
 

 

 

1 

 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشیار و مدیر گروه مدیریت فناوری اطالعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهراندضعيت فعلی دانشگاهی:و

ی:اضعيت فعلی حرفهو

o(گروه تحول دیجیتال) دیتیجی گذاربنیان

oمدیر پروژه ملی تحول دیجیتال 

oمشاور ارشد تحول دیجیتال بانک ملت 

oمشاور عالی دانشگاه مجازی مهرالبرز 

حول دیجیتالت:انشگاهیدو  ایرفهحعاليت ف وزهح

509انشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان امام رضا، اتاق شمارهددرس: آ

02186094085لفن ثابت:ت

ShamiZanjani@ut.ac.irست الكترونيكی:پ

کلیک کنیدها: سانهردرس آ

mailto:ShamiZanjani@ut.ac.ir
https://linktr.ee/shamizanjani
https://goo.gl/maps/QJqQQBtfeAm


 

 

 

2 

 

 

 1388تا  1383ها از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دکتری مدیریت با گرایش سیستم 

  1383تا  1380از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات 

   ،1380تا  1376کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

 

 

 

 

  تاکنون 1396در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،  "تحول دیجیتال"درس 

  تاکنون 1394دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در مقطع  "تحول دیجیتال"درس 

 در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده  "مدیریت پروژه"و  "های یادگیرندهسازمان"، "مدیریت دانش" دروس

 1396تا  1389 مدیریت دانشگاه تهران، 

  1394تا  1392 در مقطع دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،  "بنیانهای دانشمدیریت سازمان"درس 

  در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه  "هاتحلیل و طراحی پیشرفته سیستم و تجزیه"درس

 1392تا  1390 تهران، 

  هاتحلیل و طراحی سیستم و تجزیه"و  "کاربرد کامپیوتر در مدیریت"، "های اطالعات مدیریتسیستم"دروس" 

 1392تا  1384 نشگاه تهران،در مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت دا

 

 

 

 

 

یسوابق تدريس دانشگاه  
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 "1396نص، ، دوسترانیا یو شاد یزنجان یشامی مهد، "تالیجیتحول د 

 "انتشارات جهاد ، یو مژگان نور یزنجان یشام یمهد، "یسازادهیپ یعمل یدانش چابک: راهنما تیریمد

 1394 ،یدانشگاه

 "و نرگس  یزنجان یشام یمهد، "عصر دانش یهاسازماندر  هاداستان ینی: ارزش آفریسازمان ییداستان سرا

 1393نگاه دانش، ، فرزانه

 

 

 

 "نرگس فرزانه، مهدی شامی زنجانی، امیر مانیان، علیرضا "سازی دفتر مدیریت دانشی چارچوبی برای مفهومارائه ،

 (1397، )1، 10دانشگاه تهران  -زاده، فصلنامه مدیریت فناوری اطالعاتحسن

 "مهدی شامی زنجانی و محمدحسین رونقی، مطالعات "رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان ،

 ( 1395، )1، 17کتابداری و علم اطالعات 

 "های مختلفها در سازمانبر استفاده از این مدل های یادگیرنده با تمرکز های سازمانای مدلبررسی مقایسه" ،

المللی حمید حکمیان، محمدحسین صبحیه، محمد اقدسی و مهدی شامی زنجانی، هشتمین کنفرانس بین

 (1394، )5-4مدیریت دانش، اسفند 

 "حمید حکمیان، محمدحسین صبحیه، "های یادگیرنده پروژه محورتوسعه مدل مفهومی اولیه برای سازمان ،

 (1394، )5-4المللی مدیریت دانش، اسفند س بینمحمد اقدسی و مهدی شامی زنجانی،  هشتمین کنفران

 "مرتضی تیزچنگ، مهدی شامی "های پروژه محور: رویکرد عوامل کلیدی موفقیتحکمرانی دانش در سازمان ،

 (1394، )5-4المللی مدیریت دانش، اسفند هشتمین کنفرانس بین ،زنجانی و نرگس فرزانه

 چاپ کتاب

یداخل یهاشيمقاله در مجالت و هما  
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 "سعید خلیل آذر و مهدی "هادر سازمان 2های کلیدی عملکرد مدیریت دانش شناسایی و تعیین وزن شاخص ،

