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متغيرهای کمکی در نمونه  
    گيری

  كارشناسي  فردوسي مشهد  آمار    ١٣٦٦بهمن 

آزمونهای دنباله ای مقطوع با 
  کران های متغير

  كارشناسي ارشد  فردوسی مشهد  رياضیآمار   ١٣٧٠شهريور 

Some Contributions 
to Reliability Analysis 
of a Consecutive-k-
out-of-n:F System  

  کاربردی آمار  ١٣٨١  
موسسه آمار 

  هند
  دكترا

    
 سوابق شغلی و تجربی -٣ سوا

 ١٣٧٩از سال  تدريس در دانشگاه بيرجند  
  ١٣٧٩ -١٣٩٠طی سالهای  مدعوبصورت  بيرجندپيام نور  دانشگاه باهمکاری 
  و ١٣٧٠ -١٣٧٣طی سالهای  مدعودانشگاه فردوسی و پيام نور مشهد بصورت  باهمکاری   
                   ١٣٧٨-١٣٧٩   
  ١٣٩٢تا  ١٣٨٧و ازسال  ١٣٨٥ تا سال ١٣٨١مدير گروه آمار دانشگاه بيرجند از بدو تاسيس سال 
  ١٣٨٧لغايت  ١٣٨٥معاون گروه آمار دانشگاه بيرجند از سال  
 ری پايان نامه کارشناسی ارشد چندو داوری مشهد شی از دانشگاه فردوسی داوری چند طرح پژوه  و دکت



   اصفهانو  رازی کرمانشاه مشهد فردوسی ،های بيرجنددانشگاه از آمار
 عضو هيات تحريريه مجله انديشه آماری 
  عضو کميته علمی و اجرايی پنجمين سمينار احتمال و فرآيندهای تصادفی ايران 
 ت)(داوری مقاال سمينار احتمال و فرآيندهای تصادفی ايران و هفتمين لمی ششمينعضو زير کميته ع 
  سمينار تخصصی نظريه قابليت اعتماد هفتمينسومين تا  عضو کميته علمی اولين 
  (داوری مقاالت)نظريه قابليت اعتمادعضو زير کميته علمی دومين سمينار تخصصی 
 االت)کنفرانس آمار ايران (داوری مقو سيزدهمين   هميندوازد-  يازدهمين- عضو زير کميته علمی نهمين 
 مجالت در ت ال داوری مقا :      Communications in Statistics(ISI)  ، 
      European Journal of Operational Research(ISI)   ،JIRSS  ،   ای ژوهش ه پ

وم علISC)( ،  Sankhya,    -    Reliability Engineering and System Safety(ISI)ماریآ
   و چند مجله ديگر ندا - ( ISC )  ماری آانديشه  ، پژوهش های علوم رياضی مشهد ، ماریآ

 دانشگاه بيرجند بسيج اساتيد عضو  
  ن پذيرش اوليآمار دانشگاه بيرجند و کارشناسی ارشدمشارکت(به عنوان مدير گروه) در راه اندازی دوره

 ١٣٨١ مهرآمار از  ارشددوره دانشجويان 
 ذيرش او د وپ ار دانشگاه بيرجن ری آم دازی دوره دکت روه) در راه ان دير گ وان م ين دوره مشارکت(به عن ل

  ١٣٩٠دانشجويان دکتری آمار از بهمن 
  ١٣٩١ارتقاء مرتبه علمی از استادياری به دانشياری در سال 
  ١٣٩٤تا مرداد  ١٣٩٢مامور به خدمت در دانشگاه فردوسی از بهمن 

 
  در مجامع علمي و پژوهشي عضويت -٤  

   عضو انجمن آمار ايران      
   عضو انجمن سيستمهای فازی ايران      

  
  ترتيب سال انتشاره ب مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي معتبر -٥
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1134-1145  

Mean 
Residual and 
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Functions of 
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Mohammad 
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in Statistics, 
Theory and 
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A Note on the 
Regression of 

