رزومه (افشین آشفته)

صفحه  1از 11

"بنـام خـدا وندـ جـانوخرد

کزین ربرت اندیشه ربنگذرد"

رزومـه افشین آشفته
Statas2000@gmail.com

حوزه مدیریت سیستم های آمار و اطالعات مالی و پولی ،که از ترکیب سه حوزه آمار ،فناوری اطالعات و مدیریت
مالی و پولی تشکیل می شود زمینه فعالیت اینجانب را تاکنون تشکیل داده است.
در زمینه آمار و ریاضی
در این زمینه ،به مدت پنج سال عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و تدریس در برخی دیگر از دانشگاه ها از جمله
دانشگاه قشم و کارلتون کانادا به زبان انگلیسی و بعد از آن مسئولیت در برخی دوایر آمار اقتصادی در بانک مرکزی
ج.ا.ا .و انتخاب به عنوان یکی از پنج عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی کشوری آمار ایران در دو دوره دو ساله
متوالی توسط  1500نفر از آماردانان و اساتید کشور با مدارک کارشناسی ارشد به باال و نماینده پروژه بین المللی
سواد آماری در ایران توسط انجمن بین المللی آمار از فعالیت های اصلی به شمار می رود.
در زمینه مدیریت مالی پولی و امور اجرایی
گذراندن دروس دوره های مدیریت مالی و پولی در دانشگاه نوا در کنار تجربه مسئولیت رییس گروه ریاضی
کاربردی با حکم ریاست محترم دانشگاه اصفهان به مدت دو سال و رییس دوایر آمار صنعتی ،کاالشناسی و آموزش
از راه دور و گروه نظارت و ارزشیابی آموزشی در بانک مرکزی ج.ا.ا .از جمله فعالیتهای این زمینه هستند.
در زمینه فناوری و رایانه
اخذ مدرک و گذراندن دوره های سوییچ و روترهای سیسکو ) (CCNA,CCNPو دوره Active Directory
ویندوز سرور و  Security+و برنامه نویسی لینوکس در موسسات آموزشی داخل کشور و مدارک ممیزی
مدیریت سیستم های امنیت اطالعات و مدیریت ریسک شبکه های فناوری اطالعات از توف نورد آلمان ،مدیریت
انباره داده ،هوش تجاری SQL server ،و داده های حجیم از دانشگاه نوای لیسبون و همچنین داشتن مسئولیت
ادمین شبکه در دانشگاه اصفهان با حکم ریاست محترم دانشگاه برای  4سال و ارایه مقاله علمی و یک روش نوین
در هوشمند سازی شبکه های رایانه ای مالی و پولی در کنفرانس بین المللی خارج از کشور و در نتیجه انتخاب به
عنوان داور کنفرانس  CITSAآمریکا از سال  2005به بعد از فعالیت های اینجانب در حوزه فناوری و رایانه بوده
است.
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تحصیالت:


لیسانس آمار دانشگاه اصفهان.



کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد.



دوره مدیریت اجرایی مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.



