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احمد عليبابايي
الف) ظَاتق تحصيلي:
 -1دكتري تخصصي هٌْذظي صٌايع
داًؾگبُ تزثيت هذرط

تْزاى

 3131تب 3139

 -2كارؼٌاظي ارؼذ هٌْذظي صٌايع – هٌْذظي صٌايع (كعة رتثِ اٍل)
داًؾگبُ صٌعتي اصفْبى

اصفْبى

3131-3133

 -3كارؼٌاظي هٌْذظي صٌايع – تَليذ صٌعتي
داًؾگبُ خَاجِ ًصيزالذيي عَعي

تْزاى

3131 -3131

ب) دٍرُ ّاي تخصصي
 -1دٍرُ فرصت هطالعاتي  9هاِّ

1387

Visiting Academic in Business Process Management group
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia


اًجبم تحقيق ٍ هغبلعبت در سهيٌِ هَفقيت ٍ ؽكغت فعبليتْبي هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر



اًجبم تحقيقبت در خصَؿ ًقؼ فزٌّگ در تالؽْبي هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر



اًجبم تحقيقبت در خصَؿ هذلْبي ثلَغ هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر

ج) تجارب كاري:
 -1داًؽگاُ علَم پسؼكي ؼْيذ تْؽتي







عزپزعت دفتز آهَسػ هذاٍم داًؾگبُ علَم پشؽكي ؽْيذ ثْؾتي
عزپزعت هعبًٍت آهَسؽي داًؾكذُ عالهت ،ايوٌي ٍ هحيظ سيغت
عزپزعت هعبًٍت آهَسؽي ٍ پضٍّؾي داًؾكذُ عالهت ،ايوٌي ٍ هحيظ سيغت
اعتبديبر داًؾكذُ عالهت ،ايوٌي ٍ هحيظ سيغت
تذريظ در داًؾكذُ دارٍعبسي
تذريظ در دٍرُ  MBAهذيزيت دارٍ

هْر  91تا كٌَى
اعفٌذ  99تب كٌَى
هزداد  99تب كٌَى
دي  91تب هزداد 99
هْز  93تب كٌَى
هْز 93تب ثْوي 99
هْز 93تب ثْوي 99

 -2هؽاٍراى ظيعتنّاي پيؽرفتِ زاٍغ
رييط ّيات هذيرُ ٍ هؽاٍر در حَزُ ّاي هذيريت ٍ فٌاٍري اطالعات
 oعبسهبى ثٌبدر ٍ دريبًَردي
 هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر
 ايجبد عبختبر BPMO