Order 
Statistics 

Mohammad 
khanjari sadegh 

٦  
JIRSS پژوهشنامه)

 ن آمار ايران)انجم
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1-22  

Non-
Recursive 
Algorithms 
For System 

Reliability and 
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Importance … 

Mohammad 
khanjari sadegh 

٧  
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  )ISC( ايران
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Number of 
Minimal Path 

Sets in a 
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khanjari sadegh 
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A Note on the 
Comparisons 

Among 
Coherent 
Systems 

Mohammad 
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Journal of 
Statistical 

Planning and 
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A Note on The 
Mean 

Residual Life 
Function of a 

Coherent 
System with 
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Exchangeable 
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khanjari sadegh 
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مجله سيستمهای فازی 
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2012  

 
 

Estimators 
Based on 
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Fuzzy 
Random 

Variables and 
Theirs 

Mathematical 
Properties 
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Khanjari Sadegh  
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Distribution of 
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Mohammad 
Khanjari Sadegh 
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Communications in 
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Methods  
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A Note on the 
mean residual life 

of a coherent 
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Communications in 
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Estimation of 
normal means in 

the tree order 
model by the 
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Journal of Statistical 

Computation and 
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2019  

  
١٩٨٦-
٢٠٠٥  

Estimation of 
parameters in the 

tree order 
restriction by a 

randomized 
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2019  
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A random 
decision for 
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normal means … 

R.Momeni,J.Etminam, 
M.Khanjari Sadegh 
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مطالعه ای بر هم ارزی 
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 و محمد خنجری صادق
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American Journal of 
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2021  

Online 
published  

Erratum to: 
Reliability of a 

Coherent System 
in a 

Multicomponent 
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Model  

M. Khanjari Sadegh  

  
  

  
  
  



  علمي همايش هاي مقاالت ارائه شده در  -٦
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  عنوان مقاله
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ارگاه بين المللی دومين ك

  احتمال کاربردی

  
  

يونان دانشگاه 
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Non-Recursive Algorithms 
for System Reliability and 
Component Importance in 
Consecutive-k-out-of-n:F 

Systems  

١٣٨٤  ٢  
پنجمين سمينار احتمال و 

  فرآيندهای تصادفی

  
  دانشگاه بيرجند

کاربرد زنجيرهای مارکف در قابليت 
  اعتماد سيستم ها

  ايران آماركنفرانسهشتمين   ١٣٨٥  ٣

  
  دانشگاه شيراز

Mean Residual Life 
Function of a Parallel 

System With Non-
identical Components 
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  دانشگاه شيراز
Mean Past Life Time in  

a Parallel System 
With… 
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A Note on the 
Regression of Order 

Statistics 
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سمينار احتمال و  ششمين

  فرآيندهای تصادفی

  
  دانشگاه مازندران

Number of Minimal Path 
Sets in a Consecutive-

k-out-of-n:F System 

  نهمين کنفرانس آمار ايران  ١٣٨٧  ٧
  

  دانشگاه اصفهان
مقايسه طول عمر سيستمهای 

 منسجم

  نهمين کنفرانس آمار ايران  ١٣٨٧  ٨
  
  اصفهاندانشگاه 

   nاز    kتابع عالمت در سيستم
  پی در پی

١٣٨٨  ٩  
سمينار احتمال و  هفتمين

  فرآيندهای تصادفی

  
دانشگاه صنعتی 

  اصفهان

A Note on the 
Comparisons Among 

Coherent Systems 

١٣٨٨  ١٠  
سمينار احتمال و  هفتمين

  فرآيندهای تصادفی

  
دانشگاه صنعتی 

  اصفهان

On the Mean Past 
Lifetime of a Coherent 

System 

١٣٨٨  ١١  
سمينار احتمال و  هفتمين

  فرآيندهای تصادفی
دانشگاه صنعتی 

  اصفهان
تعيين کران برای گشتاورهای تابع 

 قابليت اعتماد سيستم

١٣٨٨  ١٢  
سمينار احتمال و  هفتمين

  فرآيندهای تصادفی

دانشگاه صنعتی 
  اصفهان

ماتريس ساختار و کاربرد آن در 
ارهای اهميت ساختاری تعيين معي

  مولفه های يک سيستم منسجم

 دهمين کنفرانس آمار ايران  ١٣٨٩  ١٣

  
  

