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  مشخصات و سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی

   

 فردیمشخصات  -1        
           

 رحمت عرب : نام و نام خانوادگی 

 

  :09362787190تلفن تماس 

  :پست الکترونیکR.arab@gu.ac.ir 

 سمت فعلی: عضو هیات علمی دانشگاه گلستان 

 رتبه علمی: استادیار 

     :درجات علمی و سوابق تحصیلی 

 مدرک سال اخذ کشور دانشگاه رشتـه تحصيلي مقطع تحصيلي

 1385 ایران صنعتی شریف )گرایش تولید صنعتی( مهندسی صنایع کارشناسی

 1388 ایران  تهراندانشگاه  مهندسی صنایع )گرایش صنایع( ارشد کارشناسی

 مدآکار ابتکاریهای توزیع و حل آن با یک روش فرانامه: ارائه یک مدل ریاضی زمانبندی در شبکهعنوان پایان

 1397 ایران     دانشگاه تهران )گرایش صنایع( مهندسی صنایع دکتری

 های گازوجودی چند هدفه با حمل برگشتی برای کپسولم-مساله مسیریابی: رسالهعنوان 

 

 ها و عالیق پژوهشیزمینه -2

 سازی ریاضیبهینههای الگوریتم  (1

  آن و کاربردهایمهندسی آمار  (2

 ریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه (3

 مدیریت و کنترل پروژه (4

 در صنایعو تحلیل اقتصادی مهندسی مالی  (5
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 سوابق علمی و پژوهشی -3

 الف: مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

 سال  ناشر درجه مجله نام مجله مقالهعنوان  رديف

1 
An adaptive intelligent algorithm for 

forecasting long term gasoline demand 
estimation: The cases of USA, Canada, 

Japan, Kuwait and Iran 

Expert Systems 

with 

Applications  

ISI   Elsevier 2010 

2 

حل یک مدل ریاضی جدید برای زمانبندی در 

سازی ذرات انبوه چند ع با بهینه های توزیشبکه

 هدفه

 1391 دانشگاه اصفهان ISC مجله تولید و عملیات

3 

سازی ریاضی برای مسأله مسیریابی وسایل مدل

نقلیه با حمل برگشتی و حل آن با الگوریتم بهینه 

 سازی کلونی مورچه چندگانه

 1392 دانشگاه اصفهان ISC مجله تولید و عملیات 

4 
Bi-objective inventory routing 

problem with backhauls under 

transportation risks: two meta-

heuristics 

Transportation 

Letters 
ISI 

Taylor & 

Francis 
2018 

5 
Solving a New Multi-objective 

Inventory-Routing Problem by a Non-

dominated Sorting Genetic Algorithm 

International 

Journal of 

Engineering 

ISI   

Materials and 

Energy 

Research 

Center 

2018 

6 
Solving a New Multi-objective 

Inventory Routing Problem by an 

Imperialist Competitive Algorithm 

 

International 

Journal of 

Transportation 

Engineering 

 

ISC 

حمل و  پژوهشگاه

 نقل طراحان پارسه

2018 

(1397) 

7 
Solving the new Inventory Routing 

Problem through Benders 

Decomposition and Genetic algorithm 

International 

Journal of 

Swarm 

Intelligence 

Research 

ISI  IGI Global 2019 

8 
Two efficient meta-heuristic 

algorithms for the robust inventory 

routing problem with backhaul 

Technical 

Gazette 
ISI 

 OSIJEK 

University 
2020 
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 المللي و مليهای بينعلمي در همايش: مقاالت ب

 نوع همايش مقالهعنوان  رديف
سازمان 

 برگزارکننده
 سال

چگونگي 

  ارائه

1 
An artificial neural network algorithm 

and time series for improved 

forecasting of oil production: A case 

study of Italy (2001-2008) 

 خارجیکنفرانس 
NCACI 

 شفاهی 2009 وستانهند

2 
 الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی

 حمل بازگشتی موجودی با

المللی کنفرانس بین

 مهندسی صنایع و سیستم 

دانشگاه 

فردوسی 

 مشهد

 شفاهی 1398

3 
 عملکرد بر کنترل مکانیزمهای بین رابطه بررسی

 ریسک مدیریت میانجی نقش به توجه با شرکت

 چالشها المللیبین کنفرانس

 در نوین راهکارهای و

 مدیریت و صنایع مهندسی

دانشگاه 

 دامغان
 شفاهی 1400

 
  

 چاپ شده بکت: ج

 سال انتشارات نويسندگان کتابنوع  کتابعنوان  رديف

 تالیف آمار مهندسی 1
-علیایمان بهمنش، رحمت عرب، محمد شیخ

 محمود کاظمینژاد، شاهی، ایوب انصاری
 1392 نشر فردا

 

 آموزشيو  ی تحقيقاتيهاطرح: د

  نوع همکاری اجرا سال دهندهازمان طرحس عنوان  رديف

 طراحی کارخانه و حمل و نقل موادکتاب  طرح تدوین 1

پژوهشکده توسعه 

تکنولوژی جهاد دانشگاهی 

 شریف

 مجری 1389

2 
های مقوایی مواد خوراکی آزمون وزنی جعبهطرح 

 ها()مورد استفاده در قنادی
 مجری 97-1396 اداره کل استاندارد گلستان

 داوری مقاالت در مجله تخصصی مهندسی صنایع 3
  دانشگاه تهران

  )دانشکده فنی(
 مجری 1396-98

 

 

 

 



 

 های آموزشیفعالیت -4

 سال دروس تدريس شده آموزشي يا مؤسسه دانشگاه نام رديف

 دانشگاه گلستان 1

-مهبرنا  ،ارزیابی کار و زمان، هامهندسی سیستم

اقتصاد  ،کنترل پروژه ،ریزی و کنترل موجودی

 آمار مهندسی ،مهندسی

 کنونتا 1397و از  1389-90

 دانشگاه تهران 2

ریزی واحدهای طرح، آمار و احتمال مهندسی

 ،سازیروشهای فراابتکاری در بهینه ،صنعتی

 های زمانیآنالیز سریبینی و پیش

 1392-94و  1387-88

 دانشگاه آزاد علی آباد 3

 ،مدیریت کارخانه ،تراتژیکریت اسمدی

تحقیق  ،پیشرفتهسیستمهای اطالعات مدیریت 

فناوری اطالعات در  ،(2و1)در عملیات 

مهندسی فاکتورهای  ،روشهای تولید ،سازمان

 انسانی

1392-96 

4 
موسسه غیرانتفاعی حکیم 

 جرجانی گرگان

ریزی و برنامه سیستمهای اطالعات مدیریت،

 ،مدیریت انتقال فناوری ،کنترل موجودی

 کسب و کار مهندسی مجدد

1396-99 

 

  افزاریمهارتهای نرم -5           

 حوزه کاربرد افزارنام نرم رديف

1 MS Project کنترل پروژه 

2 SPSS, LISREL, PLS, Eviews آمار 

3 WinQSB, MRP  ریزی مواد مانبندی و برنامهز -هاتولید و موجودیکنترل 

4 Microsoft Dynamic, WEKA مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)- کاویداده (Data Mining) 

5 ACCESS پایگاه داده 

6 LINGO, GAMS تحقیق در عملیات( بهینه سازی( 

7 MATLAB برنامه نویسی 

8 General Software (Microsoft Office, …) عمومی 
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