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 افتخارات ( 2

رشته مديريت فناوری اطالعات دانشگاه    94( دانش آموخته رتبه اول در مقطع دکتری از میان دانشجويان ورودی سال  1

 واحد تهران جنوب؛  –آزاد 

 ؛94واحد تهران جنوب در سال  –( ورود بدون آزمون به مقطع دکتری رشته مديريت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد 2

رشته مديريت فناوری    87( دانش آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد از میان فارغ التحصیالن ورودی سال  3

 دانشكده مديريت؛ –اطالعات دانشگاه تهران 

مديريت  4 دانشكده  مديريت صنعتی  در رشته  کارشناسی  در مقطع  استعداد درخشان  عنوان  به  انتخاب  و حسابداری  ( 

 بدون آزمون؛ در همان رشته و همان دانشگاه دانشگاه عالمه طباطبائی و دريافت امتیاز ورود به مقطع کارشناسی ارشد

 حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی؛ رشته مديريت صنعتی دانشكده مديريت و  در مقطع کارشناسی  دانش آموخته برتر  (  5

 آموخته برتر(؛د ملی نخبگان )دانشعضو بنیا( 6

 . )انجام خدمت سربازی از طريق پروژه تحقیقاتی( عضو نخبگان نیروهای مسلح( 7
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   سوابق اجرايي ( 3

 ؛ مديرعامل و عضو هیات مديره شرکت برهان )راهبران هويت مجازی آينده(( 1

 )در سطح ملی(: هويت ديجیتال مدير ارشد پروژه و ناظر اجرای پروژه های ( 2

 ؛ (ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  -  ساماندهی هويت هوشمند )سازمان فناوری اطالعات  مشاورهپروژه  •

 ؛ايرانیپروژه تدوين سند راهبردی مديريت هويت ديجیتال اتباع غیر •

 ؛ ( مرکز ملی فضای مجازی) در فضای مجازیتفصیلی نظام هويت معتبر مدير پروژه تدوين سند راهبردی ( 3

 ؛ 1398 ، مشاور حوزه هويت ديجیتال پروژه تدوين سند تحول ديجیتال کشور )دانشگاه تهران( 4

   های تحقیقاتی: حوزه  مهمترين .  97تا    94يجیتال متیران از سال  مدير واحد تحقیقات راهبردی هويت د( بنیانگذار و  5

 ؛ فضای مجازی و هويت ديجیتال  •

 به موضوع هويت ديجیتال؛ها نسبت بررسی رويكردها و راهبرد کشور •

 رصد دائم تحوالت ديجیتال و روندهای نوظهور فناوری بر هويت ديجیتال؛ •

 ؛ در احراز هويت ديجیتال در فضای مجازی ی و مديريتیحاکمیت موضوعات •

 مديريت هويت ديجیتال؛ ابعاد فنی، فرهنگی و اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و مالی •

 ؛ سازمانی مديريت هويت و دسترسیابعاد فراملی، ملی، دولتی و  •

 ديجیتالی و تاثیر آن بر احراز هويت ديجیتال در فضای مجازی.  های نوينکاروکسب •

 1399 -( پژوهشگر در دانشگاه عالی دفاع ملی 6

در حوزه های راهبردی فضای سايبر و مديريت هويت   97تا    95شرکت متیران از سال    مشاور رئیس هیات مديره(  7

 ديجیتال؛

 های فعالیت: . مهمترين حوزه 94تا  88برنامه شرکت متیران از سال و( مدير طرح8

 ريزی؛ ريزی استراتژيک و بودجهمهبرناحوزه  •

 مديريت منابع انسانی؛ •

 دفتر مديريت پروژه؛  •

 بهبود و تعالی سازمانی.  •

 سوابق کاری شامل:از ديگر برخی ( 9

 ؛ 1397-9 ،نسخه( 10) تالیجيد تيمحتوا و چاپ فصلنامه هو هیته ،یطراح  یاهبردر ➢
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 ؛ 1389 ،عضو تیم اجرائی کنفرانس بین المللی مديريت دانش ➢

 . 1388شرکت خودروسازی پارس خودرو، در  ISO 10015سازی و استقرار سیستم مشاور پیاده ➢

»تدوين نقشه جامع علمی همكاری به عنوان کارشناس در پروژه ملی »طرح تحول علم و فناوری کشور« يا   ➢

