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 از تا مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل

 دیپلم  فیزیک -ریاضی   ---  1376  1380  عالمه طباطبایی نمونه دولتی دبیرستان  شهرکرد  18
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  اخذشدهعلمی موفقیت های-3
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  1384  دانشگاه صنعتی اصفهان  کارشناسی رشته مهندسی صنایع در بین فارغ التحصیالن "رتبه اول"کسب 
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  پژوهشیسوابق -4
  .1386و  1385پرداز اصفهان، سال  به همراه شرکت پیام "امکان سنجی صنعت افتا به عنوان یک صنعت پیشتاز "همکاري در پروژه ملی -1
وزارت ارتباطـات و فنـاوري     ،"اي در دانشـگاه صـنعتی اصـفهان     هـاي رایانـه   تهیه طرح تجاري آزمایشـگاه و مرکـز تخصصـی آپـا در زمینـه اخـتالالت امنیتـی مـرتبط بـا شـبکه          "همکاري در پروژه  -2

 .1387و  1386 هاي سال اطالعات،

 1387و  1386 هاي ، مجتمع فوالد مبارکه، سال"2در ناحیه نورد سرد  SPCارائه راهکارهاي الزم جهت پیاده سازي "همکاري در پروژه  -3

  .1386، شهرك صنعتی اشترجان، سال "کاران شرکت قطعههاي کیفیت در  محاسبه، تجزیه و تحلیل، و بهبود هزینه"همکاري در پروژه  -4
جشـنواره   طـرح برگزیـده ششـمین   "، هـاي بیوتکنولوژیـک   تولید آنزیم سرین پروتئاز قلیایی مورد مصرف در صنایع شوینده با استفاده از تکنیک طرح تجاري کسب و کار یهته "همکاري در پروژه  -5

 .1389شیخ بهایی، ملی فن آفرینی 

 1390تا 1388 هاي سالشهرداري اصفهان، ،"اصفهان نظام جامع آماري شهرداريطراحی "همکاري در پروژه  -6

  1390و  1389 مجتمع فوالد مبارکه، "طراحی سیستم حمل و نقل داخلی مجتمع فوالد مبارکه"همکاري در پروژه  -7
  .1390 مجتمع فوالد مبارکه،، هاي سنجش مهارت کارکنان قرارداد مستقیم شرکت فوالد مبارکه اصفهان تحلیل داده"همکاري در پروژه  -8
  1391و  1390، گروه صنعتی انتخاب، به همراه خانه ریاضیات اصفهان"محور گروه صنعتی انتخاب تهیه پلن سود "مجري پروژه  -9

مجتمـع  ، "نهـاي پیشـی   درجهبه همراه بررسی اثربخشی اقـدامات صـورت گرفتـه در دوره    360بررسی سبک رهبري مدیران شرکت فوالد مبارکه اصفهان با استفاده از بازخورد  "همکاري در پروژه  -10
  .1391 مبارکه،فوالد 

  .1391 مجتمع فوالد مبارکه،، )1387-1391هاي آن در شرکت فوالد مبارکه(دوره پنج ساله  تغییرات بازده مدیریت سرمایه انسانی و محرك "همکاري در پروژه  -11
 .1391 مجتمع فوالد مبارکه،، "1391سال هاي دنیسون و هاریسون در  شرکت فوالد مبارکه اصفهان براساس نظریه بررسی فرهنگ سازمانی "همکاري در پروژه  -12

  1393و  1392، مجتمع فوالد مبارکه، "کاوي و ارائه راهکارهاي عملی جهت برطرف شدن آن هاي نورد سرد با رویکرد داده بررسی عیب چسبندگی ورق"در پروژه  مجري -13
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  اجرایی سوابق-5
 .1384به همراه شرکت اینوتکس اصفهان، سال  "امتیازي متوازن در پارك شیخ بهایی شهرك علمی تحقیقاتی اصفهانطراحی و مشاوره در پیاده سازي کارت "همکاري در پروژه  -1

 .1384، سال "امکان سنجی نرم افزار مدیریت دانش در شرکت اینوتکس اصفهان "همکاري در پروژه -2