دوره دروس دکتری سیستم های مدیریت اطالعات مالی پولی دانشگاه نوا



دکتری سیستم های مدیریت اطالعات مالی پولی دانشگاه نوا

دورههاي آموزشي متفرقه که منجر به اخذ مدرک شده است:
 .1اقتصاد و بانکداري
 .1.1کلیات علم اقتصاد ( 51ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .1.2آشنایی با مفاهیم مالی و اقتصادی ( 58ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .1.3اصول و مبانی بانکداری اسالمی ( 34ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .1.4هنر مدلسازی در اقتصاد سنجی با نرم افزار 18( EVIEWSساعت) از دانشگاه تهران
 .2مدیریت
 .2.1فنون مدیریت ) 54( (Prime Managerساعت) از موسسه ایرلندی ® PrimeLearning
 .2.2مدیریت دولتی ) 54( (Public administrationساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .2.3مدیریت منابع انسانی ( 54ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .2.4مدیریت استراتژیک ( 54ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .2.5مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای ) 54( (OSH Managementساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .2.6تجارت الکترونیک ( 54ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .2.7بازاریابی ) 54( (Marketingساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .3مدیریت دانش
 .3.1مدیریت دانش ( 54ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .3.2مدیریت دانش برای بخشهای عمومی و دولتی ( 48ساعت) از سازمان بهره وری آسیایی )(APO
 .3.3ماندگارسازی دانش سازمانی ( 16ساعت) از کوش آور تجهیز
 .3.4آموزش جامع پیاده سازی مدیریت دانش توسط اعضای سازمان ( 40ساعت) از دانشگاه شریف
 .3.5نوآوری و خالقیت در سازمان های دانش بنیان از دانشگاه شریف
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 .3.6ارزش آفرینی از مدیریت دانش از دانشگاه شریف
 .4مدیریت آموزشي
 .4.1مدیریت جامع اموزش ( 20ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
" .4.2روشهای نوین آموزشی و شیوههای جدید ارائه نتایج تحقیقات علمی" از تاریخ  1382/4/23لغایت  1382/4/24به مدت 16
ساعت .ویژه اعضای هیاتعلمی دانشگاهها و با حمایت و نظارت موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
" .4.3روش تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری" از تاریخ  81/12/25لغایت  81/2/26به مدت  16ساعت .ویژه اعضای هیاتعلمی
دانشگاهها و با حمایت و نظارت موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
" .4.4کاربرد ابزار نوین تکنولوژی آموزشی در راهبردهای تدریس و تحقیق" از تاریخ  1382/3/22لغایت  1382/3/23به مدت 16
ساعت .ویژه اعضای هیاتعلمی دانشگاهها و با حمایت و نظارت موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
" .4.5شبکه ارتباطات در خانوادههای علمی" از تاریخ " 1382/3/28لغایت  1382/3/29به مدت  16ساعت .ویژه اعضای هیاتعلمی
دانشگاهها و با حمایت و نظارت موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
" .4.6طراحی آموزشی در دانشگاهها" از تاریخ  1381/12/24لغایت  1381/12/25به مدت  16ساعت .ویژه اعضای هیاتعلمی
دانشگاهها و با حمایت و نظارت موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
 .4.7دوره آموزشی آموزش مدرس " 32( "Train the Trainerساعت) از مرکز آموزشی .COA CHES 21
 .4.8بررسی سیر تحول استانداردهای بین المللی آموزش و آشنائی با آخرین استاندارد بین المللی آموزش ایزو 16( 29990:2010
ساعت) از کوش آور تجهیز
 .4.9الزامات مدیریت آموزش در طراحی مدل شایستگی ها و اجرای دوره های آموزشی شایستگی محور ( 8ساعت) از کوش آور
تجهیز
 .4.10تدوین استراتژی های آموزش و توسعه ( 8ساعت) از انجمن آموزش وتوسعه منابع انسانی ایران
 .4.11آینده نگری در آموزش و بهسازی منابع انسانی ( 8ساعت) از انجمن آموزش وتوسعه منابع انسانی ایران
 .5حسابداري
 .5.1حسابداری جامع (حسابداری مالی و حقوق و دستمزد و کاروری نرم افزار) ( 152ساعت) از مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای
ویژه خبره.
 .5.2حسابداری صنعتی ( 34ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .5.3حسابداری عمومی ( 68ساعت) از مرکز آموزش حسابداران خبره ) (PACTدانشگاه صنعت نفت
 .5.4آشنایی با حسابهای ملی و حسابهای کالن اقتصادی ( 34ساعت) از مرکز آموزش بانک مرکزی ج.ا.ا.
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سابقه شغلي:
 1376-1375تدریس زبان انگلیسی در موسسه بهروش اصفهان بعنوان مربی
 1380-1379متخصص سخت افزار در شرکت پیمان توس مشهد و مشاور  ISOشرکت پالنده آب تهران
 1381-1380مدرس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
 1385 -1381عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 1387 -1385بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – محقق شاخص بهای کاالهای صادراتی و وارداتی
 1389-1387بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – سرپرست آمار صنعتی
 1391 -1389بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – رییس آمار صنعتی
 1391 -1391بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – رییس کاالشناسی
 1392-1391بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – رییس آموزش از راه دور
 1395 -1392بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – کارشناس ارشد اداره
 1396-1395بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – رییس گروه نظارت و ارزشیابی
جوایز و تقدیرنامه:
● دریافت جایزه سوم مجالت دانشجویی در جشنواره مجالت دانشجویی کشور به عنوان سردبیر مجله آماری دانشگاه فردوسی
(پراش) در سال .1379
● دریافت لوح تقدیر از شرکت پالنده آب تهران به علت پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت آماری و مشاوره در زمینه سیستم تضمین
کیفیت  ISOدر سال .1380
● دریافت جایزه به علت حمایت علمی از انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال .1380
● دریافت لوح تقدیر به علت مقاله ارایه شده در چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ایران در دانشکده علوم کشاورزی
گرگان در سال .1382
● دریافت تقدیرنامه از گروه آمار دانشگاه اصفهان به علت پنج سال فعالیت آموزشی و پژوهشی در سال .1385
● دریافت تندیس روز جهانی آمار و جایزه عضویت مادام عمر انجمن آمار در همایش روز جهانی آمار در سال .1389
● دریافت دو لوح تقدیر و جایزه نقدی واحد برتر در بین کلیه واحدهای مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در هم
اندیشی آموزشی آمار اقتصادی سال  1390و .1392
● دریافت تندیس روز ملی آمار و برنامه ریزی در همایشی به مناسبت آیین بزرگداشت روز ملی آمار و برنامهریزی در سال .1390
● دریافت لوح و تندیس کتاب برتر سال جهانی آمار و برنامه ریزی در سال 1395
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فعالیتها:
 .1نماینده پروژه بین المللی سواد آماری ) (ISLPزیر نظر انجمن بین المللی آمار ) (ISIدر ایران
 .2دو سال مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی با حکم ریاست محترم دانشگاه اصفهان.
 .3داور کنفرانس  CITSA1آمریکا از سال  2005با درج مشخصات در مجموعه مقاالت این کنفرانس
 .4طراحی و راه اندازی نظام پیشنهادهای اداره آماراقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا .و راهبری آن برای دو سال از پاییز سال  1386و
عضو کارگروه تدوین نظامنامه پیشنهادهای بانک مرکزی ج.ا.ا .در سال 1391
نرم افزارهاي تخصصي:
نرم افزارهای SAS, Python, R, Linux shell, SQL server, Hadoop
زبانهاي خارجي:
مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به زبان فرانسه و پرتغالی.

