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 شرح سوابق علمی و شغلی
 

 :مشخصات فردي 
 

 متاهلوضعيت تاهل:     معافيت دائم وضعيت نظام وظيفه :    سال 44 سن:    ا سرخوشرض:  و نام خانوادگی منا
   

 سوابق تحصيلی

 کارشناسی ارشد

 اطالعاتی پيشرفتههای : سيستمگرایش   آوری اطالعات: مدیریت فننام رشته   دانشگاه تهرانمحل تحصيل: 
 

 کارشناسی

  : مهندسی اقتصاد کشاورزینام رشته       دانشگاه تبریزمحل تحصيل: 

 

  شغلی -ايبيمهسوابق 
 

 شرکت فناوري اطالعات کيسون )کيتکو(

o مدیره هيئت: مدیرعامل و عضو سمت 

o :1398،07،01 تاریخ شروع همکاري 

o :ادامه دارد تاریخ خاتمه همکاري 

 

 شرکت کيسون

o  سمتآخرین:  

  (،  1398الی  1390مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات )از سال 

 (،1398الی  1395)از سال  مدیر روابط عمومی و مستندسازی 

o :روابط عمومی و مستندسازیفناوری اطالعات واحد سازمانی فعاليت ، 

o :84.11.25 تاریخ شروع همکاري 

o :1398،06،31 تاریخ خاتمه همکاري 

 

 اندیشه پویاشرکت گسترش 

o کارشناس ارشد سيستم -مدیر واحد کاری در پروژه -مدیر پروژه: سمت در شرکت یاد شده 

o :هاو روش هاسيستم واحد سازمانی فعاليت  

o  :83.07.01 تاریخ شروع همکاري 

o :84.11.20 تاریخ خاتمه همکاري 

 

 شرکت ایرانکارکابين

o  :مدیر داخلیسمت در شرکت یاد شده ، 

o  مدیریت  فعاليت:واحد سازمانی 

o :79.07.04 تاریخ شروع همکاري 

o :82.05.20 تاریخ خاتمه همکاري 
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 اجرایی  -سوابق علمیسایر 
 

 1396، 1395دوره برگزاری این جایزه طی سال های  چهاردر دانشگاه تهران  در هر  مميز جایزه ملی تحول دیجيتال ،

  1398و  1397

 1395در سال  هاي اطالعاتیدبير صنعت کنفرانس ملی سيستم 

  الی اکنون(  1396)بهمن  شرکت تامين کاالي کيسون:هيات مدیره نائب رئيس 

کيسون و سایر شرکتشرکت  های پروژه مازاد کاالی فروش و تكليف تعيين ، گذاری قيمت شناسایی،شرکت تخصصی 

   های زیرمجموعه

 (1397الی  1395)از سال  شرکت بهروزان ماشين: نائب رئيس هيات مدیره 

تأمين ماشين آالت، تجهيزات، قطعات و خدمات مربوط به ماشين آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی،  شرکت تخصصی

   های زیرمجموعهکيسون و سایر شرکتشرکت  …توليد مصالح و 

 و سيستم برنامه هاي اطالعاتیمشاور سيستم( ریزي منابع سازمانERP)  گوناگونهای در شرکت  

  مدیر پروژه طرحE-Commerce   Majles7 سایت اینترنتی (Majles7.ir  )برای معرفی کاندیداهای مجلس هفتم

 1382زیر نظر دانشكده مدیریت دانشگاه تهران در سال 

 

 :چاپ شده مقاالت علمی
 

Published & Accepted 

 
 پژوهیپيمانکاري با استفاده از اقدامهاي هاي سازمانی در فرایند تأمين شرکتسنجش مزایاي سيستم 

o رضا سرخوش:  نویسنده 

o پژوهشی -علمی :نوع مقاله 

o  :تا  105از صفحه  ; 1  شماره , 7  دوره , 1394پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات، بهار -نشریه علمیچاپ شده در

 124صفحه 

o :1393، سال مدیریت، دانشگاه تهرانهای اطالعاتی، دانشكده اولين کنفرانس ملی سيستم ارائه شده در 

 

 رد رئاليسم انتقادي در ارائه رویکردي تجربی براي انتخاب سيستم هاي سازمانی )اقدام پژوهی شرکت کيسون(بارک 

o رضا سرخوش:  نویسنده 

o پژوهشی -علمی :نوع مقاله 

o :1394، سال تهرانهای اطالعاتی، دانشكده مدیریت، دانشگاه دومين کنفرانس ملی سيستم ارائه شده در 

 

 A Conceptual Framework for Electronic Customer Relationship Management 

(e-CRM): A Strategic Approach  
 Authorship: Forough Karimi, Reza Sarkhosh 

 Type of Publication: Conference Paper- Journal  Paper 

 Conference: 17th Information Resources Management Association (IRMA) International 

