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صفحه 1 :

مشخصات فردی:

نام  :آرمان

نام خانوادگی  :ساجدینژاد

نام پدر  :عبدالرحمن

وضعيت تأهل  :متاهل
تاریخ تولد ۱۳۶۰ :
دین  :اسالم (شيعه)
آدرس  :تهران« ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» (ایرانداک) ،پژوهشکده مدیریت فناوری اطالعات
تلفن ۶۶۴۹۴۹۸۰ :داخلی  ۴۳۲فکس ۸۲۸۸۴۳۱۳ :همراه۰۹۱۲۲۳۴۵۸۸۲ :
پست الکترونيک :

sajedinejad@gmail.com
sajedinejad@irandoc.ac.ir

سوابق تحصیلی :
 دیپلم ریاضی-فيزیک با معدل ۱۹.۳۰
 رتبه  ۱7۲در كنکور سراسری سال  ۱۳7۸و دانشآموخته رشته مکانيک گرایش طراحی جامدات ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
 رتبه  ۶۲كنکور كارشناسی ارشد سال  ۱۳۸۳و دانشآموخته گروه مهندسی صنایع در گرایش سيستمهای اقتصادی-اجتماعی با معدل
۱۸.7۴
 رتبه  ۶كنکور ورودی دكترای مهندسی صنایع سال  ۱۳۸۶دانشگاه تربيت مدرس و فارغالتحصيل آن مقطع با معدل  ۱۸/۸۵در تاریخ
 ۱۳۹۰/۱۱/۲۳و پروژه پایانی با درجه عالی و نمره ۱۹/۴۵
 پژوهشگر دوره فرادكتری مهندسی صنایع ،دانشگاه تربيت مدرس ،پژوهشکده فناوری اطالعات ،به راهنمایی جناب آقای دكتر چهارسوقی

سوابق آموزشی :
 مدرس درس روش تحقيق ،دوره كارشناسی ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس ()۱۳۹۴
 مدرس درس مدیریت زنجيره تامين ،دوره دكترا و كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ()۱۳۹۴
 مدرس درس روش تحقيق ،دوره دكتری دانشگاه آزاد اسالمی ()۱۳۹۳
 مدرس درس تحقيق در عمليات دوره دكتری دانشگاه تربيت مدرس پژوهشکده فناوری اطالعات ()۱۳۹۲
 استاد راهنمای درس سمينار تخصصی مهندسی صنایع ،دوره كارشناسی ارشد فناوری اطالعات ،دانشگاه تربيت مدرس (از  ۹۲تا كنون)
 استادیار دوره آموزش از راه دور مهندسی صنایع درس مدیریت استراتژیک و سيستمهای جامع استراتژیک دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه تربيت مدرس (سال ۸۸تا كنون)
 استادیار دوره آموزش از راه دور گروه  ITدرس مدیریت منابع اطالعاتی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربيت مدرس (سال ۸۹
تاكنون)
 تئوری صف (كارشناسی ارشد) ،دانشگاه آزاد اسالمی
 تصميم گيری چند معياره (كارشناسی ارشد) ،دانشگاه آزاد اسالمی
 شبيه سازی پيشرفته (كارشناسی ارشد) ،دانشگاه آزاد اسالمی
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صفحه 2 :

