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رشته

1

دكتري

دانشگاه علم صنعت

مهندسي صنايع-گرايش فناوري
اطالعات

2

كارشناسي ارشد

دانشگاه علم صنعت

مهندسي صنايع-سیستم

موضوع پاياننامه دكتري :قیمتگذاري رقابتي وب سرويسها (فناوري اطالعات ،تجارت الکترونیک ،تئوري كنترل)
مهارت در زبان خارجي
زبان خارجي
انگلیسي

نوع توانائي) خواندن ،نوشتن و مکالمه(

ميزان تسلط

همه موارد

بسیار خوب

پژوهشها و مقاالت علمي مورد پذيرش واقع شده
درنظرگیري شرط تعمیرات نگهداري براساس پايش وضعیت در مسئله جريان كارگاهي ،پنجمین كنفرانس تعمیرات
ونگهداري ،پنجمین كنفرانس تعمیرات ونگهداري1831 ،
زمانبندي مسئله جريان كارگاهي با شرط تعمیرات ونگهداري پیشگیرانه ،شمین كنفرانس مهندسي صنايع1831 ،
همبستگي قابلیت هاي زيرساختاري دانش و قابلیت هاي فرآيندي دانش مطالعه موردي (سازمان توسعه تجارت
ايران) ،پنجمین كنفرانس بین المللي مديريت فناوري اطالعات و ارتبات1831 ،
بهینه سازي استوار سبد مالي با رويکرد  ، CAPMمجله مديريت تولید دانشگاه صنعتي اصفهان (1832 ،)ISC
A hybrid method for flow shops scheduling with condition based maintenance constraint and
)machine breakdown, Expert System with application,V(38), 3, 2011( ISI
Scheduling flowshops with condition-based maintenance constraint to minimize expected
)makespan, International journal of advanced manufacturing,V(46), 7, 2010(ISI
A novel algorithm based on hybridization of artificial immune system and simulated annealing for
)clustering problem, International journal of advanced manufacturing,V(56), 3, 2011(ISI

صفحه

Minimizing expected makespan in flowshop with on condition based maintenance constraint by
integrating heuristics and simulation, World Journal of Modelling Simulation (ISC), 2009
Analyzing and Forecasting Railway Passenger Demand with Time Series Algorithm, Amirkabir
Journal of Science and Technology (ISC), 2011.
Robust optimization framework for cardinality constrained portfolio problem, Applied Soft
Computing (ISI(
Web service and dynamic pricing competition, International Journal of Industrial Engineering
Computations 6 (2014) (ISC)
Dynamic Pricing of a W eb Service in an Advance Selling Environment, Mathematical Problems in
Engineering Volume 2014, Article ID 783149, 21 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/783149 (ISI)
Determining Strategy of Pricing for a Web Service with Different QoS Levels and Reservation Level
Constraint, Applied mathematical modeling, in press (ISI)

 دو فصلنامه مديريت مهندسي و رايانش ابري،ارايه مدلي براي تعیین گستره كنترلي مديران در سازمانهاي مالي
)(تحت چاپ
A stochastic location-allocation model for specialized services in a multi-hospital syste, Advance in
operation research (In Press) (ISC)

فعاليتها

سوابق اجرايي

عضويت هیات علمي
مجري مشاوره مديريت اتاق فکر
مدير فني پروژه مدل هاي مشاركت بخش خصوصي و دولتي در توسعه
جويشگر بومي
مجري پروژه بررسي تاثیر اكوسیستم پهن باند كشور بر گسترش
محاسبات ابري
مجري پروژه راهکارهاي توسعه شبکه توزيع محتوا بر بستر شبکه ملي
اطالعات
مدير فني پروژه ايجاد ضوابط و دستورالعملهاي مشاركت عمومي
خصوصي در توسعه دولت الکترونیک
مجري برنامه راهبردي پژوهشگاه







پژوهشگاه ارتباطات و فناوري
اطالعات




 همکاري در تهیه طرح جامع فناوري اطالعات

سازمان سرمايه گذاري مسکن

 تهیه سند معماري سازماني

جهاد كشاورزي

 تدوين متدولوژي حسابرسي فناوري اطالعات
 حاكمیت شركتي و حاكمیت فناوري اطالعات

بانک ملت

صفحه











حسابرسي استانداردهاي فناوري اطالعات در بانک ملت
حسابرسي فرآيندهاي فناوري اطالعات
حسابرسي امنیت اطالعات
حسابرسي سیستم متمركز بانکداري
حسابرسي بانکداري اينترنتي
حسابرسي سیستمهاي ترمافزاري موجود
حسابرسي منابع انساني
حسابرسي شركتهاي مرتبط با فناوري اطالعات در بانک ملت
تحلیل و ارزيابي ريسکهاي كالن حوزه فناوري اطالعات بانک ملت

