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مشخصات فردی:
 ناصر شمس قارنه
 دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت
 تلفن88190144 :
 پست الکترونیکیnshams@tvu.ac.ir :
http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=nshams
 صفحه شخصی
سوابق تحصیلی
 دیپلم :دبیرستان ادب ،اصفهان1357 ،
 کارشناسی :دانشگاه صنعتی امیر کبیر1365 ،
 کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،مدیریت صنایع 1372 ،
 دکتری دررشته مدیریت صنایع و بهره وری ،دانشکده مدیریت دانشگاه یومیست  ،شهرمنچستربریتانیا1376 ،
سوابق کاری
 عضو و مسول بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی  ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر1365 -1360 ،
 معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر1371-1365،
 مدیرکل دفتر برنامه،بودجه و تشکیالت ،وزارت علوم،تحقیقات وفناوری1380-1376 ،
 دبیر کمیته بهره وری و تحول اداری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری1380-1377 ،
 معاون مالی و اداری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر1380-1377،
 عضو کمیته جذب و تامین نیروی انسانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری1381-1380 ،
 رایزن و نماینده علمی جمهوری اسالمی ایران دربریتانیا و ایرلند ،از 1385 -1381
 سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر1380-1377 ،
 سرپرست امور رزمندگان دوران جنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر1374-1370 -
 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع امیرکبیر ،بهمن -1385خرداد 1386
 عضو و نایب رئیس کمیته نظام آمارهای ثبتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری1381-1380 ،
 رئیس موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر ،از بهمن -1386
 مدیرگروه روابط بین الملل دانشکده مهندسی صنایع از بهمن ماه 1391
 مشاورتعدای ازکارخانجات و صنایع بویژه صنعت نساجی از سال 1363
 همکاری ومشاوره با تعدادی ازنهادهای رسمی دربخش های صنایع و خدمات از سالهای اوایل انقالب تا کنون
 همکاری دربسیج ،ستادهای جبهه و جنگ طی سالهای جنگ تحمیلی ،از سال 1367-1359
 راه اندازی دفترمدیر پروژه طرح های کالن ملی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،از سال 1391
 مجری طرح مدیریت پروژه طرح های کالن ملی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،از سال  1391الی بهمن 93
 مشاور اجرایی دانشگاه فنی و حرفه ای ،اردیبهشت  1393الی مرداد 1393
 قائم مقام و معاون مالی ،اداری و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای ازمرداد ماه 1393تا خرداد 94
 رئیس مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری از خرداد ماه 1391
عضویت در مجامع ،شوراها و کمیته ها
 عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1357-8،و.1363 -5
 عضو مرکز تحقیقات بهره وری ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،از سال  1377تا کنون
 عضو شورای برگزاری دروس معارف اسالمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر1365 ،
 عضو کمیته گزینش دانشگاه صنعتی امیرکبیر1367-1365 ،
 عضو کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر1371-1365 ،
 عضو هیئت بدوی کمیته تخلفات اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر1368-1366 ،
 عضو ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر1372-1370 ،
 عضو و دبیرکمیته تهیه و تدوین ساختار تشکیالتی وزارت علوم1380-1377 ،
 عضوهیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت علوم1378-1376 ،
 نماینده وزیر علوم در هیئت امنای دانشگاه ادیبان گرمساراز سال 1393
 نماینده وزیر علوم در هیئت امنای دانشگاه ایوانکی ازسال 1393

 عضو کمیسیون دائمی دانشگاه فنی و حرفه ای از سال 1393
 عضو هیئت جذب هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای از سال مهرماه 1393
 عضو و رئیس هیئت تجدید نظر دانشگاه فنی و حرفه ای از سال 1393
همکاری در سمینارها ،کنفرانس ها و همایشهای ملی و بین المللی
 دبیر کنفرانسهای علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اروپا ،شهرهای مختلف بریتانیا 1381 ،الی
1385
 دبیرعلمی کنفرانس ملی مدیریت هزینه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دیماه  ،1392دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دبیرکل همایش دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر ،آبانماه  ،1393دانشگاه
صنعتی شریف
 دبیرکل کنفرانس بهره وری و حکمرانی پایدار منابع آب 25 ،دیماه  ،1393وزارت نیرو
 دبیرکل کنفرانس حفظ و سیانت از حریم شهری ،ضرورت شهرنشینی 29 ،بهمن ماه  ،1393دانشگاه امیرکبیر
 دبیر اجرایی سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان «اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار ،آذرماه ،95
سازمان محیط زیست
سوابق آموزشی و پژوهشی
 تدریس دروس اقتصاد خرد و کالن ،اقتصاد سنجی ،روش تحقیق ،اصول مدیریت و تئوری سازمان ،مدیریت
صنعتی ورفتارسازمانی ،سازماندهی و رهبری از سال 1376
 مدیریت بیش از 70پایان نامه کارشناسی ،کارشناسی ارشد ودکتری ازسال 1376
 برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مدیریت ،بهره وری و اصالح ساختار اداری ،روش تحقیق در
دانشگاهها  ،سازمانها و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری















