
 

 دکتر علی سیادت 
 فرانسه ENSAM: دانشیار، دانشگاه مرتبه علمی

 Design, Industrialization, Risk and Decision Department 
Design Manufacturing and Control Laboratory, (LCFC) 
Arts et Métiers ParisTech, ENSAM, Metz, France 

     

 67 54 37 87 33+ تلفن تماس: Ali.siadat@ensam.fr  :پست الکترونیک

   http://www.lcfc.fr  درگاه اینترنتی:

 

 تحصیالت:

  شایستگی تحقیقاتی(Habilitation) (4102)فرانسه گرونوبل  پلی تکنیک: مهندسی صنایع از دانشگاه 

 (0111، فرانسه )لورنرباتیک از دانشگاه پلی تکنیک  -دکتری: مهندسی برق 

 (0112، فرانسه )لورنکنترل از دانشگاه -کارشناسی ارشد: مهندسی برق 

 (0110سخت افزار از دانشگاه علم و صنعت ایران ) -کارشناسی: مهندسی برق 

 های تدریس:زمینه  های تحقیقاتی:زمینه

 ( تکنولوژی و سیستم اطالعاتInformation System & 

Technology) 

 ( آنالیز و مدیریت ریسکRisk Management & Analysis) 

 های ساخت و تولید )طراحی سیستمManufacturing & 

Production System Design) 

 ( کنترل فرآیندProcess Control) 
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 های:دانشگاه 
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