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 شغلیسوابق 

 عنوان شغل/سمت نام مؤسسه
 مدت خدمت

 ماه / سال
 تاریخ  تا تاریخ از 

 (سهامی عام)  شرکت ایران خودرو دیزل

 / مشاورکارشناس / مدیر 

 )1399ارتباطات   (  مدیر منابع انسانی و سال 23 ادامه دارد 1377

 )1386-92مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه ملی   (

 سال 1 ادامه دارد 1399 رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ایران خودرو دیزل

 خاص) (سهامی دورود  سازي ماشین و چدن فوالدو شرکت

 گذاري تامـین اجـتماعی ( شــستا ) رکت سرمایهش
 سال 3 1399 1396 رئیس هیأت مدیره

 سال 10 ادامه دارد 1390 رئیس هیأت مدیره (با مسئولیت محدود) ـاوآوران آسیشرکت آواي نـ

 ------- ادامه دارد 1400 رئیس هیأت مدیره )سهامی خاص(مـانــا فنـاور راستین شرکت 

 ریزي و امور تولیدي معاون برنامه تهران استان نعتیص هاي شهرك شرکت

 ماه 16 1388 1387
 ریزي استانداري تهران. عضو کارگروه تخصصی برنامه

 ریزي سازمان صنایع و معادن استان تهران. عضو شوراي برنامه
 عضو کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازي استانداري تهران.

 شمیرانات، ري، کرج، ساوجبالغ، شهریار، رباط کریم، ورامین، دماوند.هاي  ریزي فرمانداري عضو شوراي برنامه
 ماه 16 1388 1387 سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردي چرم تهران دانشگاه جامع علمی کاربردي

 شرکت چرخشگر تبریز

 خودرودیزل) (تابعه گروه صنعتی ایران
 ماه 13 1394 1393 مدیر پروژه

 

 تحقیق لطفی - مجید
 /  متاهل  1350تهران   

 ایران صنعت و علم دانشگاه - متالورژي مهندسی  لیسانس
 تهران دانشگاه – کارآفرینی لیسانس مدیریت فوق

 )پژوهش رساله( يتهران مرکز /دانشگاه آزاد اسالمی –دکتراي مدیریت تکنولوژي 

 0912 227 0690      تلفن همراه :
                         6353 638 0921 

mlhaghighat@yahoo.com 
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   کت ایران خودرو دیزلشر - اجرایی اهم سوابق

 سال 4 1386 1382

 )1382. سرپرست اداره کل مهندسی محصول تولیدات ویژه.  ( 
 )1382 -84. رئیس اداره مهندسی محصول تولیدات ویژه.  ( 

 )1383. سرپرست گروه مهندسی مجموعه ها (
 ) 1384 -86. (  "شاسی درایو اتوبوس". مشاور فنی پروژه طراحی و نمونه سازي 

 )1385-86مدیریت تولید اتوبوس. (   –. جانشین اداره کل تولیدات ویژه 

   شرکت ایران خودرو دیزل - اهم سوابق کارشناسی

 سال 5 1382 1377

 هاي خودرو . اي قطعات و مجموعه . کارشناس تدوین مشخصات فنی و استانداردهاي کارخانه
 یزي داخلی مدیریت مهندسی .. کارشناس و مجري پروژه نظام تضمین کیفیت و مم

 هاي بهینه سازي  شاسی و اسکلت اتوبوس . . کارشناس پروژه
 هاي نصب قواي محرك و اکسل . . کارشناس و مجري پروژه

 . کارشناس طراحی و مجري نمونه سازي و مونتاژ مجموعه تریم داخلی و خارجی اتوبوس .
 مدارس مهارت -زمانیفرهنگ سا -هاي مدیریت دانش . کارشناس ارشد در حوزه

 کارشناس مهندسی متالورژي موسسه خودروسازان فتح
 ماه 9 18/6/1377 8/9/1376

 . کارشناس تدوین شناسنامه فنی و فرآیند ساخت قطعات پروژه خودکفایی و ساخت داخل خودرو تویوتا لندکروز

 مدیر تضمین کیفیت و بازرسی فنی شرکت مهندسی شاخص گرا

 سال 1 18/9/1376 6/9/1375
 . تدوین استاندارد پذیرش قطعات و مجموعه هاي محصوالت بنز براي شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خاور.
 . مجري مهندسی معکوس و تدوین مشخصات فنی قطعات و مجموعه هاي واگن هاي مسافري و باري راه آهن ج.ا.ا .