 ( 1394، )2، 31شامی زنجانی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات 

 "های معتبر دنیاهای دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطالعات در دانشگاهبررسی تطبیقی عنوان درس" ،

 (1394، )3، 7دانشگاه تهران  -می زنجانی و نرگس فرزانه، فصلنامه مدیریت فناوری اطالعاتمهدی شا

 "مهدی "های فناوری اطالعات در بخش دولتی ایراننگاهی راهبری، سیستمی و منفعت بنیان به مدیریت پروژه ،

 ( 1393، )1شامی زنجانی، مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک 

 "مهدی شامی زنجانی، سعید روحانی و "ی اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکیافزارهاکاربرد نرم ،

 (1393، )1زهرا تقی نیا،  فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 

 "اصغر پور عزت و ، علی خالویی، علی"وکار الکترونیکبررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب

 (1393، )3، 6ات مدیریت فناوری اطالعات مهدی شامی زنجانی، مطالع

 "های تجاری منظور تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش مشتری در بانکارائه چارچوبی به

، احسان عابدی، مهدی شامی زنجانی، محمدابراهیم آقا بابایی و نازیال پورداداش، هفتمین کنفرانس "خصوصی

 (1393، )29-28ان، بهمن المللی مدیریت دانش، تهربین

 "آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل بندی اصول راهنمای استقرار موفقیتشناسایی و رتبهAPQC" سعیده ،

 (1393، )1، 30محمدرائی، مهدی شامی زنجانی و محمد موسی خانی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات 

 " مهدی شامی زنجانی و "هادانش اجتماعی( در سازمان )تسهیم 2ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش ،

 (1393، )4، 29محمدقاسم تبار شهری، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات 

 "علی دیواندری ،  "های تجاری خصوصی ایرانتدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک ،

 (1393، )1، 6دی،  مدیریت بازرگانی محمود محمدیان، مهدی شامی زنجانی و احسان عاب

 "بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی: شناسایی و رتبه

، علی محقر، مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات "یک مطالعه موردی

28 ،4( ،1392) 
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 "مجتبی آقاجان تبار،  مهدی شامی زنجانی و "، هاومی جامع برای تدوین نقشه دانش سازمانارائه چارچوب مفه

 (1392، )7-6محمد موسی خانی، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، اسفند 

 "فاطمه نجفلو، "افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتریگیری از نرمارائه چارچوبی مفهومی برای بهره ،

 (1392، )1، 1امی زنجانی و بابک سهرابی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری مهدی ش

 "نرگس فرزانه و مهدی شامی "سرایی در چرخه حیات پروژهگیری از سازوکار داستانارائه چارچوبی برای بهره ،

 (1392، )3، 5زنجانی، فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات 

 " مهدی شامی زنجانی، مژگان "در محیط یادگیری الکترونیکیطراحی چارچوبی مفهومی برای مدیریت دانش ،

 (1391، )2و1، 1نوری و سعیده محمدرائی، فصلنامه مهندسی فناوری اطالعات 

 "242، 23، مهدی شامی زنجانی و نرگس فرزانه، ماهنامه تدبیر "سرایی سازوکار برجسته مدیریت دانشداستان ،

(1391) 

 "ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد سازی سیستم برنامهان موفقیت پیادهارائه سیستمی برای ارزیابی میز

های مدیریت در ایران ، بابک سهرابی، مهدی شامی زنجانی، ماندانا فرزانه و ایمان رئیسی، پژوهش"استنتاج فازی

16 ،3( ،1391) 

 "ستفاده از سیستم استنتاج فازیارائه مدلی برای ارزیابی توانمندسازهای مدیریت دانش در بانک پاسارگاد با ا" ،

 (1390، )4، 1های مدیریت منابع انسانی وری، پژوهشعشرت شفاعت، مهدی شامی زنجانی و نازنین پیله

 "مهدی شامی زنجانی و فاطمه "ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی دانش مشتری: یک مطالعه موردی ،

 (1390، )9، 3نجفلو، فصلنامه دانش مدیریت فناوری اطالعات 

 "مهدی شامی "های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشوررویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت ،

 (1390، )1، 27زنجانی، محمدرضا مهرگان، امیر مانیان و حمید رحیمیان، فصلنامه علوم و فناوری اطالعات 

 "فناوری اطالعات در بخش دولتی ایران )فصل  هاینگاهی استراتژیک، سیستمی و منفعت بنیان به مدیریت پروژه

