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 :يمشخصات شخص

 سياوش نام:

 نصرت پناه خانوادگی :نام 

 nosratpanah@ihu.ac.ir               Siavash_nopa@yahoo.com ل: يميآدرس ا

 وب سايت: 
 

 

 سوابق تحصيلي:
 سوابق تحصيلی :

 نام شهرستان نام موسسه/دانشگاه رشته تحصيلي مقطع تحصيلي رديف
تاريخ دريافت 

 مدرک

1 
 کارشناسی

علوم 

 اجتماعی
 6611 تهران دانشگاه عالمه طباطبايی

2 
 کارشناسی ارشد

مديريت 

 آموزشی
 1371 تهران گاه تهراندانش

 6631 تهران دانشگاه تهران علوم تربيتی دکتری 3

-  

 خارجی : یهازبانميزان آشنايی با 

 ميزان تسلط در مكالمه ميزان تسلط در نوشتن ميزان تسلط در خواندن نام زبان رديف

 عالی عالی عالی انگليسی 1

 متوسط متوسط عالی عربی 

  

 سوابق علمي:
 وابق علمی و اجرايیساير س

 تحصيلی کارشناسی ارشد و دکتری نامهپايانراهنمايی و مشاوره پيش از چهل  1

 يرانتفاعیغامام حسين)ع( ، بقيةا... االعظم ،نيروی انتظامی ، آزاد و  هایسال تدريس در دانشگاه 52  2

 ويرايش علمی و تخصصی بيش از بيست عنوان کتاب تخصصی لجستيكی 3

 مختلف سراسری هایيشهماشده در  ارائهمقاله  پنجاهبيش از  داوری 4

 داوری بيش از هفتاد عنوان مقاله چاپ شده در نشريات مختلف 5

 هدايت و اجرای هفت همايش سراسری برای آماد پشتيبانی ناجا  6

 
 



 2 

 کشور یهااستانهدايت اجرای صدها دوره آموزشی در آماد پشتيبانی ناجا در سراسر  7

 6636ستاد ممتاز دانشكده فرماندهی و ستاد ناجا در سال ا 8

 6636پژوهشگر برتر نيروی انتظامی در سال  9

 6631استاد ممتاز دانشكده اداری و پشتيبانی ناجا در سال  11

 اجرای بيش از بيست کارگاه آموزشی در موضوعات لجستيكی 11

 

  منتشر شدهمقاالت (Published Papers): 
 

 چاپ مقاله

 )علمی ترويجی(تأمينفصلنامه زنجيره  -بسته سيستمی سماپل برای لجستيك 1

 )علمی ترويجی(تأمينفصلنامه زنجيره -مورد نياز برای مديران ارشد لجستيك  یهامهارت 2

 فصلنامه انديشه آماد)علمی ترويجی( –در لجستيك اضطراری  سازیبهينه هایمدل 3

 )علمی پژوهشی( فصلنامه سياست دفاعی. -پشتيبانی نبرد ناهمگون  آماد ودی طراحی الگوی راهبر 4

 فصلنامه انديشه آماد)علمی ترويجی(–راهكارهای بهينه  ارائه در سازمان و ایيهسرمانظام توزيع کاالهای  شناسیيبآس 5

 فصلنامه انديشه آماد)علمی ترويجی(-مفهوم لجستيك 6

 )علمی ترويجی( .تأمينفصلنامه زنجيره  -الم لجستيكی نوين انبارداری اق هایشيوه 7

 )علمی ترويجی( فصلنامه توسعه مديريت منابع انسانی و پشتيبانی.-رويكردهای نوين انجام تحقيقات صنعتی   8

 فصلنامه انديشه آماد)علمی ترويجی( -هابهتريناز  الگوبرداری 9

 )علمی ترويجی(تأمينفصلنامه زنجيره -آماددر  يدو خر تأمين هایروشو  هاسياست تأثير 11

 )علمی ترويجی(تأمين؟ فصلنامه زنجيره هنر يا،علم یسپاربرونکننده  تأمينانتخاب  11

 فصلنامه انديشه آماد)علمی ترويجی( -ناجا آن در و استقرارالگوی مديريت دانش  سازییبومضرورت  12