سابقه تدریس:
● در دانشگاه هاي دولتي:


دروس تخصصی:روشهای ناپارمتری ،کنترل کیفیت آماری ،آمار و احتمال  1و  ،2فرآیندهای تصادفی ،سریهای زمانی،
نرم افزارهای آماری(محاسبات آماری با کامپیوتر) ،نرم افزارهای ریاضی ،اقتصاد سنجی ،آمارریاضی  1و .2



دروس سرویسی :کاربرد آمار در اقتصاد  1و  ،2آمار در حسابداری ،آمار در علوم اجتماعی ،آمار در مدیریت ،آمار در
علوم اقتصادی.

● سایر:



برگزاری دوره تحلیل پیشرفته با نرم افزارهای رایانه ای برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها توسط وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری سال  1382و ( 1384شش دوره آموزشی)





برگزاری دوره ترفندهای آماری برای کارمندان معاونت اقتصادی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا .سال 1386
برگزاری دوره آموزشی کاربرد نرم افزار در رشته حسابداری برای دانشجویان دانشکده نفت تهران سال 1387
برگزاری دوره کاربرد آمار و اطالعات در مدیریت ریسک بانکی توسط بانک رفاه کارگران سال ( 1390دو دوره
آموزشی)
International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation

1
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برگزاری دوره مدیریت سیستم های آمار و اطالعات بانکی برای شبکه بانکی توسط بانک مرکزی سال 1395



