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دانشگاه آزاد قزوين



ممتاز رشته علوم جتريب در انحيه دو قزوين در دوره پيش دانشگاهي



نفر اول دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين در دوره كارشناسي



نفر اول دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين در دوره كارشناسي ارشد



اخذ دو تنديس از جشنواره خنبگان علمي از جناب آقاي دكرت جاسيب



اخذ تنديس از جشنواره خنبگان علمي از آيت هللا ابريك بني ( مناينده واليت فقيه) در دوره كارشناسي ارشد



داراي لوح تقدير جشنواره دانشجواين ممتاز از بسيج استان در دوره كارشناسي



داراي لوح تقدير جشنواره دانشجواين ممتاز از بسيج استان در دوره كارشناسي ارشد (در سه دوره)



ممتاز جشنواره بسيج كشوري در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1386



درايفت هديه سفر به مكه مكرمه جهت ممتاز بودن



برگزاري مهايس مهندسي ارزش



برگزاري منايشگاه اميين صنعيت



عضو اجنمن مديريت ايران



عضو هيات مديره اجنمن علمي مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين



عضو هسته علمي جمله مديريت روز دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين



عضو ابشگاه پژوهشگران جوان



عضو شوراي بسيج دانشگاه و معاونت علمي بسيج دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي قزوين در سال 1385



عضو فعال بسيج اساتيد و جزو نفرات برگزيده جهت ديدار اب مقام معظم رهبي



عضو شوراي پژوهشي شركت گاز استان قزوين



عضوهيئت مديره و مديراجنمن مديريت ايران شعبه استان قزوين

سوابق كاري :


مسئول برانمه ريزي شركت هادي برق يكي از كارخاجنات زير جمموعه بنياد شهيد انقالب اسالمي



مشاور مدير عامل در شركت هادي برق



رئيس اداره گاز شهر آبگرم استان قزوين



رئيس اداره گاز شهر آوج استان قزوين



مسئول واحد خريد



پژوهشگر

جتارب و مدارك:


آشنا به مدل هاي منابع انساين و وارزاييب عملكرد و مديريت اسرتاتژيك منابع انساين



آشنا به نرم افزار هاي كنرتل پروژه از قبيل MS- PRIMAVERA



آشنا به مدل هاي پژوهش عمليات و نرم افزار هاي آن



آشنا به حسابداري و نرم افزار هاي آن



آشنا به كنرتل كيفيت و نرم افزار هاي آن



تدريس كليه دروس مديريت در دانشكده صنايع ايران (2ترم) در سال هاي گذشته



تدريس دروس مديريت در دانشگاه غزايل ( 14ترم) در سال هاي گذشته



تدريس كاربرد كامپيوتر در رشته حسابداري در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين( 10ترم) در سال هاي گذشته



تدريس درس كارآفريين در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين (  4ترم) در سال هاي گذشته



تدريس دروس مديريت در دانشگاه كار قزوين ( 5ترم) در سال هاي گذشته



تدريس دروس مديريت در دانشگاه عالمه رفيعي قزوين ( 15ترم) در سال هاي گذشته



تدريس كليه دروس مديريت در دانشگاه عالمه قزويين ( 12ترم) در سال هاي گذشته



تدريس در آموزشگاه هاي استان قزوين در سال هاي گذشته



در حال اتليف كتاب پژوهش عمليايت (در مرحله هنايي)



در حال اتليف كتاب توليد بدون كارخانه



چاپ ارائه مقاله شبيه سازي و هبينه سازي سيستم ابرانداز درصنايع توليدی



اخذ گواهينامه هاي ايزو در زمينه هاي خمتلف



ارائه مقاله



ارائه مقاله




ارائه مقاله



Application of the VIKOR-AHP model in VSP

Developing & Solving an Inventory Control Model with
Fuzzy Multi Objective Approach 
Developing and Solving Two Inventory Control Models:
A Fuzzy-Stochastic Multi-Objective Approach 

در جمله ISI



Archives Des Sciences Journal (ISSN: 1661-464X) is indexed in ISI (Thomson
Reuters).
The Evaluated Impact Factor of the Journal is 0.474


ارائه مقالهAn Inventory Control Model: Combining Multi-objective Programming & Fuzzy-
 Chance Constrained Programmingدر ژورانل آفريقايي African Journal of Business Management



ارائه مقاله" بررسی شرايط حميطی و عملياتی در عملکرد فرايند مايع سازی گاز طبيعی" در سومني کنفرانس ملی هتويه مطبوع و اتسيسات
حرارتی-اتريخ  96/12/10در حمل دانشگاه بني املللی امام مخينی ره(قزوين)



ارائه مقاله " امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سيستم های جتديد پذير به منظور اتمني نيازهای گرمايشی ،سرمايشی و الکرتيسيته
در روستاهای سخت گذر در فصل انمه علمی – تروجیی انرژی های جتديد پذير و نو اتبستان 1394



ارائه مقاله كاهش وابستگي به نفت در مهايش اقتصاد مقاوميت بسيج شركت ملي نفت در سال 1392



ارائه مقالهه اسهتقرار و پيهاده سهازي فرآينهد ارزاييب كيفهي مناقصهات عمهومي يهك و دو مرحلهه اي در شهركت گهاز اسهتان قهزوين در دوازدمههني
كنفرانس بني املللي مديريت سال 93



ارائه مقاله انتخاب هبرتين توليدكننده جهت خريد كنتورهاي توربيين اب استفاده از مدل هاي تصميم گريي چند متغريه در شركت گاز استان
قزوين  -سيزدمهني كنفرانس بني املللي مديريت سال 94



جزء  8نفر اصلي معريف شده دانشگاه آزاد (از بني كليه دانشجواين ) جهت پژوهش در ااتق ابزرگاين استان

پژوهش در خصوص توليدات كارخاجنات لوازم هبداشيت و آرايشي و شوينده استان قزوين و بررسي ميزان فروش هر يك در داخل و خارج از
كشور و ارائه نتايج به ااتق جهت مجع آوري و ارائه آن به ساير كشور ها
مدير پروژه هاي حتقيقايت شركت مهندسي و مشاوره مديريت صنايع گسرتان انب به شرح ذيل:
 -1طرح پژوهشي مورد كاوي توليد بدون كارخانه ،كارفرما  :شركت شهرك هاي صنعيت استان قزوين ()1388
 -2طرح پژوهشي اندازه گريي شاخص هبره وري انرژي در صنايع شيميايي استان قزوين  ،كارفرما  :شركت شهرك هاي صنعيت استان زجنان
()1390
 -3طراحي  ،توسعه و پياده سازي نظام جايزه ملي هبره وري ايران در استانداري قزوين و اخذ گواهينامه از وزير حمرتم صنايع و ابزرگاين وقت
 .كارفرما  :استانداري قزوين ()1390
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