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و ساخت  یپرداز یدهو ا یقاتجهت تحق یاندانش بن یشرکت ،( فعالیت به عنوان ذی نفع و پژوهشگر در شرکت الکترو صنعت قائم14
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 سوابق شغلی علمی  : 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 

 دانشکده مدیریت و حسابداری –مدرس دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج 
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اولویت بندی  و صنعت حمل و نقلشناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک در :  پایان نامه کارشناسی ارشدعنوان 

 ( طالعه موردی : شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران)مبا تاپسیس آنها 
گواهینامه/رساله/پایان /نوع مقاالت

 نامه
 موضوع

 فصلنامه/کنفرانس/گواهینامه/نام ژورنال

 

1 )ISI 

Performance Evaluation of 

Aspects and Indicators of E-

Commerce in Transportation 

Industry 
(Case Study: Central Company 

of Islamic Republic of Iran 

Railways) 

Journal of Fundamental and 

Applied Sciences 

ISSN 1112-9867 

( فصلنامه سیاست های راهبردی 2

 و کالن

نقش حقوق مالکیت فکری در کشورهای در 

 ایران هحال توسعه از جمل
 سیاست های راهبردی و کالنفصلنامه 

 

 یالملل ینکنفرانس ب ینششم( 3

و  یعلوم مهندس یریت،اقتصاد، مد

 هنر

 بروکسل -یک بلژ

Identifing and Ranking the 

Factors Affecting Deployment 

of E-Commerce in the 

Transportation Industry 
( Case Study : The Railways of 

the Islamic Republic of Iran 

(RaI)) 

The Sixth International 

Conference on Economics, 

Management, Engineering 

Sciences and Art " 

Held at Brussel, Belgium on 

January 20, 21, 22 , 2016 

سومین کنفرانس بین المللی ( 4

پژوهش های نوین در مدیریت ، 

 اقتصاد و حسابداری

 ترکیه -استانبول 

Designing a Model for 

Deployment of Electronic 

Commerce in the Transport 

Industry through Structural 

Equation Modeling 
(A Case Study: The Railways of 

Islamic Republic of Iran (RAI)) 

3rd International Conference on 

Modern Research s in 

Management,Economics and 

Accounting which was held on 

March 15th 2016 in Istanbul - 

Turkey 
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( دومین کنفرانس بین المللی 5

پژوهش های نوین در مدیریت ، 

 اقتصاد و حسابداری

 الزیم -کواالالمپور 

Performance Evaluation of 

Aspects and Indicators of E-

Commerce in Transportation 

Industry (Case Study: Central 

Company of Islamic Republic of 

Iran Railways) 

2nd International Conference on 

Modern Research s in 

Management,Economics and 

Accounting which was held on 

December 15th 2015 at 

kualalumpur - Malaysia 

 

 ( دریافت گواهینامه6

EURO SCIENCE 
CERTIFICATE 

 EURO SCIENCEدریافت گواهینامه 

CERTIFICATE  به دلیل حضور در

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های 

 نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

 ترکیه –استانبول 

EURO SCIENCE 
CERTIFICATE 

 

 ( دریافت گواهینامه7

eQual assurance 

به  eQual assuranceدریافت گواهینامه  

دلیل حضور در دومین کنفرانس بین المللی 

پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و 

 حسابداری

 مالزی –کواالالمپور 

eQual assurance 

دریافت گواهینامه ( 8

Intellectual Property 

Rights & Patent 

Analysis Workshop 

 Intellectualدریافت گواهینامه 

Property Rights & Patent 

Analysis Workshop  به دلیل حضور

در دوره حقوق مالکیت فکری در شرکت برق 

 آلستوم

Intellectual Property Rights & 

Patent Analysis Workshop 

( طراحی مدل فازی شرکت لبنی 9

 دامداران
 در حال چاپ طراحی مدل فازی شرکت لبنی دامداران

( بررسی پیشینه جنبه های 10

 تجارت الکترونیکی
 در حال چاپ بررسی پیشینه جنبه های تجارت الکترونیکی

ها و  یتوانای( دریافت گواهینامه 11

تحقیق و توسعه در  یچالش ها

 یحوزه بایو تکنولوژ

ها و چالش  یکارگاه توانایبه دلیل حضور در 

 یتحقیق و توسعه در حوزه بایو تکنولوژ یها

 تواحد علوم و تحقیقادانشگاه آزاد  در

تحقیق و توسعه در  یها و چالش ها یتوانای

یحوزه بایو تکنولوژ  



  گروه مشاوران مدیریت فناوری

 

( دریافت گواهینامه گارگاه 12

 تدوین استراتژی تکنولوژی

تدوین استراتژی کارگاه به دلیل حضور در 

واحد علوم و دانشگاه آزاد  در تکنولوژی

 تتحقیقا

 تدوین استراتژی تکنولوژی

( بررسی توانمندی های تحقیق 13

جنرال الکتریک و توسعه شرکت 

(GE) 

 GEشرکت  R&Dتهیه گزارش توانمندی 
بررسی توانمندی های تحقیق و توسعه شرکت 

 جنرال الکتریک

 ( پایان نامه کارشناسی ارشد14

عوامل موثر بر تجارت  یابیو ارز ییشناسا

 یتدر صنعت حمل و نقل و اولو یکالکترون

 TOPSISآنها با  یبند

شدعنوان پایان نامه کارشناسی ار  

 ( رساله دکتری15
ارائه مدل نوآوری خدماتی با رویکرد اقتصاد 

 اشتراکی
  عنوان رساله دکتری

 

 سوابق مشارکت در پروژه ها و نخبه یجیثبت اختراع به عنوان بس یها طرح: 

  : و نام طرح موضوع

                                   یزری( کاله خود اخطار دهنده ل1

 ایده پردازطراح و  سمت :  

 

 

 

         ییخودرو یزری( سامانه اخطار دهنده ل2

 سمت : طراح و ایده پرداز
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 یتوان باال یرادارها یمدوالتور و فرستنده ها یو استاندارد ساز یساز یصنعت یو روش ها یندهافرآ ین( استخراج، تدو3

 متحرک یمنصوب بر سکوها

 مستند سازسمت : پژوهشگر و 

 ( طراحی، ساخت و بهینه سازی رادارهای باروری ابرها 4

 سمت : پژوهشگر و مستند ساز

 و زبان خارجه کامپیوتری های نرم افزاری و مهارت : 

 ميزان تسلط سطح نام برنامه

 نرم افزار ها و روش های تحليل آماری شامل :

 PLS ,AHP ,Topsis ,SPSS ,Expert Choice ,Minitab 
 مسلط پيشرفته

 Dream Veawer - HTMLنرم افزار طراحی وب ، 

ICDL : Power Point - EXEL – Word 

 Spss Modeler ، Mindjet  Visio , Endnoteفازی ، داده کاوی ،  -متلب 

 مسلط پيشرفته

C++ - MS Project 
 

 پيشرفته
 آشنا
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 زبان انگليسی
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Reading 

 باالمتوسط به 

 

 


