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 گروه آموزشی: 
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 1عضویت در هیئت تحریریه مجالت داخلی: 

 تعداد مقاالت:
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 مدیریت دولتی ارشدکارشناسی
 مجتمع دانشگاهی 
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(Ph.D) ( گرایش)آزاد اسالمی منابع انسانی 

 

  سوابق خدمت دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب تاریخ :

 محل خدمت تا تاریخ از تاریخ سمت

 جنوبتهران واحد  6433 6431 علمی عضو هیأت

 دانشگاه عالی دفاع ملّی 6431 6431 عضو هیأت علمی

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 6431 6431 عضو هیأت علمی

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تا کنون (تمام وقت)6431 عضو هیأت علمی

 

 مؤسسات آموزشیها و همکاری به عنوان استاد مدعو با سایر دانشگاه

 مراکز آموزشی ردیف

 مدرس مدعو مرکز آموزش مدیریت دولتی )کارشناسی ارشد و دکتری(   6

 مدرس مدعو دانشکده حسابداری و امور مالی شرکت نفت ایران  1

 مدرس مدعو مرکز آموزش مدیریت دولتی  خراسان )کاشناسی ارشد(     4

 قزوین )کارشناسی ارشد و دکتری(مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد  3

 مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی واحد مشهد )کارشناسی ارشد( 3

 مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد )کارشناسی ارشد( 1

 

 ه:دروس تدریس شد

تعداد 

 واحد
 دانشگاه محل تدریس مقطع نام درس

 دولتیدکترای مدیریت  و تطبیقی مدیریت توسعه واحد 4
علوم و تحقیقات، مرکز واحد 

 آموزش مدیریت دولتی

 واحد 4
تئوری های  مبانی فلسفی

 مدیریت دولتی
 مدیریت دولتی ی ادکتر

علوم و تحقیقات، مرکز واحد 

 آموزش مدیریت دولتی

 علوم و تحقیقاتواحد  کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت پیشرفته واحد 1

 
نقد و بررسی تئوری های 

 سازمان و مدیریت

دکترای  تخصصی مدیریت 

 دولتی

واحد علوم و تحقیقات ، واحد 

 قزوین

 
نقد و بررسی نظریه های سازمان 

 و مدیریت

دکترای تخصصی رشته مدیریت 

 و برنامه ریزی فرهنگی
 واحد علوم و تحقیقات

، مرکز  علوم و تحقیقات واحد ی مدیریت دولتیدکترا اجرا و ارزیابی خط مشی واحد 4



 

 

 
 

3 
 

 آموزش مدیریت دولتی

 کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی واحد 1

واحد علوم و تحقیقات ، 

، واحد  شرکت ملّی نفت

موزش آ، مرکز  تهران مرکز

 مدیریت دولتی

 دفاع ملـّی عالی دانشگاه ی)مدیریت استراتژیک(ادکتر مدیریت رفتار سازمانی 

 واحد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی واحد 4

 واحد 4
در  بررسی مسائل نیروی انسانی

 صنعت

کارشناسی ارشد)مدیریت 

 صنعتی(
 واحد علوم و تحقیقات

 کارشناسی ارشد نظام های اداری تطبیقی واحد 1

 ،  علوم و تحقیقاتواحد 

ترم(،  61تهران مرکز)واحد 

 واحد مشهد ، واحد قزوین

 بهره وری نیروی انسانیمدیریت  واحد 1
 کارشناسی ارشد

 )گرایش مدیریت نیروی انسانی(
 واحد علوم و تحقیقات

 دانشگاه عالی دفاع ملــّی دکترای)مدیریت استراتژیک( مبانی مدیریت استراتژیک واحد 1

 (دولتیدکترای)مدیریت  سمینار تطبیقی و توسعه واحد 1
موسسه عالی پژوهشی و 

 آموزشی ریاست جمهوری

 (دولتیدکترای)مدیریت  سمینار تطبیقی و توسه واحد 1
دانشگاه تهران )پردیس 

 فارابی(

 واحد 1
اجرا و ارزیابی خط مشی های 

 دولتی

 (دولتیدکترای)مدیریت 

 

موسسه عالی پژوهشی و 

 آموزشی ریاست جمهوری

 (دولتیدکترای)مدیریت  سمینار تطبیقی و توسه واحد 1
دانشگاه تهران )پردیس 

 فارابی(
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 کتب تألیف شده و ترجمه شده :

