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  هاي  بهبود و پروژه  اهم فعالیتهاي علمی پژوهشی معاونت منابع انسانی
 هـا  فرضـیه و  رفتارهـا ، رخـدادها ، هـا  پدیـده مند براي کشف، تعبیر و بـازنگري   پژوهش یا تحقیق یک روند فعاالنه، هوشیارانه و سامان

موضوع و درك اهمیت آن به شناسایی الویتهـاي پژوهشـی خـود پرداختـه تـا کارشناسـان و        معاونت منابع انسانی با علم به این. است
  . متخصصان علم مدیریت در داخل و خارج سازمان، پاسخگوي نیازهاي شرکت توزیع در این بخش باشند

خلی در سطح شرکت، نقـاط قـوت و   با برگزاري چندین مورد خود ارزیابی در معاونت منابع انسانی و دو مورد ارزیابی دا هاي اخیردر سال
در . هـایی معرفـی و اجـرا شـود     نیز نقاط قابل بهبود این معاونت شناسایی و مقرر گردید براي حفظ شرایط مطلوب و بهبود آن، پـروژه 

  .  این راستا پژوهشها و تحقیقات کاربردي زیر تصویب، اجرا و ارائه شده است
ü  تکنولوژي، سبک مدیریت و نوع مشاغل بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و عوامل 

ü شناسی سازمانی در حوزه منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق مازندران آسیب  
ü بررسی هوش هیجانی در شرکت توزیع نیروي برق مازندران  
ü پروري مدیران در شرکت توزیع نیروي برق مازندران نظام جانشین 

ü  ارزشیابی ساالنه پرسنل فرآیندبازنگري و اصالح 

  
کـی از مسـائل مهـم و کلیـدي در     با علم به این موضوع کـه امـروزه ی  همکاران معاونت منابع انسانی نیز 

دهـد، در سـالهاي اخیـر، چنـدین مقالـه       تشکیل میپژوهشی . پیشرفت علمی را تکیه بر مسائل آموزشی 
کـه در همایشـها و    انـد  علمی پژوهشی و کاربردي در ارتباط با حوزه کاري خود به رشـته تحریـر درآورده  

   .پوستر پذیرفته شده است و اي جهت ارائه بصورت سخنرانی المللی، ملی و منطقه کنفرانسهاي بین
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  نام و محل کنفرانس  نویسندگان  عنوان مقاله  ردیف
  ،مدیریتالمللی  کنفرانس بین  زاده، ولی ،اسدي گرجی  ERPعوامل مؤثر بر آمادگی سازمانها در پذیرش   1

  هجدهمین کنفرانس توزیع برق

  لزوم برقراري رابطه متناسب بین منابع انسانی  2
  برق توزیع سراسريکنفرانس  پانزدهمین  ، محمدزاده، میرکریمیمصطفوي  و سیستم اطالعات جغرافیایی در شرکتهاي توزیع

  سازمانی ریسک مدیریت براي رشد محور پروژه مدلی ارائه  3
  برق توزیع سراسريکنفرانس  پانزدهمین  حسینی ،زاده ولی  برق نیروي توزیع در شرکتهاي

  دانش مدیریت توسعه در آن نقش و تکنولوژي مدیریت  4
  ایران تکنولوژي مدیریت ملی کنفرانس  زاده ولی مصطفوي، ،اسدي گرجی  )مازندران برق نیروي توزیع شرکت موردي مطالعه(

  ایران تکنولوژي مدیریت ملی کنفرانس  مصطفوي  تکنولوژي استفاده و انتقال هنگام دیگران منابع از رویکرداستفاده  5

بررسی امکان درنظرگیري اقلیمهاي خرد شهري بعنوان مبناي   6
  اولین کنفرانس ملی کاهش تلفات برق  ، محمدزاده، میرکریمی معینیمصطفوي  هاي متفاوت آزاد شهرها گیري در تعرفه تصمیم

  ایران تکنولوژي مدیریت ملی کنفرانس  زاده ولی  توسعه  حال در کشورهاي در موفقیت راههاي و تکنولوژي انتقال  7

سازي مدیریت کیفیت فراگیر  قش مدیریت منابع انسانی در پیادهن  8
  دوازدهمین همایش عرصه یادگیري  کرامتی ،زاده ولی  )مطالعه موردي شرکت توزیع نیروي برق مازندران(

  عوامل مؤثر بر مدیریت دانشتعیین و ارزیابی   9
  اولین کنفرانس ملی کاهش تلفات برق  زاده ولی مصطفوي، ،اسدي گرجی  )مطالعه موردي شرکت توزیع نیروي برق مازندران(

  توزیع کنفرانس سراسري شانزدهمین  گرجی زاده، اسدي ولی  و راههاي موفقیت آن در سازمانها دورکاري  10
 کیفیت و بهره وري در صنعت برق  زاده اسدي گرجی، ولی  بهبود بهره وري سازماندورکاري و تأثیر آن بر   11

  وب معنایی، داده هاي هوشمند و تأثیر آن بر مدیریت دانش  12
  توزیع کنفرانس سراسري شانزدهمین  اصفهانی، صمدایی، مهدوي  )مطالعه موردي شرکت توزیع نیروي برق مازندران(

  لجستیکارائه مدلی براساس مدیریت   13
  کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی  راد ، ملکیزاده ولی  براي دستیابی به یکپارچگی سازمانی

  اداري سومین کنفرانس بهبود و تحول  زاده ولی  دولتیمدیریت دانش و کاربردهاي آن در سازمانهاي   14

  ارزیابی عملکرد دستگاههاي دولتی  15
  اداري سومین کنفرانس بهبود و تحول  کرامتی، زاده ولی  بر اساس الگوهاي کارآمد بین المللی

  نیروهمایش منابع انسانی وزارت   مصطفوي ،اسدي گرجی  بررسی چالشها و فرصتها در جذب نیروي انسانی  16
  المللی مدیریت لجستیک کنفرانس بین  زاده، اسدي گرجی ولی  نقش مدیریت دانش در توسعه مدیریت لجستیک  17

  کار بررسی اختالالت خواب در کارگران نوبت  18
  توزیع کنفرانس سراسري شانزدهمین  زاده، ، اکبري ولی ،گرجیاسدي   )مطالعه موردي شرکت توزیع نیروي برق مازندران(

  المللی مدیریت کنفرانس بین  مصطفوي ،اسدي گرجی  آسیب شناسی منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق مازندران  19
  دومین کنفرانس مدیریت تکنولوزي  مصطفوي ،اسدي گرجی  لزوم سیاستگذاري و نظارت بر نحوه تولید و انتقال تکنولوزي  20
  کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوري  زاده، کرامتی ولی  نظام پیشنهاداتارائه مدلی براساس سرمایه اجتماعی براي توسعه   21

 
 


