بسمه تعالي

رزومه علمي -اجرايي دكتر حسن جهانشاهی

-1

نام و نام خانوادگی :حسن جهانشاهی
وضعيت تاهل :متاهل

مشخصات فردی:

سال تولد1431 :
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تعداد فرزندان :سه
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دکترا:

مهندسی صنايع  -گرايش توليد صنعتی -داتشگاه سويينبرن -
استراليا

کارشناسی ارشد:



مهندسی مکانيک  -گرايش ساخت و توليد  -داتشگاه ولونگانگ  -استراليا

معادل کارشناسی ارشد:

کارشناسی:

مهندسی مکانيک  -سيستمهای موشکی – خارج از كشور
مهندسی مکانيک  -گرايش ساخت و توليد  -دانشگاه تبريز




مدارج علمی:

دريافت بورس تحصيلی برای دوره دکترا از دولت استراليا

دريافت بورس تحصيلی برای دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه امام حسين (ع)





نامزد دريافت جايزه جشنواره دانشمند جوان سال  2222استراليا معرفي شده از طرف مرکز تحقيقات
 CRC-IMSTشاخه سيستم ها و فناوري هاي توليد هوشمند
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تجارب شغلی قبل از اعزام به خارج جهت ادامه تحصيل (تا سال :)1332



آموزش سيستم های موشکی– فرماندهی موشکی نيروی دريايی سپاه  -شيراز

طراحی و ساخت مهمات  -بكارگيري تمامي ظرفيت هاي موجود تبريز و توليد حدود  11333گلوله مهمات انواع
سالح ها شامل انواع توپ ،انواع خمپاره و غيره در روز  -سازمان جهاد خود کفايی  -تبريز


مسئول بخش ارتباطات  -واحد تبليغات و انتشارات  -سپاه شهربابك


مسئول بخش انتشارات  -واحد روابط عمومي  -سپاه بافت
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سوابق جبهه و جنگ:

 11ماه مشارک داوطلبانه در جبهه های نبرد حق عليه باطل در قالب  1ماموريت
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افتخار جانبازي

فعاليت هاي علمي -اجرايي در خارج از کشور:
تدريس در دانشگاه های شهر ملبورن  -استراليا

انجام تحقيقات علمی برای مرکز تحقيقات  CRC-IMSTملبورن -استراليا

Cooperative Research Center for Intelligent Manufacturing Systems and Technologies



همكاري با شركت  Steelmark Eagle & Globeتوليد كننده محصوالت صنعتي با استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته
اي همچون برش ليزري ،برش پالسما ،برش واتر جت و غيره  -ملبورن -استراليا
همكاري با شركت  Farley Laserlabتوليد كننده ماشين هاي برش  CNCبر پايه تكنولوژي هاي پيشرفته اي همچون
اشعه ليزر ،اشعه پالسما ،واتر جت و غيره  -ملبورن -استراليا
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فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي در خارج از کشور:

 .1دبير انجمن اسالمی دانشجويان ايرانی در شهر ملبورن  -استراليا
 .1عضو اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان ايرانی در قاره اقيانوسيه
 .4عضو هيئت امنای مراکز اسالمی شهر ملبورن و ارائه سخنرانی در زمينه های مختلف
 .4دبير مدرسه جمهوری اسالمی در شهر ملبورن  -استراليا
 .5دبير انجمن اوليا و مربيان مدرسه جمهوری اسالمی در شهر ملبورن  -استراليا

 .1برگزاری تمامی مناسبت های مذهبی– اجتماعی و ملی (مفصل تر از داخل ايران)
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تجارب شغلی و فعاليت ها بعد از بازگشت به كشور (از سال :)1332

مشاور مركز پايش و پيامدسنجي راهبردي سپاه -معاونت طرح و برنامه ريزي راهبردي سپاه – هم اكنون





عضو هيات علمی گروه مهندسی صنايع دانشگاه ايوان کی

مشاور مدير عامل شركت دخانيات ايران در امور توليد – وزارت صنعت ،معدن و تجارت 1491 -

قائم مقام و معاون توليد مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور – وزارت صنعت ،معدن و تجارت 1491 -


موسس و مدير مرکز تحقيقات مهندسی سيستم ها -دانشگاه جامع امام حسين (ع) 1403-93



مدير گروه مهندسی صنايع دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه جامع امام حسين(ع) 1404-03



موسس کميته علمی سيستم های هوشمند در گروه مهندسی صنايع– دانشگاه جامع امام حسين(ع)