از اظفٌذ 1386

احوذ عليتاتايي
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o
o
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ًفت پبعبرگبد
 هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر
ثيوِ هزكشي جوَْري اعالهي ايزاى
 ارسيبثي ٍضعيت فٌبٍري اعالعبت ؽزكت ّبي ثيوِ
ؽزكت آريب ّوزاُ
 هؾبٍر هذيزيت ٍ تغييز عبختبر عبسهبًي
ؽزكت آريي عيغتن پزداس (عضَ گزٍُ صٌعتي گلزًگ)
 هؾبٍر هذيزيت در حَسُ اعتزاتضي ٍ فزآيٌذّبي عبسهبًي
ّوزاُ اٍل (ثشرگتزيي اپزاتَر هَثبيل در ايزاى)
 هؾبٍر ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيك حَسُ اهٌيت
 ثبسًگزي فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر اس ديذگبُ اهٌيت
ؽزكت اهي افشار گغتز ؽزيف
 هؾبٍر هذيزيت در حَسُ ثزًبهِريشي اعتزاتضيك ،عزاحي عبختبر ٍ هذيزيت هٌبثع اًغبًي
 هغئَل راُ اًذاسي  SBUهزثَط ثِ PKI
گزٍُ ؽزكتّبي عظبم
ً يبسعٌجي ٍ عزاحي هذل پيبدُعبسي هذيزيت ارتجبط ثب هؾتزيبى ()CRM
 عزاحي عبختبر ٍ ًظبم ثزًبهِ ريشي عبليبًِ
گزٍُ ؽزكتّبي ّوكبراى عيغتن
 اعتقزار دفتز كيفيت ٍ هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر
 ثبسعزاحي فزآيٌذ اعتقزار عيغتنّبي يكپبرچِ اعالعبتي ٍ عزاحي هتذلَصي
 يكپبرچِ عبسي فزآيٌذّبي هيبى دپبرتوبًي
 ثْجَد فزآيٌذّبي عبسهبًي
 كبر ثز رٍي  ٍ Workflow Patternsكبرثزدّبي آى در هحصَالت
هزكش تحقيقبت هخبثزات ايزاى
 ثزًبهِ اعتزاتضيك پٌج عبلِ پٌجن
 عزاحي هعوبري تَععِ فٌبٍري اعالعبت كؾَر
ؽزكت ؽفب فبرهذ
 هؾبٍر در حَسُ فٌبٍري اعالعبت ٍ اًتخبة عيغتن يكپبرچِ اعالعبتي
 تصوين گيزي در خصَؿ اًجبرداري ٍ لجغتيك
هَعغِ پضٍّؼ ٍ آهَسػ ّوكبراى عيغتن
 عزاحي هغبلعبت هَردي ثِ هٌظَر آهَسػ هذيزاى ٍ پزعٌل در عبسهبىّب
 عزاحي هذل هذيزيت ٍ ارسيبثي عولكزد عبسهبًي
ؽزكت ّيزثذاى
 ثبسًگزي هذل كغت ٍ كبر ٍ عزاحي فزآيٌذّبي َّلذيٌگ
ؽزكت فٌبٍري اعالعبت ّوكبراى عبهبًِ
 ثبسًگزي هذل كغت ٍكبر ٍ عزاحي فزآيٌذّبي َّلذيٌگ

احوذ عليتاتايي
o
o
o
o

جْبد ًصز
 عزاحي دٍرُ هذيزاى آيٌذُ ٍ ارتقب هذيزاى
ؽزكت ثبل (ًوبيٌذُ كٌتيٌٌتبل آلوبى)
 ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيك ثبساريبثي
Advanced Software Solutions Ltd.
Oriental Software Consult
 عزاحي هذل كغت ٍكبر ٍ عزاحي فزآيٌذّبي َّلذيٌگ

 -3گرٍُ ؼركتّاي ّوكاراى ظيعتن
عضَ ّيات هذيرُ پٌاُ هؽْذ

تير 1391تا تير 1391

 -4هَظعِ پصٍّػ ٍ آهَزغ ّوكاراى ظيعتن
هذير عاهل

فرٍرديي  1386تا اًتْاي اظفٌذ 1386

اجراي تيػ از ً 111111فر ظاعت آهَزغ در جرياى  11هاُ










ثزگشاري دٍرُ جبًؾيي پزٍري تحت عٌَاى Talent Pool
ثكبرگيزي ثيؼ اس  391هذرط ٍ اعتبد ٍ هذيزيت فعبليتّبي آًْب
افشايؼ عغح اعتفبدُ اس فٌبٍري اعالعبت ثب ثكبرگيزي ًزم افشارّبي كبرثزدي ٍ ّوچٌيي تقَيت سيزعبختّب
آغبس آهَسػ هجبسي در هَعغِ
افشايؼ رضبيت هؾتزيبى ثز اعبط ًتبيج ًظزعٌجي دٍرُ اي
افشايؼ عَد ؽزكت ثِ ثيؼ اس  9ثزاثز عبل قجل اس آى
افشايؼ حبؽيِ عَد
تَععِ دپبرتوبىّبي هختلف ٍ تفَيض اختيبرات ثِ كبركٌبى در جْت تصوين گيزي
ايجبد رٍيِ هٌبعت هبلي ثزاي هَعغِ

 -5گرٍُ ؼركتّاي ّوكاراى ظيعتن
عضَ ّيات هذيرُ گرٍُ

 1384تا اظفٌذ 1386

 -6گرٍُ ّوكاراى ظيعتن (تسرگتريي ؼركت تَليذ كٌٌذُ ًرمافسار)
هذير دفتر كيفيت ٍ ترًاهِريسي اظتراتصيك ،كارؼٌاض ارؼذ هذيريت












