نام و نام خانوادگی :کیارش جهان پور
آدرس ایمیلjkiarash@yahoo.com :
صفحه ی حرفه ای در اینترنت:
https://www.linkedin.com/in/kiarash-jahanpour-69793428
اهداف حرفه ای:
مشارکت در توسعه ی کیفی و کمی جهان مدیریت علمی ،حرفه ای ،تجاری و انتقالِ کارآمد فناوری های جهانی
منطبق بر نیازهای داخلی و اهداف راهبردی کشور از طریق:
الف) انجام تحقیقات و ارائه ی آموزش های میان رشته ای ) ،(Interdisciplinaryچند رشته ای
) (Multidisciplinaryو فرا رشته ای ( )Transdisciplinaryدر حوزه ی مدیریت جهت ارتقاء
رقابت پذیری محققین و مدیران در روند رو به رشد جهانی شدن.
ب) توسعه ی فناوری پذیری در صنایع و گسترش استفاده از فناوری اطالعات در هوشمندسازی
تصمیم گیری های مدیریتی بخصوص هوش مالی و تجاری.
ب) تخصیص بهینه ی منابع فیزیکی ،مالی و انسانی موجود و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ی منابع
فعلی جهت تحقق اهداف کالن آتی در حوزه های مرتبط با مدیریت مالی و بازرگانی.
ج) به روز نگاه داشتن داده ها ،اطالعات ،دانش و فرادانش سازمانی با استفاده از فناوری اطالعات.
د) تشکیل شبکه های علمی و پژوهشی اجتماعی بین المللی جهت استفاده از هم افزایی و افزایش رقابت
پذیری پژوهشگران بومی در سطح بین الملل و ارتقاء شایسته ساالری سازمانی.
ه) تجاری سازی ،برندسازی ،تصاحب بازار و تجارت دانش در راستای بهبـــود سطح استاندارد زندگی
مردم.

سوابق آموزشی:
▪ دکترای تخصصی مدیریت مالی 1390-95
زمینه ی تخصصی :پیش بینی و شبیه سازی سیستم های مدیریتی با استفاده از فناوری اطالعات و داده کاوی.

عنوان فارسی پایان نامه ی دکترا" :پیش بینی قیمتها در بازار تبادل ارزهای خارجی ،رویکرد مبتنی بر شبکه های عصبی
مصنوعی" .
“Foreign Exchange Market Price Prediction; an Artificial Neural Network Approach”.
دانشگاه محل تحصیل :سینت لوئیس فیلیپینSaint Louis University (The Philippines) .
اهمّ مطالعات و آموزش های طی دوره :مدیریت و رهبری .فلسفه ی بشر .توسعه ی توانمندی های مدیریت اجرایی .مدیریت
بین المللی .برنامه ریزی ،دیده بانی وارزیابی راهبردی .مالی شرکتها .مدیریت تولید و عملیات .مدیریت بین المللی اقتصادی.
علم مدیریت و تحقیق در عملیات .تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت پرتفولیو .اخالق برای مدیران .تصمیم گیری مدیریتی.
روندهای اصلی اخیر در کسب و کار ،دولتها و آموزش .مدیریت بازاریابی چندملیتی .روش تحقیق و آمار در مدیریت.
فلسفه ی مدیریت.

▪ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات 1387-89
زمینه ی تخصصی :مدیریت منابع اطالعاتی
محل تحصیل :موسسه ی آموزش عالی فارابی
اهم مطالعات و آموزش های طی دوره :تحلیل و طراحی سیستم های ساختار یافته .سیستم های مدیریت بانکهای اطالعاتی.
مهندسی به کمک کامپیوتر .سیستمهای معین تصمیمگیری و خبره .روش شناسی ایجاد سیستم های اطالعاتی .کامپیوتر و نرم
افزار .تئوری های پیشرفته مدیریت .تحلیل آماری .مدیریت منابع اطالعات .سیستمهای اطالعات مدیریت پیشرفته .فناوری
اطالعات .کاربرد فناوری اطالعات در سازمان .مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته .مدلسازی اطالعات سازمان .موارد عملی
سیستمهای اطالعاتی .سمینار تحقیق نظری (دیده بانی فناوری از طریق فناوری اطالعات) .اقتصاد سیاسی .مدیریت مالی.
بازاریابی.

