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  5/1349از مورخه با تحصیل توأم  کاریسابقه  – 1331متولد 

  کارشناسیEMBA  )مدیریت( 

 کارشناس سخت افزار و مدیریت پشتیبانی فنی و مهندسی سیستم های تحت پوشش شرکت کامپیوتری (NCR )  وابسته به

   1372الی  1349 و بانک ملت سازمان مدیریت

  )سال 2 –نایب رئیس شرکت نویان )بازرگانی 

  )سال 3 –مدیر عامل شرکت آباد بوم )سرمایه گذاری 

  )سال 2 –مدیر عامل شرکت ثهالن )کشاورزی 

 سال 10 –ی کوهنوردی کشور ی مدرسهدبیر هیئت کوهنوردی خراسان و عضو هیئت مدیره 

 1364 –ی هیمالیا درمنطقه 1357 تیم کوهنوردی رسمی کشور بعد  از پرست اولینسر  

  درمشهد(در جهت کاهش تلفات مشارکت در آموزش نیروهای نظامی در زمان جنگ باهدف فزایش مهارت ها( 

 رئیس هیئت اسکی خراسان 

  )1373 –مشاور مدیریت شرکت کشاورزی )خراسان، دیزباد  

  1375-76 –)وزارت نیرو(ا( شرکت اتانیر هروشمشاور مدیریت )بهبود  

  1378 –شرکت چرم پوست اصفهان  –مشاور اقتصادی 

 1378 – فسک روسیهولددر قرار داد خواهر خواندگی خراسان و استان سور مشاور مدیریت شرکت بین المللی پاژ آسیا 

 هفت تیر انمشاور اقتصادی شرکت تعاونی کارمند 

  1379 –( وزارت نیرو   تعاونی توس پدیده صنعت )شرکت نتنمشاور وقائم مقام مدیریت 

 1378 –آستانه( شهر کشور قزاقستان ) ایران در مدیریت اجرایی و برنامه ریزی برگزاری نمایشگاه بازرگانی 

  )1380 –وابسته به شهرداری مشهد  –مدیریت راه اندازی واحد اعتباری تعاونی شهر آرا )بنگاه اقتصادی 

  1380 –دل نرم افزار قیمت گذاری مجتمع های بزرگ مسکونی و تجاری مطراحی مقدماتی  
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 1381 –( بر اساس استانداردهای بین المللی  ی سیستم کارت های اعتباری شرکت داده پردازی )مهر کارتمشاور پروژه  

 1381 – ) امور عام المنفعه( عضو هیئت امنا مسجد و مجتمع الغدیر 

  1383 -)وابسته به سازمان همیاری(شهرداری مشهد مدیریت ی ی تحقیقات آموزش و مشاورهاقتصادی موسسهمشاور 

 1382-84  –قطار شهری  –اقتصادی  معاونت 

 ی نفوذ پروژه، با هدف شناسایی ی حمل و نقل ریلی درون شهری در حوزهمدیر مطالعات مربوط به تاثیرات اقتصادی پروژه

   و شهرسازی ,اجتماعیاقتصادی، و پایدار، برای پروژه و تشریح ارتباط مباحث حمل و نقل با مباحث  منابع درآمدی کالن

 1383 –(TODشهری از منظر توسعه هوشمندانه درون شهری) برنامه ریزی

 1382-84   –ی گردشگری )فرهنگی و هنری( به تقاصای بخش خصوصی مطالعات ارزیابی مقدماتی پروژه 

  1383 -ی شهرداری شاندیز ساله 5ی عمرانی برنامهمدیریت تدوین 

 1384 –ی کودک( به تقاضای بخش خصوصی ی گردشگری )موزهمطالعات امکان سنجی پروژه  

  1384 –طرح پدافند غیر عامل تاسیسات پاالیشگاهی تهیه پروپزال مشاور 

 1384 –همکار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شاکا بعنوان بین المللی مدیریت موسسه 

