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 تحصیلی سوابق

 1475سال التحصیل فارغ خلیج فارس بوشهر، از دانشگاه مدیریت صنعتی، رشته :کارشناسی 

 حصیلالت شیراز، فارغآزاد اسالمی واحد  دانشگاه تولید، از گرایش مدیریت صنعتی، رشته :ارشد کارشناسی 

 1451سال

شناسایی و اولویت بندی موانع اصلی انتقال تکنولوژی در شرکت  :ارشد کارشناسی نامه پایان

 19/15و با نمره  1451 سالدر  تیرسازان دشتستان با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره

 آزاد اسالمی واحد اصفهانرشته مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت سیستم، دانشگاه : تخصصی دکتری 

ارائه چهارچوبی برای مدیریت نوآوری ارزش مشارکتی در زنجیره تامین با استفاده   :رساله دکتری

در سال  از روش تئوری زمینه ای )مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی مستقر در استان بوشهر(

 79/17و با نمره  1455
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 :پژوهشی سوابق

  1454ا، همایش بین المللی مدیریت، ریاضی در مقابله با ریسک در پروژه همقاله: بکارگیری مدلهای 

 :یاره، چندمع گیری تصمیم ازمدل استفاده با تکنولوژی انتقال اصلی موانع بندی اولویت و شناسایی مقاله

 1453کار،  و کسب اقتصاد و مدیریت ساالنه کنفرانس

 1459باز،  های نوآوری و کارآفرینی کنفرانس آن، دومین در دانش مدیریت نقش و باز نوآوری مقاله: بکارگیری 

 ملی کنفرانس  مروری، دومین مطالعه یک: پیشنهادی مدلی ارائه و خدماتی های بخش در مقاله: نوآوری 

 1451، خدمات راهبردی مدیریت

 و مدیریت المللی بین کنفرانس چابک، تامین زنجیره عملکرد ارزیابی برای مفهومی مدل یک مقاله: ارائه 

 1457 نوین، عصر در صنایع مهندسی

 Article: A Paradigmatic Model for Shared Value Innovation Management in the 

supply chain: A Grounded Theory Research, International Journal of Innovation 

Science, Vol. 12, No. 1, 2020 
 زنجیره به سازمانی درون سطح از ارزش نوآوری توسعه برای بنیاد داده نظریه یک ارزیابی و : طراحیمقاله 

 .1300 (,97)11(, سابق صنعتی مدیریت) صنعتی های سیستم در راهبردی مدیریت تامین، فصلنامه

  داور مدعو درInternational Journal of Business Performance and Supply Chain 

Modelling 
  دستیار سردبیر درJournal of Business Data Science Research 

  مجله روند های جدید در بازاریابیدستیار سردبیر در 

 
 

 سوابق تدریس:

  مرکز برازجان – (1453)از سال  ترم تدریس در دانشگاه پیام نور 14سابقه 

  51-59استاد نمونه دانشگاه پیام نور مرکز برازجان در سال تحصیلی 

 :کنترل پروژه)مدیریت صنعتی(، مدیریت  ،1، تحقیق در عملیات 1تحقیق در عملیات  سابقه تدریس دروس

ولید امه ریزی و کنترل تو کنترل پروژه )مهندسی صنایع(، تحقیق در عملیات، کنترل کیفیت آماری، برن

 ها، کارسنجی، طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری، سیستم های خرید انبارداری و توزیع وو      موجودی 
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  گواهینامه تسلط بر نرم افزار دارایPrimavera از سازمان فنی و حرفه ای 

 ینامه دارای گواهICDL درجه دو از سازمان فنی و حرفه ای 

 مسلط بر نرم افزارهای:

 Microsoft Office 

 Microsoft Project 

 SPSS 

 LISREL 

 WarpPLS 

 Vensim 

 MaxQDA 
 

 انگلیسی: تسلط به زبان

  انگلیسی  مهارتدر آزمون  170کسب نمرهEPT 