 اي تولیدي گروه صنعتی خاور.. ناظر تولید و  بازرس فنی ساخت قطعات کامیون ه
 . ناظر تولید و مسئول ساخت قطعات قطار هاي مسافري .

 

 پژوهشی -سوابق علمی
 سال نشر محل نشر تألیف  تحقیق عنوان

زا بر روي منحنی سرد شدن  بررسی تاثیر مواد جوانه "
 "چدن خاکستري بوسیله رایانه 

 1376 اه علم و صنعت ایراندانشگ نامه کارشناسی مهندسی متالورژي پایان

 گردشگري در  هاي کارآفرینانه ارزیابی فرصت "
 "دفاع مقدس 

 1390 دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی  نامه پایان

 هاي تکنولوژیک مدل توسعه نوآوري طراحی"
 "صنعت خودرو در ایران  

هاي تحقیق و توسعه  (مورد مطالعه: اکوسیستم خوشه
 هاي تجاري گروه صنعتی ایران خودرو )خودرو

 دکتري مدیریت تکنولوژيي  رساله
 دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد تهران مرکزي

 در حال پژوهش

 1396از 

 1392 شرکت ایران خودرو دیزل گزارش پروژه ملی اتوبوس "ملی طراحی اتوبوس"مطالعات فنی مهندسی 

 

 *نوع سال چاپ عنوان ژورنال عنوان مقاله
)ISI ،ISC(. . علمی پژوهشی، علمی ترویجی، بین المللی و ، 

تاثیر جوانه زایی و مدول قطعه ریختگی بر مدل تاخیر در  "
 "انجماد چدن خاکستري 

 "مهندسی متالورژي"مجله 
 (انجمن مهندسین متالورژي ایران)

 علمی پژوهشی 1378

 " CNGبررسی روشهاي تولید انواع مخازن   "
 یل سوخت خودروهااولین کنفرانس تبد

 به گاز طبیعی فشرده 
 وزارت کشور

 اي کنفرانس ملی منطقه      1381

 " CNGبررسی انواع خوردگی و علل آن در مخازن  "
 هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

 دانشگاه تهران
 اي  کنفرانس ملی منطقه      1382

 پژوهشی آموزشی 1393 37شماره  کارآفرین نابماهنامه   "رهیافتی کارآفرینانه بر گردشگري دفاع مقدس"

 علمی آموزشی 1395مهر   "تدبیر  "ماهنامه تخصصی مدیریت  برداري بهینه از منابع آب بررسی نقش فناوري اطالعات در بهره

 اي واکاوي اثرگذاري رفتارهاي رسانه
 نگ سازمانیدر اصالح فره

 علمی آموزشی 1396تیر   "تدبیر  "ماهنامه تخصصی مدیریت 

کاربرد تکنیک دیمتل در بررسی تأثیرات متقابل و اولویت "
بندي عوامل موثر بر پیاده سازي موفق تولید خودرو در کالس 

 "دیزل) خودرو جهانی (مطالعه موردي: شرکت ایران

 "صنعت خودرو"ماهنامه 
 ساپکو –و تامین قطعات ایران خودرو  شرکت طراحی مهندسی

 صنعتی، مهندسی، اقتصادي، فرهنگی 1396بهمن 
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هاي  ي فرهنگی بر مبناي مولفه رهیافتی نو در ارزیابی و مداخله
 هاي ایرانی بومی در سازمان

 "خورشید"با معرفی الگوي بومی فرهنگ سازمانی  
 اي س ملی منطقهکنفران 1398بهمن  چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

رهیافتی نو در ارزیابی و مداخله فرهنگی بر مبناي مولفه هاي 
 بومی سازمان هاي ایرانی

 ، دو ماهنامه مدیریت
 

   20ام شماره  سال سی
 1399ریور مرداد و شه

 رسانی علمی پژوهشی اطالع

واکاوي فراگرد بازتولید فرهنگ اجتماعی در جامعه ایرانی با 
 هاي دانش ممتیکتکیه بر آموزه

 هایی از زبانزدهاي رایج بر زبان عامهمطالعه موردي: نشانه
 اي کنفرانس ملی منطقه 1398بهمن  چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

