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 اطلاعات عمومی

 

 هادی شیرویه زادنام و نام خانوادگی: 

 4531سال تولد: 

 

    35412222355   تلفن:

 32454435520  همراه:

 35442254531 فاکس: 

 .گروه مهندسی صنایعفنی و مهندسی، دانشکده نشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دااصفهان، نجف آباد، آدرس: 

 

E-mail:       Hadi.Shirouyehzad@gmail.com 

                    Shirouyehzad@pin.iaun.ac.ir 

Website:     www.shirouyehzad.ir 

 

 اطلاعات تحصیلی

 

 مهندسی صنایع –دکتری تخصصی مهندسی صنایع 

  0931-0931دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 

 فهانهای اصدر تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی کیفیت خدمات هتلتبه بندی : تحلیل حساسیت رعنوان رساله

 

 مهندسی صنایع –کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

 0911-0931دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 

ولات بندی محصطراحی سلول های تولیدی با استفاده از ضریب مشابهت سلولی و کاربرد آن در گروه پایان نامه: عنوان

 و ماشین آلات شرکت رسول ماشین

 

 تولید صنعتی –کارشناسی مهندسی  صنایع 

 0919-0911دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 
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 سوابق شغلی

 

 4500 -4554                                    شرکت رسول ماشین

   SQAدبیر کمیته مدیر برنامه ریزی و تکنولوژی، دبیر کمیته پیشنهادات، 

  4553-4554                                 شرکت برقگیر پارس

 مدیر سیستم های اطلاعاتی 

 4553-4552                   شرکت عطر دانش میهن 

 مدیر عامل 

 4553-4552                   شرکت فولاد تکنیک    

  ها ، کارشناس تضمین کیفیت ها و روش مدیر گروه سیستم

 4551-4553                                     تدبیر اسپاداناشرکت ایده 

  رئیس هیئت مدیره

 4553-4550                     سازمان مدیریت صنعتی

 مدیر علمی رشته مدیریت کیفیت

 4555-4552                               خانه صنعت و معدن ایران

 مدیر علمی رشته مدیریت اجرایی

 4524-4522                      گروه صنعتی همگام    

 نماینده مدیریت در مهندسی صنایع 

 4523-تاکنون                                                                                                                   نورشرکت گل

    مهندسی صنایع                                                                                     معاون      

 وری                                                                                          مدیر بهبود بهره     

                                                                       رئیس کمیته پیشنهادات                    

                                                                                                5Sرئیس کمیته      

 4553-تا کنون                                        دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد    

 0931-تا کنون                    عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع 

 0931                   عضو کمیته ثبت نام

 0931-0931                  مدیر گروه مهندسی صنایع

 0933-0931                 معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی

  0931-0930                                                              تکمیلی مهندسی صنایعمدیر گروه تحصیلات 
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 سوابق مشاوره

 

  0931               )سیستم های کیفیت( شرکت بهینه انطباق

 0931                )طراحی کارخانه( شرکت داراکار

 0931                          )تجزیه و تحلیل سیستم ها( شرکت تابان تراش

 0931-0933                )تجزیه و تحلیل سیستم ها( شرکت پدیده آوران

 0931-0933                           )تجزیه و تحلیل سیستم ها( شرکت دو شیب اسپادانا

 0930-0931                             )طرح و برنامه(شرکت همگام خودرو آسیا 

  0931ها(                                        )تحلیل سیستم ایران خودرو( 1131)نمایندگی  تاج سریر پارسیان شرکت

 0931-تاکنون                                                         ستراتژیک(                ریزی ا)برنامه نورشرکت گل

 0931-تاکنون                  وری(                                      )بهبود بهره شرکت توزیع برق استان اصفهان

 سوابق تدریس

 

 0913                                        سازمان فنی و حرفه ای

  0930 -تاکنون                سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

 0933-0933                   خانه صنعت و معدن ایران 

 0939-0931                   دانشگاه آزاد واحد دهاقان

 0931 –تاکنون                 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 0933 – 0939                     دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان                                               

 0930 –0931                            و معادن ایران )اصفهان(دانشگاه صنایع 

  برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت در سازمان ها و واحدهای صنعتی