 )علمی پژوهشی(فصلنامه مديريت اسالمی -موردی صنايع نفت کرمانشاه هلعمطا - یوربهرهرابطه بين کيفيت زندگی کاری و  13

 )علمی ترويجی(فصلنامه انديشه آماد  –ايران کد در لجستيك  یهاچالشو  هافرصت 14

 )علمی ترويجی(فصلنامه انديشه آماد -نقش فرآيند برآورد  در بهبود  دقت برآورد و عملكرد عملياتی  15

بر پيشگيری از عوارض ناشی از  و رواندر سربازان مستعد به مشكالت حاد اعصاب  یاز نگهبانافيت مع تأثيربررسی  16

 فصلنامه انديشه آماد)علمی ترويجی(-نيروی انتظامی يبانیو پشتاختالالت روانی در بين سربازان مجموعه آماد 

 شه آماد)علمی ترويجی(فصلنامه اندي -گوشت سفيد در يك سازمان نظامی  تأمينبررسی تضمين کيفيت  17

 )علمی ترويجی( فصلنامه انديشه آماد  -تأمينزنجيره  آموزش مدير متخصص در لجستيك و 18

 )علمی ترويجی(فصلنامه انديشه آماد - سازمان در غذا يعو توزطبخ  یسپاربرون شناسیيبآس 19
 

 
 
 

 

 

  ملی: یهاکنفرانسمقاالت ارائه شده در 

 دبيری و اجرای همايش

 6636همايش سراسری علمی لجستيك و کاربرد آن در سازمان  يناول يردب 1

 6631دبير همايش مديريت و فرماندهی آماد پشتيبانی در نيروی انتظامی 2

 6631از تاکتيك تا استراتژيك  تأمين يرهزنجدبير همايش سراسری نقش و جايگاه مديريت  3

4  
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 سراسری هایهمايشمقاله در  ارائه

نوين در مشاوره تحصيلی در همايش سراسر تعليم و تربيت و نقش آن در ارتقای تحصيلی دانش  يكردهایرومقاله  ارائه 1

 آموزان.

 مقاله مبانی مديريت سيستمی لجستيك در همايش سراسری ستاد کل نيروهای مسلح. ارائه 2

 6635-حماسه سياسی و حماسه اقتصادی المللیينبکنفرانس -سيستم ترابری سازیبهينهکاربرد پژوهش عملياتی در  3

 هایيشهانددر همايش سراسر –آن در آموزش و پرورش ايران  تأثيرتربيتی کرشن اشتاينر و  هایيشهاندمقاله سروری بر  ارائه 4

 تربيتی معاصر.

کنفرانس  ينپنجمدر  An introduction to systematic information basis in logistics(S.I.B.L.)مقاله ارائه 5

 مهندسی صنايع کشور تايوان. المللیينب

 6635-حماسه سياسی و حماسه اقتصادی المللیينبکنفرانس -ايران کد در لجستيك یهاچالشو  هافرصت 6

 تأمينهمايش سراسری زنجيره  -ويی ناجاسازمان خودر يراتو تعمبررسی  نظام موجود نگهداری  7

حماسه  المللیينبکنفرانس -کاالی سازمان يك نظامی تأمينايران کد در افزايش کارآيی فرآيند  تأثير و هاچالشبررسی  8

 6635-سياسی و حماسه اقتصادی

 يرهزنجاسری نقش و جايگاه مديريت همايش سر -ناجا تأمينالگوی يكپارچه نت  خودرويی در زنجيره  یهامؤلفهتعيين ابعاد و  9

 از تاکتيك تا استراتژيك تأمين
 

 :عضویت
 علمی یهاانجمنتحريريه  و  يئتهسردبيری و عضويت در 

 علمی ترويجی انديشه آماد یفصلنامهسردبير  1

 عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمی  ترويجی مديريت و توسعه 2

 تأمين یيرهزنج هافصلنامهعضو هيئت تحريريه  3

 عضو انجمن علمی لجستيك ايران. 4

 عضو انجمن آموزش عالی ايران. 5

 

