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 سوابق تحصيلي

 ته مهندسي ن جنوب در رشمي واحد تهراممتاز از دانشگاه آزاد اسالبا رتبه يک به عنوان دانشجوی التحصيل  فارغ

 89در سال  17.73با معدل در مقطع کارشناسي تکنولوژی صنعتي  –صنايع 

  در رشته مهندسي صنايع  مقطع کارشناسي ارشد بدون آزمونپذيرفته شده به عنوان دانشجوی ممتاز در پذيرش– 

 1389صنايع دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب درسال 

 در مقطع کارشناسي دانشگاه تربيت مدرس  عدر رشته مهندسي صنايوی ممتاز ن دانشجبه عنوا تحصيلفارغ ال

 18.43با معدل ارشد 

  1390در آزمون کارشناسي ارشد سال  76رتبه 

  دانشگاه خوارزميصنايع  رشته و دانشجوی دکتری 1392در آزمون دکتری سال  54رتبه 

  با معدل در مقطع دکتری  اه خوارزميي صنايع دانشگدر رشته مهندسفارغ التحصيل به عنوان دانشجوی ممتاز

19.13 

 علمي افتخارات و جوایز

  1397دانشجوی نمونه کل کشور در سال 

  1397خوارزمي در سال دانشجوی نمونه دانشگاه  

  1395جوان برتر و دانشجوی برتر استان البرز در سال 

  1396برنده جايزه تحصيلي بنياد ملي نخبگان در سال 

 1396گاه سراسری گرمسار در سال ونه دانشاستاد نم 

  1398کسب مقام اول در مسابقات ملي دفاع پايان نامه سه دقيقه ای در سال 

  بخش دانشگاهي( 1397در سال هشتمين جشنواره ملي حرکت نويسنده کتاب برگزيده در( 

  ش دانشگاهي()بخ 1399نويسنده کتاب برگزيده در نهمين جشنواره ملي حرکت در سال 

 1397ب مقام اول در مسابقات فرادانشگاهي کدنويسي متلب و پايتون در سال سک 

 1398در لجستيک و زنجيره تامين در سال  المللي روندهای نوين تحليل دادهنويسنده مقاله برتر کنفرانس بين 



  ای و  منطقهی هار پارادايممديريت، حسابداری و اقتصاد با تاکيد بنويسنده مقاله برتر کنفرانس کنفرانس ملي

 1398در سال  جهاني

 يدانشگاه هايهمدرس دور

  نرم افزار  آموزشي دورهچهار برگزاریGAMS در دانشگاه 

 رم افزارآموزشي ن دوره شش برگزاری EXCEL سطوح مقدماتي، متوسط و پيشرفته( در دانشگاه( 

  نرم افزار  آموزشي دورهچهار برگزاریGAMS در دانشگاه 

 نرم افزار موزشيدوره آ سهاری برگز ACCESS  در دانشگاه 

  برگزاری دو دوره آموزشي نرم افزارMICROSOFT POWER POINT  در دانشگاه 

  افزار برگزاری پنج دوره آموزشي نرمMSP  در دانشگاه 

 در دانشگاه  مقاله نويسي آموزشي برگزاری سه دوره 

  نرم افزار دوره آموزشي دوبرگزاری MINITAB  گاه دانشدر 

 نرم افزار دوره آموزشي دواری برگز MATLAB  در دانشگاه 

  نرم افزار دوره آموزشي چهاربرگزاری ACCESS  در دانشگاه 

  برگزاری دو دوره آموزشي نرم افزارMICROSOFT POWER BI  در دانشگاه 

 سوابق اشتغال علمي

 اه آموزش نرم افزار همربه ) 1عمليات تحقيق در  :1399تا سال  1394انشگاه خوارزمي از سال تدریس در د

GMAS آموزش نرم افزار (، آمار مهندسي )به همراهSPSS  وMINITAB مديريت استراتژيک، مديريت ،)

و  EXCELافزار  (، کاربرد کامپيوتر )به همراه آموزش نرمMSPمالي، کنترل پروژه )به همراه آموزش نرم افزار 

GAMS  وACCESSمديريت کيفيت ،) 

 کتورهای انسانياهندسي فبرنامه ريزی توليد، م :1397تا سال  1394از سال  مساررگانشگاه در د تدریس، 

)به همراه آموزش نرم افزار  1(، تحقيق در عمليات MSPکنترل پروژه )به همراه آموزش نرم افزار  ،اقتصاد مهندسي

GMASبه همراه آموزش نرم افزار (، تئوری احت( ماالتSPSS  وMINITAB ،)به همراه ر مهندسي )آما

 (COMFARهمراه آموزش نرم افزار  اد صنايع )به(، طراحي ايجMINITABو  SPSSموزش نرم افزار آ

