رزومه علیرضا انوری
نام ونام خانوادگی :علیرضا انوری
مدرک تحصیلی :لیسانس و فوق لیسانس ،مدیریت صنعتی؛ دکتری ،مهندسی صنایع
استادیار پایه 21
تخصص اصلی :بهینه سازی با رویکرد ناب سازی
افتخارات پژوهشی:
-1پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد استان – سالهای  92و 94
-2دارای بیش از  30مقاله در مجالت معتبر خارجی؛  10مقاله در نشریات
معتبر داخلی؛ ارایه بیش از  50مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی
-3مولف کتاب "ابزارها و تکنیکها ی ناب" – به زبان انگلیسی
 15 reviewer-4ژورنال خارجی
-5راهنما و مشاور بیش از  70پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت (گرایشهای مختلف) و حسابداری
-6بیشترین زمینه کاری و تخصصی :طراحی مدیریتی و فرایندی ،بهینه سازی
سیستم ها و فرایندها ،بهره برداری بهینه ،طراحی و بهبود زنجیره تامین؛
طراحی و بهبود زنجیره ارزش؛ تولید و فرایند سازی ناب ،چابک و سبز ؛
لجستیک ناب/چابک/معکوس؛ سیستمهای کیفیت و TQM؛ مباحث نوین مدیریتی
دانش ،سیستمی ،مشارکتی،
(ناب ،چابک ،ارزش ،کیفیت ،خالقیت ،نواوری،
استراتژیک ،کارافرینی ،مشتری مداری ،سبز ،گراندد تئوری (نظریه زمینه
ای) ……).
همچنین :اشنایی کافی با تکنیک های.…,MADM, MODM, DEA, Fuzzy, Grey :
 -7گواهینامه تدریس از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
-8اجرای چندین کالسهای آموزشی و کارگاهی در زمینه های مختلف مدیریتی و
بهینه سازی:
سمینار آموزشی "کارآفرینی،خالقیت ،نوآوری و تجاری سازی ایده ها"
کارگاه آموزشی "خالقیت و نوآوری در فضای کسب و کار"
کارگاه اموزشی مدیریت کیفیت فراگیر
کارگاه اموزشی مدیریت دانش
کارگاه اموزشی مدیریت سیستمی
کارگاه اموزشی برنامه ریزی استراتژیک
کارگاه اموزشی مدیریت ناب و چابک
کارگاه اموزشی مدیریت تصمیمگیری ویژه مدیران
کارگاه تکنیک های تصمیم گیری و حل مسئله گروهی
کارگاه اجرای  5Sدر سازمانها
کارگاه استقرار ایزو  9001ویرایش 2015
و....





مشارکت عملی در بهینه سازی شرکتهای پروتون مالزی ،ایران خودرو،
گروه خودروسازی بهمن
بهینه سازی دانشگاه بر مبنای مدیریت هزینه و ارزش افرینی
مشاوره در مواردی مثل :مدیریت هزینه ،مدیریت زمان ،مدیریت منابع
انسانی ،مدیریت زنجیره ارزش ،مدیریت تامین مالی پایدار ،سیستم
مدیریت یکپارچه... ،
حدود  12سال تجربه مدیریتی در حوزه های متفاوت دانشگاه های مختلف
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لیست مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی:
 .1انوری ،علیرضا*  .)1399(.بررسی روابط ساختاری محرکهای مدیریت
زنجیره تامین پایدار در صنایع پتروشیمی خلیج فارس .فصلنامه مدیریت
صنعتی ،پیاپی ( 51بهار  ،)1399صص .140- 125
 .2انوری ،علیرضا* و ریحانی ،ریحانه  .)1399(.ارزیابی و انتخاب
استراتژیکی تامین کنندگان دارو مبتنی بر مدل  BOCRبا استفاده از
تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی .مجله مدیریت بهداشت و درمان،
سال یازدهم شماره ( 2تابستان  ،)1399صص .69- 57
 .3شبانی ،سحر و انوری ،علیرضا  .)1399(.بررسی تاثیر مدیریت استعداد
بر بازاریابی داخلی (مطالعه موردی :بانک ملت شعبه های شهر شیراز).
