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-کارشناسی :مدیریت دولتی1385 -1381 ،

سوابق اجرايي و پژوهشي:
عضو هیئت علمی گروه مدیریت ،دانشگاه شمال.مدیر منابع انسانی دانشگاه شمال. 1393 ،-مدیر گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی ،دانشگاه شمال  1392تا کنون.

مدیر گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی دانشگاه شمال. 1389-1388 ،عضو شوراي پژوهشی شرکت گاز استان مازندران. 1395 ،عضو کمیته ارزیابی استانی شهرداري هاي استان گلستان ،استانداري گلستان. 1394 ،عضویت درکارگروه کمیته تحول اداري استانداري استان مازندران. 1392 ،مشاور کمیسیون خدمات شهري ،فضاي سبز و زیست شهري شوراي اسالمی شهرستان گرگان. 1392 ،-داور مجله مدیریت فرهنگ سازمانی ،دانشگاه تهران.

داور مجله ، Iranian Journal Managementدانشگاه تهران.داور مجله مدیریت سازمانهاي دولتی ،دانشگاه پیام نور .عضو هیئت تحریره مجلهInternational Journal of Scientific Management and Developmentعضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت ،مالزي ،دانشگاه ولز. 2016 ،عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت ،دبی. 2015 ،عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال. 2013 ،عضو کمیته علمی همایش ملی کارآفرینی دانشگاه مازندران.1395 ،عضو کمیته علمی همایش ملی کارآفرینی دانشگاه مازندران.1394 ،عضو کمیته علمی همایش ملی کارآفرینی دانشگاه مازندران.1393 ،عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي.1392 ،همکاري علمی با انستیتو بانکدران خاورمیانه)1391-1392).، MIB-عضو کمیته علمی همایش حسابداري دولتی ،دانشگاه شمال. 1390 ،

افتخارات علمي :
پژوهشگر برتر استان مازندران. 1393 ،پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال. 1392 ،استاد نمونه دانشگاه شمال. 1390 ،پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال.1389 ،کسب رتبه اول در آزمون کتبی ورودي دوره دکتري دانشگاه تهران.1387 ،کسب رتبه اول در آزمون جامع دکتري دانشگاه تهران.1389 ،-کسب رتبه دوم درمقطع کارشناسی ارشد با معدل  ،18.34دانشگاه تهران.1387 ،

پروژه های اجرايي:
مجري پروژه" بررسی رابطه بین نظام مشارکتی و توانمند سازي کارکنان شرکت ملی نفت ایران.1394 ،مجري پروژه "آسیب شناسی ساختار سازمانی شرکت توزیع برق استان گلستان".1393 ،مجري پروژه " بررسی رابطه ویژگی هاي شغلی با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت گاز استان گلستان" ،شرکت گاز استانگلستان. 1393 ،
مجري پروژه" آسیب شناسی ساختار سازمانی شهرداري شهرستان گرگان و ارائه الگوي مطلوب" ،شهرداري گرگان. 1392 ،مجري پروژه" گزارش توجیهی فنی و اقتصادي طرح انتقال کارخانه فرآورده هاي لبنی ،شرکت پاکسار ساري.1392 ،مجري پروژه " بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت و توانمند سازي کارکنان ،شرکت آب و فاضالب استان گلستان" ،اداره آب و فاضالباستان گلستان. 1392 ،
مجري پروژه "بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیري سازمانی و توانمند سازي آنان در شرکت مخابرات استان مازندران"،مرکز تحقیقات مخابرات ایران.1387 ،
-همکار پروژه" برنامه ریزي استراتژیک در دانشگاه علمی کاربردي(واحد ساخا آمل)". 1391 ،

کتب چاپ شده و در دست چاپ:
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ،انتشارات فکر سبز.1392 ،اصول مدیریت و تئوري سازمان ،انتشارات فکر سبز.1392 ،آمار و کابرد آن در مدیریت ،انتشارات مولفان تهران.1393 ،مدیریت منابع انسانی ( ،در دست داوري) ،دانشگاه شمال1395 ،-دستنامه مدیریت مسیر شغلی( ،در دست داوري)1395 ،

مقاالت تأليفي در مجالت فارسي و التين:
امامقلی زاده ،سعید و همکاران " 1395 ،بررسی رابطه بین فناوري اطالعات و توانمند سازي کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان"،مجله علمی مطالعات مدیریت فناوري اطالعات ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
امامقلی زاده ،سعید و همکاران " 1394 ،شناسایی و رتبه بندي مولفه هاي استراتژي بهره وري سبز با رویکرد  FAHPسازمان متروتهران" ،مجله علمی پژوهشی مدیریت عمومی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان).(ISC

 " بررسی رابطه بین قدرت سیاسی و فساد اداري و راهکارهاي مبارزه با آن از دیدگاه مدیریت1393 ، سعید و همکاران،امامقلی زاده-

.  شوراي عالی انقالب فرهنگی تهران، مجله مهندسی فرهنگی،"اسالمی
 " ارائه مدلی از اعتماد جهت شناسایی رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده سازمانهاي1392 ، سعید و همکاران،امامقلی زاده)(پذیرش. دانشگاه تهران، مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی،"خدماتی
 مجله،" "بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیري سازمانی و توانمند سازي آنان1389 ، سعید و همکاران،امامقلی زاده.(ISC) دانشگاه تهران،علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی
.199  شماره، مجله تدبیر،" " اثر پیگمالیون و تاثیر آن بر بهره وري نیروي انسانی1387 ، سعید و همکاران،امامقلی زاده مجله علمی،" "بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران و ارائه الگو مناسب جهت تقویت آن1387 ، سعید و همکاران،امامقلی زاده-