▪ کارشناسی مدیریت 1382-86
زمینه ی تخصصی :مدیریت بازرگانی
محل تحصیل :دانشگاه اصفهان
اهم فعالیت ها و آموزش ها :دروس عمومی و پایه ای مدیریت بازرگانی ،مالی ،بازاریابی ،صنعتی و حسابداری.
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تجارب حرفه ای
▪

کارشناس معاونت پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع  -دی ماه  1396تا کنون

( .امریه)

محل فعالیت :سازمان برنامه و بودجه ی کل کشور -تهران
اهم فعالیتها :تدوین ،بازبینی ،ابالغ و کنترل دستورالعمل های اجرایی مربوط به مدیریت تعهدات مالی دولت،
ثبت و تحلیل گزارش های دوره ای تهدات مالی دولت ،مستندسازی تجارب بین المللی و ملّی در حوزه ی
مدیریت تعهدات مالی دولتها.

▪ مدرس دوره ی کارشناسی ارشد 1393-تاکنون.
محل فعالیت :موسسه ی آموزش عالی فارابی
اهم فعالیتها :تدریس دروس "داده کاوی و انبار داده ها"" ،درگاه ها و دروازه ها" و "اصول مذاکرات و
قراردادهای بین المللی"  .استاد راهنما و مشاور پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات
و مدیریت بازرگانی بین الملل.

▪ مدرس دوره های تخصصی ،سرپرست پژوهش و تهیه ی محتوای آموزشی .1391-93
محل فعالیت :مرکز آموزشهای حرفه ای جی دیُن دِرِک -فیلیپین
Jdion Derek Career Center-Philippines
اهم فعالیتها :مدیر پرتال ،مسئول نگارش محتوا و برگزاری سمینارهای آموزشی مدیریتی در حوزه های تخصصی
شامل کاربردهای فناوری اطالعات در توریسم و هتلداری ،توسعه ی مهارتهای فردی و روابط اجتماعی ،فنون
مذاکره و سخنرانی.

▪ مدرس و سرپرست آموزش1389-91
محل فعالیت :مجتمع آموزشی نوآوران خالق -تهران
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اهم فعالیتها :تدریس دروس پایه ی فناوری اطالعات ،تحلیل آماری ،گرافیک رایانه ای ،طراحی و
بهینه سازی وبسایت ،گزینش ،سازماندهی و آموزش مدرس برای دوره های فناوری اطالعات.

▪ دستیار پژوهش 1384-89
محل فعالیت :شرکت جوان پژوه اسپادانا
اهم فعالیتها :دستیار اجرایی پژوهش ،طراحی و استانداردسازی ابزار جمع آوری اطالعات/پژوهش ،دسته بندی،
تنظیم ،یکپارچه سازی و تحلیل داده ها ،طراحی پژوهش های کیفی و کمّی.

مقاالت منتشر شده
▪ عوامل موثر بر مذاکرات در توسعه ی تجارت بین المللی؛ مورد مطالعه :شرکت های صادرکننده
صنایع غذایی استان خوزستان.
”“Effective Factors over International Trade Development Negotiations
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و کارآفرینی .سوئیس,لوزان .اردیبهشت .1397
▪ شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در موفقیت قرارداد های بین المللی BOT
“Detection and Evaluation of Effective Factors on BOT International Contracts
”Success
اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت ،حسابداری واقتصاد ایران .ایالم.
.1397
▪ ارزیابی و اولویت بندی مهارتهای صادراتی از دیدگاه شرکتهای تولیدی صادرکننده بین المللی
پژوهش درمدیریت و مطالعات اجتماعی ،بهار.1397 ،
▪ تحلیل و ارزیابی پرتالهای خبری ایران از منظر مدیریت دانش اینترنت محور بر اساس
مدل .K-ACT
“Evaluation of News Agencies Web Portals in Iran; An Internet-based Knowledge
Management perspective by K-ACT Model”.
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اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت .دانشگاه تهران .خرداد .1395
https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL01-INDUSTRIAL01_321.html

