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کسب رتبه استادی و اولین   .استق زاهدی، فرزند خانم مریم میرباقری و آقای سید صاد1332زاهدی متولد دکتر   ،تهران 

با اخذ مدرک لیسانس در سازمان  است. ایرانیان و ایشان افتخارات از 13۷3  سال در مدیریت دکترای مدرک بانوی حائز

مرکزی برای  اخذ بورسیه بانك شود. پس ازن کارشناس آموزش مشغول به کار ميکشور به عنوا اداری و استخدامي امور

پس از  گردد و در سالهایمي   باز به ایران از دریافت دکتری خودپس  و شوددوره فوق لیسانس عازم آمریكا مي گذراندن

کار در صنعت، بررسي  در سازمان های اداری، روابط پایدار، تحلیل رفتاری های مدیریت توسعه و توسعهبازگشت، درس

ارائه کرده  طراحي سیستم ها را وری در بخش دولتي، نظریه های سیستمي و تجزیه و تحلیل و فرد و سازمان، بهره روابط

 

 



 

3 
 

 

سي طرح بیش از المللي، انجام  بین های علمي ملي و های فارسي و انگلیسي در مجله به زبانمقالت بسیاری چاپ  .است

های  ترین فعالیت، بخشي از مهمتب متعددک و خارج کشور و تألیف فرانس و سمینار در داخلها کن پژوهشي، شرکت در ده

 .ایشان بوده است علمي

 

 ن ابتدائي را در دبستان میرعماد دورا 

  بیرستان را در مدرسه قوام د نخستسیكل 

 و مدارک دانشگاهي را به شرح زیر دریافت کردند دیپلم ریاضي خود را از دبیرستان آزرم تهران 

 اخذ مدرک لیسانس مدیریت علوم اداری از دانشكده علوم اداری دانشگاه تهران  

  اخذ مدرک فوق لیسانس مدیریت علوم اداری از دانشگاه تهران  

  اخذ مدرک فوق لیسانس علوم اداری از دانشگاه کالیفرنیای جنوبي  

  اخذ مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتي از دانشگاه کلرمونت آمریكا  

 اخذ مدرک دکترای مدیریت دولتي از دانشگاه کلرمونت آمریكا 

 

  پیشنهاد عضو هیئت علمي در دانشگاه کلرمونت پس از فراغت از تحصیلي در مقطع دکترا 

  19۷3ـ19۷2؛ در دانشگاه کالیفرنیای جنوبياستاد دستیار 

 يستاد دانشكده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایا 

 مدیریت دکترای مدرک کسب رتبه استادی و اولین بانوی حائز 



 

4 
 

 

   13۷8استاد نمونه کشور در سال 

 13۷8الیت های تحقیقاتي در سال دریافت عنوان زن نام آور به خاطر فع 

  ،1382پژوهشگر نمونه از جانب مرکز امور مشارکت زنان 

  ،1381مدیر مسؤول بهترین نشریه مدیریتي 

  13۴1 – 13۴۷ طي سالهای وزش و پرورشآم سابقه تدریس در 

  13۷1مؤلف برگزیده از وزیر فرهنگ و آموزش عالي به مناسبت تألیف کتاب روابط صنعتي در سال 

  1380دریافت تقدیرنامه از جشنواره شهید رجائي به مناسبت تألیف کتاب مدیریت فراملي و جهاني در سال 

 1386 پژوهشگر برگزیده به مناسبت تألیف کتاب مباني توریسم و اکوتوریسم پایدار در سال 

  در سومین دوره کتاب فصل جمهوری دریافت عنوان مؤلف کتاب برگزیده به مناسبت تألیف کتاب توسعه پایدار

 1386اسالمي ایران در سال 

   استخدامي کشور  و اداری امور سازمان آموزشي ریزی برنامه معاون ، آموزش کارشناس 

 1392اد برتر سال از سوی بنیاد توانمندسازی منابع انساني ایران در سالانتخاب به عنوان است 

  139۴انتخاب به عنوان استاد برتر سال در رشته گردشگری، در جشنواره گردشگری ایران در سال 

  مؤسسه غیرانتفاعي (13۷1-136۷) مؤسسه سالزبورگ اتریشالمللي از جمله: و همكاری در مجامع بینعضویت ،

 اداره علوم اجتماعي کمیسیون ملي یونسكو در ایران، شبكه آموزشي توریسم در های غیر دولتي پیتر دراکر، سازمان