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،پیاپی 42
(پاییز  ،)1399صص .26- 17
 .4علی نژاد ،سعید و انوری ،علیرضا  .)1398(.تاثیر میانجی ساختار
مشترک و شدت رقابت بر ارتباط بین مدیریت فرآیند و عملکرد سازمانها.
مجله ایرانی مطالعات مدیریت ،سال دوازدهم شماره ،)2019Winter ( 1
صص .174- 149
 .5انوری ،علیرضا* .)1398(.مکان یابی شهرک صنعتی استان فارس با تمرکز
بر لرزه خیزی و منابع اولیه .مجله مطالعات پژوهشی در مهندسی صنایع
و مدیریت .ص .63-53
 .6انوري ،محسن و انوري ،علیرضا*  .)1397(.ارزیابی تاثیر ابزارهاي
مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآورانه با به کار گیري  DEAو
 .FAHPپژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 11ص - 55
.66
 .7انوری ،علیرضا*  .)1395(.طراحی و رتبه بندی پارادایم های الرجس در
مدیریت زنجیره تامین رقابتی .مجله مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)
سال یازدهم زمستان  1395شماره .38
انوری ،علیرضا.)1386(.
و
مهنوش؛ موسوی ،سید علیرضا
 .8قایدی،
تصویر محصول و باورهای مصرف کننده .مجله تدبیر – سازمان مدیریت
صنعتی -شماره .180
 .9انوری ،علیرضا* و رحیمی ،امیر  .)1382(.سیستم مدیریت تغییر پروژه.
مجله تدبیر – سازمان مدیریت صنعتی -شماره .134
 .10طالب بیدختی ،عباس و انوری ،علیرضا  .)1381(.مدیریت تحول  .مجله
شماره .121
تدبیر – سازمان مدیریت صنعتی-
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لیست مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی:
 .1انوری ،علیرضا* و مقیمی ،روح هللا و انوری ،ابوالقاسم.)1399(.تبیین
و ارزیابی اثربخشی استراتژی های شرکت با مدل ترکیبی  BSCو
،FAHPکنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت،قزوین.
 .2انوری ،علیرضا* و مقیمی ،روح هللا .)1399(.کاربرد سوات و تحلیل سلسله
مراتبی در تدوین استراتژی صنایع میانی و پایین دستی،نخستین همایش
ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای،گنبد کاووس
 .3فتحی ،حبیب و انوری ،علیرضا*  .)1399(.بررسی تأثیر تخصص حسابرس
از طریق سود انباشته بر مدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،
حسابداری و توسعه اقتصادی.
 .4فتحی ،حبیب و انوری ،علیرضا*  .)1399(.بررسی تأثیر دوره تصدی
حسابرس از طریق سود انباشته بر مدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،
حسابداری و توسعه اقتصادی.
 .5باقری ،فرنیا و انوری ،علیرضا*  .)1398(.رتبه بندی عناصر ارزش
گذاری دارایی های نامشهود در شرکت های دانش بنیان بر مبنای ابعاد
محتوایی ،نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و
حسابداری ،بابل ،موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
 .6باقری ،فرنیا و انوری ،علیرضا*  .)1398(.اولویت بندی مولفه های
ارزش گذاری دارایی های نامشهود درابعاد ساختاری با استفاده از
تحلیل عاملی ،ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری ،مدیریت و نوآوری
در کسب و کار ،تهران ،دبیرخانه دائمی کنفرانس.
 .7حیدری ،ابراهیم و انوری ،علیرضا*  .)1398(.ارتباط بین نوسانات
ویژه و صرف ریسک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری ،مدیریت و
نوآوری در کسب و کار ،تهران ،دبیرخانه دائمی کنفرانس.