 

 زمینه های تخصصی

 

 تحقیق در عملیات

 مدیریت تولید وعملیات

 مدیریت کیفیت و بهره وری

 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه

 تحلیل پوششی داده ها
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 لیست دروس تدریس شده

 

 کارشناسی

 تحقیق در عملیات -

 مدیریت تولید  -

 مدیریت کیفیت و بهره وری -

 مدیریت و کنترل پروژه -

 طرح ریزی واحد های صنعتی -

 کاربرد کامپیوتر -

 برنامه ریزی تولید -

 برنامه ریزی سیستم های  -

 نگهداری و تعمیرات

 تحلیل سیستم ها -

 سیستم های اطلاعات مدیریت -

 ارزیابی کار و زمان -

 نقشه کشی صنعتی -

 کنترل کیفیت آماری -

)کارشناسی ارشد/دکتری تخصصی( تحصیلات تکمیلی  

 برنامه ریزی تولید پیشرفته -

 پیشرفته برنامه ریزی خطی -

 مدیریت کیفیت و بهره وری -

 پیشرفته مدیریت عملیات -

 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه -

 تحلیل پوششی داده ها -

 روش های کمی در مدیریت -

 ات مدیریتعسیستم های اطلا -

 مدیریت کیفیت فراگیر -

 مهندسی کیفیت -

 روش تحقیق -

 تحقیق در عملیات پیشرفته -

 مدیریت طرح های توسعه -

 های صنعتیطراحی سیستم -

 وریتجزیه و تحلیل و بهبود بهره -

 زنجیره تامین -

 

     

 فعالیت های پژوهشی

 

Editor in-Chief International Journal of Applied Research on Industrial Engineering 

(IJARIE) 

Editorial board of International Journal of Research in Industrial Engineering (IJRIE) 

Advisory board of International Journal of Applied research and technology (IJART) 

Advisory board of Asian International Journal of pest management (AIJPM) 

Advisory board of International Journal of Applied Science and technology (IJAST) 

 تاکنون 0933عضو انجمن تحقیق در عملیات ایران از سال 

 تاکنون 0933عضو انجمن سیستم های فازی ایران از سال 

 تا کنون 0931عضو انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 
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 ادامه - فعالیت های پژوهشی

 

 نجف آباد، حدآزاد اسلامی وا شگاهدانعضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها 

 0930سال   اصفهان، ایران

 0931سال  عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، تنکابن، ایران

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدارعلمی عضو کمیته 

 0931سال  اصفهان، ایران

ه علمی دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دبیر کمیت

 0931سال  اصفهان، ایران

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار عضو کمیته علمی دومین

 0939اصفهان، ایران سال 

 0939تحلیل پوششی داده ها، لاهیجان، ایران سال عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی 

 0939ارزش و مدیریت هزینه، دانشگاه تهران، تهران، ایران سال ملی مهندسی  کنفرانساولین عضو کمیته علمی 

 ارزش و مدیریت هزینه، دانشگاه تهران، ملی مهندسی  عضو کمیته علمی دومین کنفرانس

 0931تهران، ایران سال 

 

 به چاپ رسیدهکتاب ها و مقالات 

 

 لیست کتاب ها

 

 (، هام، هیتومی و یوشیدا، 0931تکنولوژی گروهی و کاربرد آن در مدیریت تولید ) -

 .، رضا دبستانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادزادهادی شیرویه ترجمه: 

 (، نانوا سینگ و دیواکار راجامانی، 0931سیستم های تولید سلولی، طراحی، برنامه ریزی و کنترل ) -

، میر بهادر قلی آریانژاد، رضا دبستانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شیرویه زادترجمه: 

 .علوم و تحقیقات تهران

 ، هادی شیرویه زاد(، نوشته: 0931مباحثی در تصمیم گیری با معیار های چند گانه ) -

 .، چاپ دوممحمد مهدی توکلی، انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین

 

یست مقالاتل  

 

 .ملی و بین المللیی معتبر هاکنفرانس و جلاتم در ه علمیمقال 911از بیش  یارائه

 سیویلیکادسترسی به لینک                            rGoogle Scholaدسترسی به لینک 