هغئَل ثزًبهِريشي اعتزاتضيك عبسهبى
ثزًبهِريشي عبالًِ ٍ ارسيبثي عولكزد ٍاحذّبي هختلف
كبر ثز رٍي هجبحث هزثَط ثِ هعوبري عبسهبًي ٍ هٌْذعي عبسهبى
توزكش ثز رٍي هجبحث عبسهبًذّي ٍ رّجزي ٍ عبختبر عبسهبًي
عزاحي ٍ پيبدُ عبسي چبرچَة كبرت اهتيبسي هتَاسى
كبر ثز رٍي ثْجَد خذهبت رعبًي ثِ هؾتزيبى اس عزيق هذيزيت داًؼ
اعتفبدُ اس هفبّين هٌْذعي ًزمافشار ٍ هتذٍلَصيّب اس جولِ PLA ٍ RUP
كبر ثز رٍي هفبّين جذيذ تكٌَلَصي اعالعبت اس جلوِ CRM ،ERP
ّوكبري در راعتبي دريبفت گَاّيٌبهِ TickIT
هويش عيغتن كيفيت
عزاحي رٍيِ عٌجؼ رضبيت هؾتزيبى

صفحِ  1اس 9

 1382تا فرٍرديي 1386

احوذ عليتاتايي
 عزاحي فزآيٌذّبي هختلف در راعتبي ثْجَد كيفيت عبسهبًي
 عزاحي ٍ پيبدُ عبسي فزآيٌذّبي اًذاسُگيزي هحصَل ٍ فزآيٌذ در ًزمافشار
 ثْجَد فزآيٌذّبي آهَسػ
 -7ؼركت عوراى تٌا
1382-1381

هذير پرٍشُ
 -8ؼركت تَاًگراى

1381 -1379

هذير تازارياتي
ٍ ...

ت) ظَاتق تذريط
 -1هذرض هذعَ داًؽگاُ علَم پسؼكي ؼْيذ تْؽتي

هْرهاُ  1388تا تيرهاُ 1391

 -2هذرض هذعَ داًؽگاُ آزاد ٍاحذ تْراى ؼوال

هْرهاُ  1386تا كٌَى

o
o
o
o
o
o

هذيزيت هٌبثع اًغبًي ( كبرؽٌبعي ارؽذ)
عيغتن ّبي اعالعبت هذيزيت ( كبرؽٌبعي ارؽذ)
هذيزيت اعتزاتضيك (كبرؽٌبعي ارؽذ)
كٌتزل پزٍصُ ( كبرؽٌبعي)
ارسيبثي كبر ٍ سهبى ( كبرؽٌبعي)
عزحزيشي ٍاحذّبي صٌعتي ( كبرؽٌبعي)

 -3هذرض هذعَ داًؽگاُ آزاد زاّذاى

هْرهاُ  1391تا تْوي هاُ 1391

 oهذيزيت هٌبثع اًغبًي ( كبرؽٌبعي ارؽذ)
 oهذيزيت عوليبت ( كبرؽٌبعي ارؽذ)
 oعيغتن ّبي اعالعبت هذيزيت ( كبرؽٌبعي ارؽذ)
 -4دظتيار اظتاد داًؽگاُ صٌعتي اصفْاى

هْر هاُ  1381تا هْرهاُ 1382

 -5هركس هطالعات هذيريت ٍ تْرُ ٍري ايراى
 oتفكز عيغتوي ( هذيزاى ؽزكت َّاپيوبيي ّوب )3139
 -6اًجوي هذيريت ايراى
 oعيغتنّبي اعالعبت هذيزيت ( هذيزاى ؽزكت ثيوِ ايزاى ) ( 9دٍرُ) ()3131
 -7ظاير دٍرُّا
o
o
o
o
o
o
o
o
صفحِ  7اس 9

هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر ثزاي هذيزاى ؽزكت ّوكبراى عيغتن
هعوبري عبسهبًي ثزاي هذيزاى ؽزكت عپبًيز
هذيزيت فزآيٌذّبي كغت ٍ كبر ثزاي هذيزاى صذا ٍ عيوبي جوَْري اعالهي ايزاى
عيغتنّبي اعالعبت هذيزيت ثزاي هذيزاى ؽزكت ًفت
عيغتنّبي يكپبرچِ اعالعبتي ثزاي هذيزاى گزٍُ ؽزكتّبي ّوكبراى عيغتن
 CRMثزاي هذيزاى فٌبٍري اعالعبت گزٍُ ؽزكتّبي عظبم
ّ BPMS ٍ ERPب ثزاي هذيزاى ؽزكت ّوكبراى عيغتن
هذيزيت ثْجَد فزآيٌذّبي عبسهبًي ثزاي هذيزاى ؽزكت ًفت

احوذ عليتاتايي
o
o
o
o
o
o

كبرتيوي ٍ اعتفبدُ اس هذل  7-Sهكيٌشي جْت يبفتي هؾكالت اعتزاتضيك هذيزاى ثبًك اقتصبد ًَيي
كبر تيوي ٍ حل هغئلِ ٍ يبفتي راّكبرّبي هؾكالت عبختبر جذيذ ثزاي هذيزاى راّجزاى پتزٍؽيوي
هذل ارسيبثي عولكزد ثز هجٌبي كبرت اهتيبسي هتَاسى ثزاي هَعغِ پضٍّؼ ٍ آهَسػ
َّلذيٌگّب ،اعتزاتضي ٍ عبختبر آًْب ثزاي هذيزاى ؽزكت ّيزثذاى
عويٌبر هذل ّبي كغت ٍ كبر ثزاي داًؾجَيبى رؽتِ هذيزيت صٌعتي داًؾگبُ قشٍيي
آهَسػّبي هزتجظ ثب اعتبًذارّب اعن اس (گزٍُ ؽزكتّبي ّوكبراى عيغتن:)3139-3139
 اًذاسُ گيزي ًزمافشار اعن اس ISO9126- ISO15939-ISO14598
 هفبّين اعتبًذارد ISO9000-2000
 هويشي داخلي
 اصَل ارسيبثي ثز اعبط CMMI
 اعتبًذاردّبي هزثَط ثِ فزآيٌذّبي چزخِ حيبت هحصَالت ًزمافشاري
 كبرت اهتيبسي هتَاسى
 دادُ كبٍي

ث) ظاير فعاليتّا
 -1يكي از ًگارًذگاى كتاب ? Questioning BPMچاج ؼذُ در ظال 2116
 -2عضَيت در كٌفراًطّاي هختلف ٍ كويتِّاي علوي














عضَ Association for Information Systems
 Track Chairكٌفزاًظ آهزيكبيي عيغتن ّبي اعالعبتي ( )AMCISدر اهزيكب اس عبل  9131تب كٌَى
 Track Chairؽؾويي ٍ ّفتويي كٌفزاًظ هذيزيت ٍ كبرثزدّبي اعالعبت ،داًؼ ٍ ًزم افشار )(SKIMA
 Track Chairاس پٌجويي كٌفزاًظ عبليبًِ  EuroMedاس عبل  9139تب كٌَى
داٍر كٌفزاًظ )European Conference of Information Systems (ECIS
داٍر كٌفزاًظ ثيي الوللي هٌْذعي صٌبيع
عضَ كويتِ علوي كٌفزاًظ  CEMPلْغتبى اس عبل 9137
عضَ كويتِ علوي كٌفزاًظ  QualIT 2010اعتزاليب
عضَ كويتِ علوي دٍهيي عويٌبر ثيي الوللي هذيزيت  ITتْزاى 3131
عضَ كويتِ علوي عويٌبر ثيي الوللي  ICTMتْزاى 3133
عضَ كويتِ علوي كٌفزاًظ ثيي الوللي  MBAتْزاى 3191
عضَ كويتِ علوي ّؾتويي كٌفزاًظ ثيي الوللي هذيزيت اعتزاتضيك3191 ،
عضَ كويتِ عيبعتگذاري ٍ كويتِ علوي هذيزاى ارؽذ داًؼ 3139

 -3ارائِ هقاالت هختلف در هجالت هعتثر داخلي ٍ خارجي
 -4ؼركت در كٌفراًط ّاي هلي ٍ تيي الوللي تعٌَاى ظخٌراى هذعَ

صفحِ  9اس 9