▪ نقش پورتال در اثربخشی مدیریت دانش مطالعه موردی :یکی از سازمانهای دولتی
“The Role of Portals in Knowledge Management Effectivity; Case Study over a
”State-owned Enterprise
نخستین همایش ملی علوم اسالمی حقوق و مدیریت – 1395
https://www.civilica.com/Paper-NCPB01-NCPB01_221.html

▪ بررسی تاثیر پرتالهای سازمانی بر مدیریت ارتباط با مشتری
”“Evaluation of Enterprise Portals Impacts on CRM
دومین همایش مباحث کلیدی در مدیریت و حسابداری .گرگان .خرداد .1395
https://www.civilica.com/Paper-NCPIM02-NCPIM02_131.html

▪ کاربردهای داده کاوی در مدیریت آب و فاضالب ،روش ها و الگوها
“Data Mining Applications in Water and Waste water Management; Methods and
”Approaches
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی-اسالمی و تاکید بر پژوهش های نوین.
اسفند  .94مازندران ،ساری.
https://www.civilica.com/Paper-ICH01-ICH01_107.html

▪ انواع شبکه های عصبی ،ساختار و مزایای آنها
”“Types of Artificial Neural Networks, Their Structures and Benefits
پذیرش به صورت پوستر در دومین کنفرانس آینده پژوهی ،مدیریت و توسعه اقتصادی .دانشگاه تربت
حیدریه .بهمن ماه .1394
https://www.civilica.com/Paper-MCED02-MCED02_198.html

▪ داده کاوی در امنیت شهری
”“Data Mining in Urban Security
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.1394.اسالمی و با تاکید بر پژوهش های نوین-اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی
https://www.civilica.com/Paper-ICH01-ICH01_153.html

▪ نقش شبکه های عصبی مصنوعی در تجارت الکترونیک
“Role of Artificial Neural Networks in E-Commerce”
. تهران.1394  دی ماه30 . مدیریت و حسابداری،اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_224.html

"▪ "دیده بانی فناوری" با ابزار "فناوری اطالعات
“Technology Watch” via “Information Technology”
69  تا صفحه61  ; از صفحه28  شماره, 7  دوره, 1390  پاییز:  رشد فناوری:عنوان نشریه
https://www.civilica.com/Paper-JR_TD-JR_TD-7-28_005.html

▪
“The Evaluation of Knowledge Management’s Effectiveness On E-Learning:
A Case Study on Payame Noor University of Iran”
Journal: International Journal of Research in Commerce, IT & Management;
Jan2013, Vol. 3 Issue 1, p45.
http://ijrcm.org.in/article_info.php?article_id=2788