 .1387و  1386 هاي سال  هاي شهرداري اصفهان، مشاور مدیریت امورسازمان -3

 .1388، "مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان پارکهاي و فضاي سبز شهرداري اصفهان"همکاري در پروژه  -4

  .  1389مهرماه  15و  14، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، "المللی مهندسی صنایع امور اجرایی هفتمین کنفرانس بین"همکاري در  -5
  . 1390، به همراه دانشگاه صنعتی اصفهان، "استخدام شرکت فوالد مبارکهگزینش متقاضیان رشته مدیریت در برنامه "همکاري در  -6
  .1391، به همراه دانشگاه صنعتی اصفهان، "گزینش متقاضیان رشته مدیریت مالی در برنامه استخدام شرکت فوالد مبارکه"همکاري در  -7
  . 1391، به همراه دانشگاه صنعتی اصفهان، "ارك کارکنان شرکت فوالد مبارکههاي مدیریت در برنامه ارتقاء مد ارزشیابی مدارك متقاضیان رشته"همکاري در  -8
  .1392و  1391هاي مهندسی و علم مواد، اصفهان،  اتحادیه انجمن ،"هاي مهندسی و علم مواد سازي مدیریت کیفیت جامع در اتحادیه انجمن پیاده"همکاري در پروژه  -9

  .1393پردازان حامی،  به همراه شرکت داده "افزار ت تولید نرمایران جه هاي نسوز فرآورده تولید کارخانهطراحی سیستم کنترل فرآیند "مجري پروژه  -10
    .1393، "برنامه ریزي استراتژیک دانشگاه صنعتی اصفهان"همکاري در پروژه  -11
  .(ادامه دارد)1393، "برنامه ریزي استراتژیک دانشگاه اصفهان"همکاري در پروژه  -12
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  مقاالت -6
  مقاالت کنفرانسی - 6-1
ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه ، "بررسی چالش هاي فراروي سیستم هاي مدیریت دانایی در واحدهاي تحقیق و توسعه سازمان ها"، ت. رضوانب. ارباب شیرانی،  ا. شهالیی مقدم،  -1

  1386، صنایع و معادن
پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و ، "ررسی و مطالعه پیاده سازي و به کارگیري مدیریت دانش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهانب"خ. جهانیان، ك. اصغري،  ،ت.رضوان -2

  1384، معادن
لیل محیطی با استفاده از روش تح بندي احداث معابر پیشنهادي طرح تفضیلی اصفهان براساس معیارهاي ترافیکی و زیست  اولویت"ق. افتخاري، میثم اکبرزاده،  ،ت.رضوانه. کریمی دهنوي،  -3

  1388،  هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، "سلسله مراتبی
تهران، آذر ماه  -، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت"شبیه سازي سازمان متکی بر کارت امتیازي سازمان براي بررسی سناریوهاي مختلف"م. راستی برزکی، ب. ارباب شیرانی،  ،ت.رضوان -4

1385. 
تهران، اردیبهشت  -، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه"براي ارزیابی و انتخاب پیمانکاران 1یک رویکرد فازي بر اساس مفهوم الکتره "مقدم، ر. حجازي، ا. شهالیی ،  ت.رضوان -5

1386. 

پنجمین کنفرانس بین المللی  "در نظر گرفتن ارزش زمانی پول یک مدل ترکیبی براي تولید و تخصیص بهینه محصوالت بر روي تسهیالت موجود با"، ت. رضوانق. مصلحی، د. شیشه بري،  -6
 .1386مهندسی صنایع، تهران، تیرماه 

تهران،  ، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،"هاي اعتباري بانکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک اعتبار سنجی مشتریان کارت"، ت. رضوانا. شهالیی مقدم، ع. شالباف زاده، ط. احمدي،  -7
  .1387بهمن و اسفند ماه 

، یازدهمین کنفرانس "هاي نیوبیز براي  اعتبارسنجی بندي هیبریدي با استفاده الگوریتم ژنتیک و شبکه توسعه یک مدل دسته"، ع. زینل همدانی، ا. شهالیی مقدم، ت. رضوانع. شالباف زاده،  -8
  .1391اسفند  -ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران  هاي هوشمند سیستم
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  کتاب  - 6-2

  .1387، چاپ اول آذرماه "کتاب کارت امتیازي متوازن در تئوري و عمل"تألیف ، ت. رضوانا. شهالیی مقدم،  -1

  مقاالت علمی و پژوهشی - 6-3

1- S. R. Hejazi, A. Arkan,T. Rezvan, "Coordination mechanism for tow-level supply chain with one manufacturer and one buyer under credit period", 
International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4 (2009) No. 1, pp. 39-48. 