  اقتصاد مهندسي، آمار  :1398تا سال  1394از سال آزاد اسالمي واحد تهران شمال تدریس در دانشگاه

(، MSPآموزش نرم افزار  ژه )به همراه(، کنترل پروMINITABو  SPSSهمراه آموزش نرم افزار  )به مهندسي

(، بازاريابي، طراحي ايجاد صنايع )به همراه MINITABو  SPSSش نرم افزار تئوری احتماالت )به همراه آموز

 (، کارآفرينيCOMFARآموزش نرم افزار 

  هندسي اقتصاد مهندسي، کاربرد آمار در م :1397تا سال  1394از سال پيام نور لواسان تدریس در دانشگاه

، 1ريزی و کنترل موجودی (، برنامهMINITABو  SPSSاه آموزش نرم افزار به همرآمار مهندسي )صنايع، 

(، MSPونقل، ارزيابي کار و زمان، مهندسي ارزش، کنترل پروژه )به همراه آموزش نرم افزار ريزی حملبرنامه

 چندگانهی هاری با معيارگي-(، تصميمGMAS)به همراه آموزش نرم افزار  2مليات تحقيق در ع



 ريزی عدد صحيح، طراحي ريت زنجيره تامين الکترونيک، برنامهدستيار آموزشي درس تئوری توالي عمليات، مدي

 سال( 4ها و مديريت زنجيره تامين در دوره مجازی دانشگاه خوارزمي )آزمايش

 ت لي، مديريتئوری توا :1399تا سال  1394از سال غيرانتفاعي مهرالبرز دانشگاه در  دستيار آموزشي

 (GMASزنجيره تامين )به همراه آموزش نرم افزار 

 بهينه سازی استوار :1395تا سال  1394از سال علو صنعت ایران در دانشگاه  دستيار آموزشي 

 تحقيق در  :1391تا سال  1390سال  ازآزاد اسالمي واحد تهران جنوب در دانشگاه  دستيار آموزشي

 ر مهندسي، آما2و  1عمليات 

 تغال صنعتيق اشسواب

 عادت آبادمديريت کنترل پروژه برج اداری عالمه س (سال( )نرم افزا اجرايي  2MSP) 

 هاي تحصيليپروژه

  روژه(مترمربع )پروژه واحد درسي کنترل پ 150000کنترل پروژه ويالسازی عظيم شهرك باستي  به مساحت 

 سازی(پروژه واحد درسي  شبيهانتين )دان آرژرک ملت شعبه ميدهي به مشتريان در بانخدمتسازی فرآيند شبيه 

 های هفت گانه زی ابزارپياده ساSPC  پليمت )پروژه واحد درسي کنترل کيفيت آماری( شرکتدر 

  طراحي قطعات خودرو با نرم افزارهایCATIA  وCNC Simulator سي کنترل عددیبرای واحد در 

 مديريت استراتژيک( س)پروژه درنعت جهان شرکت سديد صر پياده سازی مباحث مديريت استراتژيک د 

 پروژه واحد درسي قيد و بندها( 206ي از قطعات موتور پژو يکسچر برای يکطراحي جيگ و ف( 

 همچنين و  ی در کارخانه مذبورابر صنعتي جهت بهبود رويه عمليات توليد ان در شرکتسازی ارزيابي کار و زمپياده

 واحد درسي ارزيابي کار وزمان()پروژه  ي ما شين آالتايجاد بهبود در جانماي

 ها توسط نرم افزارريافت دادهدکار دستم خوايجاد سيOffice Access  Microsoft  پروژه واحد درسي آشنايي(

 با کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنايع(

  ی سايپاو کنترل کيفي در کارخانجات قطعه سازی شرکت خودروسازانجام فرآيند آديت محصول 

 يابي تسهيالت در شرايط های مکاندر شبکهراتژيک سازی تصميمات استبهينه ي:نامه كارشناسنپایا موضوع

 عدم قطعيت

  :های قطعه ساز سايپاآديت محصول در شرکتموضوع كارآموزي 

 شبکه  ريزی امکاني پايدار برای طراحي پاياید جديد برنامهيک رويکر :ارشد نامه كارشناسيموضوع پایان

 تامين شرکت پگاه باتریه موردی زنجيره ته تحت عدم قطعيت: مطالعتامين حلقه بسزنجيره 

  :برنامه ريزی شبکه زنجيره تامين جهاني با در نظر گرفتن عدم قطعيت های تاثيرگذار موضوع پایان نامه دكتري

 بر عملکرد کارای شبکه

 

 



