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رشته تحصیلی  -گرایش

تاریخ اخذ مدرک

دانشگاه اخذ مدرک

1

دکتری

مهندسی صنایع

در حال تحصیل

دانشگاه یزد

2

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع -صنایع

1390-1392

دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

کارشناسی

مهندسی صنایع -برنامه ریزی
وتحلیل سیستم ها

1386-1390

دانشگاه سیستان و بلوچستان

-3زمینه های پژوهشی مورد عالقه


زنجیره تامین



تصمیم گیری



بهینه سازی

 -4مقاالت چاپ شده درنشریات
1- Unit commitment-based load uncertainties based on improved particle swarm optimisation ”. International
Journal of Ambient Energy,Volume 40, 2019- issue 6, pages 594-599.

2- A New prediction model of solar radiation based on neuro-fuzzy model ”.International Journal of Ambient
Energy, ,Volume 41, 2020- issue 2, pages189-197 .

 -5مقاالت ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی
-1حسین مالشاهی ،ابوالفضل زارع استریجی" .گزینش بهینه تونل انجماد با استفاده از تصمیم گیری چند محکه ".سومین همایش
بین المللی نوآوری ،توسعه و کسب کار ،اسفند 1395
Hossein Mollashahi, Mona Shahryari moghaddam. “Evaluating Human Resources Level Using PCMM; Optimization Level. CaseStudy: Zahedan city Electricity Company.” 3th International
Conferences in Innovation Development and business,March2017
-3حسین مالشاهی" .حداقل سازی تعداد کارهای دارای تاخیردر مسایل برنامه ریزی تک ماشین با فعالیت نگهداری احتمالی ".اولین
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ،مدیریت ،اقتصاد و حسابداری  ،دی1394
-4حسین مالشاهی ،محمدعلی فرقانی" .تصمیم گیری در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی کمی و کیفی ".اولین کنفرانس بین المللی
مدیریت ،اقتصاد و مهندسی صنایع  ،خرداد 1394
-5حسین مالشاهی ،سعیدصادقی " .زمانبندی چند هدفه ماشین های موازی غیرمرتبط جهت حداقل سازی بیشترین هزینه و کل
هزینههای استفاده از ماشین ها ".اولین همایش ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد  ،خرداد 1394
-6حسین مالشاهی ،محمدعلی فرقانی ،محمدعلی یعقوبی" .انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی( یکپارچه سازی
مدل  QFDبا تکنیک های  ANPو  ".) DEMATELدومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی  ،شهریور
1392
-7علیرضا شهرکی ،بهروز ریاحی ،علیرضا مالشاهی ،حسین مالشاهی" .راهبردهای بهبود و تعالی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری
از رویکردهای نوین بهبود ( تولید ناب ،تولید به هنگام  ،شش سیگما  ،مدل  SCORو مدیریت دانش مشتریان) ".کنفرانس بین
المللی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی  ،بهمن 1389

-8علیرضا شهرکی ،ع لیرضا مالشاهی ،حسین مالشاهی .بررسی اثرات بکارگیری مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری".
کنفرانس بین المللی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی  ،بهمن 1389
-9حسین مالشاهی .سیستم بهینه انتخاب کاال با استفاده از الگوهای تصمیم گیری فازی(رتبه دوم)  .نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز ،مبتکر
و نوآور بسیجی استان سیستان و بلوچستان ،بهمن 1389

 -6طرح های پژوهشی


همکاری در تدوین برنامه راهبردی مجتمع آموزش عالی بم



عضویت در کمیته صنعت و معدن تدوین سند اشتغال استان سیستان و بلوچستان



همکاری در تدوین طرح تاثیر شغلی بر قصد کارآفرینانه کارجویان شهرستان بم و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت شغلی جوانان



همکاری در تدوین استاندارد ملی گازهای گلخانه ای -مقدارسنجی و گزارش دهی انتشار گازهای گلخانه ای برای سازمان ها -راهنمای
استفاده از استاندارد  – 1395 ، 11265-1شماره استاندارد ( 21689عضو کمیسیون فنی)



همکاری در تدوین استاندارد ملی موتور دیزل -عملکرد روش آزمون وسایل دوده در روغن های روان کننده -بازده صافش اولیه،
 -1395شماره استاندارد ( 22111عضو کمیسیون فنی)



