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  با��ه �عا�ی                                                                                                                                            

 دکتر عباسعلی نورا 

زابل: صادره   اسماعیل: فرزند  صادره زابل 1332شهریور : تاریخ تولد  

3672974218: متأهل و داراي چهار فرزند    کدملی    

                                                                                           09121201425: شماره تماس

پوششی داده  عمده تحقیقات و کارهاي پژوهشی در امور سري هاي زمانی و تئوري صف و بررسی بازده به مقیاس و تحلیل ـ

ها در سنجش و کارایی واحدهاي صنعتی ، بانک ها ، واحدهاي تولیدي و خدماتی و بررسی بازده به مقیاس، تعیین تراکم و 

.بهبود بخشی در آن واحدها و طراحی مدلهاي مربوطه بصورت قطعی و تصادفی می باشد   

همکاري در اجراي مدیریت سیستمهاي داشبوردي و تصمیم گیري در امور بانکداري بمنظور نمایش عملکرد سازمان بر  ـ

   ) KPI: Key performance Indicator (مبناي شاخص هاي کلیدي عملکرد 

  ) Data  mining  software (و داده کاوي )  system Analysis (متخصص در آنالیزسیستمها ـ 

   Delphiو سیستم   DEAرتبه بندي و امتیازبندي شعب بانکها با استفاده از  ـ

  ـ دانشیار دانشگاه با امتیاز استادي 

  ـ عضو هیأت علمی رسمی ـ قطعی دانشگاه سیستان وبلوچستان 

  :سوابق علمی

  )جزو ممتازین استان سیستان و بلوچستان( 75/17با معدل 1350سال . ریاضی  دیپلم

  ) جزو ممتازین دانشگاه با رتبه اول 4از  54/3بامعدل(1354سال  ریاضی از دانشگاه اصفهان لیسانس

در رشته سري هاي زمانی و کاربرد آن در )بارتبه ممتاز( 1356از دانشگاه منچستر انگلستانو آمار ریاضی  فوق لیسانس

  مدل سازي و اقتصاد  

وغیرقطعی و کاربرد آنها در مدلینگ و  نامه ریزي تصادفیتحقیق در عملیات و بر(1359آماري ي ریاضیات دکترا

  بارتبه عالی  از دانشگاه اکستر انگلستان) بهینه سازي در خدمات و صنایع

  از انگلستان فوق دکترادوره 

  خالصه اي از سوابق علمی ، پژوهشی

  ...مقاله و سخنرانی بین المللی در کشورهاي بلژیک ، مالزي ، انگلستان ،چین و  یکصدصاحب بالغ بر ـ 

  دانشجوي فوق لیسانس ریاضی و صنایع شصتاستاد راهنماي بالغ بر ـ 

   دانشجوي دکترا  15 استاد راهنما و مشاورـ 

  فرهنگ لغات و اصالحات مدیریتکتاب ترجمه ـ 

   برنامه ریزي استراتژیک صنعتی، برنامه ریزي عملیات صنعتی : ـ ترجمه و تألیف کتاب مبانی مدیریت تولید 
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  :سوابق اجرایی

  دانشگاه سیستان وبلوچستان مدیرگروه علوم پایهـ 

  ست دانشکده دریانوردي چابهارسرپرـ 

  مرکز کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان سرپرستـ 

  دانشکده فنی دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاونت ـ 

  موزشی دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاون آ ـ 

  معاون دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانـ 

  ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانـ 

  دانشگاه آزاد اسالمی) استان هاي فارس ، بوشهر ، کهکیلویه و بویر احمد(ریاست منطقه یک ـ 

  دانشگاه آزاد اسالمی) استان هاي یزد، کرمان و بندرعباس(منطقه هفت ریاست ـ 

  دانشگاه آزاد اسالمی ) استان یزد(ـ ریاست منطقه بیست و هشت

  در هیأت امناي استانهاـ مشاور ریاست دانشگاه و دبیر ستاد نمایندگان تام االختیار رئیس دانشگاه 

  ـ عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه

  شوراي سیاست گذاري همایش مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و آموزش عالیعضو ـ 

ارزیابی و (ـ عضو شوراي سیاستگذاري اولین ، دومین و سومین جشنواره ملّی تجلیل از تالشگران کیفیت کشور 

  ...)سنجش کیفیت مدیریت ، خدمات ، صنایع 

  عضو انجمن ریاضی کشور ـ 

  ـ عضو انجمن تحقیق در عملیات

  ـ عضو انجمن مهندسی صنایع ایران 

  . و تحقیقات  ، واحد علوم تهران 1380  ماه  آبان 25و  24 آزاد اسالمی  دانشگاه  - اسالمی  مدیریت  همایشاولین دبیرـ 

  1381ـ دبیر دومین همایش بین المللی مدیریت اسالمی ـ سال 

   نـ برگزار کننده کنفرانس ریاضی در دانشگاه سیستان و بلوچستا

  1391خرداد  25و  24ـ عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها 

  ـ عضو و نائب رئیس کمیسیون ویژه بررسی کیفیت خودرو در مجلس شوراي اسالمی

  ISCـ عضو هیأت تحریریه مجله گستره ریاضی با امتیاز 

  ـ دبیرهمایش کنفرانس بین المللی سیستمهاي فازي

  1385اردیبهشت  29تا  27 هاي فازي ایران کنفرانس سیستم دبیر ششمینـ 
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  ـ رئیس کمیته انتصابات در دانشگاه هاي آزاد اسالمی استان هاي کرمان و یزد