 .8حیدری ،ابراهیم و انوری ،علیرضا*  .)1398(.بررسی تاثیر نوسانات
بازار بر صرف ریسک سهام یک مطالعه موردی ،ششمین کنفرانس بین المللی
حسابداری ،مدیریت و نوآوری در کسب و کار ،تهران ،دبیرخانه دائمی
کنفرانس.
انوری ،علیرضا*  .)1398(.تاثیر شایستگی و قدرت
 .9نقوی ،زهرا و
مدیران اجرایی بر چسبندگی هزینه ها در بانک های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی،
کارآفرینی و حسابداری ،تهران ،مرکز بین المللی همایشها و
سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسالم-موسسه آموزش عالی حکمت.
انوری ،علیرضا*  .)1398(.تاثیر شایستگی و قدرت
 .10نقوی ،زهرا و
مدیران اجرایی بر مدیریت درآمد واقعی در بانک های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت
و حسابداری ،تهران ،موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای
دستیابی به توسعه پایدار.
انوری ،علیرضا*  .)1398(.بررسی ارتباط بین
 .11حیدری ،ابراهیم و
نوسانات بازار و صرف ریسک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس
المللی
بین
کنفرانس
دومین
تهران،
بهادار
اوراق
مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد در افق ایران  ،1404مشهد ،دانش
بنیان داده پرداز آرین.
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 .12گشتاسب ،اسما و انوری ،علیرضا*  .)1398(.شناسایی و اولویت بندی
عوامل موثر بر موفقیت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت با استفاده از
مدل ترکیبی( MADMمطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز
کارون) ،کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی
صنایع ،تهران ،شرکت همایش آروین البرز.
 .13انوری ،علیرضا* و انوری ،محسن  .)1397(.شناسایی و رتبه بندی
ابزارهای ناب در بهبود بهره وری با استفاده از تصمیم گیری چند
معیاره فازی (مطالعه موردی:شرکت پتروشیمی شیراز) ،پنجمین کنفرانس
ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع ،تهران ،پردیس بین الملل
توسعه ایده هزاره.
 .14موحدپور ،راضیه و انوری ،علیرضا*  .)1397(.رتبه بندی عوامل حاکمیت
شرکتی بر مبنای ارزیابی عملکرد با معیارهای حسابداری مبتنی بر
ارزش در شرکت سیمان استهبان ،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،
حسابداری و حسابرسی پویا ،تهران ،دانشگاه صالحان.
 .15موحدپور ،راضیه و انوری ،علیرضا*  .)1397(.شناسایی و رتبه بندی
عوامل حاکمیت شرکتی بر مبنای ارزیابی عملکرد با معیارهای حسابداری
المللی
بین
کنفرانس
استهبان ،چهارمین
سیمان
شرکت
در
مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ،تاکستان ،موسسه آموزش عالی
تاکستان.
 .16موحدپور ،راضیه و انوری ،علیرضا*  .)1397(.شناسایی و رتبه بندی
عوامل حاکمیت شرکتی بر مبنای ارزیابی عملکرد با معیارهای ×سنتی
حسابداری در شرکت سیمان استهبان ،هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای
حسابداری و مدیریت ،تهران ،گروه ارتباط طالیی آسیا.
 .17فروتن ،حجت و انوری ،علیرضا  .)1397(.نقش ویژگی های شغل بر استرس
شغلی و رضایت شغلی با میانجی گری توانمندسازی کارکنان (مطالعه
موردی :کارکنان منطقه  6دیوان محاسبات کشور) ،سومین کنفرانس بین
المللی مدیریت ،حسابداری و حسابرسی پویا ،تهران ،دانشگاه صالحان.
