نام و نام خانوادگی :مینا بیگ
مدرس دانشگاه ،مشاور مدیریت ،مدیرآموزش

تحصیالت:
سوابق تدریس

کارشناسی :مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد :مدیریت صنعتی (تولید)

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

محل تدریس

نام درس

مدیریت استراتژیک صنعتی

کارشناسی ارشد

مدیریت تکنولوژی

مدیریت استراتژیک بازاریابی

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

سمینار تحقیقی

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

بازاریابی و مدیریت بازار

کارشناسی

مدیریت مالی

موسسه آموزش عالی
فارابی
موسسه آموزش عالی
فارابی
موسسه آموزش عالی
فارابی
علوم تحقیقات

اخالق حرفه ای

کارشناسی

مدیریت

علوم تحقیقات

مبانی و الگوهای مدیریت اسالمی

کارشناسی

مدیریت

علوم تحقیقات

مبانی سازمان و مدیریت

کارشناسی

مدیریت

تهران جنوب

مدیریت تعاونی ها

کارشناسی

مدیریت دولتی

تهران جنوب

زبان تخصصی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

تهران جنوب

نوشتن

مبانی مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

تهران جنوب

مکالمه

رفتار سازمانی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

سمینار در مدیریت

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

روابط صنعتی

کارشناسی

مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور

مبانی مدیریت صنعتی

کارشناسی

مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور

بررسی اقتصادی طرح ها

کارشناسی

مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور

سیستم های اطالعاتی مدیریت

کارشناسی

مهندسی صنایع

دانشگاه پیام نور

دکتری :مدیریت دولتی (منابع انسانی) -
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
زبان انگلیسی:

نام مدرک
PET, EFL
زبان دانشگاه تهران
EPT

تاریخ اخذ مدرک
2008
1391
1394

خواندن

سوابق حرفه ای:
نام سازمان
شرکت مشاوره
مدیریت نداک

سمت
مشاور

تاریخ
زمستان
94

دانشگاه تهران،
دانشکده مدیریت

مشاور
طرح های
پژوهشی

94-93

شرکت داروسازی
الحاوی

مدیر آموزش

95/11/1
تا کنون

سیستم های اطالعاتی مدیریت

کارشناسی

مدیریت اجرایی

دانشگاه پیام نور

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

کارشناسی

مهندسی صنایع

دانشگاه پیام نور

مبانی و الگوهای مدیریت اسالمی
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کارشناسی

مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور

.1عناوین پژوهشی
مهارت های تخصصی
حوزه
مدیریت کیفیت

زیر حوزه ها
آشنایی با ایزوها،
IMS(ISO 9001,
ISO 14001,
)OHSAS 18001
آشنایی با مدل های تعالی
و سرآمدی
سازمانی()EFQM

تحلیل های آماری

SPSS ، SEM
Lisrel, Amos

برنامه ریزی استراتژیک

کارت امتیازی متوزان
()BSC

ICDL

Word, Power
Point, Internet,
Excel , Access

Comfar

بررسی اقتصادی و فنی
طرح های اقتصادی

.2عنوان

.3همراستایی

مدلهای

کسب و کار الکترونیکی
و کیفیت خدمات در

نویسندگان

محل ارائه

توضیحات

داود سلمانی،
مینا بیگ و
همکاران

طرح پژوهشی
دانشگاه تهران

شماره طرح:
4302010/01/08

فضای مجازی .بررسی
کیفیت خدمات آنالین
دانشگاه

(وبسایت)
تهران

.4سنجش الگوی خدمات
الکترونیک در دانشگاه
تهران

.5ارزش

آفرینی

برای

دانشجویان با استفاده از
رویکرد
ارتباطی.

