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 آموخت حکمت آنکه بنام

 

 فردی: مشخصات➢ 

    صادقی یداله                     خانوادگی: نام و نام         

 

       

   

 دانشگاهی: تحصیالت سوابق➢ 

 تهران تحقیقات و علوم واحد - اسالمی آزاد  دانشگاه تکنولوژی، انتقال گرایش - تکنولوژی مدیریت دکتری آموخته دانش ·

 و علوم واحد - اسالمی آزاد  دانشگاه صنعتی، توسعه های استراتژی گرایش - تکنولوژی مدیریت  ارشد: کارشناسی ·

 .6931 تهران، تحقیقات

 .6931 مازندران، پایه علوم دانشگاه کاربردی، شیمی گرایش – شیمی  کارشناسی  کارشناسی: ·

 مشاوره: و اجرایی شغلی سوابق➢ 

 کنون تا 88 سال /مدیره هیئت رئیس نایب و مدیرعامل :سمت ورسی،ب (عام سهامی) گازلوله تولیدی شرکت ·

 تاکنون 38 سال / مدیره هیئت عضو سمت: سرام(، )پارس کسرام شرکت ·

 39الی 83 سال شرکت/ سرپرست و مدیره هیئت رئیس سمت: کرمان، حیات آب سلسله شرکت ·

   39الی 36 سال /شرکت سرپرست و مدیره هیئت رئیس نایب  :سمت قدر، دوجداره های لوله شرکت ·

 39 خرداد تا 83 سال /مدیره هیئت رئیس :سمت قشم، فرآورد شیمیایی شرکت ·

  تاکنون 39 سال /مدیره هیئت عضو :سمت ایرانیان، پلیمر تعاونی شرکت ·

  88 الی 83 سال /مدیره هیئت عضو :سمت قدر، دوجداره های لوله شرکت ·

  88 الی  89 سال /مدیرکارخانه تولید، مدیر :سمت بورسی، (عام سهامی) گازلوله تولیدی شرکت ·

 81 سال /مدیره هیئت عضو و مدیرعامل :سمت قدر، دوجداره های لوله تولیدی شرکت ·

 83 الی 89 سال /مدیره هیئت وعضو مدیرعامل :سمت پارس، گاز سین شرکت ·

 89 الی 6931 /کارخانه مدیریت پشتیبانی، مدیریت مدیرتولید، :سمت قشم، فرآورد شیمیایی شرکت ·

 : پژوهشی - علمی سوابق➢ 

 پتروشیمی دست پایین صنایع در تکنولوژی انتقال های توانایی ارتقا مدل ارائه دکتری: رساله ·
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 تحلیل روش با عوامل بندیرتبه و اتیلن پلی محصوالت در نوآوری بر موثر عوامل شناسایی ارشد، کارشناسی نامه پایان ·

 فازی. ایشبکه

 عباس دکتر همکاری با تکنولوژی، ریتمدی المللی بین قراردادهای عقد و مذاکره فنون و اصول کتاب گردآوری و تالیف ·

 ویراستاری دست در خمسه،

 اجرایی: - علمی های عضویت سوابق➢ 

 ایران اتیلن پلی صنفی انجمن عضو ·

 کشور فاضالب و آب تخصصی انجمن عضو ·

 اتیلن پلی صنفی انجمن بازرگانی کمیته عضو ·

 شده: گذرانده آموزشی های دوره➢

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن / توسعه و تحقیق استراتژی تدوین ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن / توسعه و تحقیق مدیریت نظام استقرار ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن / توسعه و تحقیق های پروژه مدیریت ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن /  TRL -تکنولوژی بلوغ سطح ارزیابی ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن /R&D واحدهای در رصدتکنولوژی ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه یتکنولوژ مدیریت انجمن / تکنولوژی استراتژی تدوین ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن / نوآوری مدیریت نظام استقرار ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن / تکنولوژی ارزشگذاری ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن / تکنولوژی راه نقشه تدوین ·

 6933 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی مدیریت انجمن / تکنولوژی سازی تجاری ·

 36 سال دوم نیمسال / تهران دانشگاه فنی دانشکده / پتروشیمی و گاز و نفت MBA عالی دوره ·

 

 علمی: نشریات در شده چاپ مقاالت➢ 

 پژوهشی: علمی مقاالت➢ 

 15 / عمومی مدیریت های پژوهش مجله / نایرا پتروشیمی صنایع در تکنولوژی انتقال های توانایی نوآورانه الگوی ارائه  ·

 3693 شهریور

 فرآیند با عوامل بندی اولویت و اتیلنی پلی محصوالت کننده تولید پتروشیمی های شرکت در نوآوری مدیریت مدل توسعه ·

 6933 پائیز 93 شماره / مدیریت حسابرسی و حسابداری دانش پژوهشی و علمی مجله / فازی ای شبکه تحلیل

 · The Development of Innovation Management Model in Petrochemical Companies Producing 

Polyethylene Products in Iran, Petroleum Business Review (PBR),2018, Volume 1, Issue 2. 
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 ها: درکنفرانس شده ارائه مقاالت برخی➢ 

· Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 

(IEOM) Paris, France, July 26-27, 2018,"Identification and Ranking of Innovation Management 

Factors in Petrochemical Companies Producing Polyethylene Products." 

 ایده المللی بین کنفرانس چهارمین / سازمانی فرم و ساختار به توجه با کاری رفتار به فرابروکراتیک و بروکراتیک دیدگاه ·

 6931 اسفند تهران / حسابداری و اقتصاد مدیریت، در نوین های

 کنفرانس تکنولوژی/ هوشمندی رویکرد با جم پتروشیمی شرکت در نوآوری بر موثر عوامل عملکرد تحلیل و ارزیابی ·

 9316 تیر تهران/ دانشگاه هوشمندی/ مبنای بر مدیریت ساالنه

 المللی بین کنفرانس -بهشتی شهید دانشگاه اکستروژن/ صنعت در نوآوری مدیریت بر موثر عوامل تحلیل و ارزیابی ·

 6939 اردیبهشت مدیریت/ نوین های پارادایم -سازمانی و تجاری هوشمندی

 