  دانشگاه تبريز

A Note on The Mean 
Residual Life Function 
of a Coherent System 
with Non-identical or 

Exchangeable 
Components 



  دهمين کنفرانس آمار ايران  ١٣٨٩  ١٤
  

  دانشگاه تبريز
پی در  nاز  kيسه سيستمهای مقا

  پی از نظر ترتيب نسبت درستنمايی

  دهمين کنفرانس آمار ايران  ١٣٨٩  ١٥
  

  دانشگاه تبريز
عملکرد معيارهای اهميت مولفه ها 

 در سيستمهای سری و موازی

١٣٨٩  ١٦  
 

  دهمين کنفرانس آمار ايران
  

 
  

کران برای تابع قابليت اعتماد و   دانشگاه تبريز
ر سيستمهای متوسط طول عم

 ذيرمنسجم با مولفه های تعويض پ

١٣٩٠  ١٧  
هشتمين سمينار احتمال و 

 فرآيندهای تصادفی

  
  

 دانشگاه گيالن
Distribution of Order 

Statistics for 
Exchangeable Random 

Variables 

١٣٩١  ١٨  
يازدهمين کنفرانس آمار 

  ايران

 
 

دانشگاه علم و 
  صنعت ايران

Path sets with known 
size and its application 

to the signature of a 
coherent system 

١٣٩٣  ١٩  
دوازدهمين کنفرانس آمار 

  ايران

  
  

دانشگاه رازی 
 کرمانشاه

Some Reliability 
Properties of a 

Coherent System with a 
Cold Standby 
Component 

20  1394  
اولين سمينار تخصصی 

  قابليت اعتماد

  
  

  ه اصفهاندانشگا
  

On the Effect of 
Dependent 

Components  on the 
Mean 

Time To Failure (MTTF)  
of the System 

 

21  ١٣٩٥ 
دومين سمينار تخصصی 

  قابليت اعتماد

  
  
  

  دانشگاه تهران
Mean residual life function of 
a coherent system with known 
number of failed components 

22  ١٣٩٥ 
دومين سمينار تخصصی 

  قابليت اعتماد

  
  
  

  دانشگاه تهران
A note on the reliability of a 

coherent system in stress-
strength model 



  ن کنفرانس آمار ايرانميسيزده ١٣٩٥  23

  
  
  

دانشگاه شهيد باهنر 
  کرمان

Dynamic signature of a 
coherent system with 

exchangeable components 

24  ١٣٩٦ 
سومين سمينار تخصصی 

  قابليت اعتماد

  
  
  

  دانشگاه فردوسی

Some monotonicity properties 
of MRL of a k-out-of-n system 
with nonidentical components 

25  ١٣٩٧ 
چهارمين سمينار تخصصی 

  قابليت اعتماد

  
  
  

  دانشگاه شيراز
Some Results on Comparisons 

Among Coherent Systems 

  ن کنفرانس آمار ايرانميدهچهار  1397  26

  
  

دانشگاه صنعتی 
  شاهرود

Estimation of Normal Means 
Under Tree Order Restriction 

by a Randomized Decision  

  ن کنفرانس آمار ايرانميدهچهار  1397  27

  
  

دانشگاه صنعتی 
  شاهرود

Modified Estimators in the 
 k +` 1 Normal Distributions 
Constrained with the Tree 

Order Restriction 

28  ١٣٩٨ 
پنجمين سمينار تخصصی 

  قابليت اعتماد

  
  
   