برگزاری دوره کاربرد اطالعات بانکی در مدیریت ریسک برای شبکه بانکی توسط بانک مرکزی سال 1395



ارایه مطلب در سه میزگردهای تخصصی مدیریت آمار و اطالعات مالی در مقرر سازمان ملل سویس  1396به عنوان
مدعو

پایان نامههاي راهبري شده مقطع کارشناسي به عنوان استاد راهنما:
● بررسی امنیت شبکه های رایانهای (مهدی زهری).
● بررسی تاریخچه نفوذهای خرابکارانه در شبکه های رایانهای (ایمان رضایی و رضا دهقانی).
● چیستی و چگونگی فناوری اطالعات (مجید حاجی بابایی).
● طراحی برنامه کامپیوتری و بانک اطالعاتی "تشکل" (مهدی غالمی).
● امنیت شبکههای رایانهای (المیرا فروغیپور).
● بررسی آماری و میدانی شهر اصفهان در رابطه با موضوع فرهنگ شهروندی (ندا استخریان).
● بررسی روشهای آمار کاربردی در نرم افزار ( SPSSندا مصطفوی).
● بررسی میدانی و آماری شهرستان خوانسار در رابطه با نیازهای علمی منطقه (نادری مقدم).
● بررسی میدانی و آماری صاحبنظران و اساتید دانشگاه اصفهان در رابطه با گسترش علمی منطقه (آیین حسینی).
● بررسی آماری و میدانی ابعاد فرهنگی شهر اصفهان بعنوان پایتخت کشورهای اسالمی(افسانه رجاییان).
● بررسی روش تصمیم گیری سلسله مراتبی  AHPمدیریت و اقتصاد و کاربرد آن در آمار (مینا بهرام چوبین).

انتشار کتاب:
● تالیف کتاب مسایل آمار ریاضی ،1383 ،شابک.5-28-7159-964 :
● تالیف کتاب یک روز با آمار (منتخب روز جهانی آمار و با تایید انجمن آمار ایران) ،1389 ،شابک978-964-318-625-8 :
● تالیف کتاب ترفندها و سواد آماری در مطالعات اقتصادی ،اجتماعی (منتخب سال جهانی آمار و یکی از دو مرجع کتب ریاضی
مورد استناد وزارت آموزش و پرورش) ،1395 ،شابک978--600-04-4712-0 :
● تالیف کتاب مدیریت نوین آمار و اطالعات مالی و پولی.1396 ،
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مقاالت چاپ شده فارسي:
 .1قانون ضعیف اعداد بزرگ و بطور یکنواخت انتگرال پذیر چزارو ،به همراه وحید فکور بافنده ،مجموعه مقاالت سومین سمینار احتمال
و فرآیندهای تصادفی 7 .و  8شهریور ماه  -1380صفحات .189-177
 .2تحلیل بقا ،به همراه ابوالقاسم بزرگ نیا ،مجله اندیشه آماری (مجله انجمن آمار ایران) ،سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان ، 1381
صفحات.10-3 :
 .3همخطی و رگرسیون ریج ،به همراه سید مهدی امیرجهانشاهی ،مجله ندا (مجله دانشجویی انجمن آمار ایران) ،مهر  ،1381صفحات:
.26-21
 .4برآوردگرهای استوار مکانی و مقیاس ،به همراه سید مهدی امیرجهانشاهی ،مجله اندیشه آماری (مجله انجمن آمار ایران) ،سال ،8
شماره  ،1بهار و تابستان  ،1382صفحات.35-28 :
 .5بررسی روشهای برخورد با دادههای گم شده ،مجله اندیشه آماری (مجله انجمن آمار ایران) ،سال  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان ،1382
صفحات.47-40 :
 .6کاربرد آزمونهای آماری در کشف نفوذهای خرابکارانه به شبکه های کامپیوتری ،به همراه سید مهدی امیر جهانشاهی ،مجموعه مقاالت
هفتمین کنفرانس بین المللی آمار ایران ،صفحات.38-28 :
 .7تعیین روش آماری جهت تشخیص نقطه سفارش کاال در انبارهای مراکز صنعتی و تولیدی ،به همراه آروین آشفته ،مجموعه مقاالت
ششمین هفته پژوهش جمهوری اسالمی ایران 19-تا  25آذر  .1384دانشکده علوم – صفحات .19-18
 .8پیشنهاد فرمولی بهینه جهت محاسبه شاخص بهای کاالهای وارداتی با استفاده از اطالعات بازرگانی گمرک ،مجموعه مقاالت نهمین
کنفرانس بین المللی آمار ایران ،صفحات .10-1
 .9ترفندهای گردآوری اطالعات آماری ،فصلنامه آمارهای اقتصادی ایران (نشریه تخصصی آمارهای اقتصادی) ،سال دوم ،شماره ،3
شهریور  – 1387صفحات .19-4
 .10شاخصهای زنجیره ای پوینده برای شاخص بهای کاالهای مصرفی ،فصلنامه آمارهای اقتصادی ایران (نشریه تخصصی آمارهای
اقتصادی) ،سال دوم ،شماره  ،3شهریور  – 1387صفحات .60-49
.11

