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دانشيار گروه مديريت پژوهشگاه
دكتري مديريت گرايش رفتار سازماني /دانشگاه تهران
خارج فقه واصول  /حوزه علميه قم
پروژه هاي تحقيقاتي:

 .1مديريت منابع انساني با نگرش اسالمي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 .2ويژگيهاي نظام اداري مطلوب در اسالم ،مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
 .3برر سي و تبيين شاخص هاي سنجش ف ساد اداري از ديدگاه ا سالم (با نگاهي به بند چهاردهم كلي سيا ست
هاي كلي برنامه پنجم توسعه) ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مجمع تشخيص مصاحت نظام؛
 .4تهيه و تدوين آيين نامه چهارگانه پژوهشکده حج ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان حج1394 ،؛
 .5طرح ملي سازمان مطلوب سپاه با نگرش ا سالمي ،پژوه شگاه حوزه و دان شگاه و پژوه شگاه امام صادق(ع)،
1397-1393؛
 .6بررسي مسائل اخالقي ريسک و تاثير آن در مديريت ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1396-1394؛
 .7بررسي رابطه ميان كيفيت زندگي كاري و بهرهوري نيروي انساني ،مورد مطالعه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
كتاب:
 .1اصول و مباني مديريت  /انتشارات هدي  1383 /تجديد چاپ مکرر؛
 .2مديريت منابع انساني با نگرش اسالمي  /1392/تدوين مشترك /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ دوم 1395؛
 .3ويژگي هاي نظام اداري مطلوب در اسالم در دست چاپ مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست چاپ؛
 .4بررسي و تبيين شاخص هاي سنجش فساد اداري از ديدگاه اسالم (با نگاهي به بند چهاردهم كلي سياست هاي
كلي برنامه پنجم توسعه) در دست چاپ؛
 .5ترجمه كتاب ؛ االداره في عصر رسول(ص)؛ چاپ نشده؛
 .6ترجمه كتاب؛  A users’ Guide to measuring corruptionچاپ نشده.
مقاله:
علمي -پژوهشي
 .1سنجش فساد اداري :درآمدي بر تبيين الزامات روش شناختي طراحي شاخص ملي ،عبداهلل توكلي ،فصلنامه روش شناسي
علوم انساني  ،شماره  ،69زمستان  1390ص 193؛
 .2جايگاه ارزشها در نظريهپردازي در مديريت اسالمي ،عبداهلل توکلي ،مجله روششناسي علوم اجتماعي 1391؛
 .3تبيين مفهوم رشوه اولين گام در طراحي شاخص ملي سنجش فساد اداري؛ مورد مطالعه رشوه  1391مجله
جستارهاي اقتصادي؛
 .4بررسي رتبه رقابتپذيري کشورهاي منطقه براساس شاخصهاي (نهادهاي عمومي و خصوصي) و ارايه
راهكارهايي براي ارتقاي جايگاه جمهوري اسالمي ايران» جستارهاي اقتصادي ايران 1392 ،10عبداله توکلي و بهاره
ماهبانويي؛
 .5طراحي مدل طردشدگي سازماني در بانکهاي منتخب چشم انداز مديريت دولتي5؛  1393عبداهلل توکلي و شهرام
جمالي؛
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 .6بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مؤلفههاي سرمايه فكري (مورد مطالعه :اداره کل امور مالياتي استان قم) ،مديريت
سرمايه اجتماعي ،زمستان  ،1393عبداهلل توکلي ،عبدالصمد عزيزپورليندي ،الهام رضايي ،اشرف ميزرايي ؛
 .7سياستگذاري فرهنگي در دولت ديني ،حكومت اسالمي 1394 ،75محمدحسين باقري فرد ،عبداهلل توکلي و سيد
مهدي الواني؛
 .8توسعه سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي در پرتوي سبک زندگي اسالمي مطالعات اسالم و روانشناسي19؛
 1395مهدي افخمياردکاني و عبداهلل توکلي؛
 .9ساز و کارهاي تاثيري گذاري دين در فرايند سياستگذاري فرهنگي (با تأکيد بر مرحله تدوين) ،دين و ارتباطات،
 1395محمدحسين باقري فرد ،عبداهلل توکلي و سيد مهدي الواني؛
 .10بررسي تأثير آمادگي الكترونيكي بانكهاي دولتي بر کيفيت خدمات آنها از نظر مشتريان (مورد مطالعه :استان بوشهر،
