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 بسمه تعالی  

 

 :مشخصات فردی 

 صالح آچاکنام و نام خانوادگی:            

 

 

 :سوابق تحصیالت دانشگاهی 

 صی مدیریت تکنولوژی آموخته دانش ص سالمی  ،R&Dگرایش مدیریت  -دکتری تخ شگاه آزاد ا واحد علوم و  -دان

 تحقیقات 

 واحد علوم و تحقیقات -دانشگاه آزاد اسالمی  -کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی 

 ی اطالعاتدانشکده پست و مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فناور مدیریت صنعتی کارشناسی    

 

 

  شغلی اجرایی و مشاورهسوابق: 

  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات -مدیریت پروژه های تحقیقاتیکارشناس 

 دانشکده پست و مخابرات -سرپرست گروه آموزشی 

 شرکت ملی پست ایران -پستی و استانداردهای اداره تدوین رویه های عملیاتی و کارشناس رئیس 

 عضو کمیته تهیه و تدوین طرح درس های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 عضو کارگروه بهبود روابط بین الملل پستی 

 ( عضو کمیته پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچهIMS) 

  عضو کمیته پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیتISO9001- 2015  

 ( عضو کمیته تهیه اظهار نامه و پیاده سازی جایزه ملی کیفیت ایرانیانINQA) 

 وآوری تکنولوژیکفنی شرکت های لجستیک و استارتاپ های ن مشاور 

 مشاور برنامه ریزی استراتژیک در شرکت خدمات بار هوایی راه آسمان آبی 

  مشاور تدوین استراتژی و نقشه راه تکنولوژی در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرعضو تیم 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مشاور پیاده سازی نظام مدیریت تحقیق و توسعه درعضو تیم 
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 :سوابق علمی و پژوهشی 

 ارائه مدل مدیریت تحقیق و توسعه مبتنی بر تحلیل های کالن داده در حوزه هوش مصنوعی»با عنوان  رساله دکتری» 

 ارزیابی نیازمندی های تکنولوژیک در بخش خدمات پستی کشور»شد با موضوع پایان نامه کارشناسی ار» 

  دانشگاه جامع علمی کاربردیمدرس تائید صالحیت شده 

  مدیریت تکنولوژی، نوآوری و تحقیق و توسعهمدرس دوره های آموزشی 

 ( دبیر اجرایی کارگاه آموزشی بین المللی آشنایی با سامانه اظهار نامه گمرکیUPU-CDS)- تهران  

 ( شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی عملیات بسته های پستیAPPU- UPU)- بانکوک 

  بین المللی شرکت در دوره آموزشی( مدیریت کیفیت سرویس در کالج اتحادیه پستی آسیا واقیانوسیهAPPC)- بانکوک 

 به عنوان پژوهشگر عضویت در تیم اجرایی پروژه های تحقیقاتی زیر در پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات: 

 مدلی برای توسعه پست مبتنی بر فناوری های نوین ارائه 

   ارائه مدلی برای سنجش سرعت سیر مرسوالت عادی 

   برآورد مقدار بهینه برای شاخص های عملکردی پست براساس مدل های آینده پژوهی 

   بومی سازی استانداردهای فنیUPU 

  تدوین استاندارد سرویس های پستی 

  خدمات پستی تحقیقات بازاریابی  

  پروژه تحقیقاتی ارائه مدل قیمت گذاری خدمات مدیر اجراییICT )هاشرکت پرورش داده -)بخش خدمات پستی 

  ها و الزامات فراروی خصوصی سازی شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ی ضرورتمطالعهعضویت در تیم اجرایی پروژه

  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی -ایران

 

 ترجمه کتاب: تالیف و 

  1396 -موسسه نشر بازرگانی -لجستیک هوشمند از ایده تا واقعیت -آچاک، صالح و احمدی، محمد 

  1399 -انتشارات آراد -تحول دیجیتال، مهارت ها و فناوری های نوظهور -یگانه، حسن و آچاک، صالح و دیگران 

 

 :مقاالت منتشر شده 

  نوآوری و توسعه اقتصادیتحقیقاتشرکت های کوچک و متوسط، حلقه ارتباطی  -مهدیانی، رحمان و آچاک، صالح ،-

 1384نهمین کنگره همکاری های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی 

  همین ن به صنعت تحقیقاتیانتقال تکنولوژی از مراکز  فرآیندنگاهی به نقش تعامالت در  -مهدیانی، رحمان وآچاک، صالح

 1384کنگره همکاری های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی 

  همایش ملی آینده پژوهی دانشگاه امیر  -پژوهی آیندهنقشه راه تکنولوژی، روشی برای -رحمانمهدیانی،  وآچاک، صالح

 1385-کبیر 
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  بین المللی   کنفرانس -شدن نظام ملی نوآوری کشور نهادینهتکنولوژی در  مدیریتبررسی نقش  -آچاک، صالح

 1386دانشگاه تهران  -مدیریت

  کنفرانس بین المللی جهانی  -و توسعه تحقیقانتقال بین المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن  -آچاک، صالح

 1388شدن تحقیق و توسعه، مرکز نوسازی صنایع و معادن 

 فصلنامه علمی  -خدمات پستیارزیابی نیازمندی های تکنولوژیک در بخش  -و آچاک، صالح نمحسزاده، سید  معصوم

 1387پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، 

 هفتمین کنفرانس -بررسی تاثیر استفاده از تحلیل های کالن داده در صنعت لجستیک و زنجیره تامین -آچاک، صالح 

 1398ملی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، 