 مسئوليت اجرايی

 معاون طرح و برنامه دانشگاه امام حسين)ع( 1

 معاون اداری مالی دانشگاه عالمه طباطبايی 2

 رئيس دانشكده لجستيك دانشگاه امام حسين)ع( 3

 م حسين)ع(معاون اداری مالی دانشگاه اما 4

 جانشين و فرمانده دانشكده فنی مهندسی دانشگاه امام حسين)ع( 5

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع امام حسين)ع( 6

 رئيس مرکز مطالعات پشتيبانی و مهندسی ناجا 7

 دانشگاه امام حسين)ع( يزیربرنامهرئيس دانشكده مديريت و  8
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 ت راهنمايیتحصيلی در دس هاینامهيانپا 

 ناظر پروژه

 ناظر پروژه بررسی آراء  و نظريات تربيتی امام خمينی )ره( 1

 ناظر پروژه بررسی آراء و نظريات تربيتی مقام معظم رهبری. 2

 ناظر پروژه طراحی الگوی مديريت دانش در نيروی انتظامی 3

 ناظر پروژه طراحی مراکز تعميرات خودرويی نيروی انتظامی 4

  جرائمميزان  در کاهش MMPIمعافيت سربازان از انجام خدمات رزمی حاصل از نتايج آزمون  يراتتأثظر پروژه بررسی نا 5

 ناظر پروژه طراحی سيستم مكانيزه کنترل اموال نيروی انتظامی. 6

 نيروی انتظامی. سازیيرهذخناظر پروژه طراحی سيستم  مكانيزه  نگهداری و  7

 ابين نگهداری مواد غذايی متحرك برای نيروی انتظامی.ناظر پروژه طراحی ک 8

 ناظر پروژه برون سپاسی تعميرات خودرويی سنگين نيروی انتظامی. 9

 تكميل از گروهبان يكمی تا سرهنگی در نيروی انتظامی. یتخصصدوره  62ناظر پروژه تدوين  11

 ا.کتاب اصول نگهداری و بازرسی مواد غذايی در ناج يفتألناظر  11

 جامع امام حسين )ع( در دانشگاهناظر پروژه طراحی دوره دکتری مديريت لجستيك  12
 

  ترجمه و.. در خصوص کتاب : يفتألسوابق،  

 جزوه يفتأل

 جزوه آموزشی زبان تخصص لجستيك.  يفتأل 1

 آمادی. هایياستسجزوه آموزشی  تأليف 2

 .يبانیپشتآمار جزوه آموزشی کاربرد کامپيوتر در  تأليف 3

 جزوه آموزشی روش تحقيق در لجستيك. تأليف 4

 جزوه آموزشی فلسفه آموزش و پرورش. تأليف 5

 اجرايی لجستيكی.  یعملكرد واحدهانظارت بر  هایشيوهجزوه آموزشی  تأليف 6

 آموزشی. یهاسازمانجزوه آموزشی مديريت و فرماندهی از  تأليف 7

 آمادی. هایياستسجزوه آموزشی  تأليف 8

 جزوه آموزشی راهنمايی و مشاوره تحصيلی. تأليف 9

 

 و ترجمه کتاب تأليف

 6631کتاب مديريت و فرماندهی لجستيك  تأليف 1

 6633ترجمه کتاب مديريت لجستيك معكوس  2

 6636ترجمه کتاب لجستيك معاصر 3

 6631تدوين کتاب مجموعه مقاالت علم لجستيك و کاربرد آن در سازمان  4

 

 اجرای پروژه

 برای نيروی انتظامی تأمين يرهزنجطراحی دوره دکتری پروژه مجری  1

 آماد و پشتيبانی نيرو انتظامی یهارستهمدت  کوتاهتخصصی  یهادورهو کارآيی  یاثربخش هایشيوهمجری پروژه بررسی  2

 ه کارشناسی ارشد برای دانشگاه علوم انتظامیمجری پروژه طراحی چهار رشته کارشناسی، دو رشته کاردانی و يك رشت 3

 


