خالصه سوابق علمی و کاری

مشخصات فردی
نام :نرگس

نام خانوادگی :آقاخانی
آدرس ايميلNarges.aghakhani@gmail.com :

سوابق تحصیالت
مقطع تحصیلی

محل اخذ مدرک

رشته تحصیلی

ديپلم متوسطه رياضی فيزيك
کارشناسی

معدل

دبيرستان پرفسور حسابی
دانشگاه رجاء -قزوين

مديريت صنعتی

دانشگاه مهرالبرز  -تهران

کارشناسی ارشد مديريت فناوري اطالعات

مقاالت پژوهشی و کنفرانسی در مجالت و همايشهای علمی
1

1

1

7

0

5

زارع ،ا .آقاخانی ،ن" .1931 .شناسايی و معرفی ريسك هاي نگهداري سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمانی".ماهنامه عصر
فناوري اطالعات ،سال نهم شماره  31صفحه 57
تقويفرد ،م .آقاخانی ،ن .رضايینور ،ج" .1931 .شناسايی مكانيزمها و فناوريهاي نشر دانش (مورد مطالعه :گروه مپنا)".
نشريه پژوهشهاي مديريت در ايران ،دوره  13شماره .95-06 ،9
حسينی ،ج .آقاخانی ،ن .رضايینور ،ج " .1931 .شناسايی فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی تسهيلگر فرآيند خلق دانش در
شرکت هاکوپيان" .نشريه مطالعات مديريت فناوري اطالعات (در حال داوري).
منوريان ،ع .صفويه ،ج .آقاخانی ،ن .رضايینور ،ج " .1931 .بررسی عوامل مؤثر در تدوين استراتژيهاي برندسازي دانشگاههاي
مبتنی بر آموزش الكترونيكی (مورد مطالعه :يكی از دانشگاههاي مجازي تهران)" .نشريه فناوري آموزش (در حال داوري).
کنعانی ،ع .رضايینور ،ج .آقاخانی ،ن .لك ،ب " .1931 .انتخاب مناسبترين گزينه براي برنامهريزي حملونقل عمومی درون
شهري با استفاده از روشهاي تصميمگيري چندمعياره" .نشريه مطالعات مديريت ترافيك (در حال داوري).
آقاخانی ،ن .صفويه ،ج " .1931 .نقش تبادل دانش ضمنی در موفقيت بازاريابی" .ششمين کنفرانس ملی و دومين کنفرانس
بينالمللی مديريت دانش( .در حال داوري).

1

تألیف ،ترجمه و ويراستاری کتاب
رضايینور ،ج .آقاخانی ،ن" .1931 .مديريت فرايندهاي کسبوکار و کاربرد ان در سازمانها" .قم .انتشارات دانشگاه قم .شابك:
358 -066 -37835 -1-7
جوانيتا آر ،م .ماکاپاگال" .1939 .مديريت پروژه فناوري اطالعات و ارتباطات در تئوري و عمل" .ترجمه ن .آقاخانی .تهران.
انتشارات آتی نگر  .شابك358-066-5091-68-3 :
سونگ ،ه .اوه ،چ" .1939 .توسعه نهادسازي به کمك فناوري اطالعات و ارتباطات" .ترجمه .ن .آقاخانی .تهران .انتشارات آتی
نگر .شابك358 -066 -5091 -15 -1 :
مرکز آسيايی آمادگی در برابر باليا " .1931 .مديريت ريسك باليا به کمك فناوري اطالعات و ارتباطات" .ويراستار فنی .ن.
آقاخانی .انتشارات آتی نگر .شابك358- 066 -5091 -17-5 :
رانی ،او " .1931 .مقدمهاي بر فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه" .ترجمه .ج ،رضايینور .ن .آقاخانی .تهران .انتشارات
آتی نگر .شابك358 - 066 – 5091 -19-9 :
لنكستر ،ج" .1931 .روشهاي تحقيق در مديريت" .ويراستار فنی .ن.آقاخانی .انتشارات دانشگاه قم (در دست چاپ)

سوابق کاری
رديف

1

عنوان فعالیت

قرارداد پژوهشی بعنوان
پژوهشگر

1

9

عنوان مؤسسه يا
کارفرما

عسگري -بانك

مترجم و ويراستار

دکتر رامين موالناپور

و پژوهش

63117795616

39 /1 /11

39/0/16

خاتمه طرح پژوهشی

پارسيان شعبه قم

قرارداد همكاري بعنوان

آکام بعنوان کارشناس تحقيق

همكاری

همكاری

همكاری

مهندس محمد

انتشارات اتی نگر-

همكاري با شرکت مهر نگار

شماره تلفن

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه علت خاتمه

مهندس سيد
جمالالدين حسينی

63975151519

63111619591

1

1939/7/0

1939/0/1

تا کنون

تا کنون

-

-

قرارداد همكاري بعنوان

1

دستيار پژوهشی
7

0

قرار داد تدريس بعنوان

موسسه آموزشی مهر

دستيار اموزشی

البرز

قرارداد تهيه محتواي
آموزشی درس مديريت
فرآيندهاي کسب و کار

5

دکتر منوچهر زمانی 63111901966

دکتر جالل
رضايینور

قرارداد همكاري در خصوص دکتر محمد تقی
ترجمه و ويراستاري کتاب
قرار داد تدريس بعنوان

8

دستيار اموزشی
قرار داد تدريس بعنوان

3

دستيار اموزشی
16

تقوي فرد
دانشگاه مهر البرز

88661711

63111168511

1939/8/1

 1939/11/13پايان طرح پژوهشی

1939/11/68

 1931/69/18پايان ترم تحصيلی

1931/61/61

1931/61/16

تكميل محتواي
آموزشی
خاتمه ترجمه و

63111661856

1931/1/0

31/0/16

88661711

1931/0/17

تا کنون

-

1931/0/17

تا کنون

-

دانشگاه خوارزمی

ويراستاري کتاب

قرار داد همكاري بعنوان
ويراستار نشريه مديريت

31/5/1

دانشگاه قم

37/0/91

-

مهندسی و رايانش نرم
قرار داد همكاري بعنوان

11

دستيار پژوهشی

دانشگاه مهر البرز

88661711

31/16/1

31/11/1

-

دورههای آموزشی کوتاه مدت
رديف

عنوان آموزش

موسسه آموزشی

تاريخ

مدت (ساعت)

1

E-learning

دانشگاه مهرالبرز

11

مهر 31

1

Microsoft project 1616

دانشگاه مهرالبرز

11

شهريور 31

عاليق

9

مديريت دانش

برنامهريزي منابع سازمان

مديريت فرايندهاي کسبوکار

معماري سازمانی

مديريت ارتباط با مشتري

تجارت الكترونيكی

1

