
 رزومه برای سایت

:دانشگاهی تحصیالت( 1  

 :مقطع کارشناسی -الف

 صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران  دانشکده مهندسی رشته مهندسی صنایع از -مقطع کارشناسی 93التحصیل ورودی فارغ

 : پروژه پایانی مقطع کارشناسینوان ع

استراحت و  -بلند کردن بار نایوش مبتنی بر تعیین اثر موقعیت عمودی بار، زمان کار معادله تجدید نظر شده ارزیابی»

به راهنمایی  « (VMو  FM)مطالعه موردی: کار آزمایشگاهی بر روی شاخص  بر روی اعمال نیروهای استاتیک جنسیت

 دکتر روزبه قوسیآقای 

 مقطع کارشناسی ارشد: -ب

 صنایع دانشگاه علم وصنعت دانشکده مهندسی -هاسازی سیستمگرایش بهینه-رشته مهندسی صنایع 97دانشجوی ورودی 

 مشاور: دکتر احمد ماکوئیاستاد  –، دکتر حسن صادقی نائینی راهنما: دکتر روزبه قوسی اساتید - ایران

 ای:و پروژه اجرایی فعالیت های علمی،( 2

 های علمی:فعالیت 

  دانشکده مهندسی در « های اطالعاتی مقاالتآشنایی با مجالت و مقاالت علمی و پایگاه»برگزاری کارگاه آموزشی

 دانشگاه علم و صنعت ایرانصنایع 

  در  1398 آبان 13در تاریخ « کاوی در مهندسی سالمت و ارگونومیکاربرد داده»ارائه سخنرانی علمی با موضوع

 وصنعت ایراندانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم

 اردیبهشت  16در تاریخ « اندازهای آتی به همراه مطالعه موردیارگونومی و چشم»رائه سخنرانی علمی با موضوع ا

 وصنعت ایراندر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم 1398

 80،82،84تهیه خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران در شماره های  همکاری در 

  صنایع دانشگاه علم و صنعت( دانشکده مهندسی تخصصی-نامه علمی)فصل نشریه سامانه نوعضو هیئت موسس 

  96تا بهمن  94 آذرعضو هیئت تحریریه نشریه سامانه نو از 

 های اجرایی:فعالیت 

  96دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران از بهمن « آزمایشگاه ارگونومی پیشرفته»فعالیت در 

 به سرپرستی دکتر حسن صادقی نائینی 97خرداد تا 

  صنایعمهندسی دانشکده  95عضو کادر اجرایی مراسم معارفه ورودی های 

  دانشکده مهندسی صنایع 95عضو کادر اجرایی جشن روز مهندس سال 



 ای:های پروژهفعالیت 

  ریم ارباب رجوع در دستگاه قضاییطراحی مدل ارزیابی و جایزه تک»عضو تیم پروژه» 

 پوسچرهای کارگران در کارخانه آبسالریسک زیابی ار»تیم پروژه  و سرپرست عضو» 

 (های حمل دستی بار در انبار محصوالت شرکت پخش کدبانو )دلپذیرارزیابی ریسک فعالیت»تیم پروژه  عضو» 

 تحلیل آماری و ارگونومیکی زمان واکنش دانشجویان دانشگاه به نور و صدا»تیم پروژه  و سرپرست عضو» 

  با ابعاد آنتروپومتریک های دانشکده صندلیانطباق اری و ارگونومیکی تحلیل آم» تیم پروژهو سرپرست عضو

 «دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع

 افتخارات و جوایز: (3

  94 -95در سال تحصیلی  ی صنایع دانشگاه علم و صنعتمهندسدانشکده مقطع کارشناسی دانشجوی نمونه  (1

 95 -96در سال تحصیلی  دانشگاه علم و صنعتدانشکده مهندسی صنایع مقطع کارشناسی دانشجوی نمونه ( 2