 .18گشتاسب ،اسما و انوری ،علیرضا*  .)1397(.شناسایی عوامل موثر بر
موفقیت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت با استفاده از مدل ترکیبی
 MADMمطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ،کنفرانس
بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی ،تهران-دانشگاه
تهران ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
 .19جذابی ،بهزاد و انوری ،علیرضا* .)1396(.بررسی رابطه میان ارزش
افزوده بخش حمل ونقل و تولید ناخالص داخلی ،کنفرانس ملی پژوهش های
نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی ،کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کازرون.
نقش میانجی شاخص های فنی
 .20شفیعی ،پژمان و انوری ،علیرضا.)1396(.
مدیریت کیفیت جامع بر رابطه بین شاخص های اجتماعی و تعالی سازمانی
(مورد مطالعه :سازمان عمران شهرداری شیراز) ،اولین کنفرانس ملی

پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری و علوم
انسانی ،شیراز ،دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
سمیه
و
نگهبان
بنفشه
علیرضا*؛
انوری،
آفرین؛
 .21رضایی،
کارآمد .)1396(.بررسی میزان تاثیر عوامل مدیریت هزینه بر ارایه
خدمات با کیفیت ،دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و
هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ،تهران ،شرکت
همایشگران مهر اشراق.
 .22انوری ،محسن و انوری ،علیرضا* .)1396(.رتبه بندی مولفه های مدیریت
هزینه بر اساس عوامل پنج گانه کیفیت خدمات ،دومین کنفرانس ملی
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مدیریت راهبردی خدمات  ،1396نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجف آباد.
 .23قاسمی ،راضیه و انوری ،علیرضا*  .)1395(.تاثیر هوش تجاری بر چابکی
سازمانی (مطالعه موردی :اداره پست منطقه  14پستی تهران) ،کنفرانس
بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد،حقوق و علوم انسانی،
شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.
 .24قاسمی ،راضیه و انوری ،علیرضا .)1395(.ارایه یک مدل مفهومی بر
ارتباط بین هوش تجاری ،چابکی سازمانی و مزیت رقابتی ،کنفرانس بین
المللی پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد،حقوق و علوم انسانی،
شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.
 .25بانشی ،حسین و انوری ،علیرضا* .)1395(.بررسی تاثیر اتوماسیون
اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری منطقه  3شیراز ،چهارمین
کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش
آفرینی ،شیراز ،موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
 .26انوری ،علیرضا* و سهیال شیری .)1395(.شناسایی و اولویت بندی عوامل
حیاتی مزیت رقابتی با رویکرد تلفیقی ( FAHP & FVIKORکارخانه سیمان
فیروزآباد فارس) ،چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در
بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد ،امارات ،شرکت پندار اندیش رهپو،
دانشگاه شارجه.
 .27کاظم پور ،امیرحسین و انوری ،علیرضا* .)1395(.تبیین رابطه بین
سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در واحد  HSEشرکت پتروشیمی کارون،
اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری،
تبریز ،دانشگاه اسوه ،دانشگاه آتاترک ترکیه.
 .28علی نژاد ،سعید و انوری ،علیرضا* .)1395(.بررسی وضعیت ابعاد
مدیریت فرآیند در شهرداری شیراز ،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
در قرن  ،21ایتالیا-رم ،موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 .29اکرم محسن پور؛ انوری ،علی رضا*  .)1394(.بر رابطه بین رهبری تحول
آفرین وعملکردشغلی ازدیدگاه  ITبررسی تأثیر میانجی مدیران مدارس
متوسطه اول شهرستان کازرون ،کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین
در علوم انسانی ،مدیریت ،اقتصاد وحسابداری.
 .30شریفی ،علی و انوری ،علیرضا .)1394(.شناسایی ورتبه بندی
محرکهاوعوامل بازدارنده انتقال تکنولوژی صنایع منتخب شهرستان
امیدیه بارویکردتحلیل مسیر و  MCDMفازی ،کنفرانس بین المللی
مدیریت ،اقتصاد و مهندسی صنایع ،تهران ،موسسه مدیران ایده پرداز
پایتخت ویرا.
