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6311
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یزد

دانشگاه یزد
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64/00

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

6340

کارشناسی ارشد
دکترا

مدیریت صنعتی
(گرایش تولید و عملیات)
مدیریت صنعتی
(تحقیق در عملیات)

سوابق اجرایي
 .6رییس هیئت مدیره خانه نخبگان شهرستان میبد
 .6مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی دانش بنیان رویان پژوهان کویر
 .3عضو شورای مراکز آموزش عالی شهرستان میبد
 .0مشاور شرکت فوالد فناوران آبتین اردکان
 .0مجری پروژه تدوین چارت سازمانی جامعه یاوری فرهنگی تهران.

طرح های پژوهشي
. 6مجری طرح پژوهشی با عنوان تدوین سند توسعه پایدار گردشگری استان یزد.
. 6همکار اصلی و مدیر اجرایی طرح ملی تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی استان یزد( .دانشگاه تربیت مدرس)
. 3همکار اصلی طرح ملی با عنوان تدوین سند چشم انداز توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استان یزد(.دانشگاه یزد)
. 0همکار اصلی طرح پژوهشی با عنوان اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در تعاونی ها و مقایسه آن با سایر
بخشها(.دانشگاه تربیت مدرس)
. 0همکار اصلی طرح پژوهشی با عنوان شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر افزایش کارآمدی شرکتهای تعاونی استان یزد و
ارائهی راهکارهای پیشنهادی با رویکرد مدل تعالی سازمانی( EFQM.دانشگاه یزد)
 .1همکار اصلی طرح پژوهشی با عنوان برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد(.دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد)

سوابق پژوهشي
 .6چاپ مقاله با عنوان شناسایی وضعیت توسعه یافتگی و رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش
کتابخانه ای در مجله علمی  -پژوهشی کتابداری و اطالع رسانی ،آستان قدس رضوی ،پاییز .6314
 .6چاپ مقاله با عنوان ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی
واحدهای تصمیم گیری(مطالعه موردی :شعب بانک) در مجله علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.6314 ،
 .3پذیرش مقاله با عنوان ارائه یک مدل آرمانی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه های عمومی استان های کشور در مجله علمی -
پژوهشی علوم و فناوری اطالعات ایران ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.6314،

 پذیرش مقاله با عنوان عارضه یابی عملکرد تحقیق و توسعه کشور در دو بخش تولید و انتشار علم با استفاده از تحلیل.0
 پژوهشگاه علوم،) در مجله علمی – پژوهشی علوم و فناوری اطالعات ایرانNetwork DEA( پوششی داده های شبکه ای
.6345 ،و فناوری اطالعات ایران
 پذیرش مقاله با عنوان تحلیل و عارضه یابی کارایی استان های کشور در استفاده از ظرفیت های موجود اطالع رسانی با.0
.6345 ،روش ارزیابی کارایی متقاطع در مجله علمی – پژوهشی کتابداری و اطالع رسانی آستان قدس رضوی
 در بهبود سنجش ارزیابی گروه های آموزشی مراکز آموزش عالی کشور باGP  پذیرش مقاله با عنوان بررسی کارکرد تکنیک.1
.6314 ، انجمن آموزش عالی ایران، در مجله علمی – پژوهشی آموزش عالیDEA استفاده از تکنیک
 پذیرش مقاله با عنوان طراحی مدل ریاضی برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک در مجله.7
.6314 ، دانشگاه تهران،علمی – پژوهشی مدیریت ورزشی
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عضویت در مجامع علمي
عضو انجمن علوم مدیریت ایران) (IAMS؛
عضو انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران)(ISAIM؛
داور نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی.

سوابق آموزشي
 .6تدریس دروس مدیریت کارخانه و سیستم های خرید ،انبارداری و توزیع و  ORدر دانشگاه یزد
 .6تدریس دروس آمار ،OR ،مدیریت کارخانه ،طرح ریزی و تعمیرات نگهداری ،کنترل پروژه ،مدیریت و تشکیالت کارگاهی و
اصول سرپرستی در مقطع کارشناسی و دروس تحلیل اماری و روش تحقیق پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و
هنر
 .3تدریس دروس مدیریت انتقال تکنولوژیMIS ،پیشرفته ،حسابداری مدیریت ،مدیریت طرح های توسعه و مدیریت پروژه در
مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
 .0تدریس درس مبانی سازمان و مدیریت در دانشگاه میبد
 .0تدریس دروس مدیریت تولید ،آمار ،مبانی سازمان و مدیریت ، OR ،مدیریت کیفیت و بهره وری و تجزیه و تحلیل و طراحی
سیستم در دانشگاه علمی-کاربردی میبد و دانشگاه علمی-کاربردی استانداری یزد
 .1مدرس کالس های آموزشی مهندسین و کارکنان کارخانه گندله سازی اردکان

توانمندیهای نرمافزاری
 .6تسلط بر نرمافزارهای  Ms-Officeو .Ms-Project

 .6تسلط بر نرمافزار آماری .SPSS
 .3تسلط بر نرمافزارهای تحقیق در عملیات  LINGOو .WINQSB
 .0تسلط بر نرمافزار Expert Choice
 .0تسلط بر نرمافزار Neuro Solution
 .1آشنایی با نرمافزار .Matlab

زبان خارجي
 .6زبان انگلیسی :خوب به ویژه در حوزهی مدیریت صنعتی

زمینههای پژوهشي مورد عالقه
 .6تحقیق در عملیات به ویژه تحلیل پوششی دادهها ( )DEAو تصمیمگیری چندمعیاره ()MCDM
 .6هوش محاسباتی (شبکههای عصبی مصنوعی و منطق فازی)
 .3ارزیابی عملکرد
 .0مدیریت استراتژیک با رویکرد آینده نگاری
 .0سیستم داینامیک

افتخارات
 .6کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
 .6انجام طرح سربازنخبگی تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان
 .3دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه یزد در سال 6345
 .0دریافت دو لوح مقاله شایسته تقدیر در اولین جشنواره آثار پژوهشی برتر کشور در حوزه بهرهوری از دست معاون
رییس جمهور

اساتید مرجع
سید حیدر میرفخرالدینی ،دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
سید حبیب اهلل میرغفوری ،دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
علی مروتی شریف آبادی ،استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
محمد ذوالعلی میبدی ،استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه ایندییانا آمریکا

