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  لیسانس فیزیک از دانشگاه بوعلی سینا 

  اجراییفوق لیسانس مدیریت  

 :کاری موظفسوابق 

 نام شرکتسمت و  ردیف

 عضو هیات مدیره و مدیرعامل  گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند 1

 مدیره و مدیرعامل شرکت نفت نیک قشمعضو هیات  2

 معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت گروه سرمایه گذاری بانک کارآفرین 3

 (TCG)مدیر عامل گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر 4

 عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدبر )هلدینگ صنعت و معدن( 5

 هیات مدیره شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملیرئیس  6

 معاون مدیرعامل در مهندسی سازمان و سیستم ها گروه صنعتی ایران خودرو  7

 معاونت مدیر عامل در منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو 8

 مدیر اداری و تشکیالت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 9

 ایران خودرو )ایساکو( خدمات اداری شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی معاون منابع انسانی و 10

 مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسالمی ایران معاون مالی و اداری 11

 عضو هیات مدیره و معاون فنی مدیرعامل  شرکت پست جمهوری اسالمی ایران 12

 مدیر کل مرکز مکانیزه پست تهران 13

 استان همدانمدیر کل پست  14

 مسئول برنامه ریزی اداره کل مخابرات استان همدان 15

 مدرس الکترونیک مرکز آموزش مخابرات همدان 16

 دبیر رشته های فیزیک و ریاضی آموزش و پرورش 17
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  :موظفغیر کاری سوابق 

 نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره مالی دیدگاهان جاوید -1

 )شرکت تخصصی میکرو الکترونیکی تابعه سازمان گسترش( نیمه هادی عمادعضو هیات مدیره شرکت  -2

 شرکت تولیدی طالیی گستر زنجان تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضو هیات مدیره -3

 عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان )شرکت تعاونی خاص ایران خودرو( -4

 شرکت تعاونی خاص ایران خودرو(عضو هیات مدیره شرکت سازه و ساختمان ) -5

 عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند -6

 عضو هیات مدیره شرکت الستیک پارس -7

 رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی آتیه سازان صنعت و معدن -8

  رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه -9

 عضو هیات مدیره شرکت شمس عمران -10
 

 :دوره های آموزشی
 ساعت  محل برگزاری دورهنام  ردیف

1 
 دوره عالی تخصصی تکنولوژی معماری 

(Advanced Course On Architectural Technology) 
 ساعت 180 دانشکده هنر دانشگاه تهران

2 
 دوره آموزشی نوآوری در سیستم تولید

(innovation for production system) 

 کشور ژاپن

(JCCME Institute) 
 ساعت 80

3 
 و دریافت گواهینامه  ITIL Foundationدوره 

IT Infrastructure Library 

Basel Consulting 
Group 

 ساعت 18

4 
 و دریافت گواهینامه  IT Governanceدوره 

(Control Objective IT) COBIT 

Aldion Consulting 
Private 

 ساعت 20

 ساعت 240 (NIPTC)  کشور هلند دوره مدیریت پروژه  5

 ساعت 200 سازمان مدیریت صنعتی  ویژه مدیران( ITدوره های مختلف کامپیوتر)کالس  6

 ساعت 60 سازمان برنامه و بودجه اصول برنامه ریزی و توسعه 7

 ساعت 40 کشور سنگاپور کارگاه آموزشی بازاریابی  8

 ساعت 100 سازمان مدیریت صنعتی یکدوره مدیریت تحول استراتژ 9

10 
     EFQM (Self – Assessment)دوره تعالی عملکرد 

(European Foundation Quality Management)  

مرکز آموزش راهبران 

 پتروشیمی 
 ساعت 20

 Performance Management))دوره مدیریت عملکرد  11

 

 CDCمرکز آموزش 

 Carl)آلمان کشور

Duisburg Center) 

 ساعت 80

 ساعت 60 موسسه توسعه فکر فردا دوره روش های تامین منابع مالی  12

 ساعت 6 گروه مشاوران مدیریت تدبیر (Corporate Governance)دوره اصول حاکمیت شرکتی  13

 ساعت 80 گروه مشاوران مدیریت تدبیر دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته  14

 ساعت 32 گروه مشاوران مدیریت تدبیر دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 15

 ساعت 16 گروه مشاوران مدیریت تدبیر (BPدوره اصول و مبانی نگارش طرح تجاری ) 16

 