 (1390، مهدی شامی زنجانی، کتاب مدیریت ایران، )"کتاب(
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 "مهدی شامی زنجانی، محمدرضا مهرگان، "هاهای آنها بر مبنای ویژگیرحارائه مدلی برای تسهیم دانش در ط ،

 (1389، )2، 26اطالعات امیر مانیان و حمید رحیمیان، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری 

 "مجله   )به زبان انگلیسی(، مهدی شامی زنجانی،"ارائه چارچوب مفهومی توصیف وظایف مدیران فناوری اطالعات

 ( 1383، )64علمی پژوهشی دانش مدیریت 

 "مهدی "های موردنیاز برای توسعه ملی فناوری اطالعات و ارتباطاتارائه مدل بسترهای پنجگانه زیرساخت ،

 ( 1381، )57مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت  زنجانی، شامی

 " مهدی "های بزرگوری اطالعات در سازمانهای توسعه استانداردهای فناسپاری پروژهچارچوبی برای برون ،

   (1387المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، )پنجمین کنفرانس بین شامی زنجانی،

 "رعوامل کلیدی موفقیت برنامه( یزی منابع سازمانERPدر ایران )"،المللی کنفرانس بین ، مهدی شامی زنجانی

    (1386مدیریت شریف، )

 "المللی فناوری کنفرانس بین  ، مهدی شامی زنجانی،"الگویی نو در تدوین استراتژی فناوری اطالعات سازمان

 ( 1384دانشگاه امیرکبیر،) اطالعات و دانش ،

 " سومین همایش تجارت  ، مهدی شامی زنجانی،"های تجارت الکترونیکیریسک پروژهرویکردی نو در محاسبه 

 (1384ها و راهبردها، )الکترونیکی، پیشرفت

 "همایش   ، مهدی شامی زنجانی،"ای جهت کاهش شکاف دیجیتالی میان مناطق شهری و روستاییارائه برنامه

 ( 1384کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا، )

 "همایش فناوری  ، مهدی شامی زنجانی،"مدارس هوشمند راهگشای نظام آموزشی در اقتصاد دانایی محور

 (1383اطالعات و ارتباطات، دانشگاه بوعلی سینای همدان، )
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➢ "Developing a domain ontology for knowledge management technologies", Parvin 

Hashemi, Ameneh Khadivar and Mehdi ShamiZanjani, Online Information Review 42, no. 

1 (2018): 28-44 

 

➢ "Towards Understanding the Determinants of Employees' E -Learning Adoption in 

Workplace", Jalal Sarabadani, Mohammad Hamed Jafarzadeh, and Mehdi ShamiZanjani, 

International Journal of Enterprise Information Systems 13, no. 1 (2017): 38-49 

 

➢ "An Aggregated Fuzzy Model for the Selection of a Managed Security Service 

Provider", Alireza Shahrasbi, Mehdi ShamiZanjani, Mostafa Alavidoost and Babak 

Akhgar, International Journal of Information Technology & Decision Making 16, no. 03 

(2017): 625-684 

 

➢ "Project Knowledge Management: An Ontological View", Saba Sareminia, Mehdi 

ShamiZanjani, Mohammad Mousakhani, and Amir Manian,  Knowledge Management & 

E-Learning: An International Journal 8, no. 2 (2016): 153-169 

 

➢ "A conceptual breakdown structure for knowledge management benefits using meta-

synthesis method", Shiva Yahyapour, Mehdi ShamiZanjani and Mohammad Mousakhani.  

Journal of Knowledge Management 19, no. 6 (2015): 1295-1309 

 

➢ "Storytelling for project knowledge management across the project life cycle", Narges 

Farzaneh and Mehdi ShamiZanjani, Knowledge Management & E-Learning: An 

International Journal 6, no. 1 (2014): 83-97 

 

➢ "Knowledge Management Mechanisms in E-Learning Environment: A Conceptual 

Framework", Mehdi ShamiZanjani, Saeedeh Mohammadraei and Mozhgan Nouri, 

Knowledge Management & E-Learning: An International Journal 5, no. 4 (2013): 468-491 

 

خارجی یهاشيمقاله در مجالت و هما  
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➢ "Identification & Documentation of Managerial Experiences: A Conceptual 

Framework", Hosseyn Ghasemi, Mehdi Shamizanjani & Muhammad Musakhani, ECKM, 

Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP), 2012 

 