 ناشر / مترجمنویسنده عنوان کتاب
تاریخ چاپ و 

 ترجمه

 بیست ودوچاپ  مروارید /معمارزادهمورهد، گریفین رفتار سازمانی

 چاپ نهم مروارید معمارزاده/آون هیوز مدیریت دولتی نوین

 هفتمچاپ  گوهرباراندیشه های  /معمارزادهفرل هدی نظامهای اداری تطبیقی

راهنمای نگارش پایان نامه و 

 رساله
غالمرضا معمارزاده  محمد 

 مبینی
 6414چاپ اول  اندیشه های گوهربار

 اندیشه های گوهربار معمارزادهغالمرضا  مدیریت تطبیقی
هفتم چاپ 

6413 

 سومچاپ اندیشه های گوهربار شفریتز /معمارزاده مبانی مدیریت دولتی 

 چاپ پنجم دانشگاه عالی دفاع ملّی غالمرضا معمارزاده طهران رهبریسبکهای 

 چاپ اول اندیشه های گوهربار /معمارزادههکس مدیریت استراتژیک

 چاپ اول اندیشه های گوهربار / معمارزادهدوبرین روانشناسی کاربردی

 دولت الکترونیک
 ، مهرزادمعمارزاده غالمرضا

 سرفرازی

پژوهشکده مطالعات 

راهبردی مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام
6411 

 6413 اندیشه های گوهر بار معمارزاده و دیگرانغالمرضا  کلیات پژوهش

 روش پروپوزال نویسی
برایان پالتریچ/معمارزاده و 

 مبینی
 6413 اندیشه های گوهر بار

سازه های اجتماعی )اداره 

 امور عمومی (

یانگ جون /معمارزاده  

 رحمانپور
 6413 گوهر بار اندیشه های

 داوري مقاالت انگلیسی:
1. Memarzadeh, Gholamreza, (2019), Examining citizen`s perception towards 

federalism performance in Somalia: A case of capital Mogadishu, African 

Journal of Political Science and International Relations. 

2. Memarzadeh, Gholamreza, (2019), Collection Management Practices and 

Use of Law Libraries by Undergraduate Students of Selected Universities 

in Nigeria, International Journal of Library and Information Science. 

3. Memarzadeh, Gholamreza, (2019), Zvishavane Residents And Rate Payers 
Association As An Interest Group, Journal of Public Administration and 

Policy Research. 
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4. Memarzadeh, Gholamreza, (2019), Relating Attitude towards Advertisement 

to Brand Attachment: Moderating role of Consumer Emotional 

Intelligence, Journal of Public Administration and Policy Research. 
 

 مقاالت فارسی:

. فصـلنامه  6313(. مدل توسعۀ دولت الکترونیک در ایـران  6413معمارزاده، غالمرضا. ) &فقیهی، مهدی . 6

 631-613(، 6)3پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات، -علمی

(. مطالعـۀ  6413افشـار کاممی،محمـد علـی. )    &غالمرضا شهباء، سمیه، الوانی، سید مهدی،معمار زاده، . 1

(، 43)1، فصلنامه علوم مدیریت ایرانهای انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان. تاثیر استراتژی

13-31. 

( بررسی اثـر  تنظـیم هیجانـات شـناختی بـر      6413الوانی،سیدمهدی. شهبا،سمیه. غالمرضا، معمار زاده.). 4

پاسخ(. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه و تحول، دانشگاه  -)کاربرد نظریه سئوال کارکنانرضایت شغلی 

 عالمه طباطبایی، )پذیرفته شده(
(. ارائه مدلی از رهبری اخالقی سازگار بـا سـازمان هـای    6414معمارزاده، غالمرضا. ) &حضرتی، مرتضی . 3

 .31-14(، 63)6414دولتی ایران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 

(، مطالعه عناصر ساختاری الگوی 6414معمارزاده،غالمرضا.) &علیخان ،رر.ح اله،گ، موسی خانی،مرتضی. . 3

 634-613(،1)1مدیریت شهری تهران در حوزه های شش گانه شهری،اقتصاد و مدیریت شهری،

استراتژیک تحقق  (، طراحی مدل کنترل6414تکه ئی، عبدالقادر.) &معمارزاده،غالمرضا، نجف بیگی،رضا . 1

