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خ دابآ - سمش  نارهت - نارهت ،

نادیم زا  رتالاب  انب - نسحداتسا 

یبرغ حابص  خ  تلم -

سیفآ یاه  رازفا  مرن  هعومجم 

MSP رازفا مرن 

قوقح و یناسنا و  عبانم  یاهرازفا  مرن 

دزمتسد

یسانشناورهبحاصم یاه  نومزآ 

یبایزرا نوناک  یرازگرب 

یزاسدعاقتم هرکاذم و 

درادناتسا بایزرا  یناسنا ، عبانم  ریدم 

کردم یاراد  دک 34036 ، اب  یناسنا  عبانم   34000

یصصخت کردم  و  ینامزاس ، راتفر  یرتکد 

لدم 34000، یانبم  رب  یناسنا  عبانم   MBA

لدم یاهدنیآرف  یزاس  هدایپ  هب  طلسم 

، رگلیلحت یمتسیس ، دید  اب  یناسنا  عبانم   34000

یریگدای لابند  هب  اشوک و 

یناگرزاب تیریدم  یرتکد 

یراتفر شیارگ :

یتلود نانمس  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۷ - ۱۳۹۱

۱۸.۶۲ لدعم : 

یروانف تیریدم  دشرا  یسانشراک 

تاعالطا

شناد تیریدم  شیارگ :

یتلود نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۱ - ۱۳۸۸

۱۸.۰۶ لدعم : 

عیانص یسدنهم  یسانشراک 

متسیس لیلحت  شیارگ :

یلپ ریبکریما - هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود نارهت  کینکت 

۱۳۸۷ - ۱۳۸۲

۱۴.۶۹ لدعم : 

یرظن ملپید 

کیزیف یضایر - شیارگ :

ناشاک یشهبدیهش  هسردم : / هسسوم

ناشوهزیت

۱۳۸۲ - ۱۳۷۸

۱۹.۰۲ لدعم : 

یناسنا عبانم  ریدم 

ینامتخاس یراذگ  هیامرس  گنیدلوه  تکرش :

ماظع

نیدرورف ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یناسنا عبانم  نواعم 

سیدابآ یرگشدرگ  هعسوت  تکرش  تکرش :

( شیک یبآ  کراپ   ) شیک

نیدرورف ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

ینامزاس راتخاس  نیودت 

دزمتسد قوقح و  لدم  یحارط 

درکلمع تیریدم  ماظن  یحارط 

روظنم هب  هعسوت  یبایزرا و  نوناک  یرازگرب 

اه یرماع  لته  ناریدم  حیحص  ییامناج 

مادختسا بذج و 

شزومآ ماظن  یحارط 

طوطخ هئارا  اه و  شور  اه و  تسایس  نیودت 

هعومجمریز یاه  تکرش  یارب  یلک 

تاداهنشیپ ماظن  یحارط 

ینامزاس راتخاس  یحارط 

یارب لغاشم  همانسانش  لغاشم و  حرش  هیهت 

یبآ کراپ  رد  لغش  زا 95  شیب 

زیلانآ یدنب و  هبتر  لغاشم و  لیلحت  هیزجت و 

( دزمتسد قوقح و  ماظن  یحارط   ) نیلغاش

یحارط مادختسا و  بذج و  دنیآرف  یحارط 

یمادختسا یاه  نومزآ 

نیودت لنسرپ و  تایهافر  ماظن  یحارط 

لنسرپ هب  تایهافر  هئارا  یژتارتسا 

تکرش یطابضنا  همان  نییآ  نیودت 

تاداهنشیپ تاداقتنا و  ماظن  یحارط 

شزومآ ماظن  یحارط  یزیر و  همانرب 

نیشناج متسیس  یارجا  یزیر و  همانرب 

اقترا دنیآرف  یحارط  یرورپ و 

درکلمع تیریدم  ماظن  یزاس  هدایپ 

یبایزرا ساسا  رب  شاداپ  ماظن  یحارط 

درکلمع

یشتآ یلع 
یناسنا عبانم  ریدم 

۱۳۶۴/۶/۳۰ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

نم هرابرد 

اه تراهم 



یداقتنا یلیلحت و  دنیآرفرکفت  دوبهب 

هژورپ هنحص  رد  تیریدم   ) هژورپ تیریدم 

( اه

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا



linkedin.com/in/ali-atashi-6406

atashiiii

alii_atashii

یناسنا عبانم  رواشم 

نیون یا  هداد  یاه  هنایاپ  تکرش :

دادرخ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

هریدم تئیه  سیئر  بئان 

یرماع یارس  یرادرب  هرهب  تکرش  تکرش :

ماظع یاه 

ریت ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

متسیس یسدنهم  ریدم 

ینامتخاس یراذگ  هیامرس  گنیدلوه  تکرش :

ماظع

دنفسا ۱۳۹۴ ریت ۱۳۹۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

متسیس یسدنهم  دحاو  ریدم 

اوه هدکشهوژپ  ریبکریما - هاگشناد  هاگشناد :