معاون اداري پشتيباني دانشكده فني و مهندسی ،دانشگاه غير انتفاعي صدرا  -تهران


عضو کميسيون برنامه ريزی آموزشی دانشگاه جامع امام حسين (ع)





عضو شورای نشر دانشگاه جامع امام حسين (ع)

مدير كميته ساخت – مركز تحقيقات آيروديناميك قدر  -دانشگاه جامع امام حسين (ع)

تدريس دانشگاه های كشور در مقاطع مختلف از (كارشناسي تا دكتري) در زمينه مهندسی مكانيك و مهندسی صنايع



راهنمائي و مشاوره پايان نامه ها در مقاطع مختلف (كارشناسي تا دكتري) در زمينه مهندسی مكانيك و مهندسی صنايع



انجام پروژه های پژوهشی مختلف در زمينه هاي مهندسی مكانيك و مهندسی صنايع – دانشگاه جامع امام حسين (ع)



مدير پروژه طراحي و ساخت قطعاتي از توپ ضدهوائي  53ميليمتري




عضو فعال بسيج اساتيد دانشگاه جامع امام حسين (ع)

عضو انجمن اوليا و مربيان مدارس تهران :مدرسه راهنمايي سينا – دبيرستان فضيلت  -دبيرستان دانش


بعضي از مشاغل و بسياري از پروژه ها به داليل امنيتي قابل ذكز نمي باشد
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ناظر علمي پروژه تسليح كايت موتوردار

زمينه هاي علمی -اجرايي مورد عالقه:

هوشمند سازي سيستم ها ،مدلها و فرايندها بكمك :منطق فازي ،سيستم هاي خبره ،شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي
ژنتيكي


فرايندهاي ساخت و توليد :ماشينكاري ،نورد ،فورجينگ ،پرس ،ريخته گري ،جوشكاري و غيره


فرايندهاي توليد مخصوص :ماشينكاري ليزري ،برش پالسما ،برش واترجت و غيره



سيستم ها و رويكردهاي مديريتي نوين:



مديريت و كنترل پروژه

مديريت دانش و مستند سازي تجربيات مديران






ارزيابي سازماني و ارزشيابي عملكرد در سطوح مختلف فردي ،تيمي و سازماني
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برگزاري كنفرانس هاي علمي

مدير کميته ارتياطات ،عضو کميته علمی و شورای اجرايی پنجمين کنفرانس سراسری "سيستمهای فازی ايران"
رياست اولين همايش سراسری "اصالح الگوی مصرف و نيروهای مسلح"






مديريت كيقيت و طراحي استاندارد

دبير علمی همايش تخصصی محدود "سيستمهای هوشمند و کاربردهای دفاعی آن"





مهندسي ارزش و مديريت ريسك

ارائه سمينارها و سخنرانی های متعدد در موضوعات مختلف در زمينه مهندسی صنايع




مديريت زنجيره تامين

مديريت منابع انساني و طراحي ساختار سازماني




… JIT, Agility, Lean, TQM,

رياست همايش "برنامه ريزي و تفكر استراتژيك"

طراحي ،برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري كارگاه هاي آموزشي متعدد در زمينه مهندسی صنايع و سيستم
مشاركت در برگزاري كنفرانس هاي متعدد در زمينه مهندسی صنايع و سيستم (كميته علمي ،داوري مقاالت ،كميته
اجرايي و شركت در پانل ها و ميزگردها و )...
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عضويت در انجمن هاي علمي



انجمن علمي مهندسي صنايع ايران



انجمن علمي سيستم هاي فازي ايران
انجمن توسعه فعاليت هاي اقتصادي ايران

انجمن علمي مهندسي نگهداري و تعميرات ايران


انجمن علمي لجستيك و زنجيره تامين ايران



انجمن علمي مهندسي ساخت و توليد ايران

-11

ليست برخي از پايان نامه ها (راهنما و مشاور) در مقاطع ارشد و دكتري

مقطع

رد
ي
ف

موضوع

مسئوليت

دانشجو

1

طراحي مدل رياضي براي تخصيص بودجه سپاه پاسداران انقالب اسالمي (مطالعه
موردي :معاونت طرح و برنامه س .ك .س).