 13-6(،4)1ساله جمهوری اسالمی ایران. 11اهداف سند چشم انداز 

اجتمـاعی  دسـته   -(،دولت الکترونیک به مثابه نظام فنی6414معمارزاده، غالمرضا، ط. ) &فقیهی،مهدی . 3

 41-16(،3)1بندی الگوهای پیاده سازی،سیاست علم و فناوری،

(. تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویـت در نظـام   6414دی. )صانعی، مه &معمارزاده ،غالمرضا. . 3

 .13-6، 1اداری ایران. رسالت مدیریت دولتی، 

(.بررســی موانــع توســعه ســرمایه گــذاری زیــر بنــایی در 6414معمــارزاده، غالمرضــا،ط. ) &وفــا،مهرداد.. 1

 63-6(،1)3کشور.مطالعات کمی در مدیریت.

( مفهــوم پاســخ گــویی اجتمــاعی 6411معمارزاده،غالمرضــا .) &،س. احمــدی،کیومر،.، الوانی،مهــدی. 61

سازمانی و ضرورت طراحی ساز و کاری جهت ارزیـابی آن در بخـش دولتـی ایران.مـدیریت توسـعه و      

 3-6(،63)3تحول،

(. ارائه مـدل رهبـری   6411کاممی،حسین. ) &الوانی، مهدی،س.، معمارزاده، غالمرضا.، البرزی،محمود . 66

 .31-16(، 64)3پژوهشی مدیریت دولتی، -نظام اداری ایران. فصلنامه علمیمعنوی در 
(، تبیین مولفه هـای رهبـر معنـوی بـا     6111کاممی،حسین.) &الوانی، مهدی،س.، معمارزاده، غالمرضا.. 61

 611-13(،4)66استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر.مدیریت فرهنگ سازمانی،
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(. مـدل سـازی   6411آقاجانی، فهیمـه )  &معمارزاده، غالمرضا.، افشارکاممی، محمدالوانی، مهدی،س.، . 64

 .3-6(، 64)6411دینامیکی توسعه سیستم های اجتماعی در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 

(. طراحـی الگـوی   6411علی زاده، مهدی. ) &میرسپاسی، نصر، معمارزاده، غالمرضا.، نجف بیگی، رضا، . 63

 .1-1(، 61)3، پژوهشنامه مدیریت اجراییسازمانی در بخش دولتی.  تعالی

( پژوهش پیرامون رابطه تاثیر و تاثری نگرش های شـغلی  6411انبارلویی،م.) &پور اکبر، ح.معمارزاده،غ.. 63

 13-16(،61)3مدیریت توسعه و تحول، و ارتباط آن ها با عملکرد کارکنان.
های رهبر معنـوی بـا   (. تبیین مؤلفه6411کاممی،حسین. ) &معمارزاده،غالمرضا،ط. الوانی، مهدی،س، . 61

 .611-13(، 4)66های عصبی فازی انطباق پذیر. مدیریت فرهنگ سازمانی، استفاده از سیستم

(. مفهـوم پاسـخ گـویی اجتمـاعی     6411معمارزاده، غالمرضا. ) &.، الوانی،مهدی، س. ،احمدی، کیومر .63

ضرورت طراحی ساز وکاری جهت ارزیـابی آن در بخـش دولتـی ایـران. فصـلنامه مـدیریت       سازمانی و 

 .3-6(، 63)6411توسعه و تحول، 

(،تبیین مدل ارتقاء شایسته ساالری و 6416عباس زاده، یداله.) &معمارزاده، غالمرضا.، نجف بیگی،رضا. . 63

 33-43(،11)3یریت بهره وری،مدعوامل مرتبط با آن در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

( طراحـی مـدل   6416حسـن زاده،رقیـه.)   &موسی خانی،مرتضی.، معمارزاده،غالمرضـا.، امیری،مقصـود  . 61

مطالعات کمـی  ویژگیهای اثربخش مدیران در نظام اداری ایران با رویکرد طراحی سیستم خبره فازی. 

 611-33(،1)4در مدیریت،

(. رابطه بین مؤلفه های سرمایه 6416عباس زاده ،شهال،م. ) &محمد رضا، معمارزاده، غالمرضا.، ختائی، . 11

روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان )اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شـرقی(.  

 .61-6، 14آینده پژوهی مدیریت، 

(، 6416،علــی زاده، مهــدی. )میرسپاســی، ناصــر، معمــارزاده، غالمرضــا، عــالم،اکبر،ت،.نجف بیگی،اکبر . 16

 1-6(،66)3شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی.مدیریت توسعه و تحول.