  دانشگاه يزد    
A Probabilistic Model for 

Structure Functions of 
Coherent Systems 

29  1399  
سمينار تخصصی ششمين 

  قابليت اعتماد

  
  

  دانشگاه مازندران
قابليت اعتماد عاملهای هم ارزی  

30  1399  
سمينار تخصصی ششمين 

  قابليت اعتماد

  
  
  

 دانشگاه مازندران

Relationships Between 
Redundancy, Optimal 

Allocation and Components 
Importance in Coherent 

Systems  



  ن کنفرانس آمار ايرانميدهپانز  1399  31

  
  
  

 دانشگاه يزد
Diagonally Dependence and 

Its Applications in Series 
and Parallel Systems  

  
  
 
 
 
  
  زمينه هاي تحقيقاتي مورد عالقه  -٧

 تحليل قابليت اعتماد سيستمها 
  قابليت اعتماد سيستمها در   و آماراحتمال در كاربرد 
 کاربرد داده های ترتيبی در قابليت اعتماد سيستم ها 

 
  طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي -٨

 ن :وي کارشناسی ارشد تحت عنا پايان نامه ١٥ هدايت   
  ا -١ تم ه ر سيس ده عم ان باقيمان ته و زم ان گذش انگين زم ه طول  -٢  مي جمعمقايس تمهای منس ر سيس  -٣ م

اقص هتحليل داده  -٤(راهنمای اول) مدلهاي خطي از ديدگاه عملگرهاي تصوير عمود ای سانسور شده و ن
ای دوم) ب (راهنم اطره های رقي تم   -٥  در مخ ر سيس ول عم ي.  nاز  k برخي خواص ط ي در پ  -٦ پ

تمها  اد سيس ت اعتم ل قابلي اد ک  -٧ معيارهای اهميت مولفه ها در تحلي ت اعتم ل قابلي ب در تحلي ران و تقري
ای  -٩  کاربردهای آن تابع عالمت در سيستمهای منسجم و  -٨ سيستمها   ر مبن ر ب ول عم برخی خواص ط
 تحليل های نظريه مفصل دربرخی کاربرد -١١ ت اعتماد سيستمها با مولفه های وابستهقابلي -١٠  تابع شدت 

طر خواص نرخ خ  -١٣  آماده به کار اعتماد سيستمها با مولفه های قابليتتحليل  -١٢قابليت اعتماد سيستمها 
ه ای تمهای دو مولف ده عم -١٤   سيس ا م رمان ری ب تمهای س ر سيس ته عم وازی و گذش تمهای م اهمگسيس ای ن ه ه          ن ولف

 با مولفه های وابسته n از k مباحثی در تخصيص افزونگی ها برای سيستمهای - ١۵
 ت يک سيستم و برخی خواص و کاربردهای آن در نظريه قابليت اعتمادالمهدايت يک رساله دکتری : ع.  
 ل.ع نرمال با يک گروه کنترمشاوره يک رساله دکتری: استنباط آماری تحت قيد درختی برای ميانگين جوام 
 پروژه کارشناسی  چندين ايتهد                                           

 
  
  
  
  :دروس تدريس شده -٩

ال ادفیف -احتم دهای تص هاط -رآين يون -رح آزمايش ره  -رگرس د متغي تهپچن ته  -يوس ره گسس د متغي ای -چن ری ه س
انی رل  -زم تککنت ارامتری -يفي ارای پيشرروش ه -روشهای ناپ ري  -فته آم ه گي هاي نمون ی ز -روش ان تخصص ب

ار -آمار اء -جبر خطی برای آم ل بق ار رياضی آ -تحلي ه تصميم  –م د م -نظري اليز چن د)آن ره (کارشناسی ارش -تغي
ه رفشث پياحمب -(ارشد)  ١٫٢استنباط آماری  – )قابليت اعتماد -(ترتيبهای تصادفیارشد مباحث مخصوص ته در نظري

   تماد(دکتری)قابليت اع
  
 

 


