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  فردی مشخصات

 پایه مرتبه علمی رشته محل فعالیت تولد تاریخ خانوادگی نام نام

 اسماعیل
مزروعی 

 نصرابادی
 4 استادیار مدیریت دانشگاه کاشان 82/5/4631

 فکس پست الکترونیکی کار محلتلفن 

86455946182 Dr.mazroui@yahoo.com  

   تحصیلی سوابق

 رتبهو معدل  مدرک اخذ کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک

 4 42.68 4691 ایران تهران عالمه طباطبایی مدیریت تولید و عملیات دکتری

 4 42.82 4629 ایران تهران عالمه طباطبایی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد

 6 41.12 4621 ایران یزد یزد مدیریت صنعتی کارشناسی

 DEAارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه یزد با روش  لیسانس: نامه پایان عنوان

 QFD-AHPطراحی محصول و فرایند با استفاده از رویکرد تلفیقی  :لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 مدلی برای پایداری در صنعت فرش ماشینی ایران  : دکتری رساله عنوان

 علمیی شرکت در کارگاهها

 ردیف
 تاریخ نام کارگاه

 TRIZ 4625آشنایی با  4

 4623 رویکرهای تصمیم گیری در مدیریت 8

 AMOS 4696آموز نرم افزار   6

 SMART PLS 4696آموزش نرم افزار  1

 4691 اخالق حرفه ای تدریس 5

 سوابق تدریس

 رترم آخ -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 238-234 کارشناسی 48 دانشگاه یزد 4

 988-224 کارشناسی و کارشناسی ارشد 66 دانشگاه عالمه طباطبایی 8

 984 کارشناسی 48 دانشگاه شاهد تهران 

 948-294 کارشناسی 68 دانشگاه علوم اقتصادی تهران 

 918-294 کارشناسی و کارشناسی ارشد 888 دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

 968-948 کارشناسی و کارشناسی ارشد 18 گاه آزاد اسالمی نراقدانش 



 

2 

 

  پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 پایداری و توسعه پایدار زنجیره تامین

 بهره وری و کارایی مدیریت تولید

 مدیریت اسالمی مدیریت کیفیت

 

 
 داخلی   کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 یفدر
 عنوان

 

 نام نویسندگان
 نوع همایش

 محل

 کنفرانس
 زمان 

4 The accounting human resource, tool for powerful management 8841 رشت بین المللی سلیمی-مزروعی 

8 
Evaluation of the application areas of customer relationship 

management system in architecture and design of behsa co 
 8841 بوشهر بین المللی نجفعلی-مزروعی

 8841 تهران بین المللی مزروعی تلفیق مدیریت کیفیت با مدیریت منابع انسانی 6

 8841 شیراز بین المللی سلیمی-مزروعی بررسی عوامل موثر بر سودآوری صنعت فرش دستبافت 1

 8841 رشت بین المللی جوانبخت-مزروعی شرکت گاز اصفهان(بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی مورد مطالعه ) 5

 4696 تهران ملی مرادی-مزروعی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان 3

 4696 گلستان ملی ربیعی-مزروعی برون سپاری وظایف در صنعت بیمه 1

 4696 تهران ملی قوامی-مزروعی ارزیابی صالحیت متقاضیان راه اندازی کسب و کار مستقل در تهران 2

 4696 گلستان ملی حضرتی-مزروعی اثیر اتوماسیون اداری بر اثربخشی )مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی )ره( محالت( 9

48 
بررسی وضعیت فرسودگی شغلی و عوامل سازمانی موثر بر آن در میان پرسنل شاغل در کارخانه 

 الستیک پارس
 4696 تهران ملی مرادی-مزروعی

 4696 گلستان ملی پوربابایی-مزروعی ایران ساختمانی صنعت در پیمانکاران برتر نظر از کنندگان تامین انتخاب بر موثر عوامل زیابیار 44

 4696 گلستان ملی شورکی-مزروعی بررسی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق استان قم 48

 4696 گلستان ملی صفا-مزروعی یری سازمانیبررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگ 46

حاجی -مزروعی مدلی جهت تبیین رابطه آمیخته بازاریابی سبز و زنجیره تامین سبز 41

 صباغیان-میزرا
 4696 تهران ملی

 4696 تهران ملی مرادیان-مزروعی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از مدل شایستگی عملکرد 45

 4696 تهران ملی مرادیان-مزروعی تاثیر مدیریت دانش بر کارافرینی سازمانیبررسی  43

 4696 تهران ملی مرادیان-مزروعی ماتریس ارزیابی و توانمندسازی مدیران سطوح مختلف 41

 4696 تهران ملی میرقادری-مزروعی مدیریت دانش 42

 4696 تهران داخلی عظیمی-مزروعی زن و استحکام بنیان خانواده 49

 4696 تهران داخلی عظیمی-مزروعی آسیب پذیری اجتماعی در خانواده های تک والد 88
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-مزروعی-تمتاجی بررسی مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان و کارکنان بانک مهر اقتصاد استان اصفهان 84

 تمتاجی
 4696 نطنز داخلی

 
 

 

 خاتمه یافته پژوهشیهای  رحط

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان ردیف

شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولیدکنندگان فرش دستبافت. مورد مطالعه استانهای  4

 اصفهان و قم
 مرکز ملی فرش مجری

 ترویجی -پژوهشی و علمی  –علمی معتبر مجالت فصلنامه ها و در شده چاپ مقاالت

 سال انتشار رتبه نشریه  نشریه نام نام نویسندگان عنوان ردیف

4 

برای ارزیابی خواسته های مشتریان و  QFDدر  AHPکارگیری  به

 رتبه بندی الزامات فنی و مهندسی در شرکت فرش آسایش کاشان
 مزروعی-خاتمی

چشم انداز مدیریت 

 صنعتی
 4629 پژوهشی-علمی

8 

برای طراحی محصول در شرکت فرش  QFDدر  AHPکارگیری  به

 آسایش کاشان

-مزروعی-آتش سوز

 بردبار
 4694 پژوهشی-علمی یت صنعتیمدیر

 قدرتیان-مزروعی بررسی مبانی انسان شناختی بروکراسی با رویکردی اسالمی 6

مطالعات معرفتی در 

 دانشگاه اسالمی
 4698 پژوهشی-علمی

1 

شناسایی و دسته بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین فرش 

 دستبافت ایران

–الفت -مزروعی

 خاتمی -امیری
 4696 پژوهشی-یعلم گلجام

5 

مدلی جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت 

 فرش ماشینی ایران
 4696 پژوهشی-علمی فصلنامه علوم مدیریت مزروعی-الفت

 