➢ "Stakeholders Oriented Risk Identification and Classification in Iran Tax 

Administration Reform and Automation Programme : A Qualitative Approach",  Ali 

Zare Mirakaba, Sara Samkhani  and Mehdi ShamiZanjani,  Research Journal of Business 

Management 5, no. 3 (2011): 101-108 

 

➢ "Success of Public Knowledge Management In The Light of the Rossian Ethics", 

Mehdi ShamiZanjani, Hossein Dabbagh & Roshanak Rouzbehani, Special Issue on Public 

Administration And Policy Making in Electronic Era of the Information Resources 

Management Journal (IRMJ), 2011 

 

➢ "A Comprehensive Model for Customer Knowledge Management Mechanisms (Book 

Chapter)", Neda Sakhaee, Hamidreza Shahbaznejhad & Mehdi ShamiZanjani, Customer-

Centric Knowledge Management: Concepts and  Applications, IGI Publishing, 2011 

 

➢ "The Major Challenges of Electronic Communities of Practice in Iranian Leading 

Virtual University: A Qualitative Approach", Mehdi ShamiZanjani, Hamid Rahimian 

& Farnoosh Alami, ECKM, 2011 

 

➢ "A Case Study on Critical Success Factors of Knowledge Management in the 

Programme Environment Based on Change Management Perspective", Mehdi 

ShamiZanjani , ECKM, Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities 

Proceedings (ISSHP), 2009 

 

➢ "Critical Success Factors of Communities of Practice in an Asian Leading 

Educational Institute", Mehdi ShamiZanjani , Asian Journal of Information Management, 

3(1), 2009 
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➢ "Organizational Dimensions as Determinant Factors of KM Approaches in SMEs", 

Mehdi ShamiZanjani, International Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS), 

Volume 3, Number 4, 2009 

 

➢ "Mechanisms of Customer Knowledge Management in E-commerce Websites " 

,Mehdi ShamiZanjani, Research Journal of Information Technology, 1(2), 2009 

 

➢ "Proposing a Conceptual Framework of Customer Knowledge Management: A Study 

of CKM Tools in British Dotcoms", Mehdi ShamiZanjani , International Journal of 

Humanities and Social Sciences (IJHSS), Volume 2, Number 1, 2008 

 

➢ "KM Strategy Determination in Programs: A Case of Iran Tax Administration 

Reform & Automation", Mehdi ShamiZanjani,  Information Technology Journal, 8(4), 

2008 
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  ،استاد برگزیده آموزشی )رتبه نخست( دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده

1396 

  ،1396نویسنده مقاله التین برگزیده دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده 

 1396ص، نویسنده نخستین کتاب تحول دیجیتال به زبان فارسی، انتشارات ن 

 1396اندازی نخستین هسته پژوهشی تحول دیجیتال کشور در دانشگاه تهران، راه 

  ، 1395استاد برگزیده آموزشی دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی دانشگاه 

 1395گذاری گروه تحول دیجیتال )دیتیجی(، بنیان 

  ،تاکنون 1395دبیر جایزه ملی تحول دیجیتال 

  ،طراحی و ارائه درس تحول دیجیتال در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور

 تاکنون 1394

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده، رتبه نخست( ) استاد برگزیده آموزشی

1394 

  1394دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده، نویسنده مقاله فارسی برگزیده دانشکده مدیریت 

  دانشکده  سیتأساستاد برگزیده آموزشی )رتبه نخست( دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مراسم شصتمین سالگرد

 1393مدیریت دانشگاه تهران، 

  1394تا  1393اطالعاتی،  یهاستمیسدبیر علمی نخستین و دومین کنفرانس ملی 

 تاکنون 2014، یاجتماع یهارسانه ییکنفرانس اروپا یعلم تهیعضو کم 

  1391، دانشگاه تهران، آموزشی یهانظامدبیر علمی ششمین همایش ارزیابی کیفیت در 

 های سه دوره استاد برگزیده دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مراسم جشن

 1391تا  1388، یلیالتحصفارغ

 1383 ،های دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانرشته مدیریت سـیستم دکتری آزمون ورودی رتبه اول 

 افتخارات
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  1380 ،مدیریت فناوری اطالعات کارشناسی ارشد در رشته سراسری کنکور رتبه اولکسب  