(. بررسی عوامـل مـوثر بـر مسـئولیت اجتمـاعی      6431وزیری،معصومه،ن،د. ) &معمارزاده،غالمرضا، ط. . 11

 .31-13، 6، رسالت مدیریت دولتیسازمانهای دولتی ایران )نیروگاه برق طرشت(. 

( ســیر تکــوینی پاســخگویی 6411معمارزاده،غالمرضــا،ط.) &احمــدی، کیــومر،.، الوانی،مهــدی ،س. . 14

 661-13(،63)1اجتماعی سازمانی و ارائه مدلی برای بسط مفهومی آن در سازمان های ایرانی.

(. ارائه مدل بـرای ارزیـابی اثربخشـی    6411جلیلی، سودابه. ) &معمار زاده، غالمرضا.، میر سپاسی، ناصر. 13

رسـالت مـدیریت   های عمومی جمهوری اسالمی ایران در حـوزه بهداشـت و درمـان.    اجرای خط مشی
 .46-61، 1، دولتی

(.ارائه مدل تحول اداری در راستای 6411احمدی، مسعود. ) &فقیهی، ابوالحسن، معمارزاده، غالمرضا.، . 13

ــا ــت ه ــل سیاس ــی اص ــران   33ی کل ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــانون اساس ــازآفرینی  -ق ــرد ب ــا رویک ب

 63-6(،13)3پژوهشگر.دولت.
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گذاری توسعه سالمت های خط مشی (.شناسایی الویت 6411معمارزاده،غالمرضا، ط.) &فقیهی، مهدی.. 11

 31-34(،34)63الکترونیک در ایران.مدیریت سالمت.

( تحلیل اسـتراتژیک دانشـگاه آزاد   6411رودگرنژاد، فروغ.) &جوری،کریم . معمارزاده،غالمرضا ط.، کیاک. 13

-41(،33)11پژوهش هـای مـدیریت.  اسالمی به منظور ارائه استراتژی های مناسب )واحد بندر انزلی(.

33 

(. الماس رهبری معنوی در نظـام اداری ایـران. فصـلنامه    6411صانعی، مهدی. ) &معمارزاده، غالمرضا. . 13

 .63-1(، 3)6411توسعه و تحول،  مدیریت

(. تهیه ابزاری استاندارد جهـت سـنجش معنویـت در نظـام     6411صانعی، مهدی.) &معمارزاده، ط. غ.. 11 

 13-6(،6)1اداری ایران رسالت مدیریت دولتی.

 (. تحلیـل اسـتراتژیک دانشـگاه آزاد   6411رودگرنـژاد، فـروغ.)   &معمارزاده،غالمرضا.، کیاکجوری،کریم. . 41

-41(،33)11اسالمی به منظور ارائه استراتژی های مناسب )واحد بندر انزلی(.پژوهش هـای مـدیریت،  

33 
(. طراحـی مـدل جبـران خـدمات     6411آقابابایی،زهره،.)&معمارزاده ،غالمرضا .، نصیری پور،امیراشکان. .46

های مـدیریت منـابع    پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان های دولتی شهر تهران. فصلنامه پژوهش

 (.1)3انسانی، 

( اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شـغلی کارکنـان در   6411حیدری، حامد.) &معمارزاده، غالمرضا  .41

 11-33(،1)1دیریت دولتی،بخش دولتی.رسالت م

( .بررسـی عوامـل مـوثر بـر مسـوولیت اجتمـاعی       6431معمارزاده، غالمرضا ط.، وزیری، معصومه، ن. د.). 44

 33-14(،1)6سازمانهای دولتی ایران )نیروگاه برق طرشت(.رسالت مدیریت دولتی.

مبنــای ارزش در  ( طراحــی مــدل مــدیریت بــر6431جهــانگیرفرد، مجیــد. ) &معمــارزاده، غالمرضــا. . 43

 36-43(،61)3پژوهشگر.سازمانهای دولتی ایران.

( ارایه یک الگوی بـومی رهبـری   6431صمدی، م.) &فرهنگی، ع. ا.، میرسپاسی، ن.، معمارزاده، ت. غ.، . 43

مطالعــات جامعــه بــه منظــور مطالعــه تطبیقــی ســبک رهبــری روزنامــه هــای دولتــی و غیــر دولتــی.

 33-13(،1)1شناسی.

