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 07063226308: محل کار تلفن
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 (2833-2831)دکترا 

 مدیریت تولید و عملیات :رشته تحصیلی

 عالمه طباطبائی، تهران ، ایراندانشگاه  :دانشگاه

 0677 :سال فارغ التحصیلی

 

 (2831-2831)کارشناسی ارشد 

 گرایش تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی: رشته تحصیلی

 دانشگاه تهران، ایران :دانشگاه

 0672 :سال فارغ التحصیلی

 

 تحصیالت

mailto:Rahmani.mgt@Gmail.com


2 | P a g e  
 

 :دوره های دانشگاهی. آ

 (تحقیق در عملیات)پژوهش عملیاتی 

 دانشگاه بوعلی سینا - دانشگاه ارشاد دماوند - دانشگاه عالمه طباطبائی - دانشگاه تهران

 مدیریت تولید 

 دانشگاه بوعلی سینا - دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه ارشاد دماوند - دانشگاه تهران

 کنترل پروژه

 دانشگاه تهران

 (روابط صنعتی) روابط کار

  تهراندانشگاه 

 بررسی اقتصادی طرح های صنعتی 

 دانشگاه بوعلی سینا - دانشگاه تهران

 در مدیریت آن کاربرد و ریاضیات

 دانشگاه بوعلی سینا -دانشگاه تهران 

 و کاربرد آن در مدیریتآمار 

 دانشگاه بوعلی سینا – دانشگاه تهران

  روش تحقیق

 دانشگاه بوعلی سینا – دانشگاه ارشاد دماوند

  آماری تحلیل

 دانشگاه بوعلی سینا – دانشگاه تهران

  روش های کمی در تصمیم گیری مدیران

 دانشگاه تهران

 

 تجربۀ تدریس
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 کاربرد تئوری تصمیم

 پردیس البرز دانشگاه تهران

 برنامه ریزی غیر خطی

 دانشگاه تهران

 مدیریت طرح های توسعه

 بوعلی سینادانشگاه 

 استراتژیکبرنامه ریزی 

 بوعلی سینادانشگاه 

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها فنون

 بوعلی سینادانشگاه 

 زبان تخصصی مدیریت

 بوعلی سینادانشگاه 

 :دوره های کاربردی. ب

 شهرداری تهران – دانشگاه تهرانمرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت : بهره وری

 شهرداری تهران – موسسه بیسکو: بهبود روش هاتجزیه و تحلیل و فنون 

 شهرداری همدان – جهاد دانشگاهی همدان: برنامه ریزی جامع منابع سازمان

 برق منطقه ای همدان –( وزارت نیرو)موسسه آموزشی و پژوهشی غرب  : روش تحقیق

 بانک مسکن استان همدان(: 5S)آراستگی محیط کار 

 برق منطقه ای همدان -( وزارت نیرو)موسسه آموزشی و پژوهشی غرب  :مدیریت ریسک

وزارت )موسسه آموزشی و پژوهشی غرب  :آشنایی با برنامه ریزی پروژه و اجزای آن

 برق منطقه ای همدان -( نیرو

شرکت آب  –( وزارت نیرو)موسسه آموزشی و پژوهشی غرب  :برنامه ریزی و کنترل پروژه

 و فاضالب همدان
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 بانک مسکن استان همدان :تیم سازی و کار تیمی

 سازمان مدیریت صنعتی همدان :تفکر سیستمی

 

  0632از 

 عضو هیأت علمی 

 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

  0636از 

 معاون آموزشی و سرپرست گروه آموزشی مدیریت

 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

 0630تا  0673

 دانشگاه تهران عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت

 0630تا  0677

 در شرکت رنوپارس مدیریت منابع انسانی سامانه پیاده سازی مدیر پروژه

 (یام آذر)شرکت آزادی سافت : مجری

 ERPراه حل های سازمانی؛ : زمینه

0671-0676 

 پژوهشمشاور 

 غذایی ایران-صنایع کشاورزی خوشه های صنعتی  شناسایی و مطالعۀ: عنوان پروژه

 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی: مکان

 مدیریت تولید و عملیات، خوشه های صنعتی: زمینه

 

 

 پژوهشی-اجرایی تجربه
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0671-0676 

 پژوهشمشاور 

 غذایی ایران-در صنایع کشاورزی( IT)مطالعۀ کاربرد فناوری اطالعات : عنوان پروژه

 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی: مکان

 (IT)تولید و عملیات ، فناوری اطالعات مدیریت : زمینه

0671-0676 

 پژوهشمشاور 

مطالعۀ رقابت پذیری صنایع کشاورزی غذایی ایران با استفاده از مدل الماس : عنوان پروژه

