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 :ب: سوابق تحصیلی

 کشورو شهر  نام واحد مدت نظام گرایش رشته مقطع

 نور دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور 1391 - 1387 آموزشی سیاالت مکانیک کارشناسی

 پژوهشی تبدیل انرژی مکانیک سیاالت کارشناسی ارشد

 یوستهپ

 ابردین -اسکاتلند  روبرت گوردنبین المللی دانشگاه  1391-1395

 تبدیل انرژی مکانیک سیاالت دکتری

 قم مصطفی خمینی )ره(موسسه  1396 - 1389 آموزشی فقه و اصول علوم حوزوی سطح دو

mba 
 در سطح کارشناسی ارشد

 تهران آکادمی بین المللی دی ان وی اتریش 1392-1391 آموزشی استراتژیک مدیریت اجرایی

dba 
 در سطح دکتری

 هرانت مدیریتگسترش آموزش عالی موسسه  1393-1392 آموزشی کسب و کار مدیریت اجرایی

 تهران خانه موسیقی ایران 1396 پژوهشی پژوهش در هنر کالسیک وسیقیم درجه دو

قبولی آزمون  آموزشی رسانه مدیریت دکتری

  ورودی

 قائمشهر قائمشهراسالمی واحد دانشگاه آزاد 

 :حرفه ای و شغلی: سوابق ج

 نوع فعالیت مدت همکاری سمت نام سازمان

 قراردادی 1389-1391دو سال /  آهنگساز و تنظیم مازندرانصدا و سیمای 

 خصوصی تاکنون 1390سال /  شش و مدیر عامل رییس بنیاد علمی دانش پژوهان

 خصولتی تاکنون 1395سال /  یک هیئت موسس عضو مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور

 دولتی تاکنون 1395یک سال /  استان مازندران دیرم اجتماعی کشورتشکلهای فراگیر 

 دولتی تاکنون 1395یک سال /  بازرسیدایره  سازمان نظام روانشناسی کشور

 خصولتی تاکنون 1395یک سال /  مشاور ریاست اتاق کشاورزی مازندراناتاق بازرگانی، صنعت، معدن و 

 دولتی تاکنون 1396ابتدای  سفیر فرهنگی و اجتماعی کشوروزارت ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 



 :حرفه ای و شغلیسوابق  ادامه

 نوع فعالیت مدت همکاری سمت نام سازمان

 خصوصی تاکنون 1396 رییس هیئت مدیره خیریه باقرالعلوم )ع(

 خصوصی تاکنون 1395 رییس هیئت مدیره علوم و فنونبنیاد 

 خصوصی تاکنون 1396 رییس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت و تجارت پارسیان

 خصوصی تاکنون 1395 رییس هیئت مدیره موسسه مشاوره پرتو آرامش

 قراردادی 1390-1394چهار سال /  مدیر پروژه و مشاور عملیاتی شرکت فنی مهندسی مهر فن دماوند

 قراردادی 1393-1394یک سال /  مدرس آزاد اسالمی نوردانشگاه 

 با سرمایه گذاری شخصیمجموعه پروژه های عمرانی 

  شهید معقولیخیابان  -نوشهر /  یواحد 10آپارتمان 
  شهید بخشیخیابان  -نوشهر /  یواحد 8آپارتمان 
  شهید بخشیخیابان  -نوشهر /  یاحدو 6آپارتمان 
  چمرانخیابان  -نوشهر /  واحدی 7آپارتمان 

 خصوصیرمایه گذاری شخصی و س تاکنون 1386 سال / ده مدیر پروژهارفرما و ک

 :آموزشی: سوابق د

 سال محل آموزش )ساعت( مدت دوره عنوان دوره

 1391 مجتمع فنی تهران 700 لوله کشی صنعتیطراحی پایپینگ و 

 1390 مجتمع فنی تهران pdms 42با نرم افزار  مدلسازی صنعتی

 1392 مجتمع فنی تهران 200 مدیریت آموزشی

 1392 مجتمع فنی تهران 24 9001مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 

 1391 مجتمع فنی تهران 120 نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اتوکد

 1390 مجتمع فنی تهران 60 طراحی با نرم افزار فوتوشاپ و کورل

 1387 مجتمع فنی تهران 120 های هفتگانه رایانه مهارت

 :پژوهشی و تالیفات: سوابق ه

 سال چاپ ناشر نوع فعالیت عنوان

 1395 بنیاد علمی دانش پژوهان تالیف اسالمی نظام در فقیه والیت جایگاه و نقش

 1392 بنیاد علمی دانش پژوهان تالیف کلیات و جزئیات طراحی پایپینگ

 1391 بنیاد علمی دانش پژوهان تالیف مجموعه اشعار خودش به من گفت

 1394 بنیاد علمی دانش پژوهان تالیف خشم و مهارت های مقابله با آن

 1395 بنیاد علمی دانش پژوهان تالیف بیین نقش فرصت در فرآیند کارآفرینیت

 1394 سها دانش و ویرایش نظارت علمی طراحی سیستم های هوشمند ساختمان

 1393 سها دانش و ویرایش نظارت علمی آشنایی با تجهیزات نیروگاهی و پاالیشگاهی

 1393 سها دانش نظارت علمی مدیریت دانش



 1394 بنیاد علمی دانش پژوهان نظارت علمی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

 1394 بنیاد علمی دانش پژوهان نظارت علمی تجلی شهادت در کالم بزرگان

 1394 بنیاد علمی دانش پژوهان نظارت علمی مجموعه مقاالت مدیریتی و فرهنگی

 1394 بنیاد علمی دانش پژوهان نظارت علمی مهندسی ارزش و جایگاه آن در مدیریت

 1391 بنیاد علمی دانش پژوهان ترجمه ک سیاالتاستاتی

 - در حال اخذ مجوز تالیف پیکره نظام مند هستی

 - در حال اخذ مجوز تالیف "نصایح الحق"مجموعه 

 - در حال اخذ مجوز تالیف تفکر مثبت

 1391 لرت آذربایجانآساینس  پژوهش و تالیف صنایع موشکی و پیشرانه های موشکینگاهی بر مقاله 

 1394 لرت آذربایجانآساینس  پژوهش و تالیف فکری و انسانی  یت استعداد در مدیریت سرمایه هاینقش مدیرمقاله 

 1394 لرت آذربایجانآساینس  پژوهش و تالیف مقاله با عنوان مدیریت برند چارچوبی مقتدرانه برای خلق مزیت رقابتی

 1395 موسسه پژوهشی تامسون پژوهش و تالیف نقش مدیریت برند بر توسعه اقتصاد دانش محور

 :افتخارات و نوآوری ها: و

 سال نشان سازمان عنوان

 1396 لوح و تندیس سازمان جهانی مخترعین نشان لیافت

 1395 لوح و تندیس مجمع مدیران دانش بنیان کشور نشان افتخار

 1395 مدال و لوح سازمان جهانی مخترعین مدال طال

 1395 مدال و لوح ترکیه ترعینخسازمان م مدال طال

 1396 تندیس وزارت علوم ترکیه نشان ملی آتاتورک

 1395 تندیس وزارت علوم ترکیه نشان ملی آتاتورک

 1395 لوح سازمان مخترعین اروپا سی طرح پژوهشی و اختراععضویت 

 1394 لوح اسالمی طرح و برنامه دانشگاه آزاد پژوهشگر برتر

 1395 کارت خانه کتاب و انجمن اهل قلم کشور عضویت مولفین و پژوهشگران

 1396 نشان و تندیس سوئد کشور نشان ملی

 