دكتري

استاد مشاور

مرتضي زينليان

1

طراحي و تبين مدل يكپارچه براي انتخاب  ERPبراي سازمان هاي دولتي ايران با
رويكرد كاركردي

دكتري

استاد مشاور

فريدون احمدي

4

برنامه ريزی پروژه های  ITبا زمانها و منابع محدود فازی با استفاده از الگوريتم
ژنتيک

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

كفايتمند غيور

4

كاربرد روش نگاشت های ادراكي فازی در سيستم پرداخت از طريق موبايل

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

عباس تقی زادگان

5

ارائه مدل ارزيابی ريسکهای برون سپاری پروژه هاي تحقيق و توسعه با رويکرد فازی

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

رجبی مسرور

6

طراحی يك كنترلر فازي براي اصالح الگوي مصرف آب در آبياري فضاي

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

سيدمهدی علويان

3

ارائه الگوي سنجش ميزان آمادگي سازمان براي پياده سازي موفق مديريت دانش

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

مسعود
احمدی قواقي

0

ارزيابی عملکرد مراکز تحقيقاتی دانشگاه امام حسين (ع) با رويکرد تحليل پنجره ای
داده ها و شاخص مالم کوئيست (مطالعه موردی :دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی
فاوا)

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

مهدی ماليی

9

شناسايی و تحليل عوامل راهبردي موفقيت با استفاده از نگاشت های ادراکی فازی
( )FCMsمطالعه موردی :دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

مسلم آرمان مهر

1
3

ارائه الگويی جهت بکارگيری سيستم  CAD/ CAMدر صنايع JAS

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

محسن امامي

1
1

ارائه مدلی برای ارزيابی عملکرد محققين با شاخص های فازی (مطالعه موردی
دانشکده فنی و مهندسی)

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

جاللی نعمت اله

1
1

تدوين فرايند مهندسی معکوس اکچويتور الکترو مکانيکی (مطالعه موردی در صنايع
شهيد ورامينی)

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

اصغر شيدائی
اردستانی

1
4

ارايه مدل مناسب طراحی سيستم های توليد سلولی با اهداف فازی

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

فراموشی محمد

1

طراحی سيستم مستند سازی دانش فنی کسب شده (مطالعه موردی :مؤسسه ايستاپ-

کارشناسی

استاد مشاور

جنيدی محمدرضا

4

ايستگاه شهيد کاظمی خط  3متروی تهران-قفسه بندی ديواره ها)

ارشد

1
5

زمان بندي و تخصيص منابع نت  PMبا رويكرد فازي

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

كريم قاسمي

1
6

طراحی سيستم ارزيابی عملکرد نمايندگي هاي فروش و خدمات پس از فروش ايران
خودرو با روش DEA

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

سيد معين امامي

1
3

ارايه مدلي حهت طراحي سيتم مديريت عملكرد (مطالعه موردي :صندوق تعاون
سازمان هوافضا)

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

امير خجسته ماوي

1
0

طراحي مدل ارزيابي اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي سپاه (رويكرد راهبردي)

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

علي اصغر منيري
فر

1
9

ارايه مدلي ارزيابي و انتخاب مناسبترين سيستم مكانيزه نت ) (CMMSدر سپاه

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

جهان آبادي

1
3

ارايه الگوي ارزيابي سازمان در استقرار  RCMو تبيين راهكارهاي پياده سازي آن
مطالعه موردي :شركت ايستاپ

کارشناسی
ارشد

استاد راهنما

حسن
احمدی عقيده مند

1
1

مدل سازي پيش بيني روي گرداني مشتري با رويكرد هيبريدب فازي-ماشين بردارهاي
پشتيباني (مطالعه موردي :موسسه مالي اعتباري مهر)

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

حميد رضا
احمدي خالدي

1
1

توسعه مدل انتخاب تامين کنندگان در شرايط ويژه (تحريم) با استفاده از تکنيک تصميم
گيری چند معياره فازی با فرض وابستگی معيارها

کارشناسی
ارشد

استاد مشاور

حسين امانی
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ليست تاليفات علمی

چاپ بيش از  03اثر علمي شامل پايان نامه ،كتاب ،گردآوری و تدوين مجموعه مقاالت کنفرانس ها و همايش ها و مقاالت علمی
در ژورنال ها ،کنفرانس ها و همايش ها ي ملي و بين المللی:
Jahanshahi H., "Optimization of Surface Finish in Machining Process for Complex Tool .1
Geometry," MEng. Thesis, University of Wollongong, Wollongong, NSW, Australia, 1994.
.1

Jahanshahi H., Shayan E. and Masood S, “A survey of Cost Estimation Methods in
.Jakarta, 1996 .AE ’96 Int. Conf ”,Manufacturing Processes