 مدیریت استراتژیک (كارشناسی ارشد) ،دانشگاه آزاد اسالمی
 استاد راهنمای پروژه كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی (از  ۹۲تا كنون)
 مشاور پروژه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات (از  ۹۲تا كنون)
 استاد راهنمای پروژه كارشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی (از  ۹۰تا كنون)
 مدرس دوره مدیریت زنجيره ارزش سازمان مدیریت صنعتی جنوب (سال )۱۳۹۱
 شبيه سازی با نرم افزار ( EDدورههای آموزشی شركت سيمارون پرداز)
 تئوری شبيه سازی ،دانشگاه آزاد اسالمی
 تئوری احتماالت مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی
 مهندسی فاكتورهای انسانی – ارگونومی دانشگاه آزاد اسالمی
 مدیریت كيفيت و بهره وری  ،دانشگاه آزاد اسالمی
سوابق پژوهشی :
 همکاری به عنوان پژوهشگر در ساماندهی نظام داده و اطالعات معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سال
)۹۴
 همکاری به عنوان پژوهشگر در پروژه بررسی تطبيقی وضع موجود خدمات هيأت علمی در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (سال )۹۳
 همکاری به عنوان پژوهشگر در پروژه بررسی تطبيقی وضع موجود خدمات دانشجویی در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (سال )۹۳
 همکاری به عنوان پژوهشگر در پروژه استفاده عملياتی از داده های سامانه اتوبوسرانی برای استفاده در سامانه های ( ITسال )۹۲
 همکاری به عنوان پژوهشگر در پروژه تدوین شاخصهای فناوری اطالعات كشور (سال )۹۱
 همکاری به عنوان پژوهشگر در پروژه بازنگری و تدوین سند سالمت الکترونيکی (سال )۹۱
 همکاری به عنوان محقق با پژوهشکده  ITدانشگاه تربيت مدرس در طرح جامع مدیریت زنجيره تامين (سال )۱۳۹۰
 طراح درس مدیریت استراتژیک و استادیار دوره برای دانشجویان دوره آموزش از راه دور گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
تربيت مدرس (سال)۸۸
 پروژه دكترای تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه تربيت مدرس مدلسازی چند هدفه زنجيره تامين چندسطحی چندمحصولی (سال
)۱۳۹۱
 طراحی و راهاندازی سيستم پایگاه داده پژوهشگران و كنترل پروژه پژوهشگران بخشهای تحقيقاتی مركز تحقيقات ساختمان و مسکن در
دفتر مدیریت برنامهریزی و اطالعات مدیریت (سال)۸۶
 همکاری در پروژه تدوین و تحليل و طراحی سيستم مدیریت استراتژیک و ارائه شاخصهای پيادهسازی استراتژیها در مركز تحقيقات
ساختمان و مسکن وزارت ساختمان و مسکن (سال )۸۵
 تهيه سيستم جامع عملکرد بر پایه كارت امتيازی متوازن در سازمانهای غيرانتفاعی و تهيه برنامه اجرایی در راستای پایاننامه كارشناسی
ارشد با عنوان « سيستم ارزیابی عملکرد مراكز تحقيقاتی با استفاده از كارت امتيازی متوازن؛ موردكاوی مركز تحقيقات ساختمان و
مسکن» (سال )۸۵
 طراحی و شبيهسازی سيستم مکانيزه حمل و جابجایی قطعات برای خط توليد بدنه پيکان در راستای پروژه كارشناسی با عنوان«فرایند
اتوماسيون خط پرس  ۱۶۰۰تن و بررسی انواع سيستمهای استاندارد ،زمانسنجی و شبيهسازی شركت ایرانخودرو» (سال )۸۳
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صفحه 3 :

سوابق اجرایی :
 همکاری در تدوین طرح مدیریت استراتژیک جامع دانشگاه تربيت مدرس (سال )۹۴
 مدیر پروژه فاز صفر تعيين مدل توسعه فناوری فضای مجازی مركز ملی فضای مجازی (سال )۹۳
 نظارت بر انجام پروژه بررسی وضعيت صادرات گلهای استان فارس تعریف شده در سازمان صنایع كوچک استان فارس (سال )۱۳۹۱
 نظارت بر انجام پروژه بررسی كاربردهای تجاری ضایعات سنگهای تزیينی استان فارس تعریف شده در سازمان صنایع كوچک استان
فارس (سال )۱۳۹۰
 مدیریت پروژه طراحی ،ساخت و پشتيبانی از سامانه برنامه ریزی و بهينه سازی حركت قطارهای كشور ،شركت راه آهن جمهوری اسالمی
ایران (سال )۱۳۸۹
 مدیریت پروژه شبيه سازی و بهينه سازی حمل و نقل ریلی و جاده ای توليدات معدن گل گهر كرمان (سال )۱۳۸۹
 سنجش رضایت مندی كاربران سيستم جامع آموزش دانشگاه تربيت مدرس-ناد (سال )۱۳۸۸
 همکاری با شركت سيمارون پرداز در پروژه های شبيه سازی خطوط توليدی (سال )۱۳۸۸
 طراحی سيستم مدیریت استراتژیک پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه تربيت مدرس (سال )۱۳۸۸
 همکاری در بخش مدیریت فناوری اطالعات و همکاری در طراحی سيستم آزمون جامع الکترونيک نظام مهندسی كشور در مركز
تحقيقات راه ،مسکن و شهرسسازی (سال )۱۳۸7
 همکاری در استقرار مدیریت كيفيت ایزو  ۹۰۰۱و ایزو  ۱7۰۲۵در مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسسازی (سال )۸۶
 مشاوره در برنامه ریزی و تخصيص نيرو و طراحی و چيدمان خط توليد برای خط توليد كاميون اكسور و اتگو در شركت ایران خودرو دیزل
به همراه شركت پتروكيميای پارس (سال )۸۴
 مشاوره در پروژه شبيه سازی نرمافزاری و برنامه ریزی توليد سالن رنگ  ۲ایران خودرو به همراه شركت مهندسی مشاور اندیشهوران
(سال )۸۳
 مشاوره در پروژه ظرفيت سنجی ،امکان سنجی و تحليل فرآیند توليد برای راهاندازی و افزایش ظرفيت خط توليد بدنه خودروی سمند در
شركت ایران خودرو به همراه شركت مهندسی مشاور اندیشهوران (سال )۸۲
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صفحه 4 :