اضف و 

رهم ۱۳۹۳ تشهبیدرا ۱۳۹۲  -

اهدرواتسد فیاظو و 

عبانم یاه  متسیس  رارقتسا  لوئسم 

یناسنا

متسیس ناراکمه  تکرش :

رذآ ۱۳۹۲ ید ۱۳۸۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یتایلمع یزیر  همانرب  میت  تسرپرس 

نامرد و تشادهب ، ترازو  داهن : / نامزاس

یکشزپ شزومآ 

دنفسا ۱۳۸۸ تشهبیدرا ۱۳۸۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

لدم 34000 ساسا  رب  لغاشم  حرش  هیهت 

ساسا رب  لغاشم  گنیدیرگ  لیلحت و  هیرجت و 

G20 لدم

G20 لدم ساسا  رب  نیلغاش  گنیدیرگ 

ساسا رب  دزمتسد  قوقح و  ماظن  یحارط 

G2025 هخسن

ينامزاس ياهدنيآرف  يحارط 

يناسنا عبانم  ياه  متسيس  يحارط 

ييوگخساپ يارب  يرازفا  مرن  ياهراکهار  کرادت 

راک بسک و  ياه  سيورس  هب 

یرماع یارس  لته  ینامزاس  راتخاس  یحارط 

اه

یارس لته  مادختسا  بذج و  دنیآرف  یحارط 

اه یرماع 

یارس لته  دزمتسد  قوقح و  ماظن  یحارط 

اه یرماع 

یرماع یارس  لته  لغاشم  لیلحت  هیزجت و 

( ماجنا تسد  رد   ) اه

متسیس یسدنهم  دحاو  ریدم 

هژورپ لرتنک  دحاو  ریدم 

شناد تیریدم  دحاو  ریدم 

یناسنا عبانم  یاه  متسیس  رارقتسا  لوئسم 

قوقح و یاه  متسیس  رارقتسا  لوئسم 

دزمتسد

رد يتايلمع  يزير  همانرب  هناخريبد ي  هدنيامن ي 

، تشادهب ترازو  لماع  ريغ  دنفادپ  هتيمک ي 

لاس 1388 يکشزپ  شزومآ  نامرد و 

ياه همانرب  لرتنک  نيودت و  ميت  تسرپرس 

لاس يتايلمع 

نواعم يتايلمع  يزير  همانرب   دشرا  سانشراک 

شزومآ نامرد و  تشادهب ، ترازو  يشزومآ 

يکشزپ

ياه تنواعم  يتايلمع  يزير  همانرب  سانشراک 

يگنهرف ييوجشناد  وراد ، اذغ و  يشزومآ ،

يکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو 

نابز

یعامتجا هکبش 

https://linkedin.com/in/linkedin.com/in/ali-atashi-6406
https://t.me/atashiiii
https://instagram.com/alii_atashii/


لدم 34000 ساسا  رب  یناسنا  عبانم   MBA

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

( هتفرشیپ  ) یبایزرا یاه  نوناک  بایزرا  تیبرت  هرود 

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

( هیاپ  ) یبایزرا یاه  نوناک  بایزرا  تیبرت  هرود 

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  هسسوم :

نمهب ۱۳۹۷  : خیرات

؟ مینک جارخا  هنوگچ  یشزومآ  هرود 

انایرآ هورگ  هسسوم :

متسیس ناراکمه  لسن 3  شزومآ  رازفا  مرن  اهدنیآرف و  یشزومآ  هرود 

متسیس ناراکمه  شهوژپ  شزومآ و  زکرم  هسسوم :

متسیس ناراکمه  لسن 3  تامدخ  ناربج  رازفا  مرن  اهدنیآرف و  یشزومآ  هرود 

متسیس ناراکمه  شهوژپ  شزومآ و  زکرم  هسسوم :

متسیس ناراکمه  لسن 3  یناسنا  هیامرس  رازفا  مرن  اهدنیآرف و  یشزومآ  هرود 

MSP رازفا مرن 

عیانص یسدنهم  هدکشناد  یملع  نمجنا  هسسوم :

ناینب شناد  یاه  نامزاس  رد  ناروشناد  یربهر 

دنفسا ۱۳۹۷  : خیرات

یرتکد هلاسر 

ناریا ناینب  شناد  یاه  نامزاس  رد  یربهر  یا  هنیمز  لدم  هئارا 

ینامزاس راتفر  تاعلاطم  یشهوژپ  یملع  همانلصف  رشان :

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

رب یراک  یاه  یگژیو  شقن  ناینب : شناد  یاه  نامزاس  رد  یشناد  نانکراک  یربهر 

یراک درکلمع 

ینامزاس یلغش و  هرواشم  یشهوژپ  - یملع همانلصف  رشان :

دادرم ۱۳۹۷  : خیرات

داینب هداد  یروئت  درکیور  ناریا : ناینب  شناد  یاه  نامزاس  رد  ناروشناد  یربهر  لدم 

دربهار سلجم و  یشهوژپ  - یملع همانلصف  رشان :

ریت ۱۳۹۷  : خیرات

یراک درکلمع  رب  یراک  یاه  یگژیو  ریثات  همانشسرپ  یبایرابتعا  یلماع و  لیلحت 

ناروشناد

یشزومآ تیریدم  نیون  یاهدربهار  یصصخت  یملع  همانلصف  رشان :

