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مدیریـت- دکتـری  مـدرک  دارای  محمـد طاهردنگ کـو 
 ،)MBA(اسـتراتژیک، کارشناسـی ارشـد مدیریـت کسـب و کار
و کارشناسـی ارشـد مهندسـی مخابرات-سیسـتم از دانشـگاه 
شـیراز بـوده و مـدرک کارشناسـی خـود را در رشـته مهندسـی 

برق-الکترونیـک اخـذ نمـوده اسـت.
از جمله متدهای تصمیم گیری  زمینه های متعددی  وی در 
مالی،  مهندسی  و  مدیریت  )برندسازی(،  بازاریابی  مدیریت، 
پزشکی،  تصویربرداری  سیستم های  استراتژیک،  مدیریت 
و  مصنوعی  هوش  دیتا،  خوشه بندی  تصاویر،  آنالیز  و  پردازش 
 )SCA( بنیادی  سلول های  الگوریتم  )ثبت  فراابتکاری  متدهای 

و الگوریتم موش های کور بی مو )BNMR(( فعالیت داشته، و همچنین کتب و مقاالت ISI متعددی در 
زمینه های مذکور به چاپ رسانده است.

، Strategic Management در زمینه های ISI وی در حال حاضر ویراستار و داور بین المللی چندین ژورنال
Project Management ، Computer Science و Medical Image می باشد.
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