  1380 ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دانشجوی نمونه عنوانبهانتخاب 

 

 

 

 ضور وزیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با حدر  "یا تا واقعیتایران دیجیتال: از رو" سخنرانی با موضوع

 1397، ارتباطات و فناوری اطالعاتشد وزارت معاونین و مدیران ار

 در وزارت  "یآموزش هاینشستسلسله "در  "فردا ی: ضرورت امروز، عامل بقاتالیجیتحول د" سخنرانی با موضوع

 1397، اطالعات یارتباطات و فناور

  1396دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به دعوت ، "بیمارستان دیجیتال"سخنرانی با موضوع 

  اجالس مدیران تحول "هاسازمانجدی تحول دیجیتال در  یهاچالشروندهای نوین و "سخنرانی با موضوع ،

 1396 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سالن الغدیر، دیجیتال کشور،

  سالن  مدیریت، یالمللنیب، کنفرانس "نوین دیجیتال یهایفناورتحول تجربه مشتری با "سخنرانی با موضوع

 1396ی رازی، هاشیهما

  پنجمین همایش ملی مدیران فناوری "داده در آن تحول دیجیتال و جایگاه حکمرانی"سخنرانی با موضوع ،

 1396 ی،المللنیبی هاشیهمابرج میالد تهران، سالن  اطالعات،

  دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، "دیجیتال سازمان یهامهارتنقشه راه توسعه "سخنرانی با موضوع ،

 1396دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سالن الغدیر، 

 1395مدیریت،  یالمللنیب، چهاردهمین کنفرانس "زبدگی دیجیتال"موضوع  سخنرانی با 

  1395مدیریت پروژه،  یالمللنیب، دوازدهمین کنفرانس "مدیریت پروژه در عصر دیجیتال"سخنرانی با موضوع 

  سومین "رویکردهای غلط نیترجیراایرانی: نگاهی به  یهاسازماناستقرار مدیریت دانش در "سخنرانی با موضوع ،

 1393، انیبندانش یهاسازمانهمایش 

هایسخنراناهم   



 

 

 

12 

  به دعوت انجمن"مجازی دانشگاهی در ایران یهاسیپردچارچوبی برای موفقیت مدیریت "سخنرانی با موضوع ، 

 1391سالن اجتماعات موسسه ایران داک، یادگیری الکترونیکی ایران، 

  1390، انیبندانش یهاسازمانومین همایش د، "یی سازمانیسراداستان"سخنرانی با موضوع 

  سالن الغدیر دانشکده "های سازمانمدیریت طرح: دیدگاهی سیستمی و استراتژیک به پروژه"سخنرانی با موضوع ،

 1388مدیریت، 

  های علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سالن به دعوت انجمن ،"مدیریت دانش مشتری"سخنرانی با موضوع

 1387، الغدیر دانشکده مدیریت

 

 

 

  تا کنون1397تحول دیجیتال، ملی تدوین سند مدیر پروژه 

 کنون تا 1395(، یجیتی)د تالیجیگروه تحول د گذارانیبن 

 کنون تا 1395بانک ملت،  تالیجیارشد تحول د مشاور 

 کنون تا 1390مهرالبرز،  یدانشگاه مجاز یعال مشاور 

 1395تا  1393دانش بانک ملت،  تیریارشد مد مشاور 

 1390تا  1389مهرالبرز،  یدانشگاه مجاز سرپرست 

 1390تا  1389 ستم،یدانش و پروژه شرکت همکاران س تیریمد مشاور 

 اندازی دفتر مدیریت پروژهطراحی و راه"پروژه  ریمد" (PMO ،طرح نظام جامع بانکی بانک پارسیان )1387 

 1389تا  1385سازمان امور مالیاتی کشور،  ،یاتیپروژه طرح جامع مال تیریمد مشاور 

 1385تا  1384 ،یایران، وزارت بازرگان ینقطه تجار یراهبر مدیر 

 تا  1383، شرکت گسترش اندیشه پویا، "عمومی کشور یهاکتابخانهطرح جامع فناوری اطالعات "پروژه  مدیر

1384 

 اهم سوابق کاری
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 1383تا  1380 ،ی(، وزارت بازرگانرانیا یکی)مطالعه تجارت الکترون "متا"پروژه  تیفیک نیتضم میت عضو 

 1380تا  1379تحقیق و توسعه شرکت ایران اطلس  مدیر 