ارایه روش جدید محاسبه شاخص بهای کاالهای وارداتی با استفاده از اطالعات بازرگانی گمرک ،مجله علمی-پژوهشی دانش و

توسعه ،شماره  ،25سال پانزدهم ،زمستان  – 1387صفحات .212-191
 .12ترفندهای خالصهسازی و تجزیه و تحلیل آماری ،فصلنامه آمارهای اقتصادی ایران (نشریه تخصصی آمارهای اقتصادی) ،سال دوم،
شماره  ،4پاییز  – 1387صفحات .16-3
 .13ترفندهای نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل ها و گزارش های آماری ،فصلنامه آمارهای اقتصادی ایران (نشریه تخصصی آمارهای
اقتصادی) ،سال دوم ،شماره  ،5اسفند  – 1387صفحات .12-3
 .14کاربرد مدل های تصادفی در برقراری امنیت اطالعات بانکداری الکترونیک ،مجموعه مقاالت دومین همایش بانکداری الکترونیک و
نظام های پرداخت ،جلد اول :مجموعه مقاالت فارسی ،پاییز  – 1392صفحات .55-39
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مقاله چاپ شده انگلیسي:
1. Estimating Systematic Missing Values by Simulation، Joint with M.A. Jahahnshahi & A.
Bozorgnia، Proceeding of the Sixth Iranian International Statistics Conference (Tarbiat
Modares University، Tehran، 2002)، Volume 2، Pages: 304-311.
2. Application of Kruskal_Wallis test on intrusion detection of computer network، proceeding
of the 7th research week of the University of Isfahan، Page: 17.

