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 نحصیالت

 دانشگاه علم و صنعت ایران 
 

1394-1390 صنایع-دکترای مهندسی صنایع   

 
 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 

 1390-1388 صنایع-کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

 طوسی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
 

1387-1383 تولید صنعتی -کارشناسی مهندسی صنایع   

  

 های فعالیتزمینه

  مهندسی قابلیت اطمینان/پایایی

  مهندسی کیفیت

  علم داده

 دروس تدریس شده

  

 

مدیریت  – 2کنترل موجودی  -1کنترل موجودی  -تئوری صف -کنترل کیفیت آماری -تئوری احتماالت -آماری مهندسی

نویسی کامپیوتربرنامه –کیفیت   
 کارشناسی

   

کنترل کیفیت آماری پیشرفته -تحلیل آماری چند متغیره -تئوری صف -نظریه و کاربرد پایایی   تحصیالت تکمیلی 

   

   

 ایحرفهتجربیات 

 

و  واقع در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران همکاری در تأسیس آزمایشگاه مهندسی کیفیت و پایایی

 فعالیت به عنوان محقق
1391-1396  

های کارشناسی و کارشناسی ارشد و چندین دوره کارآموزی در آزمایشگاه مهندسی کیفیت و پایایینامههدایت پایان   1391-1396  

واقع در هتل المپیک تهرانهمکاری در برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی کیفیت    1391 

های صنعتی در زمینه کیفیت و قابلیت اطمینان در آزمایشگاه مهندسی کیفیت و پایاییهمکاری در زمینه اجرای پروژه   1391-1394  

1393-1391 مدرس در دانشگاه آزاد اسالمی تهران   

دانشگاه صنعتی ارومیه -مدرس دانشکده مهندسی صنایع   1394-1396  
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1396-1392 همکار مشاور در معاونت کیفیت شرکت خودروسازی سایپا   

تبریز-دبیر علمی جشنواره انتخاب بهترین طرح قابلیت اعتماد   1396 

دانشگاه صنعتی ارومیه -هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع  اکنون-1396   

 مقاالت و کتب

 

 مقاالت چاپ یا پذیرفته شده

  

 

Jafarzadeh, S. , Khazaeili, M. , Sabri-Laghaie, K. (2019). An extended Multi-Criteria Green 

Supplier Selection based on Z-Numbers for Fuzzy Multi-Objective Linear Programming 

Problem, Industrial Engineering and Management Science.  
 

 

Malekzadeh, A., Sabri-Laghaie, K. (2019). Quantile-based reliability comparison of products: 

Applied to Log-normal distribution. Communication in Statistics-Simulation and Computation, 

1-15. 
 

 

Sharifpour, A., Sabri-Laghaie, K., Izadbakhsh, H., Agah, M. (2019). "Early detection of reliability 

defects based on warranty data and qualitative test results: case study on automotive engine", 

Quality Engineering and Management. 
 

 

Sabri-Laghaie, K., Agah, M., Jafarzadeh, S. (2019). "Performance evaluation of a flexible 

manufacturing cell with two machines and one robot", Industrial Engineering and 

Management Science.  
 

 

Agah, M., Noorossana, R., Sabri-Laghaie, K., (2018)."Optimal design of accelerated destructive 

degradation tests in presence of competing risks", Industrial Engineering and Management.  

 

Sabri-Laghaie, K., Mazhar, M., (2018). "Random effect of defective items on product 

reliability", Quality Engineering and Management.  
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K., Sabri-Laghaie, and R. Noorossana (2016). "Reliability and Maintenance Models for a 

Competing-Risk System Subjected to Random Usage." IEEE Transactions on Reliability 65(3): 

1271-1283. (ISI) 
 

 

Noorossana, R. and K. Sabri-Laghaie, Reliability and maintenance models for a dependent 

competing-risk system with multiple time-scales. Proceedings of the Institution of Mechanical 

Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, 2015: p. 1748006X14565842. (ISI) 
 

 

Karimi-Nasab, M. and K. Sabri-Laghaie, Developing approximate algorithms for EPQ problem 

with process compressibility and random error in production/inspection. International Journal 

of Production Research, 2014. 52(8): p. 2388-2421. (ISI) 
 

 

Sabri-Laghaie, K., et al., Combining a maintenance center M/M/c/m queue into the economic 

production quantity model with stochastic machine breakdowns and repair. Computers & 

Industrial Engineering, 2012. 63(4): p. 864-874. (ISI) 
 

 

Noorossana, R. and K. Sabri-Laghaie, System Reliability with Multiple Failure Modes and Time 

Scales. Quality and Reliability Engineering International. (ISI)  

 

Motaghedi-larijani, A., K. Sabri-laghaie, and M. Heydari, Solving flexible job shop scheduling 

with multi objective approach. International Journal of Industrial Engineering & Production 

Research, 2010.  (ISC) 
 

 

Sabri-Laghaie, K., M.S. Mehrabad, and A.M. Larijani, Optimization Models for a Deteriorating 

Single Server 4ueuing Production System. International Journal of Industrial Engineering, 

2011. 22(4). (ISC) 
 

 

Motaghedi-Larijani, A., H. R. Haddad, Sabri-Laghaie, K. and R. Tavakkoli-Moghaddam (2011). 