فعالیتهای تحقیقاتی:
مقاله :طراحی سامانههای عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر دورن شهری ،پذیرفته
شده به عنوان ارایه در همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران  ،دانشگاه تربيت مدرس ۱7 ،و  ۱۸اسفندماه ۱۳۹۴

Paper: Analyzing key performance indicators of e-commerce using balanced scorecard,
Management Science Letters, ISSN: 1923-9343, Vol. 6, online, 2016.
مقاله :ارائه مدل تلفیقی  BSC-DEMATELبرای تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در وبسایت های شرکت های
کوچک خصوصی ،مطالعه موردی :صنایع چاپ و بسته بندی ،پذیرفته شده به عنوان ارایه در کنفرانس بین المللی ابزار و
تکنیکهای مدیریت  ،مركز همایشهای شهيد بهشتی ،تهران  ۱7و  ۱۶دیماه ۱۳۹۳

مقاله :بهینه سازی خطوط تولید کلید های مینیاتوری و اتوماتیک فشار ضعیف با استفاده از شبیه سازی ،پذیرفته شده به
عنوان پوستر در یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع  ۱7و  ۱۸دیماه ۱۳۹۳

Paper: A model for the study of the relationship between team building and organizational
agility using DEMATEL (Case study: food-processing industry of Qazvin province),
International Journal of Current Life Science, ISSN: 2249-1465, Vol.4, Issue,10, pp.79517960,October, 2014.
Paper: Relationship between social capital and organizational commitment modeling by use of
DEMATEL technique (Case Study: Mellat Bank of Qazvin province), International Journal of
Current Life Science, ISSN: 2249-1465, Vol.4, Issue,10, pp.7945-7950,October, 2014.
مقاله :بهینه سازی سرفاصله زمانی حرکت قطارها در خطوط مترو با رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی ،پذیرفته
شده به عنوان پوستر در شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی  ۲7و  ۲۸مهرماه ۱۳۹۳

مقاله :ارایه مدلی برای بررسی ارتباط بین تیم سازی با چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک دیماتل ،پذیرفته شده به عنوان
پوستر در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۲۰ ،شهریور ۱۳۹۳

مقاله :مقاله :ارایه مدلی برای بررسی ارتباط بین تیم سازی با چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک دیماتل ، ،پذیرفته شده
به عنوان پوستر در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۲۰ ،شهریور ۱۳۹۳

Paper: An Empirical Evaluation of the Service Profit Chain Model In Banking Industry of
Iran, Journal: Asian Journal of Research in Banking and Finance, Accepted 2014.
Paper: Urban rail transit planning using a two-stage simulation based optimization approach,
Journal: Simulation Modelling Practice and Theory, Accepted 2014.
Paper: Providing Key Indicators for Evaluating the E-Business Context for Improving
Performance of Insurance Companies in Iran, 8 International conference on e-Commerce, 2425 April 2014, Mashhad, Iran.
مقاله :مدلسازی تردد ناوگان اتوبوسرانی شهری بر اساس دادههای موقعیت مکانی ،موردکاوی :خطوط اتوبوسرانی شهری
تهران ،مقالهی علمی و پژوهشی در مجله علمی و پژوهشی مدل سازی در مهندسی پذیرفته شده اسفندماه ۱۳۹۲
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صفحه 5 :

مقاله :زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهرهبرداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه،مقالهی علمی و پژوهشی در مجله علمی
و پژوهشی مهندسی حمل و نقل ،آذرماه .۱۳۹۲
مقاله :بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان و مقایسه آن با دانشجویان کشور ،دهمين كنفرانس بين المللی مهندسی صنایع،
دانشگاه تهران 7 ،و  ۸بهمن ماه .۱۳۹۲

مقاله :ارائه مدل تلفیقی  BSC-DEMATELبرای تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در تجارت الکترونیکی:
موردکاوی سایت های تجاری ایران ،دهمين كنفرانس بين المللی مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران 7 ،و  ۸بهمن ماه .۱۳۹۲