مقاالت ارایه شده بصورت سخنراني در کنفرانسها و سمینارهاي داخلي:
 .1مقدمه ای بر تحلیل بقا ،چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ایران – دانشگاه صنعتی اصفهان – .1379
 .2آزمونهای قوی بطور موضعی ) ،(LMPTدومین سمینار دانشجویی آمار ایران – دانشگاه رازی کرمانشاه – .1380
 .3قانون ضعیف اعداد بزرگ و بطور یکنواخت انتگرال پذیر چزارو ،سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی -دانشگاه اصفهان –
.1380
 .4کاربرد نرم افزارهای  SASو  S_Plusدر تحلیل بقا ،دومین سمینار دانشجویی آمار ایران – دانشگاه رازی کرمانشاه – .1380
 .5کاربرد روشهای آماری در مراکز صنعتی ،سمینارهای هفته آمار و برنامه ریزی – دانشگاه فردوسی مشهد – .1380
 .6بررسی تاریخچه روشهای بوت استرپ ،سمینارهای هفته آمار و برنامه ریزی – دانشگاه فردوسی مشهد – .1380
7. Estimating Systematic Missing Values by Simulation، The Sixth Iranian International Statistics
)Conference (Tarbiat Modares University، Tehran، 2002
 .8کاربرد روشهای احتمالی در امنیت شبکه های کامپیوتری ،چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی – دانشگاه گرگان – .1382
 .9نکاتی در رابطه با واریانس و کواریانس نمونه برای فرآیندهای تصادفی ،چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی – دانشگاه
گرگان – .1382
 .10مقایسه روشهای اندازه گیری قابلیت اعتماد توسط شبیه سازی  -چهارمین هفته پژوهش جمهوری اسالمی ایران  -دانشگاه
اصفهان.1382-
 .11کاربرد آزمونهای آماری در کشف نفوذهای خرابکارانه به شبکه های کامپیوتری ،هفتمین کنفرانس بین المللی آمار ایران -دانشگاه
عالمه طباطبایی.1383-
 .12معرفی یک اندازه ناپارامتری جهت کشف نفوذهای خرابکارانه به شبکه های کامپیوتری – پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسالمی
ایران  -دانشگاه اصفهان.1383 -
 .13تعیین روش آماری جهت تشخیص نقطه سفارش کاال در انبارهای مراکز صنعتی و تولیدی  -ششمین هفته پژوهش جمهوری اسالمی
ایران -دانشگاه اصفهان.1384 -
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 .14مطالعه زمان از کارافتادگی بیماران سرطانی مری و معده در استان خراسان رضوی ،هشتمین کنفرانس بین المللی آمار ایران – دانشگاه
شیراز – .1385
 .15کاربرد آزمون کروسکال والیس در کشف نفوذ خرابکارانه به شکبه های رایانه ای – هفتمین هفته پژوهش جمهوری اسالمی ایران –
دانشگاه اصفهان 1385 -
 .16کاربرد مدلهای تصادفی در امنیت شهروند الکترونیکی – ششمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی – دانشگاه مازندران 1386 -
 .17پیشنهاد فرمولی بهینه جهت محاسبه شاخص بهای کاالهای وارداتی با استفاده از اطالعات بازرگانی گمرک  -نهمین کنفرانس بین
المللی آمار ایران -دانشگاه اصفهان – .1387
 .18شاخصهای زنجیرهای پوینده برای شاخص بهای کاالهای مصرفی – دهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران – دانشگاه تبریز – .1389
 .19بررسی کارایی روشهای استوار در مدلهای سریهای زمانی با وجود نقاط دور افتاده – هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی –
دانشگاه گیالن 1390 -
 .20کاربرد مدل های تصادفی در برقراری امنیت اطالعات بانکداری الکترونیک  -دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های
پرداخت – پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .1391 -
مقاله ارایه شده بصورت سخنراني در کنفرانس بین المللي خارجي:
1. Statistical Methods and a Nonparametric Reliability Measure for Computer Intrusion Detection ،
Joint with Mehdi Amir Jahanshahi، International Conference on the FUTURE OF STATISTICAL
THEORY، PRACTICE AND EDUCATION. (Indian School of Business، Hyderabad، ANDHRA
)PRADESH، INDIA، December 29 - January 1، 2005
2. Statistical Systems and Literacy in Monetary and Financial Institutes, ISI2017international
)conference, Marakesh. (Invited Speaker, 2017

