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 و برنامه ریزی مدیریتدر پژوهش و موسسه عالی آموزش و   دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه های عالمه طباطبایی
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 :سوابق حرفه ای
 

  و سرمایه گذاری و تامین مالی  پروژه و کنترل مدیریت  –سال  5 – ایتوک ایرانمهندسی شرکت 

 نی و مدیر بازاریابیامعاونت بازرگ –سال  3 – شرکت تیک تاک 

 فروشمدیر  –سال  1 – شرکت پارس نت 

  شرکتExcel Holding Co. – 5/1 در ژاپن فروش و صادراتمدیر سال 

 پشتیبانی و برنامه ریزیمدیر  –سال  3 – پژوهشگاه دانشهای بنیادی 

 بازرگانی و تحقیق و توسعهمدیر  –سال  1 – شرکت آیدا پالستیک 
 

 ه و مشاور:ژهمکاری بعنوان مدیر پرو

 
  و پیمانکاران مشاوران امور  واحدسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
 شرکت ملی فوالد ایران 
  یزد بافق –شرکت سنگ آهن مرکزی 
 صنایع شیر زنجان 
 صنایع شیر همدان 
 استان گلستانالب مان آب و فاضساز 
  آرد تجارت رودسرشرکت 
 بیمارستان شهید فقیهی شیراز 
 شرکت آسانسورسازی ایران شیندلر 
 شرکت تولیدی رنگانفر 

  سازمان هوا و فضا -صنایع دفاع 
 

 یت در مراکز و انجمن ها:عضو

 
 Academy of International Business (AIB) 

 Association of Japanese Business Studies (AJBS) 

 ایران تجارت الکترونیکیعلمی  انجمن 

 ایران انجمن مدیریت کیفیت 
 

 حرفه ای:و دوره های مدارک 
 

  شرکت -سرممیزی سیستم های مدیریت کیفیت SGS 

 سرمایه گذاری خارجیسازمان  – سرمایه گذاری خارجی در ایران 
 شرکت – توسعه وظایف کیفی QFD آلمان 
  ایزیران –مدیریت سفارشات خارجی 
 سرمایه گذاری خارجیسازمان  –ر کشور تامین منابع مالی بین المللی جهت طرح های توسعه د 
  انجمن جوش ایران –کنترل فرآیند و مستندسازی جوشکاری صنعتی 
  مدیریت پروژه با نرم افزارهایMSP  وPrimavera 
  زبان انگلیسیIELTS   سوکوبادانشگاه  –زبان ژاپنی و 

 

 حوزه های تحقیقاتی مورد عالقه:
 –بین المللی بازرگانی  های استراتژی –صادرات و واردات  - چندملیتی شرکتهایو عملکرد  ، استراتژیمالکیت – (FDIمستقیم خارجی )سرمایه گذاری 

مشارکتها، ادغام و  – ی های تامین مالیاستراتژ –مالی شرکت ها عملکرد  –ین المللی ب داخلی و بازاریابی –و مسئولیت اجتماعی در کسب و کار  قاخال
 .مالکیت در سازمانهای تولیدی و خدماتی


