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 سوابق تحصیلی

  هم اکنون   ......................................................................  دکتری مدیریت فناوری اطالعات 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد علوم و تحقیقات 
 

 1384  .................................................................  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات 
  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

 1382   ...................................................................................  کارشناسی مهندسی صنایع 
  دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

 

 سوابق و زمینه های تدریس

 Professional MBA  هایدوره

  هایدوره –دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  Professional MBA 
 تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) 
 اصول کسب و کار الکترونیکی (e-Business Principles) 
 

   هایدوره –دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران Professional MBA 
 تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) 
 اصول کسب و کار الکترونیکی (e-Business Principles) 
 مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management) 

 

 هایدوره – موسسه آموزش عالی بهار Professional MBA 
 تدوین طرح کسب و کار  (Business Plan) 

 

 هایدوره – وکار مجتمع فنی تهراندپارتمان مدیریت کسب Professional MBA 
 تجارت الکترونیکی  (e-Commerce) 



 رشته مهندسی فناوری اطالعات

  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات در گرایش تجارت  –موسسه آموزش عالی نور طوبی
 الکترونیکی

 مدیریت ارتباط با مشتری  (Customer Relationship Management) 
 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار  (Business Process Reengineering) 

 

  کارشناسی مهندسی فناوری  –دانشکده مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند
 اطالعات

 مهندسی فناوری اطالعات 
 تجارت الکترونیکی 
 مباحث نو در فناوری اطالعات 

 رشته مهندسی صنایع

  کارشناسی مهندسی صنایع –دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب 
 های اطالعات مدیریتسیستم  (Management Information Systems) 
 هاتجزیه و تحلیل سیستم 
 تجارت الکترونیکی 

 

 هاتالیفات، سوابق پژوهشی و سخنرانی

  های مهندستتی فناوری عنوان پایان نامه در مقطع کارشتتناستتی در رشتتته ۸۰استتتاد راهن ا در بیا از
 اطالعات و مهندسی صنایع

  ستاد مشاور در بیا از شناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات در گرایا تجارت  ۱۰ا پایان نامه کار
 الکترونیکی

 )ترج ه کتاب ضروریات کسب و کار الکترونیکی )انتشارات رسا 
  م یزی سیستم های مدیریت ای نی هوایی )پژوهشکده ح ل و نقل وزارت راه تالیف کتاب راهن ای

 و ترابری(
  ال للی داخلی و خارجیهای ملی و بینمقاله در نشریات و کنفرانس ۳۰تالیف و ارایه بیا از  

 ها و دوره های آموزشیخنرانیس

سازمسال در برگزاری دوره ۱۰سابقه بیا از  سازمانی در  شی  صی که انهای آموز های متعدد دولتی و خصو
 :برخی از آنها به شرح زیر است

 



 عناوین برخی از سخنرانی ها

 «  کرمانشتتاه - اولین ه ایا مدیریت ارتباط با مشتتتریان، « مدیریت ارتباط با مشووتریان اصووو - 
 1395ماه شهریور

 تهران  –ال للی مدیران استراتژیک ، کنفرانس بینرنامه ریزی استراتژیک در عصر رسانه های اجتماعیب
 ۱۳۹۳ماه به ن –

 ال للی مدیران ، اولین کنفرانس بینها با تحلیل خالقانه مد  کسووب و کارسووازی سووازمانچابک
 ۱۳۹۲ماه به ن –تهران  –استراتژیک 

 ال للی مدیریت ، کارگاه آموزشتتتی جانبی نه ین کنفرانس بینهای مدیران اسووتراتژیک ایرانیچالش
 ۱۳۹۱مهرماه  –تهران  –استراتژیک 

 سعه و پیاده ستراتژی در محیطتو شت ین های با عدم قطعیت باالسازی ا شی جانبی ه ، کارگاه آموز
 ۱۳۹۰مهرماه  –تهران  –ال للی مدیریت استراتژیک کنفرانس بین

 مدیریت سووطوم مختلع عدم قطعیت محیطی در طراحی اسووتراتژی سوووازمانی ، اولین کنفرانس 
 ۱۳۹۰مهرماه  –شیراز  -استراتژیک و راهبری در جنوب کشور

 مدیریتی نقا و جایگاه  -شتتستتت ت صتتصتتی، نهای نوین در سوویسووتم تاکسوویرانینقش فناوری
 ۱۳۹۰تیرماه  –مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  -رانی )بررسی مسائل و مشکالت(تاکسی

  کارگاه آموزشتتتی جانبی هفت ین هاوکار عرصووه نوین رقابت اسووتراتژیک شوورکتهای کسووبمد ،
 ۱۳۸۹مهرماه  –تهران  -ال للی مدیریت استراتژیککنفرانس بین

 های صوونعتی کوچک و متوسووطرسووی جایگاه مدیریت اسووتراتژیک در کسووب مزیت رقابتی بنگاهبر ،
 ۱۳۸۹مهرماه  –های صنعتی استان ه دان س ینار یک روزه در محل شرکت شهرک

 ستباف صنعت فرش د س ینار یک روزه در محل هتل ال پیک تهران به ه ت تجارت الکترونیکی در   ،
 ۱۳۸۹شهریورماه  –شرکت ملی فرش ایران 

 صو  پیاده سازمان (IT-PMO) های فناوری اطالعاتسازی دفتر مدیریت پروژها محور های پروژهدر 
 ۱۳۸۷ماه به ن –ال للی مدیریت فناوری اطالعات ، پنج ین دوره کنفرانس بینفناوری اطالعات

 صو  روش تحقیق و ارایه مقاله سالمی وا شگاه آزاد ا آذر ماه  –احد پرند ، ه ایا هفته پژوها دان
۱۳۸۷ 