عبداهلل توکلي و ابراهيم رجبپور ،مديريت کسب و کار 1394؛
 .11ارائه مدل فرهنگ سازماني احسان محور :با استفاده از راهبرد نظريه داده بنياد ،عبداهلل توكلي  ،علي حميدي زاده و
احسان رهبر ،دو فصلنامه مديريت در دانشگاه اسالمي  ،شماره  ،13بهار و تابستان  1396صص 44-29؛
 .12بررسي تنوع در سياست گذاري فرهنگي ايران؛ مطالعه موردي :قانون اساسي و سند نقشه مهندسي فرهنگي كشور ،سيد
مهدي الواني ،عبداهلل توكلي ،محمدهادي همايون و محمد حسين باقري فرد ،دو فصلنامه علمي -پژوهشي دين و
سياست فرهنگي /شماره هفتم /پاييز و زمستان ،1395صص 54 -33؛
 .13اعتماد ركن اصلي سرمايه اجتماعي :طراحي الگويي مبتني بر تعاليم اسالمي (مورد مطالعه :كتاب شريف ميزان الحكمه)
عبداهلل توكلي  ،علي پوربهروزان و دانيال محمدياني ،مجله مديريت سرمايه اجتماعي ،سال سوم ،شماره  ،4زمستان
 1395صص 519-501؛
 .14بررسي تطبيقي بهره وري نيروي كار در ايران علي افروزنيا و عبداهلل توكلي ،فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع
انساني ،شماره  ،26زمستان  1395ص 105
 .15عوامل موثر بر افزايش خالقيت و نوآوري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي قم محمود مهري ،عبداهلل توكلي ،مجيد
زنجيردار ،فاطمه يزديان فرد و هادي بخشنده آبكنار ،مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ،سال دهم ،شماره  ،12اسفند
 1395صص 61-54
 .16رهبري كوانتومي :چرايي ،چيستي و چگونگي ،عبداهلل توكلي  ،عليرضا محمدي و ارشيا خدايي ،فصلنامه مطالعات رفتار
سازماني ،شماره  ،21بهار  1396صص 50-26؛
 .17ارائه مدل ساختاري مديريت منابع انساني سبز بر مبناي نظام هاي مديريت منابع انساني ،عبداهلل توكلي ،عليرضا هاشمي،
عباس ثابت و سعيد رازقي ،فصلنامه علمي -پژوهشي پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه امام حسين(ع) ،سال
دهم ،شماره (1شماره پياپي ،)31بهار  ،1397صص 100-75؛
 .18پند اشت كاركنان از قابليت استخدام خو و ارتباط آن با تعهد سازماني در دستگاه هاي دولتي ،عبداهلل توكلي ،محمد و
مرادي ،فصلنامه مطالعات رفتار سازماني ،سال هفتم ،شماره(2پياپي )26تابستان 1397صص 29-1؛
 .19تحليل متغييرهاي سازماني مرتبط با رفتار اخالقي كاركنان ، ،عباس ثابت ،اردالن فيلي ،عبداهلل توكلي و سعيد رازقي،
فصلنامه اخالق در علوم و فناوري ،سال سيزدهم ،شمار.1397 ،2
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علمي -تروبجي
 -1بسوي چارچوبي براي پاسخگويي نظام ادراي؛ با نگاهي به نامه  53نهجالبالغه ،اسالم و پژوهشهاي
مديريتي 1395،عبداهلل توکلي؛
ساير:
 -1اعتماد در سازمان با نگرش اسالمي همايش مديريت و رهبري در سازمان1375 ،؛
 -2رابطه مردم و نظام اداري بررسي و مقايسه تئوري هاي مديريت دولتي و ديدگاه اسالم  ،عبداهلل توکلي ،همايش
ملي مديريت علوي سال 91؛
 -3ارائه مدل شايستگي مديران بخش دولتي بر اساس پارادايم حكمراني خوب  ،کنفرانس بين المللي اقتصاد
مديريت و علوم اجتماعي  1394،عبداهلل توکلي و الهام بزرگ حداد؛
 -4نقش توانمندسازي رواني و سازماني کارکنان بر رفتار مشتري محور در بانک کشاورزي استان قم ،پنجمين
کنفرانس ملي حسابداري و مديريت  ،1394حجت اهلل جاويد راد و عبداهلل توکلي؛
 -5پاسخگويي نظام اداري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،مطالعات اقتصادي  1395،عبداهلل توکلي و
مهدي شيخموحد؛
 -6بررسي قيام امام حسين عليه السالم؛ رويكرد برنامه ريزي راهبردي ،همايش بين المللي امام حسين عليه
السالم ،1395،عبداهلل توکلي و محمد عارفي.
آموزش:
تدريس در مقطع كارشننناسنني ،كارشننناسنني ارشنند و دكتري در دانشننگاه تهران ،دانشننکاه عالمه طباطبايي ،جامعه
المصطفي ،دانشگاه مفيد و....
-