شرکت در کنفرانسها و سمینارها بدون ارایه مقاله:
 .1کنفرانس بین المللی تامین مالی اسالمی  -زمان برگزاری 30 :مهرماه  - 1386مکان برگزاری :تهران  -دانشگاه صنعتی شریف
 .2کنفرانس بین المللی مدیریت و بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن-زمان برگزاری 8-7 :بهمن ماه  – 1387توسط وزارت
صنایع و معادن
 .3همایش دو روزه آمار و برنامه ریزی – زمان برگزاری :اول و دوم آبان ماه سال 1389
 .4سومین کنفرانس مدیریت دانش – زمان برگزاری 19 :و  20بهمن ماه سال  – 1389مکان برگزاری :مرکز همایشهای بین المللی رازی
 .5یازدهمین کنفرانس آمار ایران – زمان برگزاری 7 :تا  9شهریور ماه سال  – 1391مکان برگزاری :دانشگاه علم و صنعت ایران
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 .6همایش سازمانهای دانش بنیان و مدیریت استعدادها – زمان برگزاری :تیر ماه  – 1392مکان برگزاری :دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران
 .7نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی (مدعو سمینار) – زمان برگزاری 20 :الی  21شهریور  - 1392مکان برگزاری :دانشگاه
سیستان و بلوچستان.
 .8دوازدهمین کنفرانس آمار ایران (مدعو کنفرانس) – زمان برگزاری 3 :الی  5شهریور  - 1393مکان برگزاری :دانشگاه رازی کرمانشاه.
 .9دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی (مدعو سمینار) 1394 -
 .10سیزدهمین کنفرانس آمار ایران (مدعو کنفرانس) 1395 -
ارایه سخنراني عمومي:
 .1سخنران مدعو روز ملی آمار و برنامهریزی ( اول آبان ماه سال  )1384در ارتباط با علم آمار ،نقاط ضعف و قوت .به دعوت
استانداری و خانه ریاضیات استان اصفهان .محل برگزاری :سالن همایش استانداری اصفهان.

 .2سخنران مدعو روز ملی آمار و برنامهریزی (اول آبان ماه سال  )1387در ارتباط با وضعیت علم آمار و کاربرد و نحوه تعامل آن با
صنایع کشور به دعوت کمیته منتخب دانشگاههای اصفهان .محل برگزاری :سالن همایش کتابخانه شهرداری اصفهان.
 .3سخنران مدعو روز جهانی آمار (بیست و نهم مهرماه  )1389در ارتباط با اهمیت آمار و سواد آماری به دعوت انجمن آمار ایران.
محل برگزاری :فرهنگسرای شفق در تهران – به طور همزمان با آقای دکتر امید نقشینه ارجمند (عضو هیات علمی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر) در فرهنگسرای هنر و آقای دکتر کسری علیشاهی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف) در فرهنگسرای
خانواده.
 .4سخنران مدعو مراسم روز ملی آمار (پنجم آبان ماه  )1389در ارتباط با روز جهانی آمار و کاربرد آمار در مدیریت زندگی به
دعوت دانشگاه شیخ بهایی .محل برگزاری :سالن همایش دانشگاه شیخ بهایی.
 .5سخنران مدعو همایش آمار الزمه توسعه پایدار (ششم آبان ماه سال  )1389در ارتباط با سواد آماری و ترفندهای ارایه آمار .به
دعوت جناب آقای دکتر رجالی و کانون مهراندیشان .محل برگزاری :مرکز تحقیقات معلمان .به همراه جناب آقای دکتر فقیهی
(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) که در رابطه با کاربرد آمار در مشتری گرایی سخنرانی کردند.
 .6سخنران مدعو سی و سومین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی (سی و یکم اردیبهشت ماه  )1390در ارتباط با سواد آماری
سخنرانی عمومی برگزار شد.
 .7سخنران مدعو همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامهریزی در سال  ،1390میزگرد در ارتباط با ریشه یابی مشکالت و
الزامات آمار در کشور با همراهی آقایان دکتر حسینی ،دکتر رضا جوشن و دکتر ژیان پور.
 .8سخنران مدعو همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامهریزی در سال  ،1391دانشگاه مالیر.
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 .9سخنران مدعو سی و پنجمین هم اندیشی آمار اقتصادی بانک مرکزی در سال  1392با عنوان "بررسی اقدامات بین المللی انجام
شده در زمینه استقالل مراکز آمار رسمی جهت بهبود قابلیت اعتماد و اعتبار گزارش های آماری" به عنوان عضو هیات مدیره
انجمن آمار ایران
 .10سخنران مدعو همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامهریزی دانشگاه رفسنجان  1392با عنوان "سواد آماری مبنای توسعه
فردی و اجتماعی"
 .11سخنران مدعو همایش دانشگاهیان و مدیران دانشگاه کرمان در سال  1392با عنوان "آمار ،اساس مدیریت اثربخش راهبردی"
 .12سخنران مدعو کنفرانس بین المللی  ISI2017در کشور مراکش ،تابستان .1396