 1384 -فردوس(  مدیریت تدوین آلبوم فرصتهای سرمایه گذاری )شهر 

  1384 –آتی کاوان( بین المللی طراحی و راه اندازی بانک اطالعاتی با روش نوین )شرکت 

  1385 –سیمرغ و تفریحی ی فرهنگی مطالعات امکان سنجی مجموعه 

  1385 –شرکت تعاونی فجر آزاد بینالود  –مشاور اقتصادی 

  درصد از منابع مالی مورد نیاز 50طرح تحقق تامین  مدیریت- (احداث برج مسکونی E13-1طرح )  1386 –عمرانی مجدبزرگ 

 1386 –ی آلبوم فرصتهای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی تدوین فرآیند تهیه 

   1386 –شرکت شهرکهای صنعتی )صنایع کوچک(  -مدیریت راه اندازی تجارت الکترونیک 

 1387 –ی تعاون خراسان رضوی عضو اتاق فکر اداره 

  1387 –تدوین شرح خدمات تخصصی مدیریت مطالعات آسیب شناسی بیمارستان مهرگان 
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 1387 – )امور عام المنفعه( ی رئوف هشتمموقوفه –ی موقوفه با دیدگاه جدید تدوین نظام نامه 

 1387 – با روش نوین و خالقانه چکنهشهرستان ی طرح جامع گردشگری گل گشت مدیریت تهیه 

 1388 –( آماده بهره برداریتجارت در فضای مجازی با رویکرد خالقانه )وکاربردی ی طرح جامع تهیه 

  1389 –سن برفکی )جهاد نصر( ی تولید واکو علمی در پروژه معنویمشاور ارزیابی دارایی های 

  93و  1389 –عضو  کارگروه گردشگری شهرداری مشهد 

  1389 –قائم مقام شرکت اویسا کاوان ایرانیان 

 1390 –ی اشتغال استان خراسان ی سند توسعهدر رابطه با تهیه)دانشگاه فردوسی( جهاد دانشگاهی  همکاری با 

 طرح( 20نقل ریلی درون شهری )شامل ی حمل و ی نفوذ پروژهسرمایه گذاری در حوزهی آلبوم فرصت های مطالعات مربوط به تهیه 

 سنگین  –تنیده  –ی تولید قطعات بتنی سبک مطالعات فنی و اقتصادی راه اندازی کارخانه 

 ی دولتی چرم رخشان از گروه صنایع ملیتحقیقات مربوط به قیمت گذاری و روش خرید کارخانه 

 خراسان جنوبی( ی گچی روش های مربوط به فعال نمودن معدن و راه اندازی کارخانهارائه مطالعات اقتصادی و( 

  مطالعات مربوط به تعیین اولویت بندی سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث سد های خراسان، با هدف تشخیص بیشترین

 اپروژهیک از بازدهی مالی و اجتماعی هر 

 ی در احداث واحد تولیدی محصوالت مشتق شده از پنبه با محوریت استفاده درمطالعات امکان سنجی و سرمایه گذار     

 1384 – بخش بهداشت و درمان

 84و  83 – تجاری و اداری برج سلمان فارسی بزرگ یمطالعات اقتصاد مهندسی پروژه 

 شمالی طرح توجیه اقتصادی و فنی تولد دستگاه های کره گیر )استحصال مستقیم کره از شیر( خراسان 

 ی روش های نوین مدیریت کنترل بهینه –انتخاب محصول برتر برای کشت ی روش های مطالعات در خصوص ارائه       

 ی محصوالت کشاورزی قیمت تمام شده ی مدل سادهارائه -داشت و برداشتعملیات کاشت، 

  نیروگاه بزرگ رامین اهواز –ی آب بازسازی برجهای خنک کننده اجراییمدیریت 

  سال 1 –قائم مقام مدیریت گروه بین المللی پردازشگران آریا 
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  سال 2 –مدیریت راه اندازی و بهره برداری واحد خدمات فنی مهندسی تکنو سیستم 

