفکر سیستمی و ارتقای همکاری در شرکتهای
توزیع نیروی برق"  ،چاپ و ارائه در هفدهمین کنفرانس شرکتهای توزیع نیروی برق – تهران 0810 ،
 .4علی انوری  ،حجت مشتاقیان  ،محمدرضا زارع  ،فاطمه زارع  "،ارائه یک مدل تصمیم گیری برای تعیین فعالیتهای
قابل برون سپاری و انتخاب استرتژی برون سپاری با استفاه از فرایند تحویل سلسله مراتبی"  ،چاپ و ارائه در
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق  22 ،تا  26آبان  ، 0810 ،تهران .
 .1حجت مشتاقیان ابرقویی  ،عظیم نوبخت  ،علی انوری ،محمدرضا زارع  ،بررسی رابطۀ رهبری تحول آفرین ،
رفتارشهروندی سازمانی و اعتمادسازمانی در کارکنان شرکت توزیع برق شیراز  ،چاپ در هجدهمین کنفرانس
شرکتهای توزیع نیروی برق  ،بهار  ، 12کرمانشاه .
 .01علی انوری  ،حجت مشتاقیان ابرقویی  ،شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشی  ، 0812 ،بیست و هشتمین
کنفرانس بین المللی برق  ،تهران .
 .00سعید خواجه فرد  ،حجت مشتاقیان ،علی انوری  ،بررسی تاثیر تقوای خدمت کارکنان بر بهره وری سازمان،0818 ،
چاپ در نوزدهمین کنفرانس شرکتهای توزیع نیروی برق  ،بهار ،18تهران .
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،  یادگیری سازمانی و تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز، بررسی رابطه تناسب فرد و سازمان.02
.  تهران،18 بهار، چاپ و ارائه در نوزدهمین کنفرانس شرکتهای توزیع نیروی برق
 نقش توانمندسازی کارکنان در بر رفتار شهروندی سازمانی، جعفر شمس نیا، حجت مشتاقیان، محمد حامد توکلی.08
.  اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت،0818 ، مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق شیراز،آنها
 چالشها و،0818 ، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، حجت مشتاقیان، مرجان معینفر، مهدی فروزانفر.06
. راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق شیراز
،  تحقیق برگزیده شرکت توزیع نیروی برق شیراز،  وجدان کاری و انظباط اجتماعی،  حجت مشتاقیان ابرقویی.08
. 0812  سال، فراخوان رهبری
 چاپ در بیست و یکمین، آثار پرداختهای حمایتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز بر کارکنان شرکتهای پیمانکاری.04
.  حامد توکلی،  حجت مشتاقیان. 0818 -دوره کنفرانس شرکتهای توزیع نیروی برق کرج
 چاپ و ارائه در سی و، رتبهبندی موانع پیادهسازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در شرکتهای توزیع نیروی برق.08
 محمدرضا، نرگس عابد، – پژوهشگاه نیرو – تهران – حجت مشتاقیان18 یکمین کنفرانس بین المللی برق – آبان
. اسماعیل دهقان،زارع
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