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 سوابق آموزشی ◄

  مدیریت صنعتی :دکتری

 ایران کشور:  : تهرانشهر  : دانشگاه علوم و تحقیقات تهراننام دانشگاه

 )رتبه ممتاز آموزشی( هامدیریت سیستم: گرایش
 

  مدیریت دولتی فوق لیسانس:

 : ایرانکشور  مشهد: شهر آزاد اسالمی واحد مشهد       : دانشگاه نام دانشگاه

 (MISهای اطالعاتی )مدیریت سیستم :گرایش

 

 مهندسی مکانیک  فوق لیسانس:

 : ایرانکشور             مشهد: شهر                        فردوسی مشهد          : نام دانشگاه

 HVAC :گرایش

 

 مهندسی مکانیک لیسانس:

 ایران: کشور  بیرجند: شهر    بیرجنددولتی : نام دانشگاه

 در حرارت و سیّاالتمکانیک : گرایش

 

 سوابق پژوهشی ◄
 

 

 لیفات )عضو رسمی اهل قلم و صندوق اعتباری هنر(:تأ

  1393 –نگرش سیستمی در عمل 

 ( 3پژوهش عملیاتی )– 1392 

  1392 –تحقیق در عملیات پیشرفته 

 1394 –های اطالعاتی مدیریت ای بر سیستممقدمه 

  1399 –رعامل جلدی دستیار مدی 9مجموعه 

  1399 –دفتر برنامه ریزی و هدف گذاری رهام 

  1396 –نگرش سیستمی و تحول سازمان 

  1400 -هشت اشتباه رایج مدیران 

 مقاالت چاپ شده:

  ارائه چهارچوب مفهومی سلسله مراتبی بررسی نقش فناوری اطالعات و مدیریت هزینه استراتژیک در

 کنندگان در راستای استفاده از فناوری اطالعات.ارزیابی عملکرد سازمان بر ادراک مصرف 

 های مربوط به حفظ فضای خصوصی کاربران.های فردی و نگرانیبررسی تأثیر تفاوت 

 .بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی )محصول، قیمت، فروش و توزیع( بر رضایت مشتریان 
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  بررسی  –برنامه ریزی استراتژیک در سطح یک بنگاهSWOT ن خراسان رضوی.راه آه 

 وری و توانمندسازی منابع انسانی در ایران.بهره 

 .تبیین شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و بررسی چالش های مدیریت دولتی بر آن 

 های خط مشی گذاری عمومی در راستای تحقق آن.تببین و بررسی اقتصاد مقاومتی و نارسایی 

 اسالمی. –تکا به مدل ایرانی مدیریت سالمت کارکنان با ا 

 های مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی و آثار آن بر تحقق شعار سال.نارسایی 

  تجزیه و تحلیل فواید اقتصادی استفاده از منابع تجدید پذیر به عنوان تولید پراکنده در شبکه های توزیع

 برق.

 ن.خط مشی گذاری، انواع آن و معضالت خط مشی گذاری در ایرا 

 .بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه فکری بر بهبود سرمایه ملی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی 

  ستبران. –بررسی و تحلیل بودجه کشور با تمرکز بر صنعت برق 

  ستبران -مدیریت، علم یا هنر؟ 

  ستبران –نفتی که رونق را آتش می زند 

 ستبران –ی بی توجهی به استانداردهای مدیریت، بالی جان بخش خصوص 

  سبتران –حمایت از کاالی ایرانی 

  Examining the effect if the individual difference and concerns related to the 

privacy protection on consumer’s perception toward to use of IT. 

 

 Innovation culture and mechanism and their effect on developing E-Business 

(Case study of insurance companies of Mashhad city.)  

 

 Productivity and empowerment of HR. 

 

 :مدیریتی سوابق برخی از  ◄

  1389 -کارشناس استانداردسازی فضای کار اداری سازمان جهاد استان خراسان رضوی 

  کارشناس ارشدMIS 1393 - 1389 –رخشان شهیدبهشتی مرکز آموزشی استعدادهای د 

  1395 - 1393 –مدیر ارزیابی عملکرد گروه کارخانجات مقصود 

  1396 - 1395 –مدیر تحقیق و توسعه گروه کارخانجات تابان 

  1397 - 1396 –مدیرکارخانه پرشین تابلو تابان 

  1396 -تدوین استاندارد فنی تابلوهای برق عضو کمسیون 

 انجمن  –دیریت تحقیق و توسعه مهای مقدماتی و تخصصی مشاور و مدرس دورهR&D 

 های تخصصی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایرانمشاور و مدرس دوره 

 مشاور و مدرس مؤسسه آموزشی کابردی اسرا شرق 

 مشاور و مدرس مؤسسه آموزش عالی آزاد مهندسان 

 های ضمن خدمت گروه صنعتی تابانمشاور و مدرس دوره 

 کیلوولت پارس کلید تابان 24لید سکسیونرهای تابلویی مدیر پروژه راه اندازی خط تو 

 های اطالعات مدیریت گروه صنعتی تابانمدیر پروژه راه اندازی سیستم 

 طراح و مدرس نخستین دوره تخصصی مدیریت تولید و عملیات در خراسان رضوی 

  برخط -طراح و مدیر دوره آموزشی رایگان مدیریت عمومی 
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  نویسنده -عضو رسمی اهل قلم 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی –طراح و ناظر تأسیسات مکانیکی ساختمان 