 ؛ 1386کشور«، 

 . 1386در شرکت تحقیق و توسعه ارتباط ، BEKOشرکت  ERPنماينده مدير پروژه پیاده سازی  ➢

 

 

 و برگزاری ورکشاپ  تدريس سوابق ( 4

دانشگاه  هایو نشست  هابرگزاری کارگاه(  1 های مديريت هويت های کشور در حوزه تحوالت و چالشتخصصی در 

 ؛ 1397-98در سال های  ديجیتال در فضای مجازی

های دولتی و خصوصی  سازمان  ها ودستگاههای آموزشی مديريت هويت ديجیتال و تحول ديجیتال در  ( برگزاری کارگاه2

 ؛ 1394-1399های سال در

مديرعامل و اعضای هیات مديره بانک    برایبرگزاری کارگاه آموزشی مديريت هويت ديجیتال در بانكداری ديجیتال  (  3

 1399 – و کمیته بانكداری ديجیتال  تجارت

 1398 -بانک انصار  –( برگزاری دوره آموزشی هويت ديجیتال و بانكداری ديجیتال 4

 ؛  89-90سال شد سازمان ثبت احوال در سطح کشور، ان ار( برگزاری سمینار کارت ملی هوشمند برای مدير5

 ؛ 1389سال ی مديريت دانش، در کنفرانس بین الملل "مديريت دانش"برگزاری کارگاه آموزشی  )6

«  SharePointهای آموزشی »آشنايی با مديريت فرآيند و فرآيندگرايی در سازمان« و »کار با نرم افزار  ( تدريس دوره7

 . 1389سال در وزارت بهداشت، 

( تدريس به عنوان کمک استاد برای اساتید هیات علمی دانشكده حسابداری و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايی در  8

 .1384سال  ؛ 3و  2و  1درس پژوهش عملیاتی 
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 پژوهشي –مقاالت علمي ( ب

مديريت هويت ارائه چارچوب  (.  1400)  والمحمدی، چنگیز، آزاد، ناصر و عباس پور اسفدن، قنبر،  رسولي، هاتف(  1

 دانشگاه عالی دفاع ملی؛. فصلنامه امنیت ملی. ديجیتال در فضای سايبر با رويكرد آمیخته

(. انقالب سايبری با تكنولوژی بالک چین. مجموعه مقاالت دومین کنفرانس امنیتی تهران.  1397)  رسولي، هاتف(  2

ات آسیا. انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقای در غرب  انقالب ارتباطات در فضای مجازی و امنیت منطقه

 المللی ابرار معاصر تهران؛بین

 طراحی سیستم استنتاج فازی برای انتخاب خدمات بانكداری الكترونیک: (. 1391، مانیان، امیر ) رسولي، هاتف( 3

 ؛ 12، شماره 4دانشگاه تهران، دوره  مديريت فناوری اطالعات، سپهبانک  یمورد مطالعه

: تاثیر پست الكترونیكی بر ارزيابی بر رفتار سازمانی  فناوری اطالعاتتاثیر    (.1390)  رسولي، هاتفقلی پور، آرين،    (4

 ؛ 7. شماره 3فناوری اطالعات. دوره ، فصلنامه مديريت استادان از دانشجويان
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ايمان،  رئیسی وانانی  ،بابکسهرابی،  (  5 ارزيابی  1389)  رسولي، هاتف،  دانش(.  آموزش عالی.  شايستگی  محور در 

 . 2، شماره 1، دوره چشم انداز مديريت دولتی 

 

 آموزشي  –و علمي  چاپ شده کنفرانس( مقاالت ج

(. تحلیلی بر تاثیرات متقابل ويروس کرونا و هويت ديجیتال، مجله تخصصی حكمرانی  1399)رسولي، هاتف  (  1

 شهید بهشتی، دانشگاه عالی دفاع ملی. 

