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- A Framework for E-government planning and Implementation, Electronic
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 مهندسی مجدد سيستم ملی پژوهش و نوآوری سالمت ايران مبتنی بر روشهای ابتکاری، پارادايم های تئوريک تبيين کننده شکل گيری ارتباطات بين سازمانی ،دانش مديريت7404 ، تجزيه و تحليل کار ايی يک سيستم توليدی به کمک مدل های شبيه سازی ،مجله علمی-پژوهشی مدرس7404 ، بکارگيری و مقايسه روشهای  AHP, TOPSIS, ELECTREدر انتقال تکنولوژی توليد تران سفورماتورهایخشک رزينی ،مقاله مجله مديريت صنعتی ،شماره 7401 ،38- 47 ،7
 ارائه يک روش برای شبيه سازی ارتباطات بين سازمانی دستگاه های دولت ،مجله علمی-پژوهشی دانشور ،شماره ،77(71- 44تير )7403
 مستند سازی گسترده فرايندها در بخش دولت ،مجله علمی -پژوهشی دانشور ،شماره (71- 48 ، 0دی )7404 An adaptive approach for implementing e-Government in Iran, Journal of government
Information, Volume 30, Issue 5-6, 539-790, 2004
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 تبيين قابليت های تحقيق در عمليات در مديريت محيط زيست ،مجله علمی-پژوهشی محيط شناسی7403 ، اشکال ارتباطات بين سازمانی ،مديريت و توسعه ،70 ،صفحات 41- 11

"Application of Network Theory and AHP in Urban Transportation to Minimize
Earthquake Damages"(with Mohammad Modarres), Journal of the Operational Research
Society, 53, 1308-1316, 2002.
 “Performance Analysis of the Automatic Lookahead Generation by Control Flow Graph:
Some Experiments”(With M. Pidd), Simulation Practice and Theory, 8, 511-527, 2001.
 "Simulation for Business Process Re-engineering: Case Study of A Database
Management System", Journal of Operational Research Society, 52(12), 1327-1337,
2001.
 "Parallel Simulation for Business Process Re-Engineering", International Journal of
Computer research: special issue in parallel processing, 10(4), 139-154, 2001.
 شبيه سازی بودجه در فرايند توليد اطالعات ،اطالع رسانی1( ،و7411 ،73)7 پياده سازی موفقيت آميز روشهای تضمين کيفيت در مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران ،اطالع رس انی ،71)7( ،صفحات7414 ،41- 18
 تجزيه و تحليل فرايند توليد پايگاه های داده ،اطالع رسانی ،71)7( ،صفحات 7414 ،40-17پايان نامه های راهنمايی شده:
در حال جريان :شناسايی عوامل موثر بر بين المللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط ) (SMEدر صنعت

( ICTکارشناسی ارشد  -راهنما)



در حال جريان :داليل موفقيت و شکست پروژه های مهندسی مجدد فرايندهای سازمانی (دکترا  -مشاور)
 : 7404اراِيه مدلی برای مهندسی مجدد فرايندها :مطالعه موردی طرحهای توسعه مرغ مادر گوشتی

(کارشناسی ارشد راهنما)
 : 7404ارائه مدل معماری زنجيره تامين محصوالت کشاورزی بر پايه زير ساخت  ICTروستايی (کارشناسی

ارشد -راهنما)

راهنما)

 :7404مستند سازی تجارب و استخراج دانش اجرای پروژه های مهندسی مجدد فرايندها (کارشناسی ارشد

 :7401معماری راهکارهای بهبود اجرای پروژه های پتروشيمی (کارشناسی ارشد  -مشاور)


2006: Soft System Methodology (SSM) in content development of online
Industry-university Collaboration, University of London External Program.

2006: Sustainable IT Ethics, University of London External Program.

Verification and Validation of a Discrete Event Simulation Model,
University of London External Program.

The Adoption of E-Government Innovation, University of London External
Program.
 :7401شبيه سازی فرايندهای بين سازمانی در دولت الکترونيکی (دکترا مشاور)




 :7401بسط مدل توسعه اطالعاتی  UNDPبرای شهر الکترونيک تهران (کارشناسی ارشد
 :7403مهندسی مجدد فرايندهای شرکتهای مخابراتی (کارشناسی ارشد راهنما)
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مشاور)




 :7403شبيه سازی زنجيره عرضه محصوالت کشاورزی (کارشناسی ارشد راهنما)
 :7404بکارگيری روشهای  BBدر شرکتهای دولتی (کارشناسی ارشد راهنما)




 :7404مستند سازی گسترده فرايندها در د ولت الکترونيکی (کارشناسی ارشد راهنما)
: 7404بررسی تکنيکهای مختلف الگوريتم  Simulated annealingدر بهينه سازی شبيه سازی مساله

تعيين محل و اندازه انبارهای ميانگير در خطوط توليد (کارشناسی ارشد راهنما)
 :7404تجزيه و تحليل کارايی سيستم توليدی به کمک مدلهای ش بيه سازی (کارشناسی ارشد

 : 7401چالشهای مديريتی در پياده سازی دولت الکترونيکی (کارشناسی ارشد راهنما)



 :7401ارزيابی آمادگی دولت الکترونيکی (کارشناسی ارشد

مشاور)

مشاور)

داوری پايان نامه ها:
 :7404 شناسايی و ارزيابی عوامل موثر بر کاهش زمان انتظار ادراکی مشتريان در شرکت خدمات بيمه ايران،
دانشگاه الزهرا



 :7404ارائه مدل بلوغ الکترونيکی برای صنعت بيمه کشور ،دانشگاه تهران
 : 7401ارئه الگويی برای تقسيم بازار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ،دانشگاه تهران

 :7401 ارائه مدل اندازه گيری آمادگی الکترونيکی برای پذيرش تجارت الکترونيک در صنعت پتروشيمی ايران،
دانشگاه الزهرا.
 :7401 بررسی عوامل موثر در خريد اينترنتی ،دانشگاه الزهرا.
 : 7403 مهندسی مجدد فرايندهای معاونت نظارت بر توزيع برق منطقه ای تهران با توجه به استراتژی خصوصی
سازی ،موسسه تحقيقات و آموزش مديريت ،وزارت نيرو ،زمستان
 : 7403 الگوی توسعه معماری امنيت اطالعات در سازمان ،دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه علم و صنعت
 : 7403 ارايه مدل ارزيابی الکترونيکی سازمان های دولتی ايران (مطالعه موردی شرکت ارتباطات سيار)،
دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه علم و صنعت،




 :7403تاخيرات پروژه ه ای پتروشيمی ،دانشکده فنی دانشگاه تربيت مدرس
 :7401الگوريتم های برش ،دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه شريف
 : 7401مدلسازی و ارزيابی مهندسی مجدد فرايند کسب و کار در مديريت فرايند خريد توسط شبيه سازی،

دانشکده صنايع دانشگاه تهران
 :7401 امکانسنجی استقرار  EDIدر صنعت بيمه ايران ،دانشگاه الزهرا
 : 7401 سيستم خبره تشخيص و درمان بيماريهای پوست توسط پزشک خانواده ،دانشکده مهندسی صنايع
دانشگاه تربيت مدرس
داوری مجالت:
پژوهشنامه بازرگانی

وزارت بازرگانی

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
مدرس :علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس
دانش مديريت دانشگاه تهران
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