
 

 اعضاء هیات علمیرزومه 

 

 

 

                           :  بیوگرافی
  بيژن نام :

 خرم :نام خانوادگی

 عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعتي : و پست سازمانی مرتبه علمی

  bijankhorram@yahoo.com  :ايميل

                                                                                            خيابان  وليعصر، نبش جام جم، سازمان مديريت صنعتي  آدرس محل کار:

 09123444425 - 22010690 تلفن و تلفکس :

  سوابق تحصیلی :
  مهندسي صنايع دانشگاه شركت نفت و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران   کارشناسی :

  اجتماعي دانشگاه تهران و مديريت بازرگاني دانشگاه هارواردعلوم  : کارشناسی ارشد

 توسعه صنعتي :عنوان پايان نامه 

 1982ريزي. رساله دموكراسي صنعتي دانشكده سن كاترين اكسفورد سال برنامه : دکتری تخصصی

 عنوان رساله ، دانشگاه محل دفاع ، سال دفاع

 :ی سوابق آموزش

 : دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .الف( تدریس  

 هاي تدريس مديريت و برنامه ريزي توسعه در دانشگاه لندن. رياست هيات علمي و تدريس در برنامه
 ر دكترا و كارشناسي ارشد در سازمان مديريت صنعتي و دانشگاه تهران و ساير موسسات آموزش معتب

 هاي علمي براي معرفي "رويكرد سيستمي" بعنوان مخرج مشترك و وههمكاري آموزشي با كليه گر
 هاي مستقل تخصصي غالبا واگرا و احيانا متعارض در دو جهان علم و عمل.دهنده حوزهزيربناي انسجام
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 هاي آموزشی:سمینارها و كارگاه

 وري آسيايي در توكيو، سختراني در همايشهاي مربوط به توسعه مديريت در ايران و سازمان بهره
 و پاكستان و تركيه  كنكهنگ

 

 اي :سوابق حرفه

 هاي توسعه مديريت صنعتي مجري بيش از يكصد پروژه تحول و مشاوره اي در سطوح مختلف و حوزه
 آموزشي 

 هاي توسعه كده روانشناسي دانشگاه هاروارد در ايجاد و اجراي پروژهكلالند رئيس دانش كهمكار ديويد م
فردي در ايران و انتقال آن به ساير كشورها بعنوان كارشناس توسعه صنعتي سازمان يونيدو. و همچنين 
همكاري دو دهه با راسل ايكاف بنيانگذار روش "تحقيق عمليات" و سپس متدولوژي "رويكرد كل نگر 

 عه و اشاعه "رويكرد سيستمي" در داخل و خارج ايران.سيستمي" در تسو

  همكاري در كاربرد رويكرد سيستمي در موسسات مختلف و همكاري در مستندسازي آن مصاديق در دو
 كتاب "بازآفريني سازمان" با راسل ايكاف و "تفكر سيستمي" با قراچه داغي.

 جوایز و افتخارات علمی :

 هاي تقدير متعدد از نهادها، كارفرمايان و ن و دريافت كننده لوحهعضو افتخاري انجمن مديريت ايرا
 مديرعامل. 