"A new single machine scheduling problem with setup time, job deterioration and 

maintenance costs." International Journal of Management Science and Engineering 

Management 6(4): 284-291. 

 

 

های کیفیت، کامیار صبری رد محصول و هزینه کاری، دوباره با تولیدی سیستم یک در انباشته اندازه تعیین و قیمتگذاری

 (ISC)1393، پاییز 3، شماره 4 زاده، رسول نورالسناء، نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، جلدلقایی، عطااله طالعی
 

   

 

  هاکتاب

 در دست چاپ ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانای بر قابلیت اطمینان، رسول نورالسناء، کامیار صبری لقایی، تدوینمقدمه 
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انتشارات دانشگاه علم و ، ترجمه، ، کامیار صبری لقایی، رسول نورالسناء، Minitab نرم افزار قابلیت اطمینان با استفاده از

 صنعت ایران
 در دست چاپ

 در دست چاپ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران .السید ای السید تألیف لقایی، صبری کامیار ،نورالسناء رسول، پایایی مهندسی 

   

 

 مقاالت کنفرانسی

 
 

 

Effect of components nonconformance errors on the product reliability, K. Sabri-Laghaie,  

M. Mazhar, The 4th International Conference on Industrial and Systems Engineering (2018) 
 

 

Developing new control charts for monitoring Normally and Log-normally distributed failure 

times, K. Sabri-Laghaie, R. Noorossana, S. Janalipour, 15th Iran International Industrial 

Engineering Conference (2018) 
 

 

Maintenance policy for a deteriorating single server queuing production system, K. Sabri-

Laghaie, A. Motaghedi-Larijani, The 4th International Conference of Iranian Operations 

Research Society(2011). 
 

 

Finding optimal number of standby servers and repairmen in a redundant standby queuing 

system, K. Sabri-Laghaie, R. Noorossana, A. Eshraghnia-Jahromi, The 1st International Quality 

Engineering Conference(2012) 

کامیار محاسبه توزیع زمان انتظار مشتریان در یک سیستم صف منحط شونده و ارائه دهنده خدمات وارانتی، رسول نورالسناء، 

1390، مصطفی کریمی قرطمانی، هشمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن صبری لقایی  

 

 

کامیار ها، رسول نورالسناء، مصطفی کریمی قرطمانی، رویکردهای موجود در محاسبه شاخص قابلیت فرآیند در پایش پروفایل

  1390، هشمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن صبری لقایی
 

 

کامیار هرآباد، سعید ضرغامی، پذیر با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان، محمد سعیدی مریزی سیستم تولیدی انعطافبرنامه

1391المللی مهندسی صنایع، بهمن ، نهمین کنفرانس بینصبری لقایی  

 

   

 ایهای مشاورهپروژه
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شده محصول شیمیاییهای تسریعارزیابی قابلیت اطمینان محصول با استفاده از آزمون  سازمان صنایع دفاع 

 

هااستفاده از تکنیک طراحی آزمایشسازی پارامترهای تولید رنگ با بهینه  صنایع رنگ 

 

شدههای تسریعارزیابی قابلیت اطمینان محصوالت مختلف در شرکت خودروسازی سایپا با استفاده آزمون  گروه سایپا 

 

-های خدمات پس از فروش و توسعه نرمارزیابی قابلیت اطمینان محصوالت شرکت خودروسازی سایپا با تحلیل داده

محاسبه قابلیت اطمینانافزار   

 گروه سایپا

 

هاسازی پارامترهای خطوط مونتاژ شرکت خودروسازی سایپا با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشبهینه  گروه سایپا 

 

افزار طرح بازرسی قطعات برای قسمت دریافت کاالی شرکت خودروسازی سایپاتوسعه نرم  گروه سایپا 

 

های قابلیت اطمینان در شرکت خودروسازی ایران خودروتولید موتور و شاخصارتباط بین پارامترهای خط   ایران خودرو 

 

هاسازی پارامترهای خط رنگ با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشبهینه  ایران خودرو 

 
 

 

 های برگزار شدهکارگاه

 

 

ای بر آمار و احتماالتمقدمه  سازمان صنایع دفاع 

 

شدههای تسریعقابلیت اطمینان و آزمونای بر مقدمه  سازمان صنایع دفاع 

 

شدههای تسریعای بر قابلیت اطمینان و آزمونمقدمه  شرکت صا ایران 

 

شدههای تسریعای بر قابلیت اطمینان و آزمونمقدمه  شرکت سایپا 

 

 شرکت نفت فالت قاره کاربردهای قابلیت اطمینان در صنایع نفت و گاز

 

 دانشگاه علم و صنعت Rپایتون و  هایافزارجامع علم داده با استفاده از نرمدوره 

 