  ـ رئیس کمیسیون گسترش دانشگاه هاي آزاد اسالمی استان کرمان و یزد

  رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناي دانشگاه هاي استان یزد و کرمان  ـ 

  )باسابقه در استان هاي فارس ، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر(ـ رئیس شوراي گسترش آموزش عالی استان کرمان و یزد 

  )باسابقه در استان هاي فارس ، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر(ـ رئیس کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی استانهاي کرمان و یزد

  )باسابقه در استان هاي فارس ، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر(ت علمی استانهاي کرمان و یزد ـ رئیس هیأت انتظامی اعضاي هیأ

  شوراي عالی انقالب فرهنگی در استان یزدتخصصی تربیتی و فرهنگی مصوب  1رئیس کمیسیون فرهنگی ماده ـ 

  فرهنگی در استان کرمانشوراي عالی انقالب تخصصی تربیتی و فرهنگی مصوب  1رئیس کمیسیون فرهنگی ماده ـ 

  المیـ عضو شوراي مرکزي ستاد گسترش و تعمیق اسالم در دانشگاه آزاد اس

  ـ عضو هیأت امناي دانشگاه دولتی زابل

  ـ عضو هیأت امناي دانشگاه علوم پزشکی زابل

  ـ عضو هیأت امناي دانشگاه هاي آزاد اسالمی استان یزد

  ی استان کرمانعضو هیأت امناي دانشگاه هاي آزاد اسالم ـ 

  عضو جامعه اسالمی دانشگاهیان دانشگاه سیستان و بلوچستانـ 

  ـ عضو و باسابقه دبیري جامعه اسالمی دانشگاهیان کشور

  ـ عضو گروه پارلمانی دوستی کشورهاي ژاپن ، روسیه ، تاجیکستان و انگلستان

  )دردوره هاي تحصیالت تکمیلی(سیرجان ، فارس یزد ،   ـ راه اندازي واحدهاي دانشگاهی علوم و تحقیقات کرمان ،

ـ درحال حاضر سه مقاله اینجانب در کنفرانس هاي بین المللی در سال جاري پذیرفته شده است و پنج مقاله نیز به 

  . چاپ رسیده است

 مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسالمیـ 

  ات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمیمدیر نشریـ 

  ـ رئیس کمیسیون معامالت منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی  

  عضو مؤسسین دانشگاه زابل ، دانشکده پزشکی زابل و دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان و دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمیـ 

منطقه اي از سلسله ـ سخنران نهمین همایش ـ عضوو باسابقه دبیرکلی انجمن اسالمی فارغ التحصیالن اروپا واقیانوسیه 

  1404همایش هاي چشم انداز جمهوري اسالمی در افق 

  در تاالر وحدت دانشگاه کرمان) نان، سفره و نفت(سخنران همایش ـ 

باسابقه در استانهاي فارس ، (ـ مسئول نظارت عالیه بر شوراي طرح و برنامه و بودجه دانشگاه هاي آزاد اسالمی استان هاي یزد و کرمان 

  )، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد هرمزگان



4 
 

ـ مسئول نظارت عالیه بر شوراهاي مالی و اداري ، عمرانی ، آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه هاي استان یزد 

  )باسابقه در استانهاي هرمزگان ، بوشهر ، فارس و کهگیلویه و بویراحمد(و کرمان 

  زاهدان نماینده دوره پنجم مجلس شوراي اسالمی از حوزهـ 

  ـ نماینده دوره هشتم مجلس شوراي اسالمی از حوزه سیستان

  دبیر مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس هشتمـ 

  عضو و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس پنجم شوراي اسالمی ـ 

  عضو و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هشتم شوراي اسالمیـ 

  دوره 2مجلس شوراي اسالمی در عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ـ 

   ) "حرکت ، رشد و اعتدال "موسسه فرهنگی و اجتماعی (حرا ـ عضوهیأت مؤسس  موسسه 

 ـ متخصص در امور برنامه هاي پنج ساله توسعه با سابقه تدوین برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور

در کمیته هماهنگی اشتغال استان سیستان و بلوچستاننماینده ناظر مجلس شوراي اسالمی ـ   

ناظر مجلس شوراي اسالمی در کمیته تشخیص مطالبات سازمان بازنشستگی کشوري ـ   

 ـ ناظر مجلس شوراي اسالمی در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در اجراي بند (ز) تبصره 21

  سازمان برنامه و بودجهـ ناظر بر تخصیص اعتبارات 

  )سیستان و بلوچستان ، خراسان و استان گلستان(مدیر مسئول روزنامه تفتان ـ 

  مجلس شوراي اسالمی  ناظر بر امور بازنشستگان کشوريـ 

  :تقدیرنامه ها

  ـ تقدیر نامه از رئیس جمهور وقت ، حضرت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی بعنوان مدیر برگزیده 

  جلس شوراي اسالمی به انتخاب مردمرادیو جوان بعنوان یکی از سه نماینده برتر متقدیر نامه ـ 

  )دوره ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان(ـ تقدیر رئیس جمهور وقت بابت خدمات دانشگاهی 

   تجلیل در جشن نخبگان استان سیستان و بلوچستانـ 

 .این نوشتار خارج می باشدحوصله بیان آن از و ده ها تقدیرنامه دیگر که از 


