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 حسین جنتی فر نام و نام خانوادگی :

 

 : تحصیالت

  دانشگاه تهران مدیریت صنعتی دکتری

 و کسب رتبه ممتازی 03/81مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی با معدل کل  شناسی ارشدکار

 و کسب رتبه اول 18/81با معدل کل  قمواحد  اسالمی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد کارشناسی رشته
 

 ایتالیا IMQآکادمی کیفیتاز  ISO1338-0333آشنایی با الزامات و مستند سازی استاندارد گواهینامه 

 گذراندن دوره کارآفرینی توسط مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قم

 ( توسط پارک علم و فناوری استان قمB.Pگذراندن دوره روش های کسب و کار نویسی)

 توسط دانشگاه قم (EFQMتعالی سازمان) لدوره آشنایی با مد گذراندن

 گذراندن دوره تولید بهنگام و تولید بدون کارخانه توسط سازمان صنایع و معادن استان قم

 قمتوسط شرکت شهرکهای صنعتی استان  گذراندن دوره خوشه های صنعتی

 می واحد تهران مرکزیگذراندن دوره روشهای بهبود کسب و کار در همایش ملی کسب و کار دانشگاه آزاد اسال

  آموزشي و فعالیت ها سوابق

  Business planطرح توجیهی کسب و کار  آشنایی با مباحث

 (اصفهان)شرکت فوالد چدن سازان  در بررسی سیستم کنترل موجودیاجرای پروژه 

 بررسی و تحلیل مدیریت زنجیره تأمین 

 (BSC)بررسی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد 

 تحقق تحول اداری در سازمان جهاد کشاورزی استان قم بررسی میزان 

  : Client Respect)طرح تکریم ارباب رجوع(فعالیت در اداره صنایع سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم

 عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

 کارشناس مشاوره در شرکت آموزشی، پژوهشی مبنا قم

 Expert Choice & Super Decisionانجام پروژه هایی با نرم افزارهای 
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 گواهی آزمون زبان بین المللی از دانشگاه تهران

 سوابق اجرايي

 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد قم
 مدیریت گروه رشته مدیریت

 استان قم ازمان صنایع و معادنسمدیریت گروه موسسه آموزشی 

 خرید فوالد غرب آسیا بخش  کارشناس بازرگانی در شرکت فوالد چدن سازان اصفهان و کارشناس

  )اصفهان(آریا کوشان صنعت شرکت در تولید ریزی برنامه و QC کارشناس

 سوابق پژوهشي

 در واحد آزاد قم و   و دکتری کارشناسي ارشد  های  نامهپايان  داور در ،مشاور ،استاد راهنما

 دررشته های مديريت و دانشگاه تهران دانشگاه قمنجف آباد و شهرری  و  نراق و و  ساوهکاشان 

  مهندسي صنايع منابع انساني و ،MBAصنعتي، بازرگاني،

 و  جذب هیات علمي عضو مصاحبه کننده در جلسات مصاحبه دانشجويان دکتری 

 چاپ مقاله  Presenting a stable planning model for designing networks of 

sustainable supply chain the steel supply chain according to supplier’s 

disorders در مجله AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 

 Network of Supply Chain in Uncertainty Condition and Disturbances چاپ مقاله

of Suppliers در مجله Management Systems Industrial Engineering & 

  ژورنالدر زمینه خوشه های صنعتی در مقالهچاپManagement Science Letter(MSL) کانادا 

 گیری مدیریت سرمایه فکری با استفاده از تکنیک های اندازهبررسی مدل مقاله چاپTOPSIS 

FUZZY ژورنالدر Management Science Letter(MSL) کانادا  

 طراحی و توسعه مدل موجودی یکپارچه با در نظر گرفتن کاالهای معیوب در محیط تولید مقاله  چاپ

 در ژورنال  با یک تامین کننده و خریدار (JIT)بهنگام 

 
 کارکنان در ژورنالانتخاب  درکاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش تشابه مقاله  چاپ 

 

 مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های خودروسازی بر مبنای تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در  چاپ

 ژورنال

Global Journal of Management Studies and Researches  
 

Global Journal of Management Studies and Researches  
 

International Journal of Economic, Finance and Accounting 
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 مقاله یکپارچه سازی تکنیک های  چاپFuzzy AHP and TOPSIS  در ارزیابی سرمایه های فکری

 در صنعت الستیک در ژورنال 

 مقاله رتبه بندی استراتژی های مالی بر مبنای چاپ 

 در ژورنال

           
 