 (96)تابستان  95 -96در نیمسال سوم تحصیلی  ی صنایع دانشگاه علم و صنعتکارآموز برتر دانشکده مهندس( 3

 97 -98در سال تحصیلی  ی صنایع دانشگاه علم و صنعتدانشکده مهندسرشد مقطع کارشناسی ادانشجوی نمونه ( 4

 آموزش های آزاد گذرانده:( 4

 مدرس: احمد کارخانه( -ساعت  8) دوره روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی 

 مدرس: مهندس توحید صادق نژاد( - ساعت 12) دوره برندینگ 

 مدرس: مهندس محمد فرهادی( -ساعت  6) دوره منابع انسانی 

 دکتر علی بزرگی(مدرس:  -ساعت  3) علمی دوره مقاله نویسی 

 ( مهندس مدرس:  -ساعت  12دوره فروش)توحید صادق نژاد 

 دستیار استاد:سوابق (5

 نام استاد نام درس نوع همکاری ردیف
نیمسال 

 تحصیلی
 زمانمدت  تعداد جلسات

 ساعت 20 20 96 - 97اول  دکتر تیموری تئوری احتماالت حل تمرین 1

 ساعت 17 17 96 - 97دوم  حائری دکتر آمار مهندسی حل تمرین 2

 ساعت 10 10 96 - 97دوم  دکتر ایمانی آمار مهندسی حل تمرین 3

 های درسیهدایت و مشاوره پروژه 97 - 98اول  دکتر قوسی مهندسی فاکتورهای انسانی کمک مدرس 4

 ساعت 21 14 97 - 98اول  دکتر ایمانی تئوری احتماالت حل تمرین 5

 ساعت 21 14 97 - 98اول  حائری دکتر آمار مهندسی حل تمرین 6

 ساعت 21 14 97 - 98دوم  دکتر تیموری تئوری احتماالت حل تمرین 7

 های درسیهدایت و مشاوره پروژه 97 - 98دوم  دکتر قوسی زیستایمنی، بهداشت و محیط کمک مدرس 8

 ساعت 21 14 98 - 99اول  دکتر ایمانی تئوری احتماالت حل تمرین 9

 های درسیهدایت و مشاوره پروژه 98 - 99اول  دکتر قوسی مهندسی فاکتورهای انسانی کمک مدرس 10



 ساعت مجازی 15 8 98 - 99دوم  دکتر تیموری تئوری احتماالت حل تمرین 11
 

 :وفناوری اطالعات هاآشنایی با نرم افزار( 6

 GAMS 
 Clementine SPSS 
 VOSviewer 
 CiteSpace 

 Microsoft Office 
 Vensim PLE 
 Bizagi  Modeler 
 Minitab 

 

 :های تحقیقاتی مورد عالقه( حوزه7

 های آماریتحلیل  )مهندسی فاکتورهای انسانی )ارگونومی 

 کنترل کیفیت آماری  قابلیت اطمینان 

 هاطراحی و تحلیل آزمایش  مهندسی سالمت 
 کاویداده  گیری مبتنی بر دادهسازی و تصمیمبهینه 

 

 

 ( پژوهش:8

 فارسی مقاالت چاپ شده 

های بررسی اثر زمان استراحت، جنسیت و ویژگی» .(1398چگینی، علی، قوسی، روزبه و صادقی نائینی، حسن ) -1

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ، «و قدرت ایزومتریک عضالنی با کار آزمایشگاهی فردی بر روی خستگی

 دانشگاه الزهرا. صنایع،

-سازی شبکه توزیع چند محصولیبهینه» .(1399مهدی و نوبخت، شایان )چگینی، علی، شریفی نویسی، محمد  -2

یزدهمین س، «در نظر گرفتن ریسک تصادف )مطالعه موردی: کود و سم شیمیایی( ای مواد خطرناک باچند وسیله

 ، دانشگاه صنعتی شاهرود.کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 مقاالت چاپ شده انگلیسی 
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