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سوابق تدریس- 4

مشخصات فردی- 1

مدارک وسوابق تحصیلی- 2

(به ترتیب سال انجام)سوابق شغلی - 3

:   تاکنون 1396از سال 

مدرس دهها دوره و سمینار برگزارشده توسط اتاق های بازرگانی ایران، تهران، گرگان، البرز، بندرعباس، کرمان، اصفهان، ساری، کرمانشاه، اردبیل، ایالم، بوشهر، خرم آباد، همدان، شیراز، مشهد، اهواز و انجمن مشاوران مدیریت 

:با عناوین و موضوعات زیر ...... ایران، انجمن پیمانکاران صنعت نفت ایران، فدراسیون صنعت نفت ایران، انجمن سنگ ایران، کانون صنایع غذایی ایران و 

اصول سیاست گذاری عمومی. 1

آشنایی با اصول سازماندهی و اداره تشکل های اقتصادی. 2

شیوه های تامین و پایداری مالی سازمانهای کارفرمایی. 3

(Advocacy)شیوه های اطالع رسانی، نفوذ، ترویج و حمایتگری . 4

نقش تشکلهای اقتصادی در بهبود محیط کسب و کار و رشد اقتصادی. 5

نقش و وظایف هیئت مدیره در تشکلهای اقتصادی. 6

مهارتهای مدیریتی مورد نیاز مدیران اجرایی تشکلها. 7

برنامه ریزی استراتژیک. 8

رهبری کار تیمی. 9

اصول و فنون مذاکره، البی. 10

(RBM)آشنایی با اصول مدیریت بر مبنای نتیجه. 11

(LED)آشنایی با مبانی توسعه اقتصادی محلی. 12

 عضو کمیته راهبری برنامه ریزی راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری 

 عضو شورای اداری و استخدامی صندوق بازنشستگی کشوری

 عضو کمیته حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری

 ناظر هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بر هلدینگ های آتیه صبا و صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق

 عضو کمیته راهبردی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 

 عضو کمیته راهبری پروژه استراتژی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

 مشاور و مدیر پروژه ساماندهی تشکل های صنفی اتاق بازرگانی ایران

 مدرس و مشاور کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی ایران و تهران

(دوره اول) مدیر امور شوراهای شورای اسالمی شهر تهران

 (port operator) معاون عملیات اسکله شهید رجائی،  ناحیه هرمزگان شرکت تایدواتر خاورمیانه 

 مشاور عالی سازماندهی سندیکای صنعت برق ایران

 عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور

 مشاور برنامه ریزی و سازماندهی فدراسیون صنعت آب ایران

 مشاور سازماندهی انجمن سنگ ایران

 مدیر روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

 سردبیر ماهنامه ستبران

 مدیر اجرایی سه دوره همایش بین المللی سنگ آهن ایران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر -   کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- (پتروشیمی  )       کارشناسی در رشته مهندسی شیمی 

 عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری

 :1396  الی 1393از سال 

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

:    تاکنون  1392از سال 

رییس هیئت مدیره مؤسسه مشاوره مدیریت پویشگران عرصه سوم

:سایر سوابق



فعالیت های پژوهشی - 7

طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی اتاق های بازرگانی، پروژه رتبه بندی اتاق های بازرگانی ایران •

طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی تشکل های کارفرمایی ایران، پروژه رتبه بندی تشکل های اتاق بازرگانی ایران •

طرح جامع ساماندهی تشکل های اقتصادی ایران، پروژه اتاق بازرگانی ایران •

طراحی مدل ساختار کنفدراسیون انرژی ایران از سوی اتاق بازرگانی ایران •

طراحی مدل سازمانی فدراسیون صنعت آب ایران  •

طراحی مدل فدراسیونی تشکل های اقتصادی ایران •

شناسایی مدل های ساختاری تشکل ها و انجمن های بخش سوم •

شناسایی مدل های همکاری تشکل ها و انجمن های بخش سوم •

 ، بر اساس مدل سیویکاسMACROسطح  –طرح پژوهشی آسیب شناسی تشکل های اقتصادی ایران  •

طراح نقشه راه تشکل های اقتصادی ایران برای اتاق بازرگانی ایران •

شناسایی و استخراج مدل های ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی تشکل ها و انجمن های بخش سوم •

مدیر طرح استراتژی کسب و کار سنگ آهن ایران •

تهیه برنامه مبارزه با فساد اداری بر اساس مدل آر بی ام برای اتاق بازرگانی ایران •

تالیف کتاب های روش های تاثیرگذاری بر سیاست ها و هیات مدیره تشکل ها، رهبران تغییر، انتشارات اتاق بازرگانی ایران •

انجام دهها مصاحبه با رسانه های عمومی در حوزه های صنایع معدنی و فوالد و سیاست گذاری اقتصادی •

مدیریت بازرگانی بین المللی •

مدیریت منابع انسانی •

مدرسی کارآفرینی •

تدوین طرح کسب و کار •

سبک های رهبری •

برنامه ریزی استراتژیک  •

(BSC)کارت امتیازی متوازن  •

زبان بازرگانی •

سیستم های تبلیغات و روابط عمومی •

تامین مالی برای مدیران •

pinnacle   research   gournalمقاله ماهیت جرم زدایی درنشریه 

     pinnacle   research   gournalمقاله بررسی رابطه انگیزه دروقوع جرم درنشریه 

مقاله بررسی رابطه انگیزه در وقوع جرم در نشریه

internationai   gournal   of   biology pharmacy and allied sciences 

مقاله  بررسی عناصر اصلی حکمرانی مطلوب  در نشریه                                                                                                                                                

internationai   gournal   of   biology pharmacy and allied sciences    

مقاله بررسی و تحلیل اصول جرم زدایی در نشریه

internationai   gournal   of   biology pharmacy and allied sciences

 (مجله دانشگاه شیراز)مقاله بررسی رابطه با انگیزه دروقوع جرم 

(مجله دانشگاه اصفهان)مقاله بررسی عناصر اصلی حکمرانی

 چاپ در مجالت علمی و پژوهشی داخلی و خارجیicc  وisiارائه مقاالت متعدد در همایش ها و جشنواره ها و اخذ پذیرش مقاله در  •

گواهی نامه دوره های آموزشی- 6

سوابق مقاالت - 5