 مسئوالنه المللي مسافرت المللي اکوتوریسم، مرکز بین منطقه آسیا و پاسیفیك، جامعه بین

 سسهؤعضو مCenter for Responsible Travel, CREST   

 هیات مدیره آکادمي مدیریت ایران سس و عضوؤعضو م 

 138۴-13۷8 تحقیقات و فناوریدر وزارت علوم، کمیسیون تخصصي علوم انساني عضو 
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  مطالعات جهانگردی نشریه هیئت تحریریهعضو  

  جمعیت توسعه علمي ایران عضو 

 دیگری را در سالهای گذشته تجربه کرده  های مهمکز آموزش مدیریت دولتي و مسئولیتو عضو هیات علمي مر

 . است
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 ذار از نظام ناشایستگي به سوی شایسته ساالری پژوهشي چند مقطعي در مورد گ(، 139۴)الساداتزاهدی،شمس

 .95-۷5 ، 1, شماره  6دوره ،پژوهشنامه زنان ، وضعیت شغلي زنان دانشگاهي در ایران

 ر توسعه و سیاست، دوره زن دتغییرات جایگاه شغلي زنان دانشگاهي در یك دهه،(،1381)الساداتزاهدی،شمس

 .۴،شماره 1

 شماره  16دوره ،دانش مدیریت،ارکت زنان در سطوح مدیریتي ایرانارتقای مش(،1382)زاهدی شمس السادات ,

62. 

 13-2سال ششم،شماره اول، وری منابع انساني و مدیریت دانش،بهره(،138۷السادات،نجاری،رضا)زاهدی،شمس. 

 سازی در فرایند خصوصي ای تغییر بر تعهد به تغییرتاثیر عوامل زمینه(،1389مرتضوی،لیال)السادات،زاهدی،شمس

 .3۴ شمارة،دانش و توسعه سال هفدهم ،هادر سازمان

 مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد چارچوبي نظام (،1391خانباشي،محمد)السادات،زاهدی،شمس

 .68،مطالعات مدیریت بهبود و تحول،شماره سیاسي در ایران

 1۷تحول اداری،شماره ها،مالحظاتي پیرامون طراحي تفصیلي طراحي سیستم(،13۷6السادات)زاهدی،شمس. 

 11مجتمع آموزش عالي قم،شماره های کاری ناهمگن،(، اثربخشي گروه1380السادات)زاهدی،شمس. 

 1(،تكنولوژی و سازمان،مطالعات مدیریت،شماره 13۷0السادات)زاهدی،شمس. 

 2(،نقش زنان در توسعه علم مدیریت،مطالعات مدیریت،شماره 13۷0السادات)زاهدی،شمس. 

 11و  10های اطالعاتي مدیریت،مطالعات مدیریت،شماره و گسترش نظام(،ایجاد 13۷2السادات)زاهدی،شمس. 

 19فراگیر برای ایران،مطالعات مدیریت،شماره کیفیت یت (،مدل مدیر13۷۴،بهنام)السادات،نخعيزاهدی،شمس. 

http://www.ensani.ir/fa/36136/magazine.aspx
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 22و  21های مذاکره در جهان،مطالعات مدیریت،شماره (،بررسي تطبیقي سبك13۷8السادات)زاهدی،شمس. 

 

 مرکز نشر دانشگاهي.،1382،روابط صنعتي و نظام روابط کار 

 دانشگاه عالمه طباطبائي.1383های اطالعاتي، ها و مباني سیستم طراحي سیستم تجزیه و تحلیل و، 

 مؤسسه کار و تأمین اجتماعي.13۷۷،کارفرمائي های کارگری و بررسي تطبیقي تشكل ، 

 ارات سمت.، انتش1388،مدیریت فراملي و جهاني 

 طبائي.دانشگاه عالمه طبا ،1385،و اکوتوریسم پایدار مباني توریسم 

 نشر دانشگاهي.1388،در عرصه مدیریت، زن و توسعه زنان، 

 انتشارات مهكامه.1392، و حكومتيهای مدیریتي  شناسي نظام گونه ، 

 دانشگاه عالمه طباطبائي.1395 ،سبز توسعه پایدار جامع با تأکید بر مدیریت و کارآفریني ، 
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  1392 سبز، انتشارات دانشگاهي،مدیریت  

  1391 انتشارات سمت، )با تأکید بر حفاظت محیطي(، ي بر پایداریمبتنحكمراني 
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