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 -1مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :محمدحسن کارگر
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 -2سوابق تحصیلی:
سال
شروع

سال
خاتمه

ریاضی و فیزیک

1368

1372

یزد -نمونه دولتی باقرالعلوم

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

1372

1377

تهران -صنعتی امیرکبیر

کارشناسی
ارشد

مدیریت اجرایی  -استراتژیک

1387

1390

قزوین -آزاد اسالمی قزوین

مدرک تحصیلی
دیپلم

دکترا

رشته

شهر/دانشگاه

نمره پایان
نامه-رساله

معدل کل

-

18.49

20

16.72

19.25

19.44

عنوان پایاننامه :ارزیابی و اولویتبندي شکاف فرآیندهاي فناوري اطالعات شرکت سازهگستر سایپا بر مبناي چارچوب کبیت
1391

مدیریت فناوري اطالعات

1395

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

19.5

18.94

عنوان رساله (با درجه عالی) :ارائه چارچوب جامع راهبري فناوري اطالعات و بومیسازي آن براي صنعت خودروي ایران

 -3آشنایی با زبانهای خارجی:

خواندن ،نوشتن و مکالمه در سطح خیلی خوب
*مدرک زبان دانشگاه تهران
 -4سوابق تدریس :
مقطع

عنوان درس

1

مرکز آموزش سازهگستر سایپا

دوره تخصصی آزاد

سیستمهاي اطالعات مدیریت

دریافت تقدیرنامه

ردیف

نام موسسه یا دانشگاه

مدت

توضیحات

2

مرکز آموزش سازهگستر سایپا

دوره تخصصی آزاد

مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی

دریافت تقدیرنامه

3

مرکز آموزش سازهگستر سایپا

دوره تخصصی آزاد

4

مرکز آموزش سازهگستر سایپا

دوره تخصصی آزاد

حسابداري مبتنی بر سیستمهاي
مکانیزه
Business Intelligence

دریافت تقدیرنامه

5

مرکز آموزش سازهگستر سایپا

دوره تخصصی آزاد

COBIT Framework

نظري و کارگاهی

6

آموزش عالی فارابی

دانشگاهی کارشناسی ارشد

سیستمهاي اطالعات مدیریت
پیشرفته

 3ترم

ارشد مدیریت اجرایی ،تکنولوژي و
فناوري اطالعات

7

آموزش عالی فارابی

دانشگاهی کارشناسی ارشد

سمینار کارشناسیارشد

2ترم

ارشد مدیریت فناوري اطالعات

8

آموزش عالی فارابی

دانشگاهی کارشناسی ارشد

مدیریت و کنترل پروژه فناوري
اطالعات

1ترم

ارشد مدیریت فناوري اطالعات

9

موسسه آموزش عالی تاکستان

دانشگاهی کارشناسی ارشد

رفتارسازمانی پیشرفته

ا ترم

کارشناسی ارشد مدیریت

10

موسسه آموزش عالی تاکستان

دانشگاهی کارشناسی ارشد

اخالق کسبوکار

2ترم

سه گروه کارشناسی ارشد مدیریت

11

موسسه آموزش عالی تاکستان

دانشگاهی کارشناسی ارشد

زبان تخصصی مدیریت

ا ترم

کارشناسی ارشد مدیریت

12

موسسه آموزش عالی تاکستان

دانشگاهی کارشناسی ارشد

روش تحقیق

ا ترم

سه گروه کارشناسی ارشد مدیریت

13

موسسه آموزش عالی تاکستان

دانشگاهی کارشناسی ارشد

سیستمهاي اطالعات مدیریت

ا ترم

کارشناسی ارشد مدیریت

*راهنمایی بیست پایاننامه کارشناسی ارشد
*داوري مقاالت و پایاننامههاي کارشناسی ارشد

 -5سوابق پژوهشی :
 -1-5کتب ( ترجمه یا تألیف) :
ردیف

عنوان کتاب

سال انتشار

ناشر

1

هوشمندي کسبوکار رویکردي جامع

1393

نشر مهربان

 -2-5مقاالت:
ردیف

عنوان مقاله

نام مجله /همایش

شماره

سال انتشار

1

ارزيابي و اولويتبندي شکاف فرآيندهاي فناوري اطالعات شرکت سازهگستر
سايپا بر مبناي چارچوب کبيت

فصلنامه مديريت صنعتي

18

1390

2

Prioritization of COBIT Framework processes based on
Sazehgostar Saipa's Information Technology strategies

(علمی-پژوهشی)
Asian Journal of
Management Research

3

بازاريابي اينترنتي در صنعت خودرو

همایش ملی مهندسی رایانه و
مدیریت فناوري اطالعات

4

اولويتبندي سازوکارهاي راهبري فناوري اطالعات بر مبناي حوزههاي
تمرکز در شرکت سايپا

5

ارائه چارچوب جامع راهبري فناوري اطالعات و بوميسازي آن براي صنعت
خودروي ايران (مورد مطالعه :هلدينگ خودرويي اطلس)

6

تأثير هوش تجاري بر تصميمگيري مديران منابع اطالعاتي

Volume 2,
NO 1

2011
1393

فصلنامه مدیریتی پژوهشگر
(علمی-پژوهشی)

34

1393

فصلنامه مدیریت فناوري اطالعات
(علمی-پژوهشی)

1

1396

چهارمین کنفرانس اقتصاد و
مدیریت کاربردي

1396

7

تأثير شبکه اجتماعي تلگرام بر روابط زوجهاي جوان (موردمطالعه :منطقه 3
تهران)

پنجمین کنگره علمی پژوهشی
سراسري توسعه و ترویج علوم
تربیتی

1396

8

تأثیر دانش مالی مدیران بر اهداف سازمانی (مورد مطالعه:سازمان
تأمین اجتماعی)

نهمین کنفرانس بینالمللی
مدیریت و حسابداري

1396

9

رابطه مديريت دانش و تفکر استراتژيک مديران

اولين کنفرانس ملي نقش مديريت
در توسعه پايدار

1396

10

مروري بر جايگاه مديريت دانش در مديريت فرآيند کسبوکار در سازمانها

اولين کنفرانس ملي نقش مديريت
در توسعه پايدار

1396

 -3-5افتخارات:
رديف
1
2
3

عنوان
دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي
رتبه اول کنکور کارشناسي ارشد
رتبه اول کارشناسي ارشد

 -6موضوعات تخصصی مورد عالقه:
ردیف
1
2
3
4
5

زمینه تحقیقاتی مورد عالقه
راهبري فناوري اطالعات
هوش تجاري و دادهکاوي
سيستمهاي اطالعاتي
مديريت دانش
تجزيهوتحليل و طراحي سيستمهاي اطالعاتي

سال برگزيده شدن
1376
1387
1390

 -7سوابق اجرایی:
سابقه فعالیت اجرایی و مشاوره در حوزه فناوری اطالعات در شرکتهای زمزم ایران ،سازهگستر سایپا ،اطلس خودرو ،مگاموتور و بانک
تجارت
•
•
•
•
•

مدیریت پروژههای  ERPو هوش تجاری
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطالعاتی
ارزیاب فناوری اطالعات
تدریس دورههای تخصصی کاربردی فناوری اطالعات
مشاوره در حوزههای تحلیل و طراحی ،ارزیابی سیستمهای اطالعاتی و هوش تجاری