.پژوهشی حوزه و دانشگاه
). دانشگاه امام حسین (ع،مجله مدیران فردا،" "شبکه عصبی و کاربرد آن در مدیریت1387 ، سعید،امامقلی زاده-
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- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2014)," Correlation between Organizational Justice and Employees’
Performance in Golestan Province Bank Melli Iran,
European Journal of Social Sciences, (ISC).
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: مقاالت کنفرانسي
 کنفرانس بین المللی پژوهشهاي نوین،") " اولویت بندي عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزي استراتژیک1394(امامقلی زاده و همکاران. سخنرانی، اقتصاد و حسابداري،در مدیریت
) " بررسی رابطه عملکرد متروي تهران در حوزه ترافیک شهري در جهت افزایش رضایت شهروندان تهران1393(امامقلی زاده و همکاران کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار مدیریت و،"
. سخنرانی، مرکز همایش هاي بین المللی صدا و سیما،اقتصاد و فرهنگ
 اولین کنفرانس گردشگري سالمت کشورهاي عضو،") " بررسی گردشگري بین الملل و توسعه اقتصادي1393(امامقلی زاده و همکاران.  چاپ کامل،اکو
،") " بررسی رابطه بین اخالق کاري با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضالب شهري استان گلستان1393(امامقلی زاده و همکاران.  چاپ چکیده،کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

-امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه بین اخالق کاري با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضالب شهري استان گلستان"،

کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ،چاپ چکیده .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاي مشابه اقتصاد ایران" ،دومین کنفرانس ملی حسابداري ومدیریت ،چاپ کامل .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر کسب و کار در ایران" ،اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردي بارویکرد ملی ،چاپ کامل .
امامقلی ز اده و همکاران( " )1393بررسی حسابداري مدیریت و شاخص هاي فضاي کسب و کار در ایران" ،دومین کنفرانس ملیحسابداري و مدیریت ،چاپ کامل .

امامقلی زاده و همکاران( " )1393نقش کارآفرینی ونوآوري بر دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت واال صنعت" ،دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و توسعه کارآفرینی ،چاپ کامل .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393دستگاه نظارتی و سالمت اداري" ،کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي ،چاپچکیده .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه بین رضایت شغلی و برون گرایی با سالمت روانی د ر کارکنان ثبت احوال استانگلستان" ،کنفرانس ملی جایگاه مدیریت در دنیاي نوین کسب و کار،
چاپ چکیده .

امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ویژگی هاي شخصیتی سالمت روانی در کارکنان ثبت احوال استانگلستان " ،کنفرانس علوم مدیریت نوین ،چاپ .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ابعاد مدل تعالی سازمانی" ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ونوآوري و کارآفرینی ،چاپ چکیده .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه بین مهارتهاي کارآفرینانه ي مدیران و اثر بخشی سازمانی در کارکنان شعب بانک آرمان
استان گلستان ،دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهاي دانش بنیان ،بابلسر .
-امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی ربطه بین بازار یابی ربطه مند و فنآوري اطالعات در شرکت هاي پخش مازندران" ،کنفرانس

بین المللی مدیریت ،بوشهر ،چاپ.
امامقلی ازده و همکاران( " )1393طراحی فرآیند هاي مدیریت ارتباط با مشتري بر اساس روش" ، QFDحسابداري و مدیریت ،تهران .امامقلی زاده و همکاران( " )1393مدیریت استراتژیک پورتفولیو سبد سرمایه گذاري و کنترل سوداوري آن حین اجرا با نرم افزارکامفار" ،کنفرانس ملی حسابداري حسابرسی و حسابدهی ،سازمان
مدیریت صنعتی .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393ارزیابی دارایی هاي ثابت حاصل از پروژه هاي سرمایه گذاري به کمک نرم افزار کامفار" ،کنفرانس ملیحسابداري حسابرسی و حسابدهی ،سازمان مدیریت صنعتی .

-امامقلی زاده و همکاران( " )1393نقش مدیریت زنجیره تامین سبز بر دستیابی به مزیت رقابتی در صنایع تولید لوازم خانگی" ،کنفرانس

ملی کنفرانس بین المللی اقتصاد ،رشت .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393تعیین جایگاه شرکت سازنده موتور با استفاده از تحلیل  SWOTو"  ، SPACEاولین کنفرانس بینالمللی اقتصاد ،مدیریت ،حسابداري و علوم اجتماعی .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه بین برون سپاري با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان برون سپاري شده ادارات راهو شهرسازي گلستان " ،اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،
مدیریت ،حسابداري و علوم اجتماعی .
-امامقلی زاده و همکاران( " )1393انتخاب استراتژي فروش با رویکرد ترکیبی از تحلیل  SWOTو فرایند تحلیل شبکه(مورد مطالعه

یونیلور ایران در شهر تبریز) " ،اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت ،حسابداري و علوم اجتماعی .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه بین برون سپاري با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان برون سپاري شده ادارات راهو شهرسازي گلستان" ،اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداري در دنیاي نوین کسب و کار ،اقتصاد و فرهنگ .
امامقلی زاده و همکاران( " )1393بررسی رابطه فناوري اطالعات و ساختار سازمانی (مورد مطالعه کارکنان ستادي ادارات آموزش وپرورش شرق مازندران) " ،اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در
هزاره سوم.
-امامقلی زاده ،سعید ( " )1392نقش کارآفرینی و نوآوري بر دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت واال صنعت" دومین کنفرانس بین
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