واکاوي فراگرد بازتولید فرهنگ یادگیري در جامعه و سازمان 
 هاي دانش ممتیکایرانی با تکیه بر آموزه

 ران زدهاي پس هایی از زبانمطالعه موردي: نشانه
 اي کنفرانس ملی منطقه 1398بهمن  هفتمین کنفرانس ملّی آموزش و توسعه

 
  مشاوره-پژوهشی -تحقیق و توسعه هاي پروژه

 مسئولیت مدت پروژه تاریخ شروع محل انجام روژهعنوان پ

 و توسعه تحقیق                       
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 سال 3 1389-92 ایران خودرو دیزل طراحی، نمونه سازي و تولید آزمایشی شاسی ملی اتوبوس  ژه . پرو1

 سال 4 1390-94 مرکز تحقیقات غدیر "هامون"مهندسی معکوس خودروي آرگو و طراحی و ساخت خودروي آفرود دو زیست  " .2

 بازرسی کامیونی    X-Rayاتوبوس سامانه پروژه طراحی و ساخت . 3
 آواي نوآوران آسیا 

 (سپند) سازمان پژوهش و نوآوري دفاعی
 سال 3 99-1396

 پژوهشی                     

 "هرانتدوین سند راهبردي شرکت شهرك هاي صنعتی استان ت". پروژه 2
 شرکت شهرك هاي صنعتی تهران

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ماه 8 1388

 ماه 6 1387 دانشگاه تهران "اثر شالقی در  مدیریت زنجیره تامین"مطالعه  -. 3

 ماه 5 1387 دانشگاه تهران "هنگ کنگ و آلمانهلند، سنگاپور، منتخب؛  کشور چهار زنجیره تامین صنعت حمل و نقل ". بررسی 4

 ماه 5 1387 دانشگاه تهران "مدیریت زنجیره تامین در بهبودکارآفرینی نقش ".  مطالعه5

 ماه 6 1388 دانشگاه تهران "نقش دانشگاه در کارآفرینی". مطالعه 6

 ماه 5 1389 دانشگاه تهران "للیواکاوي استراتژي شرکت نوکیا براي ورود به بازارهاي بین الم". پروژه 7

 ماه 6 1389 دانشگاه تهران نقش نوآوري و فناوري اطالعات در توسعه صنعت توریسم. 8

 ماه 3 1389 دانشگاه تهران فرینیآاستراتژي مبتنی بر کار تبیین -. 9

 ماه 4 1389 اندانشگاه تهر فرینآهاي کار فرین در شکل گیري استراتژي در سازمانآتشریح نقش کار . 10

 ماه 5 1389 دانشگاه تهران ه تعامالت اقتصاديتحلیل تراز تجاري ایران در تقابل با کشورهاي چین و روسیه در سای .11

 ماه 3 1389 دانشگاه تهران پنج تفاوت اساسی بین نگاه به استراتژي در سازمان کارآفرین و سازمان غیر کارآفرین. بررسی 12

 ماه 3 1395 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي گیري از مدل خودسازماندهی برداري بهینه از منابع آب با بهره ناوري اطالعات در بهرهبررسی نقش ف. 13

 مشاوره                       

 "شرکت  شهرکهاي صنعتی استان تهران مدیریت زنجیره تامین در". مطالعه 1
 دانشگاه تهران

 صنعتی تهران هاي شرکت شهرك
 ماه 4 1387

 " کوچک و متوسط کسب و کارهاي در کاهش ریسک نقش فناوري اطالعات". بررسی 2
 دانشگاه تهران

 هاي صنعتی تهران شرکت شهرك
 ماه 4 1388

 مستقر  نقش عوامل محیطی در توسعه بنگاه هاي کسب و کار"بررسی . 3
 "هرانکیلومتري ت 120در شهرك هاي صنعتی خارج از شعاع 

 دانشگاه تهران
 هاي صنعتی تهران شرکت شهرك

 ماه 6 1388

 تولید افشانه هاي تنفسی  در کارآفرینی سازمانیاثر رویکرد ". مطالعه 4
 "در شرکت داروسازي جابر ابن حیان

 دانشگاه تهران
 شرکت داروسازي جابر ابن حیان

 ماه 6 1389

 فناوري اطالعات کارآفرینی سازمانی  مبتنی بر  نقش" بررسی.  5
 " شرکت داروسازي جابر ابن حیان در