بازاریابی

داود سلمانی،
مینا بیگ و
همکاران

داود سلمانی،
مینا بیگ و
همکاران

طرح پژوهشی
دانشگاه تهران

طرح پژوهشی
دانشگاه تهران

در حال انجام

در حال انجام

موردکاوی:

دانشگاه تهران
.6مستند

سازی

طرح

شرکت
مشاوره
مدیریت
نداک

طرح

شرکت
مشاوره
مدیریت
نداک

تحول نظام سالمت

.7مستند

سازی

تحول نظام سالمت
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وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

بسته ویزیت

بسته ترویج زایمان
طبیعی

مقاالت
عنوان
.1

نویسندگان

ارزیابی عملکرد یک شرکت تولیدی :تلفیق کارت امتیازی متوازن

ملکی ,راضیه؛
بیگ ،مینا؛ قربان
زاد ،یاسر

بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رضایت

نبوی ،سید
محسن؛ بیگ،
مینا؛ قربان زاد،
یاسر

ارزیابی مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی و عوامل مؤثر بر موفقیت

ملکی ,راضیه؛
قربان زاد ،یاسر؛
بیگ ،مینا

بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر بهرهوری با استفاده از تکنیک

بیگ ،مینا؛ قربان
زاد ،یاسر؛ ملکی,
راضیه

اولویت بندی عوامل کاهش دهنده اثر ضربه شالقی در زنجیره

بیگ ،مینا؛ قربان
زاد ،یاسر

دومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت،
کارآفرینی و توسعه
اقتصادی
دومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت،
کارآفرینی و توسعه
اقتصادی
نخستین همایش ملی
مهندسی صنایع و
مدیریت پایدار

بررسی تاثیر کارکردهای منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با

کرباسیان،
مهدی؛
بیگ،مینا؛ قربان
زاد ،یاسر
قربان زاد ،یاسر؛
بیگ،مینا

مشتریان از خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از تکنیک
معادالت ساختاری
.3

آن در صنعت مبلمان ایران

.4

معادالت ساختاری (مطالعه موردی :شرکت بهنوش ایران )

.5

تامین با استفاده از تحلیل شبکه فازی در یک شرکت تولیدی
.6

استفاده از روش معادالت ساختاری(مطالعه موردی :شرکت بهنوش
ایران )
.7

ارائه مدل ریاضی بهینهسازی برنامهریزی تولید (مطالعه موردی:
شرکت بهنوش ایران)

.8

ناشر
دومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت،
کارآفرینی و توسعه
اقتصادی
اولین کنفرانس بین
المللی حماسه سیاسی
حماسه اقتصادی

با تحلیل شبکه فازی و تاپسیس فازی

.2

محل ارائه/

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر ارزش ویژه برند با استفاده از
معادالت ساختاری(مطالعه موردی :شرکت بهنوش ایران)

 .9نقش فناوری اطالعات و مدیریت ارتباط با مشتری در زنجیره تامین

قربان زاد ،یاسر؛
بیگ،مینا

ملکی,
راضیه؛ بیگ،
مینا؛ قربان
زاد ،یاسر
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نخستین همایش ملی
مهندسی صنایع و
مدیریت پایدار
نخستین همایش ملی
مهندسی صنایع و
مدیریت پایدار
کنفرانس بین المللی
مدیریت چالشها و
راهکارها
دومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت،
کارآفرینی و توسعه
اقتصادی

توضیحات
تابستان 92
قم

دی 1392
تهران

تابستان 92
قم

تابستان 92
قم

آذر 1392
اصفهان
آذر 1392
اصفهان

آذر 1392
اصفهان
دی 1392
شیراز
تابستان 92
قم
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دوره های آموزشی و مهارتی
دوره محل و نام موسسه آموزش دهنده تاریخ برگزاری

عنوان
گواهینامه ISO 9001; 2008
)(BRS American co.

دانشگاه سراسری قم -شرکت گیتا صنعت کویر

خرداد 91
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خرداد 91

گواهینامه)OHSAS 18001; 2007 (URS England co.

دانشگاه سراسری قم -شرکت گیتا صنعت کویر

خرداد 91

ISO 22000: 2005
)(BRS American co.

BRS American co

تیر 91

ISO 17025: 2005
)(TUV Germany co.

TUV Germany co
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تابستان 89

نرم افزار LISREL

خصوصی
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سمینار آسیب شناسی آموزش

موسسه آموزشی آفاق صنعت

زمستان 95

استاندارد  34000منابع انسانی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تابستان 96
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