شركت دادهپردازي ايران

 -1همکاري در تهیه پروپوزال پروژه سنا
 -2همکاري در تهیه پروپوزال مناقصه نظارت بر طرح جامع مالیاتي
 -8همکاري در تهیه پروپوزال فني موتور هوشمند ملي سازمان صدا و سیما
 -0همکاري در تهیه گزارش مجمع سال  33شركت دادهپردازي ايران
 -5تدوين الگوي گزارش پروژههاي شركت و تهیه ماهانه آن
-2تدوين و تهیه گزارش عملکرد و وضعیت مناقصات شركت
 -1همکاري جهت تهیه طرح كسب و كار شركت
 -3راه اندازي دفتر مديريت پروژه شركت داده پردازي ايران
-3كنترل پروژه هاي شركت در سطح سازمان
-13همکاري در تهیه برنامه استراتژي شركت داده پردازي ايران

بانک توسعه صادرات

 -1تدوين گزارش " بررسي تطبیقي سهم اگزيم بانکها و موسسه هاي توسعه
صادراتي منتخب در حمايت از صادرات و ساير دستاوردهاي آنها در سال "2312
 -2تدوين گزارش " مطالعه وضعیت منابع انساني موسسات اعتبار صادارتي و
اگزيمبانکهاي مختلف
 -8تدوين گزارش " آينده پژوهي صنعت بانکداري"
 -0تدوين گزارش " مدل كسبوكار نوين موسسات اعتبار صادراتي با توجه به
تغییرات رخ داده در اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي"
 -5تدوين گزارش "سطح بلوغ فرايند ارتقاء و انتصاب در بانک توسعه صادرات
ايران"
 -2گزارش مطالعه تطبیقي تحت عنوان "بررسي اركان اساسي و اهداف و فعالیت-
ها و خدمات و برنامههاي  23بانک توسعه صادراتي و اگزيم بانک دنیا"
 -1مدل كسب و كار بانک توسعه صادرات
صفحه

-3
شركت آهون

ارزيابي اقتصادي انبارهاي مکانیزه و نیم مکانیزه دز شهر كهريزك

اتاق بازرگاني ايران

 .1تدوين سند معماري فناوري اطالعات اتاق بازرگاني ايران
 .2استخراج شاخص هاي ارزيابي عملکرد براي اتاق بازرگاني ايران
 .8استخراج فرآيندهاي مشترك با سازمان تجارت و گمرك

سازمان صدا و سیما جمهوري
اسالمي ايران

 -1تحلیل سیستم ستاد مديريت بحران

مركز مطالعات و برنامهريزي شهر
تهران

-1همکاري در تهیه گزارش مطالعات تطبقي بودجهريزي عملیاتي در
شهرداريهاي مختلف دنیا
 -2همکاري در راستاي بازنگري برنامههاي استراتژيک شهرداري تهران
 -8همکاري در راستاي تحلیل سیستم بهايابي مبتني بر فعالیت براي شهرداري
 -0همکاري در راستاي سیستم بودجهريزي مبتني بر عملکرد در شهرداري تهران
-5مطالعه تطبیقي شهرهاي هوشمند دنیا

شركت آريان فوالد

-1ارزيابي اقتصادي طرحهاي شركت
 -2همکاري با اين شركت جهت نصب و راهاندازي خط نورد ،برنامهريزي راهبردي
 -8بهبود و ساماندهي بخشهاي مختلف شركت
-0طراحي نحوه ارزشیابي كاركنان شركت
كتابها



مباني شبکه توزيع محتوا ،انتشارات نیاز دانش1830 ،
سوابق تدريس
مديريت پروژههاي نرم افزاري ،گروه فناوري اطالعات دانشگاه ازاد غرب
مديريت استراتژيک پیشرفته ،گروه فناوري اطالعات دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مديريت زنجیره تامین ،گروه فناوري اطالعات دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مديريت مالي ،گروه فناوري اطالعات دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مديريت ارتباط با مشتري ،گروه فناوري اطالعات دانشگاه آزاد الکترونیک
برنامه نويسي ،آزمايشگاه كامپیوتر،مركز آموزش عالي بويین زهرا
افتخارات
صفحه