چین و ارزهای رمزنگاری شده.  ارائه رويكری جامع برای حاکمیت بر بالک  (.1396اکبری، تورج )  رسولي، هاتف، (2

 ؛ (و دريافت جايزه )انتخاب اين مقاله به عنوان مقاله برتر کنفرانس  چین و رمزارزها. اولین کنفرانس رگوالتوری بالک

سنجش توانمندی رقابت  یارائه مدلی کاربردی برا(.  1388سهرابی، بابک، رئیسی وانانی، ايمان ) رسولي، هاتف، (3

 ؛دانشگاه تهران، ، کنفرانس ملی مديريت دانشپورتر یرویج ننپ  هيدر مديريت دانش بر پا

پذيری رقابت  زانیم  یابيارائه مدلی برای ارز(.  1388موسی خوانی، محمد، رئیسی وانانی، ايمان )  رسولي، هاتف،  (4

 ، دانشگاه تهران؛ کنفرانس ملی مديريت دانش. مديريت دانش  نهیها در زمدانشگاه

  پايه   بر  کاروکسب  فرآيندهای  محور  دانش  مديريت  برای  مدلی  ارائه(.  1388رئیسی وانانی، ايمان )رسولي، هاتف،  (  5

 ؛ کنفرانس مديريت فرآيند، دانشگاه تهران دانش ارزش  زنجیره

 استفاده با محورمشتری فرايندهای  طراحی  باز  برای چارچوبی  ارايه  (،1388)  هاتف،  رسولي ،محمد  ، نیخاموسی(  6

 ؛، دانشگاه تهرانفرايند مديريت ملی کنفرانس نخستین .بانكداری صنعت در مشتری دانش از

هاتف  (  7 استراتژی  (.  1386)رسولي،  مشارکت،  مبنای  بر  مديريت،  مديريت  برای  علمیموثر  آموزشی    -نشريه 

 ؛مديريت

 ،هاروحیه کارآفرينی در سازمانايجاد واحد خالقیت، راهكار تقويت خالقیت، نوآوری و  (.  1386)رسولي، هاتف  (  8

 ؛ آموزشی مديريت -نشريه علمی

آموزشی    -شريه علمی، ننقش فناوری اطالعات در اثربخشی ارتباطات انسانی در سازمان(.  1386)رسولي، هاتف    (  9

 .مديريت
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 ها  در کنفرانس شفاهي ارائه شده  مقاالتد( 

هويت ديجیتال در دوران شیوع ويروس کرونا، يازدهمین کنفرانس های کارگاه آموزشی تحوالت و چالش( برگزاری 1

  1399(. دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه IKT2020بین المللی فناوری اطالعات و دانش )

ها، چهارمین همايش ملی معماری  ارائه مدل مرجع پیشنهادی برای معماری مديريت هويت و دسترسی در سازمان(  2

 99سازمانی، آبان ماه 

 

 های تخصصي  ارائه در نشست( ه

 1399( نشست تخصصی هويت ديجیتال، نمايشگاه و کنفرانس تراکنش ايران، هتل اسپینانس پاالس، دی ماه 1

 

 (Paper White)تالیف شده به صورت وايت پیپر  مقاالت( ی

با رويكرد هويت ديجیتال، وب سايت   2021(. تحلیلی بر روندهای کالن فناوری در سال  1399)رسولي، هاتف  (  1

 . www.borhanid.comشرکت برهان به آدرس 

 

 هاارائه در وبینار( و

 ؛ 1400ماه فروردين )با همكاری دانشگاه تربیت مدرس( هويت ديجیتال، بسترساز تحول ديجیتال( 1

 ؛ 1400ماه ارديبهشت )با همكاری دانشگاه تربیت مدرس( مديريت هويت ديجیتالها و روندهای چالش( 2

 . 1400ماه خرداد کارها )با همكاری دانشگاه تربیت مدرس(وضرورت مديريت هويت ديجیتال برای کسب( 3

 

 

 های تالیفي کتاب( 6

 های فارسي ( کتابالف

   ارائه چارچوبی برای ارزيابی شايستگی حكومت دانش بنیان   (. 1396)  رسولي، هاتف( شامی زنجانی، مهدی،  1

 ؛ 37- 55فرهنگی. چاپ دوم. وهای مديريت ايران(، انتشارات علمی)به عنوان فصلی از مجموعه کتاب
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ريزی خطی، انتشارات (. مدلسازی برنامه1387ايمانی پور، محسن، خاتمی فیروزآبادی، علی )   رسولي، هاتف،(  2

 مرنديز(؛ مديران امروز )

ديج(  3 راهبردی هويت  تحقیقات  گروه  در مديريت هويت و دسترسی.  رايج  اصطالحات  عبارات و  با  یتال  آشنايی 

 (. چاپ اول. نشر کمیل؛ 1397)

