
 

  

 

 

 مشخصات فردی: 

                                       منصور ثابتی    :نام و نام خانوادگی

 

  سوابق تحصيالت دانشگاهی: 

  جنوبگرايش مديريت تحقيق و توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران -دكتری مديريت تكنولوژیدانش آموخته      •

  علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تكنولوژیانتقال گرايش - تكنولوژیارشد: مديريت  كارشناسی     •

  تهران جنوب گرايش توليد صنعتی، دانشگاه آزاداسالمی واحد -كارشناسی: مهندسی صنايع     •

 

 و مشاوره سوابق شغلی اجرايی : 

 33تا  37 –شركت خدمات ماشينی تامين اجتماعی  برنامه نويس كامپيوتر 

  37تا  33 –رئيس اداره برنامه ريزی توليد شركت سينجر گاز 

  28تا  37 –رئيس اداره تحليل سيستمهای رگوالتورسازی بوتان 

  تاكنون 27 –رئيس اداره سيستمهای مشاركتی 

 

  علمیسوابق شغلی : 

  دانشكده لجستيک –مدرس دانشگاه علمی كاربردی ايران قطعه لوازم 

 

 پژوهشی -علمی  سوابق: 

 انتقال فناوريهای دانش بنيان در صنعت خودرو با رويكرد نسل چهارم آينده نگاری فناوری ارائه مدل :خصصیت نامه دكتری پايان 

 در انتقال فناوری سيستمهای اطالعاتی عوامل كليدی موفقيت  رتبه بندیو  شناسايی :ارشد نامه كارشناسی پايان 

 طرح توليد كارخانه فنكوئل سازی با نمونه برداری از شركت ساراول.:نامه كارشناسی يانپا 

 

 مقاالت : 

  تجربه پياده سازی مدلCRM  ،7723در شركت پارس خودرو، كنفرانس مديريت 

  مجله رشد فناوری7771تكنولوژی سيستمهای اطالعاتی، شناسايی عوامل حياتی موفقيت در انتقال ، 

  ،7771نوآوری باز در نظام پيشنهادها، كنفرانس نظام پيشنهادها 

 كنفرانس نظام ارائه استراتژيهای مناسب برای دبيران نظام پيشنهادها با تكيه بر مدل ملی ارزيابی نظام پيشنهادها ، 

 7771پيشنهادها، 

  7771، كنفرانس نظام پيشنهادها، پياده سازی مدل ارزش پيشنهادی برای ايجاد كسب وكار نظام پيشنهادها در سازمانها 

 7771، دانشگاه شهيد بهشتی ، ارتقای چابكی سازمان با مديريت دانش و تاثير آن در بهبود فرآيندهای توليد 



 

 

 اولين كنفرانس ملی انديشه های نوين در مديريت ش جهانیرويكرد كشورهای در حال توسعه در پيوستن به زنجيره ارز ،

 7771كسب و كار، 

 ( ارزيابی نقش بهداشت، ايمنی و محيط زيستHSE )نگاری فناوری در پارامترهای موثر بر رويكرد آيندهيكی از  به عنوان

 7111، فصلنامه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه بوعلی همدان، صنعت خودرو

 

  اجرايی -عضويت های علمی سوابق : 

 عضو حقیقی انجمن مدیریت فناوری ایران 

 عضو حقیقی انجمن مهندسی صنایع ایران 

 

 برگزاری كارگاه ها : 

  ،0011کارگاه مدیریت فناوری در شرکت پارس خودرو 

  ، 0931کارگاه تربیت ارزیاب نظام پیشنهادها در شرکت پارس خودرو 

 

 و كارگاه های گذرانده شده برخی از دوره ها، سمينارها : 

 ، 0931انجمن مدیریت فناوری ایران، تربیت ارزیاب بر اساس مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 

  سازمان مدیریت صنعتی، دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالیEFQM ،0930 

  ، 0931انجمن مدیریت ایران، تربیت ارزیاب جایزه مسئولیت اجتماعی 

  در شرکت توف نورد ایران 01110و ایزو  00110، ایزو 3110ممیزی ایزو دوره های 

  01101دوره آموزشی تشریح الزامات ایزو 

  ،0931مدیریت کنترل پروژه، پارس خودرو 

 برنامه نویسی کامپیوتر به زبان دلفی ، شرکت سماتک 

 

 

 برخی سوابق در قالب ارزيابی تعالی سازمانی : 

 از سال –فوالد امیرکبیر کاشان  -همراه اول   -فوالد خراسان -کشت و صنعت محیای از شرکتهای ارزیاب جایزه مدیریت فناور 

 تاکنون 6931های 

  یمی پتروش –ارتباطات ماهواره ای سامان  -فراسان -بانک مهر اقتصاد -کاشی الوند -پرتو مپناارزیاب جایزه تعالی از شرکت های

 6936از سالهای  سنا –سنگ فوالد مبارکه  -نفت تهران–پتروشیمی الله ماهشهر  -خدمات لیزینگی ایران خودرو  –زاگرس 

 تاکنون

  خرمشهر سیکل ترکیبینیروگاه  –مرغک  -مکانیزاسیون کوثر –نان قدس رضوی سر ارزیاب جایزه تعالی و پیشرفت از شرکت های- 

عدن امداد تعاونی م –انرژی گستر نصیر  -پتروشیمی قائد بصیر  -ایران تایر –نان قدس رضوی  –کشت و صنعت نمونه رضوی 

 تاکنون 6931از سالهای  قم 



 

  سرارزیاب جایزه مدیریت مسئولیت اجتماعیCSR  فوالد مبارکه اصفهان  –پارس آریان  –نسیم سالمت پاسارگاد از شرکتهای– 

یمه ب –فوالد سیرجان ایرانیان  -میدکو–ذوب آهن اصفهان  –اسارگاد بیمه پ –فوالد زرند کرمان  –کارگزاری بانک پاسارگاد 

 تاکنون 6931از سال های  اتکایی ایرانیان

  سایپا  -سازه گستر سایپا –رینگ سایپا  -سایپا سیتروئن -سایپا پرس-مگاموتورسرارزیاب جایزه نظام پیشنهادها از شرکتهای

 تاکنون  6931از سالهای  مرکز تحقیقات سایپا –لجستیک 

 

 

 