 مدرس دوره بازآموزی مدیریت تحقیق و توسعه سازمان صمت خراسان جنوبی 

 طراحی نظام جبران خدمات، مدیریت عملکرد و آموزش گروه صنعتی تابان 

 متالمشاور گروه صنعتی مش 

 حصارمشاور گروه صنعتی نوین 

 ها:مشاور شهرداری مشهد در کالن طرح 

سازی اداره کل روابط عمومی سیستم –شورای محالت  –شهرمن  –مدیریت پسماند اصناف 

 و... شهرداری مشهد

 

 ی:تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش ◄

  بیرجنددانشگاه 

  مشهداسالمی واحد دانشگاه آزاد 

 ی آزاد مهندسانمؤسسه آموزش عال 

 مجتمع فنی تهران 

 دروس تدریس شده: ◄
 

 :سازمان ها و صنایع
 

 مخاطبان دوره محل برگزاری عنوان درس

 مدیران و عالقمندان مدیریت انجمن تحقیق و توسعه خراسان رضوی مدیریت تحقیق و توسعه

 مدیران و عالقمندان مدیریت مجتمع فنی تهران مدیریت تغییرات در کسب و کار

 مدیران و عالقمندان مدیریت مؤسسه آموزش عالی آزاد مهندسان مدیریت تولید و عملیات مقدماتی

 مدیران و عالقمندان مدیریت مجتمع فنی تهران مدیریتی عملکرد پرسنل

 مدیران و عالقمندان مدیریت مجتمع فنی تهران مدیریت زمان بر اساس تیپ شخصیت

 مدیران و عالقمندان مدیریت مجتمع فنی تهران مینگمدیریت منابع انسانی با رویکرد د

 مدیران و عالقمندان مدیریت شرکت شاهسوند برنامه ریزی استراتژیک سازمان

 مدیران و عالقمندان مدیریت مجتمع فنی تهران مهارت های کلیدی مورد نیاز مدیران

 مدیران و عالقمندان مدیریت مجتمع فنی تهران مدیریت جلسات سازمانی

 مدیران تحقیق و توسعه صنایع سازمان صمت خراسان جنوبی بازآموزی مدیریت تحقیق و توسعه

 دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات های نرممتدولوژی سیستم

 دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات مبانی اقتصاد و رویکردهای غالب

 مدیران میانی و عملیاتی مع سیمان غربمجت مبانی مدیریت کارخانه

 مدیران ارشد و میانی متالگروه صنعتی مش مبانی بازمهندسی سازمان
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 المللی:سایر مدارک بین ◄
 

  2017و  2016 –مدیریت منابع انسانی  –کارگاه تخصصی مؤسسه آکسفورد 

  دانشگاهInt-Union  پیشرفتهدوره تخصصی مدیریت منابع انسانی  –امریکا 

  مدیریت بهره وری نیروی کار –دانشگاه گرجستان 

  مدیریت عملکرد کارکنانهمایش بین المللی  –دانشگاه استرالیا 

  ساعت 20 -برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسالمی - "مهارتهای تعلیم و تربیت "کارگاه آموزشی  

 

 :هاو توانمندی پژوهشی زمینه های تخصصی، ◄
 

 ی مدیریتهای اطالعاتسیستم 

 Soft System Methodology  

 سازی کاربردیبازمهندسی و سیستم 

 مدیریت عملکرد پرسنل 

 مدیریت تولید و عملیات 

 سازی طراحی و پیادهIMS اختصاصی 

 سازی نظام آراستگی محیط کارپیاده 

 طراحی نظام اختصاصی جبران خدمات بر پایه ارزیابی عملکرد جامع 

 سازی سیستم کسب و کاربهینه( های کوچک و متوسطSME) 

 

 

 افتخارات: ◄

  پذیرش نهایی 1و رتبه   آزمون دکتری تخصصی 16رتبه 

  تخصصی  گواهیدریافتSSM  ازEuropean Union funding for Research & Innovation 

  آزمون کارشناسی ارشد 7رتبه 

  استرالیادانشگاه  –های نرم مدیریت کارگاه تخصصی مهارتمدرس 

  گرجستاندانشگاه  –های کاربردی حوزه منابع انسانی پژوهشبرگزیده 

  آکسفوردآکادمی  –کارگاه آموزشی مبانی مدیریت اقتضایی برگزیده 

 ختصاصی کسب و کار با تمرکز بر الگوی بومی آرتسازی اتجربه اجرایی سیستم 

 نامه، دستورالعمل و...(مشاور بهبود و توسعه عملکرد شهرداری مشهد )تنظیم و تدوین نظام 

  1382 –برگزیده جوان کشوری در طراحی وب سایت شهرداری های کشور 

 متخصص ارشد تأسیسات ساختمانالمللی کسب مدرک بین 

  طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان –رفه مهندسی به ح آزمون ورود 1رتبه 

 

 