مقطع دكتري :مباني فلسفي تئوري هاي سازمان و مديريت ،تحليل فلسفي مديريت از ديگاه اسالم ،سمينار روش
شناسي تحقيق در مطالعات رفتار سازماني ،و...

-

مقطع ار شد ،تئوري هاي سازمان و مديريت پي شرفته ،مديريت رفتار سازماني پي شرفته و روش تحقيق پي شرفته،
و...

راهنماي و مشاوره :بيش از بيست پايان نامه كارشناسي ارشد و سطح سه حوزه علميه و رساله دكتري
آشنايي با زبانهاي  :انگليسي و عربي
سوابق علمي  -اجرايي:
 -1قائم مقام رياست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  1396ادامه دارد؛
 -2معاون پژوهش ،آموزش و فنآوري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال  1394ادامه دارد؛
 -3معاون توسعه مديريت و منابع و قائم مقام رياست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در طرحهاي عمراني از سال  1377تا
 1384و سال 1389تا سال  1393و از سال 1393تا 1394جمعا بيش از ده سال؛
 -4مشاور رياست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال  1384تا 1389؛
 -5رئيس هيات مديره انجمن علمي مديريت اسالمي حوزه علميه قم از سال 1394تا 1396؛
 -6عضو هيات مديره انجمن مديريت رفتار سازماني ايران از سال 1392؛ و نائب رئيسه هيات مديره از سال 1395؛
 -7قائم مقام سردبير مجله اسالم و مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
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 -8عضو هيأت مديره انجمن علمي مديريت اسالمي حوزه علميه قم دوره دوم ،چهارم و پنجم؛
 -9عضو كارگروه مديريت شوراي تحول و ارتقاء علوم انسانيِ شوراي انقالب فرهنگي؛
 -10عضو كارگروه مديريت شوراي بررسي متون از سال 1394؛
 -11عضو كميته اقتصاد و مديريت كميسيون مطالعات اسالمي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
 -12عضو كارگروه مباني مديريت اسالمي مركز آموزش مديريت دولتي؛
 -13عضو هيات علمي وابسته دانشگاه تهران()1393 -1391؛
 -14عضو و مسئول كارگروه مديريت كالن بعثه مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت1388-1387؛
 -15عضوكميته علوم انساني و اجتماعي گروه برنامه ريزي علوم حوزوي ودانشگاهي وزارت علوم به مدت دو سال؛
 -16عضو كميسيون دائمي هيات امناي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1394؛
 -17عضو كميسيون دائمي هيات امناي پژوهشکده حج و زيارت از سال1394؛
 -18عضو هيات تحريريه چند فصلنامه مديريتي و هيات علمي چند همايش.
و....

4