همکاری در تدوین استاندارد ملی سامانه آتش خاموش کن گازی-خصوصیات فیزیکی و طراحی سامانه قسمت  :11خاموش کننده
 -1396 ،HFC236FAشماره استاندارد( 10104-11عضو کمیسیون فنی)



همکاری در تدوین استاندارد ملی سامانه آتش خاموش کن گازی -خصوصیات فیزیکی و طراحی سامانه قسمت  :12خاموش کننده
 -1396 ،IG1-01شماره استاندارد ( 10104-12عضو کمیسیون فنی)



همکاری در تدوین استاندارد ملی سامانه آتش خاموش کن گازی-خصوصیات فیزیکی و طراحی سامانه :1الزامات کلی -1397 ،شماره
استاندارد (10104-1عضو کمیسیون فنی)



همکاری در تدوین استاندارد ملی سامانه آتش خاموش کن گازی -خصوصیات فیزیکی و طراحی سامانه ،قسمت  :13خاموش کننده
 -1397 ،IG-100شماره استاندارد (10104-13عضو کمیسیون فنی)



همکاری در تدوین استاندارد ملی سامانه آتش خاموش کن گازی -خصوصیات فیزیکی و طراحی سامانه ،قسمت  :14خاموش کننده
 – 1397 ،IG-55شماره استاندارد (10104-14عضو کمیسیون فنی)



همکاری در تدوین استاندارد ملی سامانه آتش خاموش کن گازی -خصوصیات فیزیکی و طراحی سامانه ،قسمت  :15خاموش کننده
 -1397 ،IG-541شماره استاندارد (10104-15عضو کمیسیون فنی)

 -7افتخارات


کسب رتبه دوم در بخش مقاالت در نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز ،مبتکر و نوآور بسیجی استان سیستان و بلوچستان 1389



کسب رتبه دوم و فارغ التحصیل ممتاز در بین دانشجویان هم ورودی در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

-8سوابق تدریس
ردیف

نام دانشگاه یا موسسه

دروس تدریس شده

آموزشی و پژوهشی

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

تئوری احتماالت و کاربرد آن ،آمار مهندسی ،کنترل کیفیت آماری ،کنترل
1

مجتمع آموزش عالی بم

2

دانشگاه سیستان و بلوچستان

موجودی ،کنترل پروژه ،طرح ریزی واحدهای صنعتی،آشنایی با قلبلیت
اطمینان،ارزیابی کارو زمان ،روش تولید و برنامه ریزی حمل و نقل  ،سبیه

1393

تاکنون

سازی.

3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
زاهدان

روش های آماری ،طراحی سیستم های صنعتی ،برنامه ریزی سیستم های
تولیدی ،تئوری صف ،تصمیم گیری چند معیاره
اصول شبیه سازی ،کنترل پروژه

1390

1391

1392

1393

تحقیق در عملیات ،مدیریت کیفیت و بهره وری ،کنترل پروژه ،طرحریزی
4

دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

واحدهای صنعتی ،کاربرد امار در مهندسی صنایع ،بهره وری و جایگاه آن در

1392

1393

سازمان ،مدیریت تولید و نقشه کشی صنعتی

 -9سوابق اجرایی و مدیریتی


مدیر گروه رشته مهندسی صنایع 1399 -1395 ،



عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم – 1393 ،ادامه دارد



عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی مجتمع آموزش عالی بم137-1395



مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان مهندسی صنایع ورودر  1393مجتمع آموزش عالی بم



عضویت در کمیته اصالح الگوی مصرف مدیریت سبز مجتمع آموزش عالی بم 1397



استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی صنایع 1398-1397



تدوین آیین نامه ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم 1396 ،



تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه های مجتمع آموزش عالی بم(1396-1395تجهیز کارگاه مقاومت مصالح ،دینامیک ماشین،
آشپزخانه جهانگردی)



عضویت در کمیته علمی دومین جشنواره ایده های خالقانه با رویکرد کارآفرینی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان 24 ،اردیبهشت ماه 1397



عضویت در کمیته اجرایی سومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی ،مجتمع آموزش عالی بم17 ،اسفند ماه 1396



عضویت در کمیته علمی اولین جشنواره ایده های خالقانه با رویکرد کارآفرینی ،مجتمع آموزش عالی بم 23 ،آذر 1395



عضویت در کمیته اجرایی جشنواره ایده های خالقانه با رویکرد کارآفرینی ،مجتمع آموزش عالی بم 23 ،آذر 1395