2- T. Rezvan,"Enhancing agent’s learning and decision making in minority game with neural networks", World Journal of Modelling Simulation 
(WJMS), Vol. 6 (2010) No. 1, pp. 63-71. 

3- A. Arkan, T. Rezvan, S. R. Hejazi, "Supply Chain Coordination for Minimization of Total Cost with Credit Period Approach", International Journal of 
Operational Research (IJOR), Vol. 10 (2011) No. 3, pp. 290-306. 

4- A. ZinalHamadani, A. Shalbafzadeh, T. Rezvan, A. ShahlayiMoghadam ,“An integrated Genetic-based model of Naïve Bayes Networks for Credit 
Scoring”,  International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA),  Vol. 4, (2013) No. 1, pp. 85-103. 

5- A. ZinalHamadani, M. AboueiArdakan, T. Rezvan, M.M. Honarmandian, “Location-allocation problem for intra-transportation system in a big 
company by using meta-heuristic algorithm”, Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 47, (2013) No. 4, pp. 309-317. 

6- M.T. Rezvan A. ZinalHamadani, B. Saffari, A. Shalbafzadeh, “A combined data mining approach using rough set theory and case-based reasoning in 
medical datasets”, Decision Science Letters, Vol. 3, (2014), pp. 285-294. 
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 ISIمقاالت  - 6-4

1- H. KarimiDehnavi,M.T. Rezvan, A. Shirmohammadli, D. Vallée, “A solution for urban road selection and construction problem using simulation and 
goal  programming - Case study of the City of Isfahan “,Transport Policy, Vol. 29 (2013) , pp. 46-53 . 

2- M. Khashei, M.T. Rezvan, A. ZinalHamadani, M. Bijari, “A bi-level neural-based fuzzy classification approach for credit scoring problems”, 
Complexity, Vol. 18, No.6, (2013),pp. 46-57. 

3- M.T. Rezvan A. ZinalHamadani, A. Shalbafzadeh, “Case-based reasoning for classification in the mixed data sets employing the compound distance 
methods”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 6, (2013), pp. 2001-2009. 

4- M. AboueiArdakan, Ali Hakimian, M.T. Rezvan, “A branch-and-bound algorithm for minimizing the number of tardy jobs in a two-machine flow shop 
problem with release dates”, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 27, No. 6 (2014), pp. 519-528. 

5- M.T. Rezvan A. ZinalHamadani,S. R. Hejazi, “An exact feature selection algorithm based on rough set theory”, Complexity, Vol. 20, No.5, (2015) pp. 
50-62. 

 
 
 

  تجارب آموزشی-7
  ترم و سال تحصیلی  سمت  تعداد ترم تحصیلی ارائهمحل  درسعنوان 

  90-91، اول 89-90اول و دوم   مدرس  3  دانشگاه صنعتی اصفهان  یابی اصول حسابداري و هزینه
  93-94، اول 90-91، دوم 90-89دوم   مدرس  3  دانشگاه اصفهان  هاي فناوري اطالعات مدیریت و کنترل پروژه

  93-94، اول 93-92، اول 91-92، اول 90-91اول   مدرس  4  دانشگاه اصفهان  1تحقیق در عملیات 
  86-87دوم   مدرس  1  دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  2تحقیق در عملیات 

  -  آموزشیدستیار   ترم 5هر یک   دانشگاه صنعتی اصفهان  2و 1تحقیق در عملیات 
  88-89دوم   دستیار آموزشی  1  دانشگاه صنعتی اصفهان  برنامه ریزي ریاضی ( کارشناسی ارشد)

 