 .31رضایی ،آفرین و انوری ،علیرضا*  .)1393(.اندازه گیری وضعیت چابکی
سازمانی در بیمارستان ام ار ای شیراز ،همایش بین المللی مدیریت،
تهران ،موسسه سفیران فرهنگی مبین.
 .32هادی بحرینی ،انوری ،علی رضا* و مصطفوی راد ،فرشته  .)1393(.پیش
بینی رفتار ناایمن کارکنان براساس سبکهای رهبری .اولین کنفرانس
بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت.
 .33كونجانی علیا ،سمیه؛ احسان مقدم ،احسان و انوری ،علی رضا .)1392(.
اولویت بندی زیر ساخت های پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس رویكرد
تحلیل سلسله مراتب .دومین همایش ملي بررسي راهكارهاي ارتقاء مباحث
مدیریت ،حسابداري و مهندسي صنایع در سازمانها.
 .34شیری ،سهیال و انوری ،علیرضا*  .)1392(.مروری تحلیلی بر عوامل
حیاتی موفقیت  ERPدر سازمانها ،دومین همایش ملی بررسی راهکارهای
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ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها،
گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.
مروری بر طراحی مدل
 .35عجم زاده ،لیال و انوری ،علیرضا*.)1392(.
ترکیبی زنجیره تأمین الرج و پایدار ،دومین همایش ملی بررسی

راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع در
سازمانها ،گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.
 .36حسان مقدم ،احسان و انوری ،علیرضا* .)1392(.شناسایی عوامل کلیدی
موثر براجرای سیستم کیفیت خدمات درسازمانها ،دومین همایش ملی

بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع
در سازمانها ،گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.
 .37گرجی نژاد ،محسن؛ انوری ،علیرضا* و عادل سلیمانی نژاد.)1392(.
طراحی پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان های صنعتی جهت پیاده سازی
مدیریت دانشمطالعه موردی صنایع دریایی ،دومین کنفرانس بین المللی
مدیریت ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ،قم ،دانشگاه پیام نور.
 .38زمانی زاده ،کیانوش؛ انوری ،علیرضا* و ایمان جوکار .)1392(.بررسی
مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت نوشابه سازی بهنوش
گچساران ،دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت،
حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها ،گچساران ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد گچساران.
 .39زمانی زاده ،کیانوش؛ انوری ،علیرضا* و ایمان جوکار .)1392(.بررسی
محرک ها ،موانع و فعالیت های اجرایی به منظور تحقق مدیریت زنجیره
تامین سبز در شرکت نوشابه سازی بهنوش گچساران ،دومین همایش ملی

بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع
در سازمانها ،گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.
و انوری ،علیرضا*.)1392(.
 .40امیری ،فاطمه؛ شاهوردیانی ،شادی
شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده حسابداری منابع انسانی در
ایران با رویکرد ، AHPدومین کنفرانس ملی حسابداری ،مدیریت مالی و
سرمایه گذاری ،گرگان ،انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران
گلستان.
 .41شیری ،سهیال و انوری ،علیرضا* .)1392(.بررسی رابطه تطبیقی  TQMو
ERPبا تمرکز بز عوامل حیاتی موفقیت ،کنفرانس بین المللی مدیریت،
چالشها و راهکارها ،شیراز.
 .42انوری ،علیرضا*؛ مقیمی ،روح هللا و علیپوریان ،غالمعباس.)1392(.
حداکثر سازی عملکرد نوآوری از طریق مدیریت کیفیت جامع با به
کارگیری تصمیم گیری چندمعیاره ،اولین همایش ملی بررسی راهکارهای
ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها،
گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.
 .43ذوالریاستین ،فربد؛ انوری ،علیرضا* و کارگرفرد ،مهدی .)1392(.
بررسی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر و رابطه آن با ارتقا بهره وری نیروی انسانی .ششمین کنفرانس
نیروگاههای برق .تهران ،نیروگاه طرشت.
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