عضویت در کمیته اجرایی دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران ،مجتمع آموزش عالی بم  ،شهریورماه 1394



کارشناس برنامه ریزی و کنترل موجودی شرکت پخش دارویی هجرت -1390خاتمه یافته

 -10دوره های آموزشی ،فرهنگی گذرانده شده


شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد و روند تدوین استانداردهای بین المللی  ، ISOاداره کل
استاندارد و تحقیقات صنعتی سیستان و بلوچستان 21،مرداد ماه  1392به مدت  6ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی الزامات و مستندسازی استاندارد  ، ISO 9001:2008دانشگاه سیستان و بلوچستان  25،و
 26ژانویه  2009به مدت  16ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با مهارت های کسب و کار  ،اداره کل کار و امور اجتماعی  ،آذر ماه  1388به مدت  72ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتریان ،دانشگاه سیستان وبلوچستان 26 ،اردیبهشت ماه  1390به مدت  2ساعت



گذراندن دوره آموزشی با موضوع رایانه کار نرم افزار پروژه ms-projectدرجه  ،2مرکز  ICTفنی و حرفه ای شهرستان زاهدان  ،آبان
ماه  1388به مدت  24ساعت



گذراندن دوره آموزشی با موضوع رایانه کار نرم افزار پروژه ms-projectدرجه  ،1مدانشگاه سیستان و بلوچستان  ،اردیبهشت ماه1390
به مدت  24ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان ،مجتمع آموزش عالی بم23 ،آذر ماه  1395به مدت
 2ساعت



شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی امام و انقالب اسالمی ،مجتمع آموزش عالی بم به مدت  16ساعت



شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اصول تعلیم و تربیت اسالمی ،مجتمع آموزش عالی بم به مدت  16ساعت



شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای سطح  ، 1مجتمع آموزش عالی بم به مدت  16ساعت



شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای سطح  ،2مجتمع آموزش عالی بم به مدت  16ساعت



شرکت در کارگاه هم اندیشی با موضوع مهدویت ،مجتمع آموزش عالی بم ،خرداد  1394به مدت  2ساعت



شرکت در کارگاه هم اندیشی با موضوع سبک زندگی اسالمی ،مجتمع آموزش عالی بم2 ،اسفندماه  1393به مدت  2ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع سیستم موثر آموزشی  ،ISO 10015مجتمع آموزش عالی بم ،دی ماه  1393به مدت  5ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع الزامات مستندسازی مدیریت کیفیت  ، ،ISO 9001مجتمع آموزش عالی بم ،دی ماه  1393به
مدت  7ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع بررسی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،مجتمع آموزش عالی
بم 11 ،بهمن ماه  1393به مدت  4ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع کارآفرینی و آشنایی با مراکز رشد ،مجتمع آموزش عالی بم ،اردیبهشت ماه  1395به مدت  2ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بیمه تامین اجتماعی ،مجتمع آموزش عالی بم 23 ،اسفند ماه  1395به
مدت  3ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع روش تدریس ،مجتمع آموزش عالی بم ،اسفند ماه  1396به مدت  6ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع پدافند غیر عامل ،مجتمع آموزش عالی بم ،اسفند ماه  1396به مدت  6ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با شیوه های مشاوره ،مجتمع آموزش عالی بم ،بهمن ماه  1396به مدت  8ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع تخلفات اداری ،مجتمع آموزش عالی بم ،اسفند ماه  1396به مدت  6ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت سبز با همکاری کارگروه تراز سبز دانشگاه شیراز ،مجتمع آموزش عالی بم ،اردیبهشت ماه
 1397به مدت  2ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع حقوق زن و مرد در خانواده ،مجتمع آموزش عالی بم ،اردیبهشت ماه  1397به مدت  2ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با مدل تلفیقی – تطبیقی دانشگاه سبز با همکاری کارگروه تراز سبز دانشگاه شیراز ،مجتمع
آموزش عالی بم ،اردیبهشت ماه  1397به مدت  2ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع روش تحقیق و شیوه نگارش مقاله علمی ،مجتمع آموزش عالی بم8 ،دی ماه  1397الی 11دی ماه
 1397به مدت  16ساعت



شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حجاب و عفاف ،مجتمع آموزش عالی بم به مدت 2
ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع بررسی وضعیت تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم ،مجتمع آموزش عالی بم ،مهر ماه  1397به مدت
 2ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع کارآفرینی ،شیراز 27 ،و  28بهمن ماه  1389به مدت  12ساعت



شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع تبیین قوانین و مقررات آموزشی و الگوهای تدریس ،دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان 9 ،آبان ماه 1392
مدت  6ساعت

 -10راهنمایی و سرپرستی پروژه


شیما بلوردی ،مکان یابی شبکه ای تسهبالت ارائه خدمات1394 ،



رفعت علومی ،انبارداری و مدیریت انبار1395 ،



محمدرضا آقارضایی ،بررسی و ضرورت ایجاد مدیریت ریسک در صنایع تولیدی ،مطالعه موردی کارخانه سیمان فیروز
آباد1395 ،



ایمان قاسم نژاد اشار ،بررسی برنامه ریزی احتیاجات مواد در صنایع گلدیران سیرجان1395 ،



ابوالفضل زارع استریجی ،گزینش بهینه تونل انجماد با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره1395 ،



مرضیه امیرکافی کنگی ،امکان سنجی و ارزیابی معدن مس میدوك شهرستان شهر بابک1395 ،



امید شجاعیان ،بررسی و جایگاه ارگونومی در کارخانه ایران خودرو فارس1395 ،



معصومه میدانی محب شراج ،تجزیه و تحلیل حاالت خرابی و کاربرد آن در صنایع1395 ،



شیما محیاپور ،ارزیابی عملکرد کارکنان صنایع مس سرچشمه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره1395 ،



محمدحسین فطرس ،تجزیه و تحلیل مساله انتخاب ناوگان هوایی به عنوان یک مساله تصمیم گیری1395،



احسان زارع ،انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز1395 ،



محمدرضا مهدی زاده کوهبنانی ،بررسی و جایگاه پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در صنایع خدماتی،مطالعه موردی
دفتر مرکزی بیمه ایران نمایندگی کرمان1395،



پریوش جعفری ،اولویت بندی برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی براساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی1395،



مهشید رضایی ،مدیریت ریسک فرآیند در شرکت شیرپگاه فارس1395،



زینب پور محمدی زاده جرجافکی ،مکانیابی ایستگاههای اتوبوس شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند
معیاره 1395 ،



عالیه توکلی اسفیچی ،تحلیل سیستمی ریسک و قابلیت اطمینان در سیستم نگهداری و تعمیرات1395،



مرتضی غفاری ،بررسی سیستم ارتباط و مدیریت مشتری در شرکت امداد خودرو و ارایه پیشنهاد برای بهبود خدمات،
1395



ساناز خراسانی نژاد ،مکان یابی جایگاه های سوخت با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) 1396 ،( AHP



کامران خوش جوان ،تاثیربرند در سودآوری شرکت(مورد پژوهی شرکت اپل)1396 ،



مهدی قربانیان ،ترکیب مکان یابی و مسیریابی در طراحی شبکه های زنجیره تامین سبز1396 ،



زهرا مهرابی ،مکان یابی و رتبه بندی امکانات رفاهی شهرستان بم با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره1396،



محمد رضا شهریاری سرحدیHSE ،در خودروسازی (مطالعه موردی کرمان موتور بم( 1396 ،



رویا اله دادی واصل آبادی ،مدیریت اسالمی شاخه استراتژیک1396 ،



فاطمه زمانی کوه پنجی ،مدلسازی و حل مساله تعیین اندازه ناوگان با استفاده از مسیریابی وسایل نقلیه1396 ،



محمد رضا کالنترزاده ،مدل کسب و کار فریمیوم1396 ،



مینا توکلی زاده ،ارائه مدلی برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود با در نظر گرفتن پنجره زمانی تحویل
به مشتریان1397 ،



حسین دری جانی ،مدلسازی و حل مسئله حمل و نقل سه بعدی با هزینه ثابت در لجستیک معکوس1397 ،



کیانوش زحمت کش ،بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ردپای اکولوژیکی1397 ،



سیدعلی هوشمند میرحسینی ،اولویت بندی تخصیص بودجه به پروژههای تقاطع غیرهمسطح درحال احداث شهرستان
کرمان با روش های تصمیم گیری چند معیاره1397 ،



حدیثه صادقی ،مدیریت ارتباط با مشتریان در بیمارستان پاستور بم1397 ،



سجاد نادرپورکوهی ،سیستم کنترل موجودی در انبار شرکت سنگ آهن1397 ،

 آشنایی با نرم افزار-11
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