  آذر  –ال للی مدیریت فناوری اطالعات ، چهارمین دوره کنفرانس بینهای کسب و کار الکترونیکیمد
 ۱۳۸۷ماه 

 



 

 های آموزشی برگزار شدهها و دورهعناوین برخی از سمینارها، کارگاه

  شي سازمان با رویکرد کاربردی  »کارگاه آموز شتری در  ستم مدیریت ارتباط با م سی ستقرار  صو  ا ، «ا
 139۵ماه نابآ – ناریا تعنص و ملع هاگشناد عیانص یسدنهم هدکشناد یر ازفامرن هورگ

 دانشتتکده مدیریت دانشتتگاه تهران های ه ایا، مرکز « بازاریابی دیجیتا  » ستت ینار ت صتتصتتی- 
 1395ماه تیر

 سازمان با  کارگاه آموزشی ، مرکز  رویکرد کاربردیاصو  استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در 
 1395ماه خرداد -های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آموزش

  اصو  الگوگيری  آموزشیدوره- Benchmarking 1393ماه اسفند  -، گروه صنعتی پاکشو 

   ۱۳۹۳دی ماه  –، گروه صنعتی پاکشو  های حل مسالهروشدوره آموزشی 

   شی شتریس ینار آموز صو  م صنعت ریلیمداری ا شتری در  شرکت راهو مدیریت ارتباط با م آهن ، 
 ۱۳۹۳آذرماه  –ج هوری اسالمی ایران 

   ۱۳۹۳مهر ماه  –، مرکز رشد پژوهشکده پلی ر ایران تدوین طرم کسب و کارکارگاه آموزشی 

   برنامه جانبی چهارمین بازنگری استراتژیک سازمان با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندهاکارگاه آموزشی ،
 ۱۳۹۱دی ماه  –ه ایا ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم 

  ۱۳۸۹خرداد ماه  –، مرکز آموزش صنایع دفاع های یادگیرندهتفکر سیستمی در سازماندوره آموزشی 

  مرکز آموزش حین خدمت ، آشنایی با مفاهیم و اصو  تجارت الکترونیکیدوره آموزشی دوره آموزشی
 ۱۳۸۸آذر و دی ماه  –دانشگاه صنعتی شریف 

  ۱۳۸۸آذر و دی ماه  –، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مداری پیشرفتهمشتریدوره آموزشی 

  شی صو  و مولفهدوره آموز سازمان الکترونیکیا سالمی ایرانهای  سازمان هالل اح ر ج هوری ا  ،- 
 ۱۳۸۷مهر ماه 

  شرکت توسعه یه موفق با کمک ابزارهای کامپیوتری )دوره ویژه مدیران ارشد(اصو  ارادوره آموزشی ،
 ۱۳۸۷مهر ماه  -صنایع پتروشی ی ایران

  مرکز مح د شهر کرج –، شرکت م ابرات ایران های سازمان الکترونیکیاصو  و مولفهدوره آموزشی- 
 ۱۳۸۷آبان ماه 

  ستمدوره آموزشتتی اداره کل م ابرات استتتان  –ت ایران ، شتترکت م ابراهای اطالعات مدیریتسی
 ۱۳۸۷آذر ماه  -تهران



  دی  -، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهاصو  و مبانی فناوری اطالعات در سازماندوره آموزشی
 ۱۳۸۶ماه 

  ال للی ، چهارمین دوره کنفرانس بینهای کسووب و کار الکترونیکیآشوونایی با مد کارگاه آموزشتتتی
 ۱۳۸۶به ن ماه  -مدیریت فناوری اطالعات

  شی صو  و مولفهدوره آموز سازمان الکترونیکیا شرکت م ابرات ایران های  دی  -تهران ۶منطقه  –، 
 ۱۳۸۷ماه 

 اهم سوابق اجرایی

 :برخی از عناوین شغلی طی سالیان اخیر به شرح زیر است

  در راه آهن ج هوری اسالمی ایرانای نی  مهندسی مجدد فرآیندها و تحول ساختاریمدیر پروژه 

 مشاور بازاریابی در گروه صنعتی گلرنگ 

 یکیدر کسب و کار الکترون رعاملیمد یابیمشاور ارشد بازار khooger 

 یلیموبا یدر شبکه اجت اع یکیارشد کسب و کار الکترون مشاور Tagbarg 

 ریزی استراتژیک در سازمان خدمات پس از فروش گروه سایپا )سایپا یدک(مدیر مطالعات و برنامه 

 شرکت تاکسی بی شرکت تاکسیرانی خصوصی کشور با بیا از مدیرعامل   ۳۰۰۰سیم تهران )اولین 
 ناوگان تحت پوشا(

 جدد فرآیندهای کسب و کار در بانک توسعه صادرات ایرانمشاور و مدیر پروژه مهندسی م 

 مشاور ریاست سازمان و مدیر مرکز فناوری اطالعات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 

 مدیر پروژه طراحی نظام کارت بلیط الکترونیکی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 

 های خصوصی و دولتیهای متعدد مشاوره و بهبود سازمانی در شرکتو اجرای پروژه 

  

 ای های عالقمندی حرفهزمینه

 :های عالق ندی من در حرفهای ت صصی به شرح زیر استترین زمینهمهم

 وکارهای کسبسازی مدلطراحی و بهینه 

 های تهیه و تدوین طرح بازاریابیهدایت برنامه (Marketing Plan) هاشرکت 

 کترونیکیتدریس مفاهیم مدیریت و اصول کسب و کار ال 

 سازی و مدیریت کسب و کارهای الکترونیکیطراحی، پیاده 



 مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط 

 مدلسازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار 

 های اطالعات مدیریت و پشتیبان تص یمطراحی، تحلیل و بهبود سیستم 

 های مدیریت داناسازی سیستمپیاده 