رذآ ۱۳۹۷  : خیرات

تسبراک ات  دربهار  زا  ارگدنیآرف : شناد  تیریدم 

رادباتک تاراشتنا  رشان :

۱۳۹۱ : خیرات

978-600-241-060-3 کباش : هداز ، نسح  رتکد  یاقآ  رگخا و  رتکد  یاقآ  هارمه  هب 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت



هزوح رد  لاعف  روحم  هژورپ  یاه  نامزاس  رد  شناد  ظفح  یاه  مزیناکم  بوچراچ  هئارا 

( متسیس ناراکمه  تکرش  هنومن   ) تاعالطا یروانف 

رویرهش ۱۳۹۱  : خیرات

دشرا یسانشراک  کردم  ذخا  یارب  همان  نایاپ 

Applying knowledge extracted from communicating with customers in Mass

Customization process: the role of Human-Computer Interaction

HCI 2011 رشان :

۱۳۸۹ : خیرات

HCI 2011 یللملا نیب  سنارفنك  رد  هدش  هتفريذپ 

Analysis of a two-echelon inventory system with returns considering

.demand dependent on return rates

International Journal of Advanced Manufacturing Technology رشان :

۱۳۹۰ : خیرات

ISI هلاقم

اب سوكعم  كيتسجل  طيحم  رد  يا  هدر  دنچ  نيمات  هريجنز  يدوجوم  لدم  هئارا 

ايوپ متسيس  ليلحت  دركيور 

يمتسيس ركفت  يلم  سنارفنك  نيلوا  رشان :

۱۳۹۰ : خیرات

يمتسيس دركيور  اب  يتلود  ياه  نامزاس  رد  شناد  ظفح 

يمتسيس ركفت  يلم  سنارفنك  نيلوا  رشان :

۱۳۹۰ : خیرات

هنومن  ) ناریا رد  هداد  زکارم  یاه  هژورپ  اه و  حرط  ققحت  عناوم  اه و  شلاچ  یسررب 

( ناریازیا تکرش 

۱۳۹۰ : خیرات

ناریا زیا  تکرش  شرافس  هب  یتاقیقحت  هژورپ 

تيريدم رد  نآ  دربراك  يگديچيپ و  هيرظن 

ریبکریما هاگشناد  عیانص  یسدنهم  یملع  نمجنا  فاصم - هیرشن  رشان :

۱۳۸۵ : خیرات

زربلا شخپ  تکرش  ياهوپد  سيسات  يارب  يباي  ناکم  يتاقيقحت  هژورپ  ماجنا 

۱۳۸۵ : خیرات

یلاعت 34000 لدم  شور G2025 و  یانبم  رب  دزمتسد  قوقح و  ماظن  یزاس  هدایپ 

یناسنا عبانم 

نیون یا  هداد  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۹  : خیرات

متسیس یزاس  هدایپ  نیلغاش  -  لغاشم و  گنیدیرگ   -  G20 ساسا رب  لغاشم  حرش  نیودت  هیهت و  - 

دزمتسد   قوقح و 

لغاشم لیلحت  هیزجت و  هژورپ  رواشم 

سدقم عافد  هزوم  غاب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۸ : خیرات

اه هژورپ 



ینامزاس راتخاس  یحارط  دزمتسد و  قوقح و  ماظن  يحارط 

( نیون داصتقا  کناب  هب  هتسباو   ) نيون داصتقا  نايار  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۵ : خیرات

يلم نالک  ياه  حرط  هژورپ  تيريدم  متسيس  يحارط 

يروانف تاقيقحت و  مولع ، يرازگ  تسايس  ياروش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۴ : خیرات

يزاسابيز نامزاس  لاس 1393  یاه  هژورپ  شناد  تيريدم 

نارهت رهش  يزاسابيز  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۴ : خیرات

يزاسابيز نامزاس  لاس 1392  یاه  ¬ هژورپ شناد  تيريدم 

نارهت رهش  يزاسابيز  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۳ : خیرات

يناسنا عبانم  تيريدم  یزیر  ¬ همانرب

اضف يروانف  مولع و  هدکشهوژپ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۲ : خیرات

دنمشوه رهش  هژورپ 

هرواشم تنواعم  یتعنص ، تیریدم  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۱ : خیرات

نارهت یرادرهش  شرافس  هب  هژورپ - دشرا  سانشراک 

هژورپ تیریدم  رتفد  یزادنا  هار  هژورپ 

يروانف مولع و  هاگشهوژپ  راکناميپ :  ) يربارت هار و  ترازو  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

( ناريا تاعالطا 

۱۳۸۹ : خیرات

لیصحت نیح  رد  تدم  هاتوک  هژورپ 

ریبکریما هاگشناد  یگنهرف  کيژتارتسا  يزير  همانرب 

ریبکریما یتعنص  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۸۸ : خیرات

کیژتارتسا یزیر  همانرب 

يولع نارتسگ  ملع  هسسوم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۸۸ : خیرات


