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 :یسوابق تحصیل -2

 تاريخ پايان تاريخ شروع دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی رديف

 ۲۲/0۶/139۴ 01/07/1390 دانشگاه تربیت مدرس صنایع -مهندسی صنایع دکتری ۱

 30/07/138۶ 01/07/138۴ دانشگاه تهران صنایع -مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 2

 30/0۶/138۴ 01/07/1380 دانشگاه صنعتی اصفهان تکنولوژی صنعتی -صنایعمهندسی  کارشناسی 3

 

 

 زمینه های تخصصی و تحقیقاتی:  -3

 هوش مصنوعی و سیستم های خبره 

 بهینه سازی ترکیبی و الگوریتم های متاهیوریستیک 

 ریزی حرکت روبات روباتیک و برنامه 

  اتوماسیون صنعتی، طراحی و( تولید به کمک کامپیوترCAD-CAM) 

 زمانبندی و توالی عملیات 

 تحقیق در عملیات 
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 :شده عناوين و افتخارات کسب -۴

 در مقطع تحصیلی دکتری دانشگاه تربیت مدرس رتبه اول رشته مهندسی صنایعاحراز . 1

  1390ه ها سال سراسری دانشگادکتری در کنکور  کشوری سوماحراز رتبه  . ۲

 تعداد درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی. عضو اس3

اجتماعی از طریق  -های اقتصادی . پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان رشته مهندسی صنایع/ سیستم۴

 سهمیه شاگردان ممتاز 

 (19.7ارزشیابی پایان نامه دکتری با درجه عالی )نمره . ۵

 (19.۵ارشناسی ارشد با درجه عالی )نمره ارزشیابی پایان نامه ک .۶

 . دانش آموز نمونه شهرستان در مقطع تحصیلی دیپلم7

 . رتبه اول در مقطع تحصیلی پیش دانشگاهی8

 

 :ها پايان نامه -۵

 استاد مشاور استاد راهنما عنوان پايان نامه/رساله

 سازی احداث شرکت کیک و کلوچه ریزی و شبیه طرحپروژه کارشناسی: 

نوک  شاهنده علیقای دکتر آ

 (استاد تمام رتبه علمی:)آبادی 
- 

های موازی نامرتبط  حل مساله زمانبندی ماشین :کارشناسی ارشد نامه پايان

وزنی و کل دیرکرد وزنی بااستفاده از الگوریتم  بااهداف کل زودکرد

 جستجوی پراکنده چندهدفه

 رضا توکلی مقدم دکترآقای 

 (امتم استاد رتبه علمی:) 

 فریبرز جوالی دکترآقای 

 (تمام استاد رتبه علمی:)

 ریزی مونتاژ قطعات صلب و تغییرشکل پذیر برنامهرساله دکتری: 
 دکتر الیپس مسیحیآقای 

 یار(دانش رتبه علمی:) 

کمال  عیسی نخعی دکترآقای 

 -(تمام استاد رتبه علمی:) آبادی

 سبزوار مرادی منوچهردکتر آقای 

 یار(دانش رتبه علمی:) 

 



 :مقاالت و انتشارات علمی -۶

 ژورنال/کنفرانسعنوان  عنوان مقاله رديف

1 Ghandi, S. & Masehian, E. 2015. Assembly Sequence 

Planning of Rigid and Flexible Parts. Journal of 

Manufacturing Systems, 36, 128-146. 

Journal of Manufacturing 

Systems   

۲ 
Ghandi, S. & Masehian, E. 2015. A breakout local search 

(BLS) method for solving the assembly sequence 

planning problem. Engineering Applications of 

Artificial Intelligence, 39, 245-266. 

Engineering Applications of 

Artificial Intelligence (EAAI) 

3 
Ghandi, S. & Masehian, E. 2015. Review and Taxonomies 

of Assembly and Disassembly Path Planning 

Problems and Approches. Computer-Aided Design, 

67-68, 58-86. 

Computer-Aided Design (CAD) 

۴ 
حل مساله زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط بااهداف کل زودکرد وزنی “مقاله 

 ”رکرد وزنی بااستفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چندهدفهو کل دی

 (۴۲)  نشریه فنی دانشگاه تهران

۵ “A memetic algorithm for the resource-constrained project 

scheduling problem” 

 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ”هزینه -موازنه زمان سازی ریزی آرمانی فازی برای بهینه یک روش برنامه“ ۶

 

 :اشتغالسوابق  -۷

 تاريخ پايان تاريخ شروع مسئولیت پست سازمانی واحد سازمانی نام محل کار

 31/03/1389 ۲1/11/138۶ مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه معاونت برنامه ریزی شرکت کاالی الکتریک

 

 :افزاری های نرم توانايی ومهارت ها  -۸

 - :تسلط بر زبان های برنامه نويسی شامل 

o Programming Language C 

o  Matlab (Expert) 

 - :نرم افزارهای مديريت پروژه شامل 

o MSProject 

o P3E Primavera 

 



 -  شامل: بهینه سازینرم افزارهای 

o Lindo 

o Lingo 

 - :نرم افزارهای شبیه ساز اجسام صلب و منعطف شامل 

o Abaqus 

o SolidWorks 

o CATIA 

 - :نرم افزارهای شبیه ساز روبات های متحرک شامل 

o Webots 