مقاالت و کتب در دست انتشار
▪ “EUR/USD price prediction by Artificial Neural Network”
Under Review (Output of PhD Dissertation)
▪ “Forecasting Forex Market Trend by ANN; A case study on USD/JPY”
Under Review (Output of PhD Dissertation)
▪ “Using Feed-Forward Back propagation to Forecast GBP/USD Currency
Pair”
Under Review (Output of PhD Dissertation)
)▪ کتاب "آموزش کاربردی داده کاوی بر روی شبکه های اجتماعی"(در دست ویرایش
))(در حال تالیفMeta-Analysis( ▪ مرور نظام مند و فرا تحلیل
)▪ روش پژوهش در سیستم های اطالعاتی (در دست ترجمه
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سایر فعالیتهای پژوهشی
:عضو هیئت سردبیری و داور مدعو در نشریات علمی بین المللی
▪ INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE &
MANAGEMENT (ISSN 0976 – 2183) Link:
http://ijrcm.org.in/commerce/editorial-advisory-board.php
▪ INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE,
ECONOMICS & MANAGEMENT(ISSN 2231 – 4245) Link:
http://ijrcm.org.in/cem/editorial-advisory-board.php
▪ International Journal of Management, Accounting and Economics. E-ISSN:
2383-2126. http://www.ijmae.com
 تا1395 . فصلنامه ی تخصصی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد،▪ داور فصل نامه رشد فناوری
http://roshdefanavari.ir .کنون
-31201 ▪ عضو کمیته ی علمی اولین کنفرانس ملی "مطالعات نوین در مدیریت" با کد اختصاصی
.1396  شهریور25 .)ISC(  درپایگاه استنادی علوم جهان اسالم96170
http://www.modiranconf.com/fa/org_chart.php

گواهینامه های حرفه ای
▪ International Trade and Business Certificate
Certification Authority: University of TEHRAN
Date: 2011
▪ Writing for Scientific Publications-Philippines
Certification Authority: Saint Louis University of the Philippines
Date: 2016
▪ Internet advanced user
Certification Authority: International Computer Driving License (ICDL)
Date: 2010
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▪ Microsoft office Excel advanced user
Certification Authority: International Computer Driving License (ICDL)
Date: 2010
▪ Microsoft office Access advanced user
Certification Authority: International Computer Driving License (ICDL)
Date: 2010
▪ Microsoft Windows XP advanced user
Certification Authority: International Computer Driving License (ICDL)
Date: 2010
▪ Microsoft office Power Point Presentation advanced user
Certification Authority: International Computer Driving License (ICDL)
Date: 2010
▪ Microsoft office WORD advanced user
Certification Authority: International Computer Driving License (ICDL)
Date: 2010
▪ Computer Hardware and Information Technology Basics
Certification Authority: International Computer Driving License (ICDL)
Date: 2010
▪ Advanced Photography (complete course). (Full grade)
Certification Authority: (IRAN ministry of culture and Islamic guidance)
Date: 2010
زبان های خارجه
 تسلط کامل کاری:انگلیسی

)(عالوه بر گواهینامه های رسمی اخذ شده
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نرم افزارها و پلتفرمهای کامپیوتری

Advanced Data Analysis in IBM SPSS, Basic Programing in Matlab, Advanced MS
Office, Basic MySQL, Basic Programming in R, Partially familiar with VBA, Basic
Programming in PHP, WordPress, Joomla, Moodle and Open Journal System
Platforms.

:مهارتهای موثر و عالیق حرفه ای
Working and Doing Research in:
Financial Management: Financial Analysis, Financial/Forex Market
Forecasting, Portfolio Management, Corporate Finance, Derivatives and Fixed
Income, Mathematical Finance, Financial Engineering and Econometric.
Information Technology Management: Big Dataset Analysis, Data Mining,
Artificial Neural Networks, Technology Watch, Information Diffusion Theory,
Information

Technology

Application

in

Management,

Enterprise

Portal

Management, E-Commerce and Marketing, Virtual Organizations.
Business Management: Business Research Methodology, Statistics for
Business Management, Marketing Research, Qualitative/Quantitative Research
Methodology, English for Business Management Students.
General Management: Evaluation and Monitoring Strategic Planning,
Project Management, Optimization, Operational Research, Quality Management,
Writing Research Proposals and Papers.
عالیق شخصی
 سیستم های خبره در، جامعه شناسی سازمانها، فلسفه ی علم، آینده پژوهشی،تجزیه و تحلیل کالن داده
. تاریخ علم و هنر عکاسی،تجارت
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