سوابق پژوهشی
انتشار بیش از  70مقاله درمجالت معتبر داخلی و خارجی و کنفرانسهای ملی و بین المللی
هدایت بیش از  75پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا از سال 1376
انجام طرح های پژوهشی در سطح دانشگاه ،سطح ملی و بین المللی در حوزه های مالی،اقتصادی ،مدیریتی
طراحي و تدوین استانداردها و معیارهاي بهره وري در بخش صنعت با تأكید خاص بر صنایع غذائي و
دامپروري ،طرح مستقل ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر1377 ،
تخمین تابع مرز قطعي به روش آماري و بكارگیري آن جهت ارزیابي سطح بهره وري واحد های صنعتی،
طرح مستقل ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر1387،
طراحي و پیاده سازي مدیریت و کنترل پروژه طرح هاي کالن ملي ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر1391 ،
طراحي جامع سیستمي شرکت بافکو1392 ،
همکار اصلی پروژه طراحی ساختار تشکیالتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاه های کشور ،دفتر
بودجه و تشکیالت وزارت علوم1380 -1378 ،
طراحی سیستم مدیریت اعزام دانشجوو اجرای آن برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در بریتانیا و
ایرلند 1381 ،الی  ،1385سفارت جمهوری اسالمی ایران ،لندن
طرحریزي و اجراي مدیریت دانش در فرآیند طراحي و تکوین محصول شرکت ایمن تک پیشرو1393 ،
رائه خدمات کارشناسي و مشاوره اي و پیمانکاري در زمینه بهینه سازي و مدیریت مصرف حامل هاي انرژي
اعم از برق و گاز و آب به منظور کاهش هزینه در ساختمان ها ،مراکز و فضاهاي اداري ،تفریحي ،تاسیساتي
و کلیه زیرمجموعه هاي تابعه منطقه  15شهرداري تهران و تهیه و تأمین یا ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط
مورد نیاز و تحویل ،نصب و راه اندازي و تعمیرات آنها( 1394 ،ادامه دارد)
مجری طرح پژوهشی توانمند سازی کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیراز تیرماه ( 1394ادامه دارد)

کتابهای چاپ شده
 تهیه و تدوین شاخصهای اندازه گیری بهره وری دانشگاهها ،ناصر شمس قارنه-مهدی مبلغ ،انتشارات دانشگاه
صنعتی امیر کبیر.1378 ،
 سواالت و تستهای اقتصاد عمومی ،ناصر شمس قارنه -اسدا ...جالل آبادی ،ترجمه ،انتشارات دانشگاه صنعتی
امیر کبیر1380 ،







بیماری هلندی در اقتصاد ایران ،رضا منوچهری راد -ناصر شمس قارنه ،انتشارات دنیای اقتصاد ،ابان 1392
هدایت سازمانی ،ناصر شمس قارنه ،علی ذوالقدر ،ایمان آقایی ،ترجمه ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،دیماه 1392
مروری برصنعت برق ایران و جایگاه آن در بورس انرژی ،ناصر شمس قارنه و فهیمه کیانیان ،انتشارات
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،آبان ماه 1393
اولین عرضه عمومی :ساختار و عملکرد ،ناصر شمس قارنه ،ترجمه ،انتشارات دنیای اقتصاد ،اردیبهشت 94
رفتارشناسی بازاریابی ،ناصر شمس قارنه ،نادیا ایزی ،سعید نجفی زنگنه ،انتشارات شربیانی ،پاییز 1394

مقاالت چاپ شده
لیست مقاالت در لینک زیر قابل مشاهده است
http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=nshams
زمینه های تخصصی
انجام پروژه ها و طرحهای مستقل در زمینه های :
 مدیریت ،بهره وری و برنامه ریزی
 مدیریت آموزشی
 فرهنگ سازمانی ،رفتارسازمانی ،طراحی سازمانی ،ساختار سازمانی و مدیریت سیستمی
 نظارت و ارزیابی و ارزیابی عملکرد
 مدیریت و کنترل پروژه
 بانک و بیمه