كسب رتبه  55كنکور كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
ورود به دوره دكتري از طريق امتیاز ممتازي
همايش ها
 دبیر علمي و عضو شوراي سیاستگذاري همايش رايانش ابري و تاثیر آن بر اكوسیستم پهن باند كشور
سايت همايشnin.itrc.ac.ir :
 دبیر علمي و عضو شوراي سیاستگذاري همايش رايانش ابري و تاثیر آن بر اكوسیستم پهن باند كشور
سايت همايشNin-hamayesh.ir. :
سخنراني در پنلها و همايش ها
 پنجمین دوره كنفرانس تعمیرات و نگهداري1831 ،
 ششمین دوره كنفرانس مهندسي صنايع1831،
 همايش رايانش ابري و تاثیر آن بر اكوسیستم پهن باند كشور :پنل راهکارهاي حمايتي از استارتاپهاي ابري،
1830

پروژههاي پژوهشي





مجري پروژه مشاوره مديريت اتاق فکر و برگزاري هم انديشي هاي شبکه ملي اطالعات (پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات)
قائم مقام پروژه حسابرسي فناوري اطالعات در بانک ملت
مسول استراتژيک بودجه ريزي عملیاتي
مدير فني تعیین ضوابط و دستورالعملهاي مشاركت عمومي خصوصي در توسعه دولت الکترونیک
پايانامهها

 تعیین رابطه بین مولفه هاي موثر بر پذيرش تجارت همراه با استفاده از نگاشت ادراكي فازي
 تحلیل عملکرد و توسعه درگاههاي پرداخت در بانکداري الکترونیکي و ارائه الگو جهت افزايش سهم بازار
بانکداري الکترونیکي (مطالعه موردي بانک پارسیان)
صفحه















ارائه چارچوبي جهت حسابرسي سیستم هاي آموزش الکترونیکي :مورد مطالعه در موسسه غیر انتفاعي نور
طوبي
بهره گیري از زيرساخت فني فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور بهبود ساختار شهري
تاثیر استفاده از فناوري هاي نوين تجارت الکترونیکي جهت ارائه خدمات با كیفیت به مددجويان و خیرين
كمیته امداد امام خمیني (ره) استان همدان
ارائه راهکارهاي موثر براي اجراي مديريت ارتباط با مشتري الکترونیکي در دانشگاه علمي كاربردي :مطالعه
موردي دانشگاه علمي كاربردي واحد  23تهران
ارائه مدلي جهت بررسي تاثیر استفاده از رايانش ابري در سیستم هاي سالمت الکترونیک مطالعه موردي
بیمارستان امام علي (ع) شهرستان زاهدان
ارائه مدلي جهت بررسي میزان اثرگذاري استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي بر سطح تحصیلي دانشجويان
( مطالعه موردي دانشگاه عالمه طباطبائي)
ارائه مدلي جهت پذيرش سیستم هاي پیشنهاددهنده در وب سايت هاي تجارت الکترونیکي بنگاه با خريدار
خش بندي مشتريان به كمک مدل  WRFMو نرخ تغییر مبلغ خريد مشتريان
شناسايي آنومالي در ترافیک شبکه مبتني بر محتواي دريافت شده
ارائه چارچوبي براي تحلیل عوامل رضايتمندي و اعتماد مبتني بر شبکه هاي مجازي در استفاده از بانکداري
الکترونیک
استفاده از روش ايمني مصنوعي براي بهبود ساختار سیستم فازي به منظور شناسايي تقلب در كارت هاي
اعتباري
ارائه ي يک روش تركیبي متشکل از الگوريتم بهینه سازي ازدحام ذرات و الگوريتم تبريد شبیه سازي شده در
زمانبندي كار در رايانش ابري
پیش بیني احتمال مرجوعیت كاال در خريد آنالين (مورد مطالعه :فروشگاه )eBay

 بررسي اثرات مديريت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سبز و رقابت پذيري شركت( مورد مطالعه :شركت لوله
سازي اهواز)
 طراحي شبکه توزيع به وسیله الگوريتم ژنتیک مطالعه موردي شركت پخش دارويي در منطقه دو اهواز
 بررسي عوامل موثر در پايداري زنجیره تامین نیروگاه شهید عباس پور
عضو هيات تحريريه

Accounting

صفحه

