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سوابق تحصیلی
 دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع ،گرایش سیستمهای سالمت ،دانشکده مهندسی صنایعو سیستمهای مدیریت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ورودی .8931
 کار شنا سی ار شد مهند سی صنایع ،دان شکده مهند سی صنایع و سی ستمهای مدیریت ،دان شگاهصنعتی امیرکبیر ،تهران8939 ،
 کارشناسی مهندسی صنایع ،گرایش تولید صنعتی ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد8938 ،پروژههای علمی-تحقیقاتی کاربردی
 پروژه « تو سعه بازار شهر صنعتی کاوه (با نگاه به مناطق ویژه اقت صادی)»،کارفرما :شرکت شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه.8939 ،
 پروژه «ترسیییم نقشییه راه فناوری اطالپاو پژوهشییگاه پلوا و فناوری اطالپاو ایران (ایراندا )»،کارفرما :پژوهشگاه پلوا و فناوری اطالپاو ایران.8931 ،
 پروژه « ارزیابی وضیییعیت مو ود ادماو اطالپاتی پژوهشیییگاه پلوا و فناوری اطالپاو ایران درمقایسه با نقشهراه» ،کارفرما :پژوهشگاه پلوا و فناوری اطالپاو ایران.8931 ،
 پروژه «بازبینی مطالعاو امع منطقه ویژه اقتصادی کاوه» ،کارفرما :شرکت شهر صنعتی و منطقهویژه اقتصادی کاوه.8931 ،
 پروژه «تدوین منشییور پژوهشییی پژوهشییگاه پلوا و فناوری اطالپاو ایران» ،کارفرما :پژوهشییگاهپلوا و فناوری اطالپاو ایران.8931 ،
 پروژه «مستندسازی فرآیندهای معاونت آموزشی وزارو پلوا ،تحقیقاو و فناوری» ،کارفرما :دفترکل برنامهریزی آموزش پالی وزارو پلوا ،تحقیقاو و فناوری.8933 ،
 پروژه «طراحی و پیاده سیییازی ن اا مدیریت ارتباا با مشیییتریان بانک رفاه کارگران» ،کارفرما:شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس.8933 ،

انتشارات علمی
مقاالت مجالت علمی پژوهشی
-

« نگاشتتن نقشتتهراه فناوری اطالعات :رویکردی برای همراستتتایی راهدردهای فناوری
اطالعات با راهدردهای ک سبوکار» ،ف صلنامه تخ ص صی پلمی پژوه شی «مدیریت اطالپاو»،
.8931

 «پیشبینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات با استتتفاده از شتتدکههای عصتتدی فازی واطالعات حا صل از فرآیند نظارت بر شرایط» ،ن شریه بینالمللی پلمی پژوه شی «مهند سی
صنایع و مدیریت تولید» دانشگاه پلم و صنعت ایران8931 ،
 « شناسایی شاخصهای سالمن تجهیزات ،مؤثر بر کیفین یک محصول پیوسته (مطالعهموردی :فرآیند تولید برق واحد دو نیروگاه گازی پرند)» ،فصلنامه پلمی پژوهشی «مدیریت
صنعتی» دانشگاه تهران.8931 ،
مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای ملی و بینالمللی
 سیییومین کننرانس بین المللی قابلیت اطمینان با پنوان« :پیشبینی عمر مفید باقیمانده بهکمک شتتدکههای نوروفازی و مدتنی بر دادههای حاصتتل از فرآیند نظارت بر شتترایط»،
.8931
 دومین کننرانس ملی ایر ماندگار با پنوان« :ارائه یک فرآیند برنامهریزی در ستتازما هایخیریه و داوطلدی برای همراستاسازی راهدردهای سازما و راهدردهای منابع».8931 ،
-

سومین کننرانس ملی ایرماندگار با پنوان« :مدل سازی عاملبنیا نقش نظام حکمرانی در
تسهیل امور خیر و تأثیر آ بر نابرابری اقتصادی در ایرا ».8933 ،

-

سومین کننرانس ملی ایرماندگار با پنوان« :مدل سازی عاملبنیا نقش ت سهیلگرانه نظام
حکمرانی در امر خیر به عنوا راه کاری برای کاهش اثر تورمی تحریم ها در ایرا »،
.8933

حوزههای تخصصی
حوزههای تخصصی آکادمیک
 شناسایی و تحلیل سیستمهای اقتصادی ا تماپی مدیریت و کنترل سیستمهای تولیدی و ادماو دادهکاوی و هوش تجاری برنامهریزی (برنامهریزی ا ستراتژیک ،برنامهریزی پملیاتی ،برنامهریزی ادماو ،نگا شت نق شهراه وطراحی ن ااهای برنامهریزی)
حوزههای تخصصی حرفهای
 تحلییییل و طراحیییی سیسیییتمهیییا (مستندسیییازی فرآینیییدها ،مهندسیییی مجیییدد فرآینیییدها،سیسییتمهییا و روشهییا ،طراحییی سییامانههییا و پایگییاههییای اطالپییاتی ،طراحییی سییازمان و ایجییاد
سیستمهای ن ارو و ارزیابی)
 مدیریت اسیتراتژیک :برنامیهرییزی اسیتراتژیک ،میدلسیازی برنامیهرییزی در سیازمان ،ارزییابیاستراتژیک ،برنامهریزی و ارزیابی متوازن و ارزیابی راهبردی