Conference- Washington, D.C., USA, 2006 

 Published in: This paper appears in the book, Emerging Trends and Challenges in 

Information Technology Management, Volume 1 and Volume 2 edited by Mehdi 

Khosrow-Pour © 2006, Idea Group Inc 

 

 Developing e-Strategy for Patient Relationship Management (PRM): A 

Conceptual Model  
 Authorship: Reza Sarkhosh, Forough Karimi 
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 Type of Publication: Workshop Paper   
 Workshop: The 3rd Workshop on Information Technology & Its Disciplines (WITID 

2006), Iran Telecommunication Research Center, Isfahan, Iran 

 

 

 Case Management: Use of Fuzzy Rule-Based systems to Improve Patient Care 
 Authorship: Reza Sarkhosh, Forough Karimi 

 Type of Publication: Conference Paper 
 Conference: The 2nd  IEEE International Conference on Information & Communication 

Technologies (ICTTA’06)- April 24 - 28, 2006, Damascus, Syria 
 Conference Theme: from Theory to Applications 

 

 Patient Relationship Management (PRM): e-Strategy Application  in Milad 

Hospital 
 Authorship: Reza Sarkhosh, Forough Karimi, R. Mehregan, Mahmood Sarami 

 Type of Publication: Conference Paper 
 Conference: The 5th International conference of e-Business (NCEB2006 ) supported by 

ACM and IEEE, Bangkok, Thailand 
 

 Electronic Customer Relationship Management (e-CRM): A Strategic Approach 

to Managing Customer Relationship 
 Authorship: Forough Karimi, Reza Sarkhosh 

 Type of Publication: Conference Paper 

 Conference: 5th International Business Information Management Association (IBIMA) 

Conference- Cairo, Egypt, 2005, ISBN: 0-9753393-4-6  

 Conference Theme: Internet & Information Technology in Modern Organizations   

 

 Gaining Competitiveness through Customer Knowledge Management  
 Authorship: Forough Karimi, Reza Sarkhosh, Ali Moeini  

 Type of Publication: Conference Paper 

 Conference: 4th International Conference Information and Computer Technology and 

Higher Education- Siam University, Thailand, 2005,   

 Conference Theme: Knowledge Management  
 

 Customer Knowledge Management (CKM): A Strategic Approach to Gaining 

competitiveness 
 Authorship: Forough Karimi, Reza Sarkhosh 

 Type of Publication: Conference Paper 

 Conference: Third Association of Indian Management Scholars (AIMS) International 

Conference on Management- Ahmedabad, India, 2006 

 Conference Theme: Management Education at a Crossroad: Issues, Challenges, and 

Opportunities 

 

 Impact of Customer’s Knowledge on Competitiveness: A Research in Banking 

Industry  
 Authorship: Forough Karimi, Reza Sarkhosh 

 Type of Publication: Workshop Paper   
 Workshop: The 3rd Workshop on Information Technology & Its Disciplines (WITID 

2006), Iran Telecommunication Research Center, Isfahan, Iran 

 

 هاي پيمانکاري با استفاده از استراتژي ریزي منابع سازمان براي شرکتهاي برنامهرویکردي جامع در انتخاب سيستم

 پژوهیاقدام
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o  : رضا سرخوش، پرستو سميعی، کاوه حاتمینویسندگان 

o پژوهشی :نوع مقاله 

o 1387المللی فناوری اطالعات و ارتباطات، : پنچمين دورة کنفرانس بينپذیرش در  

 ترین راهکار درمانی در محيط کلينيکیگيري در ارائه اثربخشهاي پشتيبان تصميممدیریت مورد: نقش سيستم 

  : رضا سرخوش، فروغ کریمینویسندگان 

 مرور ادبيات :نوع مقاله 

 1384مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، بين المللی : سومين دورة کنفرانس پذیرش در  

 

 ارائه چارچوب استراتژیك براي مدیریت الکترونيکی ارتباط با مشتري 

  : فروغ کریمی، رضا سرخوش، شعبان الهینویسندگان 

 مرور ادبيات :نوع مقاله 

  1384، چهارمين کنفرانس بين المللی مهندسی صنایع: درپذیرش  

 

  هاي اطالعاتیمتعدد در نشریه داخلی کارکنان کيسون در حيطة سيستم مقاالت 

 

 کتاب
  شرکت گسترش اندیشة پویا  "هاي پتروشيمیدانش مدیران پروژه"کتاب  5مدیر کسب دانش و مهندس دانش تدوین

-۹۶۴، ۶-5۹-۸۷۴۲-۹۶۴، ۳-55-۸۷۴۲-۹۶۴، شابك: صنایع پتروشيمی )گپ( با همکاري شرکت مدیریت توسعة

۸۷۴۲-5۸-۸ ،۹۶۴-۸۷۴۲-5۹-۹  ،۹۶۴-۸۷۴۲-5۹-۶ ،۹۶۴-۸۷۴۲-5۹-5، 

 

 

 
E-Mail: Reza.Sarkhosh@Gmail.com 

               

Telephone: 09126493670 

 

 با سپاس فراوان
 

 


