
 
 

  مشخصات .1

 مجتبي صالحي

 

 051-38681455،   09151866393تلفن: 

 mojtaba.salehi@kntu.ac.ir m_salehi61@yahoo.com         :کيپست الکترون

 85، پالک 30دانشجوی  ،بلوار دانشجو ،مشهد آدرس:

 

 و مشاوره يسوابق شغل .2
  ادامه دارد-1396هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد 

  1396-1392 تهران خواجه نصیرصنعتی هیات علمی دانشگاه 

 1386-1388شگاه بجنورد هیات علمی دان 

  1386-1388مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد 

  1386-1388دبیر هیات نظارت و ارزیابی استان خراسان شمالی 

  1386-1388مدیر کارآفرینی دانشگاه بجنورد 

  1396-1392عضو گروه مشاوران رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی 

  1389-1390های هیات تنظیم بازار برق وزارت نیرو پروژهمشاور 

 1388-1392سپینود شرق  یمشاور موسسه مطالعات راهبرد 

 1390های مرکز ملی فضای مجازی مشاوره پروژه 

  1385-1386مشاور و مجری پروژه بهبود فرآیندهای دانشگاه فردوسی مشهد 

  1383-1384مدیر تضمین کیفیت شرکت مصنوعات فلزی سنگین 

 

 يپژوهش هایطرح .3
 

 زمان نقش کارفرما عنوان طرح

 1396 مجری شرکت توزیع برق استان البرز برق توزیع شرکت در پروژه مدیریت سازی بهینه راهکارهای بررسی

 1391 مجری وزارت نیرو، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین حق الزحمه کارگزاری شرکت مدیرت شبکه برق ایران
 1395 مجری شهرداری مشهد مشهد متروی 1 خط برای شهری نقل و حمل حوزه در نوین های تکنولوژی بررسی

 1395 مجری سازمان حفاظت محیط زیست سازی توسعه اقتصادی کشور با سیاستهای محیط زیست بررسی راهکارهای یکپارچه
 1394 مجری بنیاد ملی نخبگان ده و منابع یادگیریهای یادگیرنشخصی سازی محیط یادگیری با استفاده از ویژگی

 1392 مجری مرکز ملی فضای مجازی کاویبا استفاده از داده یریادگیمنابع  یبرا افتهیبهبود  شنهادگریارائه چارچوب پ

 1389 همکار قموسسه مطالعات راهبردی سپینود شر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی کارخانه رب گوجه فرنگی در سلیمانیه عراق

 1389 همکار موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی کارخانه تولید مقالع  آلیاز سخت آلومنیوم
 

 

 افتخارات معدل دانشگاه زمان شتهر مقطع
 -  دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند 1390-1391 مهندسی صنایع پژوهشگر دکتری

 نمونه کشور 17.74 تهران دانشگاه تربیت مدرس 1388-1392 مهندس صنایع دکتری
 - 15.67 دانشگاه تهران 1383-1385 صنایع-مهندسی صنایع کارشناسی ارشد

 رتبه اول 16 کرمان دانشگاه شهید باهنر 1379-1383 تولید صنعتی-یعمهندسی صنا کارشناسی
 رتبه اول 18.5  دبیرستان شهید مفتوحی 1375-1379 ریاضی فیزیک دیپلم

ه تعالیسمب  



   سوابق پژوهشي .4

 مقاله در مجالت 20 یدارا ISI های معتبرکنفرانس مقاله در  20و بيش از  پزوهشيو علمي 

  پایان نامه کارشناسي ارشد و دکتری   18راهنمایي 

 

 تعدادی از پایان نامه های راهنمایي شده

 ، دانشجو: مهناز باقری کاوی و تصمیم گیری چند شاخصهمشتریان با استفاده از تکنیک های داده بررسی عوامل مؤثر در سنجش اعتبار .1

 سازی، دانشجو: مسعود متین منشهای تونلاستفاده از تکنیک آپرام در مدیریت ریسک پروژه .2

 : فهیمه صالحیریزی ریاضی، دانشجوطراحی پورتفوی بهینه تسهیالت اعطایی موسسات مالی با استفاده از برنامه .3

 ریزی ریاضی دانشجو: مریم نوریسازی سبد مشتری با استفاده از برنامهبهینه .4

 برای نگهداری و تعمیرات کارخانه تولید شمش روی زنجان، دانشجو: منیر حجازی خبره ستمیس یطراح .5

 ، ت به گزینه ایده آل فازیشناسایی و تعیین علل تأخیر در انجام پروژه های صنعتی نفت و گاز با استفاده از روش شباه .6
 ، آل فازی در شرکت فوالد خوزستان شباهت به گزینه ایده سازی با استفاده از روش  سازی فرآیند آهن انتخاب تکنولوژی شبیه .7

 
 

 سیسوابق تدر .5

  

 افتخارات .6
 بنیاد ملی نخبگانو مورد حمایت  عضو .1

 1390در سال در مقطع دکتری دانشجوی نمونه کشوری  .2

 1390در سال در مقطع دکتری دانشجوی نمونه دانشگاه  .3

 های درخشانعضویت در استعداد .4

 بگان(خدریافت جایزه اعتبار پژوهشی دکتر کاظم آشتیانی)از بنیاد ن .5

 کارشناسی در مقطع نفر اول فارغ التحصیلی  .6

 تحصیلی در مقطع دیپلمنفر اول فارغ ال  .7

 قبولی در مرحله اول المپیاد کشوری در گروه ریاضی و گروه فیزیک .8

 

 
 
 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع  عنوان درس دانشگاه نام

 مشهد پیام نوردانشگاه 
  و مهندسی کیفیتمدیریت 

 (2( و )1تحقیق در عملیات ) ،مدیریت پروژه
 تحلیل سیستماقتصاد مهندسی، 

 ادامه دارد 1392

 تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
 بهینه سازی غیرخطی )دکترا و ارشد(

 سیستم داینامیک )دکترا و ارشد(
 تحلیل سیستم، جبر خطی

 ادامه دارد 1392

 بجنورددانشگاه 
 کیفیت و مهندسی کیفیت مدیریت 

 مدیریت پروژه 

 ارزیابی کار و زمان
1385 1388 