 دانشگاه تهران
 شرکت داروسازي جابر ابن حیان

 ماه 6 1389

 ماه 11 1393 شرکت چرخشگر / شرکت ایران خودرو دیزل 16S151و  1700. ارزیابی فنی اقتصادي ساخت داخل و خودکفایی گیربکس 6
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 ها فعالیتسایر  وها  مصاحبه
 1389 آذر /  96 شماره  - ي ترابران مصاحبه با ماهنامه - ها و سایر قضایا روهاي سنگین تجاري؛ نیازها، تواناییواردات خود

 1393فروردین و اردیبهشت   /  35 - 36شماره  ي کارآفرین ناب مصاحبه با ماهنامه - هاي یک پروژه ملی مروري بر فراز و نشیب

 )www.mardomyar.com  -  )91-1385سردبیر سایت خبري تحلیل مردمیــار  
 
 
 
 

 
 آموزشی سوابق 

 )1387 -88( دانشگاه جامع علمی کاربردي -آموزش علمی کاربردي چرم تهرانسرپرست مرکز 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی - صنعتی مدیریت سازمان در مدیریتتخصصی هاي  مدرس دوره

 هاي تخصصی هدورتدریس 
 زمان / ساعت نام درس زمان / ساعت نام درس

  32 مدیریت و رهبري 30 تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)

  48 مدیریت عمومی 35 سازي و کارتیمی تیم

 40 اصول سرپرستی 30 مدیریت رفاه کارکنان

 24 رفتار سازمانی 30 مدیریت کارآفرینی

 60 هاي فردي وسعه مهارتت 12 کارآفرینی سازمانی

 40 هاي مدیریتی مهارت 8 (QWL)کاري  زندگی کیفیت

 12 ارتباطات سازمانی 8 مدیریت تحول

 16 هوش هیجانی 12 وري مدیریت بهره

 16 اصول و فنون مذاکره 4 مدیریت ریسک

 12 مدیریت زمان 12 مدیریت تحقیق و توسعه

 16 و استرسمدیریت تعارض  20 مدیریت انتقال تکنولوژي

 12 مدیریت دانش 8 تولید ناب -کایزن 

 30 نویسی هاي گزارش مستندسازي و مهارت 12 مدیریت ارتباط با  مشتري

 دوره هاي گذرانده شده
 1381 -، کشور آلمان  CNG مدار گاز   TUV آموزش جامع تخصصی اتصاالت و استاندارد  

 1381 -، کشور آلمان  mcs شرکت  –آموزش جامع تخصصی عیب یابی خودروهاي گازسوز 

 1381 -، کشور آلمان  mcs شرکت  –آموزش جامع تخصصی تکنولوژي ساخت مخازن گاز

 1375 -مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  –دوره مستند سازي در نظام جامع تضمین کیفیت 

 1378 -شد عوامل بهره وري کاوش موسسه ر –و ممیزي داخلی  9000دوره هاي جامع  استاندارد مدیریت  ایزو 

 1388 -دانشگاه تهران  – ICDLدوره جامع 

 ها و مراجع علمی عضویت در انجمن
 ) 1372گران ایران  ( از   جامعه ریخته

 )1372-1400عضو شوراي عمومی ( -)1376-77( . عضو هیئت مدیره  –مرکز فرهنگی میثاق 

 )1394-1400) و عضو هیئت مدیره ( 1382-94عضو هیئت مؤسس (  –یش آموختگان فنی نواند انجمن حمایت از دانش

 ) 1375کانون دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران  ( از 

 ) 1375کانون دانش آموختگان دانشکده مهندسی متالورژي و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران  ( از 

 ) 1390تهران  ( از  کارآفرینی دانشگاه  دانشکده کانون دانش آموختگان

 )1393انجمن مدیریت ایران ( از  

 ) 1395باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی  ( از  

 )1398انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ( از 

 )1400باشگاه مدیران ایران (از 

 موضوعات تخصصی و اجرایی مورد عالقه

 فروش  بازاریابی و-ارتباطات  - -ها ارزیابی طرح  -تکنولوژي  –کارآفرینی -هاي صنعتی خوشه-پژوهی  آینده-نوآوري -تحقیق و توسعه-استراتژي-ابع انسانیمن -گذاري سیاست
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