( ارایـه یـک الگـوی    6431صمدی، مهـران.)  &ی،علی اکبر.، میرسپاسی،ناصر،معمارزاده،.غالمرضا فرهنگ. 41

مطالعات جامعه بومی رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه های دولتی و غیر دولتی.

 33-13(.1)1شناسی.

ن ابعاد و مولفـه هـای بحـران    ( تبیی6431خان محمدی. سهراب.، معمارزاده، غالمرضا.، وفادار، حسین.). 43

 663-616(،6)3پژوهش های مدیریت انتظامی.انتظامی.

(. رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و 6431سرفرازی، مهرزاد. ) &معمارزاده، غالمرضا.، فرهادی، علی، م.. 43

 .31-13(، 4)6اصول نـاب در خـلق ارزش. رسالت مدیریت دولتی،
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(. شناسـایی عوامـل   6431مرادی،محمـد رضـا. )   &طاهرپور، حبیب اهلل طاهرپور،. معمارزاده، غالمرضا.، . 41

مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی. فصلنامه فرایند مدیریت و توسـعه،  

14(6 ،)13-33. 
(. بررسـی ضـرورت تناسـب شخصـیت شـاغل بـا مشـاغل        6431مهرنیا، احمد ) &معمارزاده، غالمرضا . 31

(، 4)63های مدیریت در ایران، . پژوهش«جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی»پر خطر  عملیاتی

113-131 

(. حفظ حریم خصوصی بیماران، پیش 6431رفوگرآستانه،حسین،) &فقیهی،مهدی، معمارزاده، غالمرضا . 36

 633-614(،61)3نیاز توسعه سالمت الکترونیک.اخالق پزشکی،

 ( بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی6431مهرنیا، احمد.) &غالمرضا معمارزاده، . 31

-113(،4)63،پـژوهش هـای مـدیریت در ایـران،    «جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی»پر خطر 

133 

پیدایی، م. عنوان مقاله  طراحی مدل  &(، 6431میرسپاسی، ن.، طلوعی، ا. ع.، معمارزاده،غالمرضا، ط..) .34

تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتـی ایـران بـا اسـتفاده از تکنیـک دلفـی فـازی.پژوهش هـای         

 14-6(،33)16مدیریت.

( حکمرانی خوب اکولـويیی متعـادل.پژوهش   6431نفری، ندا.) &معمارزاده، غالمرضا،ط.، جاسبی، جواد. 33

 33-16(،33)16های مدیریت،

( تعیـین شـاخص هـای رتبـه بنـدی      6431قونجی،لو،محمـد.)  &معمارزاده غالمرضا.،  بامنی،محمـد،م.  . 33

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش دولتی و خصوصی، دانش مالی تحلیل 

 33-34(،3)4اوراق بهادار، 

ــا.) .31 ــارزاده، غالمرض ــت   6431معم ــا تربی ــتج در کج ــی کیس ــدیر دولت ــدیریت  (م ــالت م ــی شودج،رس م

 14-36(،6)6دولتی،

(. طراحـی مـدل   6431پیدایی، میرمهرداد. )&میرسپاسی،ناصر.، طلوعی، عباس،ا. ، معمارزاده، غالمرضا . 33

تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی. آینده پژوهی مدیریت، 

16 ،6-11. 

(، مدل مدیریت منابع انسانی بخش 6433شفیع زاده،رضا. ) &ر، معمارزاده،غالمرضا ،ط. میرسپاسی، ناص. 33

 31-34(،161)11تعاون.تعاون،
(. شناسایی عوامل مؤثر بر اثر بخشی سـازمان هـای غیـر    6433معمارزاده، غالمرضا، پاک طینت، اقبال ). 31

 .661-33(، 1)11نده پژوهی مدیریت.دولتی جوانان ایران و ارائه یک الگوی جهت اثربخشی آن ها. آی

( متدولويی استقرار شـهر الکترونیـک ضـرورتی در    6433معمارزاده ،غالمرضا،ط.) &سرفرازی، مهرزاد، . 31

 11-43(،4)6ایجاد شهرداری الکترونیک.مطالعات مدیریت شهری.

اثـربخش بـرای    (. طراحی الگوی عدالت سـازمانی 6433خدایی محمودی، رضا ) &معمارزاده، غالمرضا . 36

 .13-31، 11سازمانهای دولتی ایران. آینده پژوهی مدیریت، 
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(.ارایه الگویی اثربخش از عملکرد شوراهای اسـالمی شـهر   6433معمارزاده،غالمرضا، ط.،بهلولی،نادر، ز. ). 31

 33-36(،1)4مدیریت بهره وری)فراسوی مدیریت(.)مطالعه موردی  شورای اسالمی شهر تبریز(.