جیتال در فضای مجازی. های مديريت هويت دي(. تحوالت و چالش1398ترقی، عبدالرضا )  رسولي، هاتف،(  4

 شرکت برهان؛ 

هاتف  (5 )رسولي،  مهدی  يادگاری،  تورج،  اکبری،  دسترسی (.  1399،  و  هويت  مديريت  تخصصی  .  اصطالحات 

 ( در حال چاپشرکت برهان. چاپ دوم. )

 

 های انگلیسي ( کتابب

1) Najafloo, F., Rasouli, H., & Shamizanjani, M. (2015). CKM 2.0: 

Integrating Web 2.0 into Customer Knowledge Management. In Strategic 

customer relationship management in the age of social media (pp. 130-154). 

IGI Global. 

 

 

 و رساله   هانامهپايان( 7

در    AIM  (Application Implementation Method)  متدلوژیبررسی نقش    کارشناسي:  طرح(  1

 ؛ مطالعه موردی شرکت تحقیق و توسعه ارتباط -(ERPريزی جامع سازمان )سازی سیستم برنامهپیاده

نامه  (  2 ارشدپايان  مجموعه  :کارشناسي  تبیین  و  معیارها  بانكداری شناسايی  خدمات  انتخاب  فازی  های 

 ؛موردی بانک سپهالكترونیک: مطالعه 

سازی مديريت دانش در يک  : پیشنهاد يک چارچوب عملیاتی به منظور پیادهپروژه جايگزين خدمت سربازی(  3

 سازمان تحقیقاتی، کارفرما: يكی از موسسات تحقیقاتی وزارت دفاع. 

)به عنوان اولین رساله   مديريت هويت ديجیتال در فضای مجازی  تبیین الگوی  چارچوبارائه    :دکتریرساله  (  4

 . دکتری در حوزه هويت ديجیتال با رويکرد راهبردی در کشور(
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 رد ( تدوين استاندا8

(. تدوين استاندارد فناوری اطالعات.  1398معصومی، مهدی، کولیوند، ابراهیم، ترقی، عبدالرضا )  رسولي، هاتف،

 . 15800فنون امنیتی. اثبات هويت. سازمان ملی استاندارد ايران چاپ اول. شماره 

 

 های تحقیقاتي طرح( 9

 1399شهريور  –دانشگاه عالی دفاع ملی  -سازی هويت ديجیتال در کشور  ایارائه طرح حرفه   رسولي، هاتف،

 

 

 ها ( مصاحبه10

. با موضوع نقش فناوری اطالعات در سازمان و بلوغ فناوری.  برنامه رويشمصاحبه راديويی زنده )راديو اقتصاد(.  *  

(1398) . 

 (. 1399. با موضوع فناوری اطالعات و جهش تولید. )برنامه ضرب سکه* مصاحبه راديويی زنده )راديو گفتگو(. 

 

 

 

 آموزشي  هایو دوره حضور در رويدادها( 11

 های خارج از کشور الف( کنفرانس

کنفرانس  1 در  شرکت   )Consumer Identity World (CIW)    سال هلند    2019در  کشور  شهر    –در 

 آمستردام؛ 

  – در کشور هلند    2018در سال    Amsterdam Privacy Conference (APC)شرکت در کنفرانس    (  2

 شهر آمستردام؛
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شهر    –در کشور آلمان    2017در سال    European Identity and Cloud (EIC)شرکت در کنفرانس  (  3

 ؛مونیخ

شهر    –در کشور آلمان    2016در سال    European Identity and Cloud (EIC)( شرکت در کنفرانس  4

 مونیخ؛

 شهر مارسی. –در کشور فرانسه  2015در سال  World e-ID( شرکت در کنفرانس 5

 

 داخلي های آموزشيو دوره هابرخي کنفرانسب( 

 1399 -سماتک موسسه  -( دوره آموزشی مقدماتی معماری سازمانی 1

 ؛ 1398سازمان مديريت صنعتی. سال  –( شرکت در دوره مديريت مالی برای مديران غیر مالی 2

ت و فضای سايبر از سال های مرتبط با تحول ديجیتال، بانكداری ديجیتال، فناوری اطالعا( شرکت در کنفرانس3

 ؛ 99الی  94

های يكپارچه سازمانی  راتژيک، مديريت دانش و سیستمهای مديريت استهای داخلی در حوزه( شرکت در کنفرانس4

 . 99الی  90های طی سال

 