  سال 1 –شهرداری  –مدیر مسئول شرکت تعاونی شهر آرا 

 اندازی موسسات مالی و اعتباری(ی بنگاه های اقتصادی )راه مدیریت تدوین نظام نامه 

 سال 1 –شرکت سد طوس )عمرانی(  عضو هیئت مدیره 

  )سال 2 –مدیر عامل شرکت کارآوران )تعاونی 

 سال1 –( مدیریت طراحی و راه اندازی واحد پشتیبانی مهندسی و ترابری )شرکت اقماری شرکت برق 

  ماه 8 –تانیر( تعاونی برق )ا –مدیریت واحد تولید قطعات بتنی و تیر برق 

  1384 -)برای اولین بار(اداری  –مطالعات جامع تدوین استراتژی و تاکتیک های خاص بازاریابی و فروش مجتمع بزرگ تجاری 

 ی بهره برداری(ی طرح تا مرحلهی فنی خودرو )تهیهمطالعات راه اندازی مرکز معاینه 

  های قطار شهریمطالعات جامع درخصوص امکان سنجی تبلیغات در ایستگاه 

 مورد ینعضو رسمی هیئت های داوری و هیئت های کارشناسی درچند 

  1391-92 –طرح و تامین سرمایه و راه اندازی مجتمع بزرگ خدمات رفاهی و گردشگری در ملک اباد مدیریت 

 با انطباق با بهترین روشهای موجود آموزشیآموزش مجازی  نوین طراحی سیستماقدام به مطالعات و 

  مطالعات تبلیغات فرودگاه  امامتدوین شرح خدمات جامع و تخصصی 

  1391 –برنامه ریزی فرهنگسراعضو شورای 

 سال18 –ی شاکا ی بین المللی مدیریت سرمایهمدیر عامل موسسه 

 1391 –)تجاری سازی محصول جدید ضد درد نانو (رضا  ژوهمشاور مدیریت دارو پ 

 سال8 –سیستم و اقتصاد(  ،مدیریت حوزه هایدر از سازمان مدیریت ه)دارای گرید مشاورشرکت بین المللی آتی کاوان پارس مدیریت 

 93و  1391 –سامان سیر رضوی( ) ن شهریمشاور شرکت حمل و نقل درو 

   1391-92مشاور شرکت  بازرگانی خارجی اوراسیا 

  1392 -مشاور اقتصادی شهرداری چکنه 
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  94 – 1393 -شرکت طوس سیر رضوی  ی و ایجاد ارزش افزوده و مدیریت توسعهمشاور اقتصادی 

  1396)صندوق ذخیره فرهنگیان( در آموزش و پرورش برتر  ایدهایهمکاری اجرایی و مشاوره ای در خصوص تجاری سازی 

 1396-1394 دندانی برای اولین بار()تولید موادادفناوری نانو کشورپروژه منتخب ست مدیریت تجاری سازیدرمربیگری مدیریت و 

  1395کمند در موضوع تامین مالی و بازار )تولید کننده دربهای   کلید دار   قوطی فلزی( صنعتی مشاور شرکت 

  )1396تدوین شرح خدمات جامع فرآیند تجاری سازی فرصتها و ایدها با رویکرد خالقانه )شرح خدمات پیوست 

  1397نامه قوانین ثبت در حوزه امالک مشاور تدوین پایان 

  )1398 –مشاور فروش رنگ ترافیکی جدید تولید شده )محصول دانش بنیان 

  ...1398 –مدیریت طراحی ، راه اندازی، بهره برداری سایت تخصصی ارائه خدمات تجاری سازی فناوری ها و 

  تاکنون  1396سایر فرصت های اقتصادی مدیریت تجاری سازی فناوری ها، نوآوری ها، اختراعات ، ابداعات و 

 1398-درجهت تجاری سازی ایده ها ونوآوری ها همکاری با مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد 

 

 

 

 

 

 

 


