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 1353منصور شیرزاد، متولد 

  تحصیلی سوابق

 1371-(مفید نبیرستاد)فیزیک یاضیر یپلمد

  فیزیک-یاضیر شیزموآ وهگردر  1371 لسا يسراسر رکنکو 26 تبهر

 1376-یف شر صنعتی هنشگااز دا مکانیک مهندسی شناسیرکا موختهآنشدا

  1379-نصفهاا صنعتی هنشگااز دا مکانیک مهندسی شدار شناسیرکا موختهآنشدا

 1389-رمیرکبیا صنعتی هنشگااز دا  (MBA)ییاجرا مدیریت شدار شناسیرکا موختهآنشدا

 1397 -انتهر هنشگادا مدیریت هنشکددا -نسانیا منابعو  مانیزسا رفتار مدیریت تخصصی يکترد

 

  عضویتها

  ننخبگا ملی دبنیا عضو

 تا کنون( 89) از سال انتهر نستاا نساختما مهندسی منظا نمازسا عضو

تا  98) از پاییز سال ، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريشناختیهاي و فناوريستاد علوم در عضو کارگروه مدیریت شناختی 

 کنون(

 

  ريبقکااسو

 تا کنون( 98سال  پاییز)از هیات مدیره  ITو رییس کارگروه فناوري  عضو هیات مدیره شرکت ایران مفید

 تا کنون( 97)از ابتداي سال -مشاور موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین)ع(

 تا کنون( 97سال ابتداي شرکت شناسا )از در هاي انسانی در امور سرمایهمشاور مدیرعامل 

 (96 انتهاي سال تا 94 لسا ايبتدز اا) (شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان) پفنا شرکت معاون منابع انسانی



 
 

 تا کنون( 95شکده مدیریت دانشگاه تهران) از ابتداي سال دان -هشی تفکر استراتژیک )راچونه(عضو هیات موسس گروه پژو

  تا کنون( 94موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین)ع( )از سال  ديهبررا کمیته عضو

 (94 تا 93لسااز )مفید شیزموآ مجتمع نسانیا منابع ونمعا

 (92 تا 87 لسااز ) نکو مفید نبیرستاد مدیر

  (87 تا 85 لسااز ) مفید شیزموآ مجتمع شیزموآ ونمعا

 (85 تا 79 لسااز ) مفید نبیرستادر د نشگاهیدا پیشدوره  فیزیک یسرتدو  شیزموآ ونمعا

 

 علمی تمقاال ینوعنا

 )دانشگاه شریف( مدیریتبین المللی  نساکنفر همینزدیا د،بررکا تااي نظریه يهاشتالاز : مانیزسا شناختی صبع-1

)دانشگاه  مدیریت لمللیا بین نساهمینکنفردسیز ،کمی فیانسفالوگرواآلکترا بر مبتنی ديیکررو :تژیکاسترا تفکر شناختی عصب-2

 شریف(

 اربزا با مایشو آز مطالعه ايبر چگونه: تژیکاسترا تفکر با مرتبط فعالیتدر  مانیزسا انهبرر مغز عصبشناختی سیربر -3

 .86 -11(1،) 63شماره  ،98بهار ،گانیزربا مدیریت فصلنامه، ؟حیکنیماطر شناختی تکالیف ،فیکمیانسفالوگروآلکترا

فصلنامه علوم  -اي زالتمنبازاندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازهاي روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره-4

 نویسنده همکار  – 29-59، صفحه 96، بهار 45مدیریت ایران، سال دوازدهم، شماره 

 

 تالیف و ترجمه

ترجمه منصور شیرزاد و  -لزلو باک-هایی از درون گوگل که سبک زندگی و رهبري شما را تغییر خواهد داد.(کتاب اسرار کار) بینش

 1398چاپ دوم  -انتشارات کتاب مهربان -محمد حسین میرمجیدي

 

 هشیوپژ فعالیت

 (Organizational Cognitive Neuroscience)شناختی سازمانیعصب

 
 

 هاي آموزشیها و دورهکارگاه

 1390هاي آن ، دو برنامه تلویزیونی، شبکه جام جم، پاییز گیري و تلهتصمیم

 1390سیما، زمستان  4درجه،  شبکه  360، برنامه تلویزیونی 1404جایگاه نظام آموزش عالی کشور در سند چشم انداز 

 92کارگاه آموزشی تفکر سیستمی، مجتمع آموزشی مفید، تابستان 

 92کارگاه آموزشی تفکر سیستمی، مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی، تابستان 

 1391گیري، موسسه توانگري طوبی، زمستان کارگاه آموزشی تصمیم

 1392، اتاق بازرگانی مازندران، پاییز   (Neuroleadership)ولیدرشیپنورسمینار 

 95طباطبایی، زمستان  ه، همایش آموزشی مدیران و کارکنان مجتمع آموزشی عالم  (Neuroleadership)ولیدرشیپسمینار نور

 1395دانشگاه تهران، پاییز سمینار کاربرد دانش عصب شناختی در مدیریت و رهبري، کنفرانس مدیریت منابع انسانی 



 
 

 95اردي بهشت ت فناپ، مرکز نوآوري و  شتابدهی شرک ،  (Neuroleadership)ولیدرشیپسمینار نور

 95هاي نخبگی گروه مپنا، زمستان ، نشست ساالنه انجمن  (Neuroleadership)لیدرشیپسمینار نورو

 -ي روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره اي زالتمنارایه مقاله بازاندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازها

 95کنفرانس بین المللی مدیریت، زمستان 

 96مدیران و کارکنان مجتمع آموزشی سالم، اردیبهشت  ی، همایش آموزش  (Neuroleadership)لیدرشیپسمینار نورو

 96ران و کارکنان مجتمع آموزشی سالم، زمستان ، همایش آموزشی مدی  (Neuroleadership)لیدرشیپسمینار نورو

 96اردي بهشت ، ،مرکز نوآوري و  شتابدهی شرکت فناپ  (Neuroleadership)لیدرشیپسمینار نورو

 97اپها، مرکز شتابدهی شرکت شناسا، اردي بهشت براي استارت  HRسمینار مبانی

 "طراحی نقشه پژوهشی مطالعات شناختی تفکر استراتژیک  "پژوهشی طرح زتوانی شناختی،پوستر در نخستین سمپوزیوم با ارائه شفاهی

 97خرداد ماه  –دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران   –

طراحی نقشه پژوهشی مطالعات شناختی تفکر "پژوهشی طرح پایه و بالینی،علوم اعصاب  پوستر در هفتمین کنگره ارائه شفاهی

 97آذر ماه  –هاي رازي مرکز همایش – "استراتژیک

 1398شهریور ماه  27 -شرکت مپنا -سمینار نورولیدرشیپ

 99فروردین ماه  27-هاي ایرانی در برابر کرونا از نگاه رهبري سازمانی و مدیریت منابع انسانیبررسی تجارب سازمان-روشنوبینار سایه

 99اردیبهشت ماه  31 -و آکادمی ایلیابا همکاري آکادمی اینفوگرافیک -وبینار نورولیدرشیپ

 99مرداد ماه  29 -اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک منابع انسانی -پنل تقویت شایستگی تفکر استراتژیک در مدیران

 1399شهریور ماه  7 -هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی –پنل رویکردهاي شناختی به مدیریت و رهبري 

 99شهریور ماه  26 -با همکاري ایلیا آکادمی و اینوتکس -درک ابعاد مختلف انگیزش در محیط کار، ز اجتماعی و انگیزش با مدل اسکارفوبینار مغ
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