Fang X., Jahanshahi H., “A New Algorithm for developing a Reference-Based Model for .4
predicting Surface Roughness in Finish machining of Steels”, Int. J. Prod. Res., Vol. 35, No. 1,
.1997, pp 170-199
.4

Jahanshahi H., Shayan E. and Masood S, “Investigating Cost estimation relationships in Flat
Australia, August, (1998) ,Brisbane ,.Int. Conf Manuf PCM 5th ”,Processing Plate

Jahanshahi H., Shayan E. and Masood S, “Modeling of Uncertainty in Flat Plate Processing .1
Melbourne , ,.Indus. Eng & Int. Conf. on Computers 16 ”Time Estimation Using Fuzzy Sets
( Australia, Des. (1999

Jahanshahi H., Shayan E. and Masood S, “Cost estimation in Flat Plate Processing Using
.Vol. 37:1-2, pp. 485-488, October 1999 .Ind. Eng & Int. J. Computers”,Fuzzy Sets

.1

Jahanshahi H. “Fuzzy-Probability Modeling of Job Order Cost Estimation in Flat Plate .3
PhD Thesis, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia, ,” Processing
2000.
Jahanshahi H., Shayan E. and Masood S, “Characterization of Uncertainty Factors in Flat .0
Sydney, August (2000) ,.Int. Conf. Manuf. Eng ”,Plate Processing Time Estimation Fuzzy Sets
JahanShahi - H., Shayan E. and Masood S, “Modelling of Product Cost/Time Estimation in .9
Edited ,Profiles in Industrial Research Flat Plat Processing Using Muti-valued Fuzzy Sets”, in
.by, D. Toncich, IRIS, Swinbure University of Technology, 2000, ISBN 1 876 567 01 5
Jahanshahi H., Shayan E. and Masood S, “Multi-Valued Fuzzy sets in Flat Plate Processing .13
.Vol. 17, pp. 751-759, 2001 ,.Int. J. Advanced Manuf. Tech ”,Cost Estimation
Jahanshahi H., Shayan E. and Masood S, “Cost/time estimation in flat plate processing using .11
.Vol. 42, pp. 555-566, 2002 ..Ind. Eng & Int. J. Computers”,fuzzy modelling
Shayan E. and Jahanshahi H., “Improving Customer Response Time by Integrated .11
.Under Revision ,.Cost Anal & Int. J. Eng. Valuation ”,Quotation
Jahanshahi H., “A Constrained Optimization Algorithm for Surface Roughness with .14
. Ready for submission ,UK ,.Int. J. Advanced Manuf. Tech ,”Inequality Constraints
Jahanshahi H. and Masood S, “Activity-Based Time/Cost Structure and Relationships in Flat .14
Ready for submission" ,”Plate Prcessing (FPP) Industry
Jahanshahi H. and Masood S, “Uncertainty Modeling of Time/Cost of Estimation in Flat .11
Under preparation" ,”Plate Processing Based-on Probability Measures of Fuzzy Events
Jahanshahi H., "Uncertainty Analysis of Cost Estimates Using Monte Carlo Simulation and .11
.Iranian Conference on Fuzzy Systems, Tehran, Sept. (2004) Fuzzy-Probability Comcept," 5th
Zeynalian M., Jandaghi G., Memariani A. and Jahanshahi H., "Designing a Multi-Purpose .13
Optimization Model for Budget Allocation Using a Hierarchical Approach," European
Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, issue 25, pp. 126-135, October
2010.
Jahanshahi H., Zamani Kiasari. N.," Lead Time prediction Using Fuzzy Logic, " under .10
preparation
Jahanshahi H., Norang A., Zamani Kiasari. N. and Torbati A.,"A Using Fuzzy Inference .19
Model for Lead Time Forecasting, " under preparation
1400 ، دانشگاه تبريز، دانشكده فني، پروژة پايان نامه كارشناسي، ماشينكاي مافوق صوت، جهانشاهي حسن.13
" – در مرحله ويرايش نهايی1  تاليف کتاب "فرايند های توليد، جهانشاهي حسن.11

 .11معمارياني عزيزاله،حميدرضا صادقي مسعود مصدق خواه  ،و حسن جهانشاهي"مجموعه مقاالت پنجمين کنفرانس
سراسری سيستمهای فازی ايران" گردآوری و تدوين ،تهران ،شهريور 1404
 .14كفايتمند غيور ،جهانشاهي حسن و مصدق خواه ،تخصيص چند معياره منابع محدود پروژه هاي  ITبه كمك الگوريتم
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