 طرح پژوهشي

 ان تحت عدم قطعيت پارامتری بليت اطمينکرد افزايش قاه بسته با رويطراحي مدل جديد شبکه زنجيره تامين حلق

 ع شده در دانشگاه پيام نور()دفا

 

 هاي دانشجویيفعاليت

 ( 4عضويت در شورای مرکزی انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه خوارزمي )سال 

 اه ي صنايع دانشگصفير خوارزمي به صاحب امتيازی انجمن علمي مهندس عضويت در هيئت تحريريه نشريه

 سال( 4خوارزمي )

  سال( 2دانشگاه خوارزمي ) کانون فضای مجازیبه صاحب امتيازی  رسانهعضويت در هيئت تحريريه نشريه 

 ( 2عضويت در شورای مرکزی کانون فضای مجازی دانشگاه خوارزمي )سال 

 سال( 2ن فيلم و عکس دانشگاه خوارزمي )عضويت در شورای مرکزی کانو 

 سال( 2زی دانشگاه خوارزمي )مجا فضایور کانون استاد مشا 

 پري شدهعلمي س هاي آموزشيدوره

  دوره آموزشيMicrosoft Office  ساعت در انستيتو ايزايران 90به مدت مقدماتي 

  دوره آموزشيMicrosoft Office  يزايرانساعت در انستيتو ا 60پيشرفته به مدت 

 مهارت هاي تخصصي

 راحي شبکهمباحث زنجيره تامين و ط 

 شبکه های زنجيره تامين پايا در شرايط عدم قطعيتحي طرا 

 ول و فرآيندمحص آديت 

 مباحث مديريت استراتژيک 

 رويه های ارزيابي کار و زمان 

 طرحريزی واحدهای صنعتي 

  رويه های نگهداری موجودی 

 زبان انگليسي

 530زبان توليمو با نمره  دارای گواهي آزمون 

 پايان  سطح  انگليسي تا آموزشي زبانی هاگذراندن تمامي دورهCertificate of Proficiency in English 

(CPE)  و دارای مدركAdvance Learners از آموزشگاه علوم و فنون کيش 
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ن بهبود فرآيند معاينه و درمان بيماران بيمارستان ميالد تهرا(. 1398، سارا سادات.، فضلي خلف، محمدرضا. )احمدی ]5[

های حسابداری و اقتصاد با تاکيد بر پارادايماولين کنفرانس ملي مديريت،  .Arenaی ه از نرم افزار شبيه سازبا استفاد
 ، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.ای و جهانيمنطقه

 سته سبز تحتمدلسازی زنجيره تامين پايای حلقه ب(. 1395پازکي، علي.، نادری، بهمن. )محمدرضا.،  فضلي خلف، ]6[

  ، يزد، ايران.، دانشگاه يزدکنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات .عدم قطعيت

مدل برنامه ريزی چند هدفه انتخاب تامين کننده سبزتحت (. 1395، ندا.، فضلي خلف، محمدرضا. )قاسمي نعمتي ]7[

، دانشگاه دسي صنايعالمللي مهن دوازدهمين کنفرانس بين .مطالعه موردی بخش دارويي يک بيمارستانعدم قطعيت: 

 خوارزمي، تهران، ايران.

طراحي شبکه زنجيره تامين پايای حلقه بسته دو هدفه تحت عدم (. 1391.، فضلي خلف، محمدرضا. )، مرضيهزينالي ]8[

 ، سازمان مديريت صنعتي، تهران، ايران. المللي تحقيق در عمليات کنفرانس بين .قطعيت

 و چاپ شدهتاليف كتب 

 تری اسيدیسازی پايای شبکه زنجيره تامين حلقه بسته تحت عدم قطعيت: مطالعه موردی يک توليدکننده بامدل 

 (1397-)ناشر: انتشارات اوديسه

 چگونه يک خط توليد را باالنس( ار افزوزش نرمبه همراه آمکنيم؟FLB )(1397-)ناشر: انتشارات اوديسه 

 ناشر: انتشارات اوديسه( کنندگان داروهای بيمارستاني )به همراه يک مطالعه موردینرويکردهای انتخاب تامي(-

1397) 

 كتب ترجمه و چاپ شده

 ناشر: اني نوشت؟ )توان برنامه کسب و کار را با سرعت و به آسونه ميريزی کسب و کار يک ساعته: چگبرنامه

 (1397-انتشارات اوديسه

 (1397-)ناشر: انتشارات اوديسهی اريزی کسب و کار يک صفحهبرنامه 

 (1397-)ناشر: انتشارات اوديسهانداز تا موفقيت شما ای: از چشمريزی کسب و کار يک صفحهبرنامه 

 (1397-)ناشر: انتشارات اوديسه آينده خود را بسازيد 
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