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متولد۱۳۶۰/۲/۹ :

درباره من
•

دکتری مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی (رتبه نخست آزمون ورودی)

•

 8سال سابقه تدریس مستمر دورههای حرفهای کسب و کار ( MBAو  )DBAبا بیش از  50.000نفر ساعت آموزش.

•

 8سال سابقه تدریس مستمر در دانشگاه در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد.

•

 14سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات و بانکداری در سطح کارشناسی تا مدیریتی.

•

اجرای بیش از  ۱۰۰۰۰نفر  -ساعت سمینار و کارگاه آموزشی در شرکتها و سازمانهای کشور.

•

مشاور مدیریت کسب وکار در بخش صنایع و خدمات در سه حوزه:
o

طراحی و ساخت آینده کسب و کار

o

طراحی و اجرای نظام مدیریت منابع انسانی

o

طراحی و اجرای نظام مدیریت استراتژیک

•

مولف بیش از  10مقاله علمی و پژوهشی

•

سخنران کلیدی در  7سمینار و همایش داخلی

سوابق تحصیلی
دکتری مدیریت
گرایش  :مدیریت منابع انسانی
موسسه/دانشگاه  :علوم و تحقیقات تهران  -آزاد
۱۳۹۵ - ۱۳۸۸

مهارتهای کلیدی
تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

برنامه ریزی استراتژیک

آموزش مذاکره و اداره موثر جلسات تصمیمگیری

فن بیان و سخنوری

سوابق آموزشی
استاد و مدرس
دانشگاه  :مرکز آموزشهای کاربردی دانشگاه تهران
وظایف و دستاوردها :
■ بیش از  50.000نفر ساعت آموزش در دوره های  MBAو DBA
سایر آموزشهای دانشگاهی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،دماوند ،تکنولوژیهای نوین و دانشگاه پیام نور.

مشاورهها و آموزشهای سازمانی
برخی مشاورههای سازمانی  :شرکت پتروشیمی امیرکبیر ،انستیتو بانکداران خاورمیانه ،طراحان بومآرشیت ،شمرون کباب ،دندانسازی هخامنش ،کاسکت ،ناربن،
چاپ و صحافی امید و ....
آموزشهای سازمانی :بانکهای مرکزی ،ملت ،صادرات ایران ،اقتصادنوین ،کارآفرین ،سازمان بهزیستی ،انجمن کارآفرینان رفسنجان.
وظایف و دستاوردها :
■ بیش از  10000نفر ساعت آموزش و مشاوره

زبان
انگلیسی
مهارت خواندن

مهارت نوشتن

مهارت گفتاری

مهارت شنیداری

دوره ها و گواهینامه ها
دوره آموزشي کوتاه مدت کاربردي نرم افزار Lisrel

دوره تخصصي ارزيابي عملکرد فردي و سازماني

موسسه  :دانشگاه تهران

تاریخ ۱۳۹۱ :

تاریخ ۱۳۸۹ :

دوره تخصصي اجراي استراتژي

دوره تخصصي برنامه ريزي عملياتي و اتصال آن به استراتژي

موسسه  :کنفرانس مدیریت استراتژیک

موسسه  :کنفرانس مدیریت استراتژیک

تاریخ ۱۳۹۲ :

تاریخ ۱۳۹۲ :

تحقیقات
عنوان کتاب  :مبانی دانش محیط شناسی راهبردی
ناشر  :صفار
تاریخ ۱۳۹۴ :
توضیحات  :کتابی ویژه مدیران ارشد ،کارآفرینان سازمانی ،تحلیلگران و برنامهریزان استراتژیک ،دانشجویان مقاطع عالی کارآفرینی ،استراتژی و کسب و کار

عنوان کتاب  :تفکر مرزشکنانه الزام راهبردي آينده سازمانها
ناشر  :در دست انتشار
توضیحات  :کتابی راهبردی در زمینه فرصتشناسی و آیندهپژوهی

عنوان مقاله :بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي نيروي انساني در خدمات (بررسي موردي در نظام بانکي)
ناشر  :دانشگاه تهران
تاریخ ۱۳۸۸ :
توضیحات  :نشریه مدیریت دولتی  -درجه :علمی  -پژوهشی

عنوان مقاله :ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش
ناشر  :دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ۱۳۸۹ :
توضیحات  :نشریه چشمانداز مدیریت دولتی  -درجه :علمی  -پژوهشی

عنوان مقاله :بررسی نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه کاربرد سیستم مدیریت دانش و عملکرد سازمان
ناشر  :کنفرانس مدیریت دانش
تاریخ ۱۳۹۰ :
توضیحات  :کنفرانس مدیریت دانش  -درجه :علمی  -پژوهشی

عنوان مقاله :اثر ادراک عدالت سازماني بر رضايت شغلي کارکنان در بخش دولتي
ناشر  :دانشگاه آزاد اسالمی
تاریخ ۱۳۹۱ :
توضیحات  :نشریه رسالت مدیریت دولتی  -درجه :علمی  -پژوهشی

عنوان مقاله :رويکرد برتري سازمان در تعامل با محيط :ارتقاء نيروي انسانی براي محيط کاري جديد
ناشر  :دانشگاه امام حسین
تاریخ ۱۳۹۳ :
توضیحات :نشریه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی  -درجه :علمی  -پژوهشی

عنوان مقاله  :ارائه الگوي توسعه نظام اداري ايران :با تاکيد بر تعامل اداره و سياست
ناشر  :دانشگاه آزاد اسالمی اراک
تاریخ ۱۳۹۰ :
توضیحات  :مقاله برتر همایش

پروژهها
عنوان پروژه :تدوین برنامه استراتژیک سه ساله بانک صادرات ایران
کارفرما  /درخواست کننده  :بانک صادرات ایران
تاریخ ۱۳۹۷ :

عنوان پروژه :تدوین برنامه عملیاتی بانک صادرات ایران سال 1398
کارفرما  /درخواست کننده  :بانک صادرات ایران

تاریخ ۱۳۹۸ :
توضیحات :تدوین برنامههای عملیاتی ساالنه بانک صادرات ایران از سال  1391تا سال 1398

عنوان پروژه :ممیزی و طراحی نظام پدافندغیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای تابعه
کارفرما  /درخواست کننده :شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
توضیحات  :همکار پروژه

افتخارات
رتبه نخست آزمون ورودی مقطع دکترای تخصصی
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