( بررسی جامعه شناختی فارغ التحصیالن دانشـگاه  6433آقاداوود، رسول،س.) &رزاده،غالمرضا،ط. معما. 34

 13-16(،3)4آزاد اسالمی و دستاوردهای آن در مقطع دکتری رشته های مدیریت.علوم اجتماعی.
ر شـهر  (. شهروند مداری الکترونیکی شاخصی نو در اسـتقرا 6433معمارزاد، ط. غ.) &سرافرازی،مهرزاد. . 33

 31-13(،33)3الکترونیک.ماهنامه فناوری اطالعات.
(. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبـود  6433اکبری، احمد. ) &معمارزاده، غالمرضا.، عطایی، محمد . 33

 .63-1، 4عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 

وین راهبرد آموزش عالی در سازمان هـای  ( تد6433موسوی،عبدالرحیم،س.) &معمارزاده، غالمرضا،ط. . 31

 43نظامی.فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،
( شناسائی عوامل موثر بـر اثربخشـی سـازمان هـای     6433پاک طینت، اقبال.) &معمارزاده، غالمرضا،ط.. 33

 661-33(،36)11غیردولتی جوانان ایران و ارائه یک الگو جهت اثربخشی آن ها.پژوهش های مدیریت،
(. متدولويی استقرار شهر الکترونیک ضرورتی در ایجاد 6433معمارزاده، غالمرضا.) &سرفرازی، مهرزاد . 33

 11-43(،4)6مطالعات مدیریت شهری.شهرداری الکترونیک، 

( عوامل موثر بر اجرای موفق خط مشی های 6433.، معمارزاده، غالمرضا،ط.) &طاهرپور،حبیب اهلل،ک، . 31

 13-3،33لس،پژوهشنامه اقتصادی،مالیاتی مصوب مج

( بررســی گــام هــای فراینــد مــدیریت بحــران در  6433ســرافرازی،مهرزاد.) &معمارزاده،غالمرضــا،ط. . 11

 (66)4سازمان.مدیریت بحران،

ــا.. 16 ــارزاده، غالمرض ــکری،نرجس.) &معم ــای   6433ش ــی ه ــط مش ــرای خ ــرای اج ــا ب ــدل پوی ــه م ( ارائ

 34عمومی،مدیریت،

(. تاثیر نظام ارزشی مجریان و مدیران بخش دولتی در 6434کرراهی،سیروس،م.) &غالمرضا، معمارزاده، . 11

 .(14)1بروز فساد اداری، مدیریت و توسعه،

خـانی، مرتضـی و محتشـمی، علـی،     . اسگندری، کریم، جزنی، نسرین، معمارزاده طهران، غالمرضا، موسی14

وری منـابع  هـای دولتـی )در راسـتای بهـره    زمان(، طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سا6413)

 .633-611ص ، زمستان، ص33شماره وری، انسانی(، فصلنامه مدیریت بهره

خـانی، مرتضـی و محتشـمی، علـی،     . اسگندری، کریم، جزنی، نسرین، معمارزاده طهران، غالمرضا، موسی13

ایـران بـه روش فراترکیـب،    هـای دولتـی   (، طراحی مدل برندسازی منـابع انسـانی در سـازمان   6413)

 ، تابستان.41فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 

 3)پیاپی  6، شماره 4دوره (، ورود سازمانی، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، 6431معمارزاده، غالمرضا، ). 13

 .613-33 ، صفحه6431، تابستان (1و 

http://jmfr.srbiau.ac.ir/issue_1371_1373_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+8+%D9%88+9%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1370%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+87-104.html
http://jmfr.srbiau.ac.ir/issue_1371_1373_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+8+%D9%88+9%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1370%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+87-104.html
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(، طراحـی و  6413طهران، غالمرضا و حمیـدی، ناصـر، )  ارزاده. محمدی، حامد و الوانی، سیدمهدی و معم11

ص ، زمسـتان، ص 3، شـماره  3تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 

316-161. 

(، تبیین الگوی 6411طهران، غالمرضا و حمیدی، ناصر، ). محمدی، حامد و الوانی، سیدمهدی و معمارزاده13

ص ، ص13مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره اثربخش 

6-61. 