مقاله :شبیهسازی تجهیزات کارخانه به منظور پیشبینی وضعیت توقف تجهیزات (مطالعه موردی ،سالن رنگ شرکت
سایپا دیزل) ،دهمين كنفرانس بين المللی مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران 7 ،و  ۸بهمن ماه .۱۳۹۲

مقاله :مدیریت اختالل در شبکههای ریلی؛ رویکرد برنامهریزی برای عوامل غیرقابل پیشبینی ،پانزدهمین همایش بین
المللی حمل و نقل ریلی ،ایران -تهران ،مهرماه 1392
مقاله :زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه سازی بر پایه شبیه سازی گسسته-پیشامد ،پذیرفته شده بهعنوان
مقالهی علمی و پژوهشی در نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل ،ISC ،زمستان ۱۳۹۲
Paper: An integrated simulation model and evolutionary algorithm for Train timetabling
problem, 2012 Winter Simulation Conference, Berlin, Germany, December 9-12, 2012.
Proceedings - Winter Simulation Conference , art. no. 6465060 Publisher: Institute of Electrical and
Electronics Engineers Inc. ISSN: 0891-7736
كتاب :آزمون ورودی دکترای مهندسی صنایع ،انتشارات پردازش (سال )۹۰
مقاله :شبیهسازی زنجیرهی تامین چندسطحی تحت سیستم بهنگام و بهینهسازی اهداف آن ،پذیرفته شده بهعنوان مقالهی
علمی و پژوهشی در مجلهی علمی و پژوهشی شریف ،زمستان  ،۹۲دوره  ،۲۹-۱شماره  ۲ص ۸۱-7۳
مقاله :نرم افزار زمان بندی حرکت قطارها مبتنی بر رویکرد بهینه سازی بر پایهی شبیهسازی ،پذیرفته شده در یازدهمين
كنفرانس بينالمللی حمل و نقل ترافيک ،تهران  -مركز همایش های بين المللی برج ميالد ۲ ،و  ۳اسفندماه (سال )۹۰
Paper: SIMARAIL: Simulation based optimization software for scheduling railway network,
2011 Winter Simulation Conference, December 11- 14, 2011 at Arizona Grand Resort.
Proceedings - Winter Simulation Conference , art. no. 6148066 , pp. 3730-3741 Publisher: Institute of
Electrical and Electronics Engineers Inc. ISSN: 0891-7736
Paper: SIMULATION BASED OPTIMIZATION OF JIT MULTI-PRODUCT SUPPLY CHAIN,
ESM'2011, conference, Hotel de Guimaraes, Guimaraes, Portugal from October 24 - 26, 2011
Paper: Determination of number of kanbans and batch sizes in a JIT supply chain system,
Scientia Iranica (ISI) Journal, (2010), Scientia Iranica 17 (2 E) , pp. 143-149
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صفحه 6 :

مقاله :مقایسه ی عملی کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمانهایی با اهداف مالی و سازمانهای غیر انتفاعی ،پنجمین
کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران .انتخاب شده بهعنوان ارائه در کنفرانس (سال )86
مقاله :ارتباط عملی و نظری مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن در سازمانهای غیرانتفاعی ،اولین کنفرانس
بینالمللی مدیریت استراتژیک .جزو مقاالت برتر كنفرانس و ارائه در روز اول كنفرانس (سال )۸۵

دورهی آموزشی:





گواهينامه ی بين المللی شبيه سازی با نرم افزار  EDاز شركت  Incontrolهلند
گواهينامه ی بين المللی شركت در دوره تخصصی شبيه سازی حمل و نقل از شركت  Incontrolهلند
گواهينامهی دورهی ISO/IEC 17025
گواهينامه ی مهارتهای هفتگانه )(ICDL

زمینههای عالقه برای فعالیتهای پژوهشی و تجاری:
 شبيه سازی (صنعتی ،فرآیند ،حمل و نقل ریلی (برون شهری و مترو))
 مدلهای داده و اطالعات در لجستيک و زنجيره تامين
 مدلسازی داده و اطالعات سازمانی
 مدل های بهينه سازی حمل و نقل و كاربرد الگوریتمهای فراابتکاری
 مدیریت زنجيره تامين
 مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد

مسلط به نرمافزارهای:


)Project Control (Microsoft Project



Simulation (Enterprise Dynamics (ED),

)Mathematics (Mathcad



)Opt Quest

)Programming (Matlab



)Statistical (SPSS



)General (Office, Photoshop



)Operation Research (Lingo