 پورتر

 مدیریت تولید و عملیات، رقابت پذیری: زمینه

0671-0676 

 پژوهشگر

فرایندها و فعالیت در بانک صنعت و معدن مطالعه و پیشنهاد مدل برون سپاری : عنوان پروژه

 ایران

 برون سپاریمدیریت عملیات، : زمینه

0671 

 SAPمترجم برنامه کاربردی 

 (یام آذر)در ایران  SAPعضویت در تیم ترجمۀ فارسی 

 ERPراه حل های سازمانی؛ : زمینه

0676-0676 

 مدیریت صنعتیعلمی مجلۀ  ویراستار

 دانشکدۀ مدیریت و حسابداریدانشگاه عالمه طباطبائی، 
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0676 

 پژوهشگر

 بهره وری برای منابع انسانی در شرکت ایران خودرو جزء شاخص هایطراحی : عنوان پروژه

 مدیریت بهره وری: زمینه

0671 

 پژوهشگر 

 مدیریت در صنایع برای صنایع ایران نوینشناسایی استانداردهای : عنوان پروژه

 مدیریت دانشگاه تهران، دانشکدۀ: مکان

 وزارت صنایع و معادن ایران: به سفارش 

 مدیریت صنعتی: زمینه

0670 

 پژوهشگر

 برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت مصالح ساختمانی مانا: پروژه

 دانشگاه تهران

 مدیریت استراتژیک: زمینه

0670 

 پژوهشگر

 تحلیل اسناد مالی شرکت مصالح ساختمانی مانا : پروژه

 عملکردارزیابی : زمینه

0683 

 پژوهشگر

 تست عوامل موثر بر بهره وری در صنایع غذایی تاکستان: پروژه

 مدیریت بهره وری: زمینه
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 مدیریت منابع انسانی درناوری اطالعات تأثیر ف". )0670(. رحمانی، محمد". 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران،  ،نیکنفرانس مدیریت بیمارستا

 .تهران ، ایران

 ارزیابی عملکرد و  تجزیه و تحلیل بهره " ).0676(. و رحمانی، م. ر. مهرگان، م

 .مجلۀ مدیریت صنعتی. "وری بخش صنعت ایران

 آموزش الکترونیک در ایران؛ “. )0671(. فیضی، کامران و رحمانی، محمد

، تهران، (IMC)کنفرانس بین المللی مدیریت دومین . ”مشکالت و راه حل ها

 .ایران

  ،اولین ، ”ارزیابی عملکرد؛ یک رویکرد سیستماتیک“. )0676(رحمانی، محمد

 .، تهران، ایرانکنفرانس ملی ارزیابی عملکرد

 عوامل اصلی در  شناسایی"(. 0676) .رحمانی، محمد؛ صالحی صادقیانی، جمشید

، تهران، کنفرانس ملی لجستیک. "در ایران (JIT)بهنگام تولید پیاده سازی سیستم 

 .ایران

 تقوا، محمدرضا؛ کازرونی، مهرداد؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ رحمانی، محمد .

تبیین مناسبت طرح سازمانی برای آمادگی جهت سامانه برنامه ریزی "(. 0676)

 .21مجله مطالعات مدیریت صنعتی، شماره . "جامع منابع سازمان

 ،کاربرد تحقیق (. 0678. )سید محمد؛ رحمانی، محمد؛ سهرابی، روح اهلل اعرابی

 .، انتشارات مطالعات فردا، تهران، ایرانموردی

 ارائه مدلی برای تغییر پایدار جهت مدیریت عملیات "(. 0631. )رحمانی، محمد

 .کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری در هزاره سوم دومین". پایدار

 Rahmani, Mohammad and Taghva, Mohammad Reza. (2012). ‘A domestic model for successful 

implementation of enterprise resource planning (ERP) systems in Iranian manufacturing enterprises’. 
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 Jafarnejad Chaghooshi, Ahmad; Rahmani, Mohammad; Karimi Zarchi, Mohammad. 2012. “Proposing 

a Framework for Strategic Positioning in Tile and Ceramic Industry (Integrated Approach)”. Journal of 

American Science, 8(6). 

 Jafarnejad Chaghooshi, Ahmad; Rahmani, Mohammad; Karimi Zarchi, Mohammad. 2012. 
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