(، سـنجش  6413طهران، غالمرضـا و حمیـدی، ناصـر، )   . محمدی، حامد و الوانی، سیدمهدی و معمارزاده13

، 11، شماره 1 های مؤثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران، فصلنامه راهبردی و کالن، سالوضعیت مؤلفه

 .11-6ص تابستان، ص

(، تبیـین و  6413طهران، غالمرضا و حمیـدی، ناصـر، )  . . محمدی، حامد و الوانی، سیدمهدی و معمارزاده11

انـداز مـدیریت دولتـی، شـماره     های مؤثر بر بعد سیاسی نظام اداری ایران، فصلنامه چشمارزیابی مؤلفه

 .31-63ص ، زمستان، ص41

(، شناسـایی  6413طهران، غالمرضا و حمیـدی، ناصـر، )  د و الوانی، سیدمهدی و معمارزاده. محمدی، حام31

، بهـار،  6، شماره 61موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 

 .33-13ص ص
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14. Memarzadeh, Golamreza, Taherpour Kalantari, Habibollah & Moradi, 
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 هاي داخلی:کنفرانس

(. ارتباط متقابل شهر الکترونیک و شـهروند الکترونیـک   6433معمارزاده،غالمرضا. ) &سرفرازی، مهرزاد. . 6

 المللی نظام اداری الکترونیک.کنفرانس بین 

(آمادگی الکترونیکی شاخصی نو در استقرار بخـش شـهر   6433معمارزاده،غالمرضا.) &سرفرازی، مهرزاد. . 1

(. کنفـرانس علمـی مـدیریت    E-Municipality( و شـهرداری الکترونیـک )  E-CITYالکترونیک )

 فناوری اطالعات.

(. جایگاه تجارت الکترونیک در سیاسـت هـای دولـت    6433معمارزاده،غالمرضا،ط.) &سرفرازی، مهرزاد.  .4

 جمهوری اسالمی ایران. همایش منطقه تجارت الکترونیک فرصتها ،چالشها

(، سنجش اثربخشی سـازمانی بـا اسـتفاده از مـدل     6411طهران، غالمرضا و اسگندری، کریم، ). معمارزاده3

 ، کیش.المللی علوم رفتاری، ایرانپارسونز، سومین کنفرانس بین

 

 پایان نامه ها:
  یـرساله دکترا در دانشگاه عالی دفاع ملّ 61راهنمائی 

   و واحد قزوین  رساله دکترا در واحد علوم و تحقیقات 43راهنمائی  بیش از 

  تا کنون( عمدتاً در واحد تهران  6431پایان نامه کارشناسی ارشد ) از سال  31راهنمائی بیش از

 مرکز و علوم و تحقیقات

 

 سوابق اجرایی :
 سال 1به مدت  6431مدیر گروه مدیریت دولتی کارشناسی ارشد واحد تهران مرکز از سال . 6

  6431مدیر پرويه طبقه بندی مشاغل ارتش به مدت ده سال تا سال . 1

 علوم و تحقیقات واحد  مدیر گروه مدیریت استراتژیک دکتری .4

 سال  3/1به مدت  6431رئیس دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز از سال  .3

 سال 3/1به مدت  6431موسس و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند از سال . 3

 6433راه اندازی وسردبیری دور جدید نشریه کنترول ستاد مشترک ارتش  .1

 6431در سال  راه اندازی و سردبیری نشریه مطالعات استراتژیک دفاعی .3

 سال 4به مدت  6431ی از سال ــقائم مقام دفتر مطالعات استراتژیک دانشگاه عالی دفاع مل .3

 6416تا  معاون دانشکده مدیریت و اقتصاد .1

 تاکنون مدیر اجرایی مجله رسالت مدیریت دولتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. 61

 3641تا دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانمدیر گروه مدیریت دولتی کارشناسی ارشد . 66

 تا کنون  6433مدیر گروه مدیریت دولتی ارشد و دکتری واحد قزوین از سال . 61
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    از سال علوم و تحقیقات تهران آزاد اسالمی واحد مدیر کل بودجه، تشکیالت و روش ها دانشگاه. 64

6414-6416 

م انسانی و مطالعات فرهنگی لوعلوم انسانی پژوهشگاه ععضو گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب . 63

 تا کنون.6416از سال  وم ،تحقیقات و فناوریل،وزارت ع


