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تحصیالت:
•

دکترای مديريت کسب و کار،شاخه مديريت استراتژيک-دانشگاه صنايع و معادن-1395معدل18.98:

•

کارشناسي ارشد مديريت اجرايي  -سازمان مديريت صنعتي  1391معدل19:43 :

•

کارشناسي تكنولوژی تغییر شكل فلزات  -دانشگاه جامع علمي کاربردی 1379

•

کارداني متالورژی  -دانشكده فني اراك 1372

•

ديپلم رياضي و فیزيک  -دبیرستان مطهری اراك 1369

سوابق علمي و پژوهشي:
•

دارای بیش از  10مقاله در کنفرانس های و مجالت علمي معتبر در حوزه های مديريت (فناوری  ،مديريت
دانش ،مديريت بازاريابي ،تحقیق و توسعه  ،محیط زيست و)...

•

دارای مقاله  ISIدر حوزه مديريت تكنولوژی

•

پايان نامه دکترا( تدوين الگوی استراتژيک ارزيابي توانمندی نوآوری در صنعت تولید تجهیزات سنگین)

•

پايان نامه کارشناسي ارشد تاثیر وفاداری به نام تجاری بر ارزش ويژه نام تجاری (مطالعه موردی شرکت
هپكو )

•
•
•
•
•

•

 ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در صنعت تولید تجهیرات سنگین و ارائه راهکارهای بهبود (تحقیق موردی شرکت هپکو)خرداد  - 1393اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و علوم اجتماعی
 امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیکی در صنعت تولید ماشین آالت سنگین و ارائه راهکارهای بهبود  - 1393اولینکنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت  ،حسابداری و علوم اجتماعی
 ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی نوآوری با مدل بومی در صنعت تولید تجهیزات سنگین (مطالعه موردی:شرکت هپکو) - 1395هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
 شناسایی عوامل موثر بر بازسازی و نوسازی ماشین آالت راهسازی و معدنی  -1393اولین کنفرانس راهبری و کاربریماشین آالت راهساری و معدنی
 اکوتوریسم و و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار کشور  - 1393اولین کنفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت وحسابداری
 سنجش و تحلیل توانمندی های تکنولوژیک صنایع و تجهیزات سنگین (تحقیق موردی :شرکت هپکو)  - 1393دوفصلنامهتوسعه تکنولوژی صنعتی
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سوابق اجرايي:
•

 -مدیر عامل موسسه خالق محور نوآور از سال  1393تاکنون

•

 -مدیر آموزشگاه خالق محور در حوزه مدیریت صنایع از سال  1396تاکنون

•

 -مدیر عامل شرکت پردازشگران مرکزی از سال  1385تا سال ( 1393ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی)

•

 -رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری نیک اندیشان مصلح از سال  1396تاکنون

•

 -مدیر بازاریابی شرکت هپکو( از سال  1393تاکنون)

•

 -کارگزار فن بازار منطقه ای استان مرکزی در سال 1396

•

 -رئیس واحد کسب و کار شرکت هپکو ()1390-1393

•

 -رئیس واحد پشتیبانی محصول شرکت هپکو ()1385-1390

•

 -رئیس واحد خدمات مهندسی شرکت تتا ()1379 -1385

•

 -مسئول داده پردازی اطالعات واحد کنترل کیفی شرکت هپکو 1377-1379

•

 -تکنسین آزمایشگاه متالورژی شرکت هپکو مدت 1375-1377

•

 -عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن شرکت هپکو ازسال  1380تا 1388

•

 -بازرس تعاونی مسکن شرکت هپکو از سال  1388تا کنون

مهارتهای تخصصي:
•

_ عارضه يابي سازماني (به صورت تخصصي در حوزه های فناوری  ،بازاريابي و فروش ،استراتژی  ،تولید،
تحقیق و توسعه ،زنجیره ارزش و تامین SWOT ،و)...

•

_ ارائه خدمات مشاوره مديريت (در حوزه های ياد شده ) و مالكیت معنوی  ،دانش بنیان ،ارزش گذاری برند،

•

_اجرای تخصصي نمايشگاه صنعتي ،کلینیک های کسب و کار و تورهای بازديد صنعتي

•

برگزاری دوره ها وسمینارهای آموزشي مديريتي و تخصصي

•

 -طراحی الگوی استراتژیک مدیریت تحقیق و توسعه در خوشه نفت و گاز استان مرکزی

•

 -عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری مدیران صنایع استان مرکزی نسبت به سرمایه گذاری در ورزش

•

 -تدوین الگوی مناسب ارزیابی تکنولوژی در  SMEهای استان مرکزی

•

 -طراحی الگوی مناسب ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در سازمان صدا و سیما

•

 -ارزیابی و سنجش سطح توانمندی نوآوری بیش از  5شرکت صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان مرکزی

•

 -ارزیابی و سنجش سطح توانمندی تکنولوژیک بیش از  10شرکت صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان مرکزی

کنفرانسها و دورههای آموزشي:
•
•

_
 سپری نمودن دوره های آموزشی کامل مدیریت بازاریابی،بازرگانی ،مالی،تولید ،منابع انسانی ،تکنولوژی،سیستمهای اطالعاتی در دوره فوق لیسانس به تعداد  52واحد

•

 سپری نمودن دوره های آموزشی کامل مدیریت استراتژیک بازاریابی ،بازرگانی ،مالی،تولید،منابع انسانی ،تکنولوژی،سیستمهای اطالعاتی در مقطع دکترا

•

 حضور در سمینارهای مختلف در حوزه های بازاریابی  ،تولید  ،فروش  ،تحقیق و توسعه ،گمرک ،مدیریتریسک ،بورس ،تکنولوژی،مالی ،قوانین کار و تامین اجتماعی و ...در دو سال گذشته

•

 -دوره آمــوزشی آشنائی با استاندارد ISO10015 ، ISO 9001
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•

 -دوره آموزشی مدیریت دانائی

•

 -آموزش های کامل ICDL

•

 -کارگاه های آموزشی فنون آماری

•

 -کنترل کیفیت آماری

•

 -بازرسی جوش با آلتراسونیک  Level Iو Level II

•

 -نرم افزارهای کنترل پروژه (  MSPو ) Premavera

•

 -حضور در سمینارهای بین المللی بهره وری ،اقتصاد

•

 -ارزیابی عملکرد

•

 -کارگاه آموزشی تعالی سازمانی مدل EFQM

•

 -و ده ها دوره آموزشی دیگر
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