 

 

  بین کنفرانس دومیندر کشوری خدمات مدیریت قانون با مطابق عملکرد ارزیابی های روشچاپ مقاله 

 اقتصادی توسعه و کارآفرینی مدیریت، المللی

  المللی بین کنفرانس دومیندر فناوری رشد مراکز عملکرد ارزیابی های شاخص شناساییچاپ مقاله 

 اقتصادی توسعه و کارآفرینی مدیریت،

  در کنفرانس بین المللی چین خوشه های صنعتی مقالهپذیرش 

  در کنفرانس بین المللی عمان خوشه های صنعتی مقالهپذیرش 

 ملی )پارک های فناوری و مراکز رشد : نمونه عینی دانشگاه کارآفرین( در کنفرانس مقاله چاپ 

 بنیان دانش وکارهای کسب ومدیریت کارآفرینی

 ملی اکز رشد کلید ارتقا توانمندی های نوآوری بنگاههای نوین فناوری بنیان( در کنفرانس) مر مقاله چاپ 

 بنیان دانش وکارهای کسب ومدیریت کارآفرینی

  نقش شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی( در همایش ملی اقتصاد در دانشگاه مقاله ) چاپ

 پیام نور آذربایجان شرقی

  ح پژوهشی استانی سپاسطر در پژوهشیهمکار 

 مقاله تحت چاپ چهار 

 مقطع کارشناسيدر سوابق تدريس 
 و رفتار سازمانی مدیریت آمار پژوهش عملیاتی مدیریت تولید

 تسازمان و مدیریبانی م

مدیریت منابع 

 انسانی

 و کالن اقتصاد خرد

زبان تخصی  زیعتو،انباردایسیستم خرید،

 صنعتی مدیریت

بررسی اقتصادی طرح های 

 صنعتی

تجزیه و تحلیل  کنترل کیفیت

 سیستم

 مدیریت استراتژیک

International Journal of Business Management and Economics 

      VIKOR  Linear Goal Programming and  
 

International Journal of Business Management and Economics 

 

A TAXONOMY APPROACH FOR APPRAISAL OF EXPERTISE’S  OF OIL چاپ مقاله       

INDUSTRY’S 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences در ژورنال   

  

 Using of MCDM Approaches for Ranking of Managers                                                                 چاپ مقاله

(Case Study: staff of Oil Industry’s) 

 در ژورنال 
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) (Thomson Reuters ISI indexed) 
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و پروژه  تعمیرات و نگه داری ارزیابی کار و زمان کارآفرینی بهره وریو کیفیت مدیریت 

 کارورزی

 حفاظت صنعتی

    مدیریت بحران زنجیره تامین روابط صنعتی
 

 

 

 

 

 در مقطع کارشناسي ارشد:سوابق تدريس 

 ) با نگاهی ویژه به مباحث زنجیره تامین(فتهمدیریت تولید پیشر -8

 مدیریت استراتژیک -0

 مدیریت انتقال تکنولوژی -0

 مدیریت کیفیت و بهره وری -4

 تئوری های مدیریت پیشرفته مدیریت منابع انسانی پیشرفته و  و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته -5

تصمیم گیری در  ، کار برد تئوریکمی در تصمیم گیری مدل های) وهش عملیاتی پیشرفتهژپ -8

 (مدیریت

 تحلیل آماری -7

 و ماخذ شناسی روش تحقیق -1

 اقتصاد مدیریت -1

 سمینار در مدیریت صنعتی -83

 زبان تخصصی مدیریت -88
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 :دکتریدر مقطع سوابق تدريس 

 پژوهش عملیاتی پیشرفته -4                           روش شناسی علم مدیریت -8

                                               تصمیم گیری -0

 زبان تخصصی پیشرفته -0

 

 تا کنون ( 0931) از سال محل تدريس دانشگاهها و مراکز

 
 دانشگاه قم -2دانشگاه تهران )پردیس قم(          -1

 ،نطنزو شهرری ،کاشان و ساوهدانشگاه آزاد اسالمی قم -4             دانشگاه حضرت معصومه -3

 طلوع مهرحکمت،شهاب دانش،پویش، موسسات  -5                    ،ساوهدانشگاه پیام نور قم -5

دوره های ضمن )بانک مسکنو بیمه ایران -7     کاربردی استان قمت علمی موسسا -6

 خدمت(


