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  ٠٩٣٠۵٣۶٢٧٧۴تلفن تماس ضروری: 

  
  : تحصيلی سوابق

  قزوين اسالمی آزاد دانشگاه محل تحصيل: ١٣٩۴،بهمن سازمانی گرايش -کارآفرينی مديريت دکتری دانشجوی
 کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاهمحل تحصيل :  ١٣٨٣،مهر) عمليات در کاربردی(تحقيق رياضی ارشد کارشناسی
 .گيالن شرق واحدمحل تحصيل :دانشگاه آزاد اسالمی  الهيجان   ١٣٧۶،مهر  کاربردی رياضی کارشناسی

 ١٣٧۵تهران دانشگاه شبانه گرافيک و١٣٧۶ دانشگاه  تهران بدنی تربيت ه رشت دو در همزمان قبولی
  ١٣٧۴فيزيک رياضی ديپلم

  
  سوابق حرفه ای :

  
  

دوره ونوع   سمت  نام شرکت
  همکاری

  عمران صنعت پرشياشرکت 
  

  مدير داخلی ،کنترل پروژه
پارس جنوبی،اسکيدبيم خرمشهر،  ١٠&٩فاز  یپيمانکاردر پروژه های  (

 طرح آبرسانی غدير خوزستان و... ) 
  

 ١٣٩١تا ١٣٨۴
  تمام وقت  

پاره ١٣٩٧تا١٣٩۴  مشاور کارآفرينی  شرکت بوستان ماندگار سبز             
  وقت

  
 
 
 
 
 
 

 سوابق آموزشی:
 
  

نام 
  موسسه/دانشگاه

 سمت  نام درس  سال مدت همکاری

خانه رياضيات 
 قزوين  

  يکسال ونيم 
١٣٨تا١٣٨١سال

٣  
  رياضيات 

 دور ه راهنمايی و دبيرستان  
  مدرس



دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد کرج

-چهار ترم (واحد برادران
  خواهران)

تا ١٣٨۵سال 
١٣٨٧  

کليه دروس رياضيات مرتبط با رشته 
های مکانيک عمران مديريت حسابداری 

  در مقطع کاردانی)
  مدرس

دانشگاه پيام نور 
  تهران

  يک ترم
  

  ١٣٨۶سال

تحقيق در عمليات پيشرفته  در مقطع 
  دکتری صنايع 

  
  
  
  

کمک 
  مدرس

دانشگاه غير 
  انتفاعی رجا

در مقطع  سال١٠
  کارشناسی وکاردانی

تا ١٣٨٨از سال 
  کنون

کليه دروس رياضی/رياضی مهندسی/ 
معادالت ديفرانسيل /محاسبات عددی 

رياضيات کاربردی در گرايش 
کامپيوتر،عمران ،برق ،حسابداری 

  ،معماری، مديريت، تربيت بدنی .... 

  درسم

دانشگاه غير 
 انتفاعی رجا 

  ترم۵
تا ١٣٩۶از سال 

  کنون

اصول سرپرستی/کارآفرينی و پروژه در 
  مقطع کاردانی وکارشناسی

  دروس مقطع کارشناسی ارشد:
  هوشمندی کسب وکار

سيستم اطالعات استراتژيک  ومعماری 
  کالن سازمانی

  مديريت ارتباط با مشتری 
تاثير فناوری اطالعات بر سازمان و 

  مديريت

  درسم

دانشگاه غير 
 انتفاعی غزالی

  ترم  ۶
سال در دوترم 
ترم از  ۶و ١٣٩٠
  تاکنون١٣٩۶

معادالت ديفرانسيل و رياضيات کاربردی 
، رياضيات مهندسی رياضی  و پايه

  دو،برنامه ريزی وتوسعه ،رفتار سازمانی
  درسم

  
  
  

  :توانمنديها
  وکار کسب طرح تدوين توانايی (BP), بازار تحليل با مرتبط های پروژه انجام

  MS PROJECT,SPSS,MATLAB,MINITAB,PREMAVERAافزار نرم با کار توانايی 
  Microsoft افزار نرم با کار وآشنايی توانايی

 ارشد نامه پايان
 تحليل اساس بر) بانکی درسيستم آن وعملکرد الکترونيکی تجارت در الگوها عملکرد گيری اندازه برای مدلی

 ها داده پوششی
  جهانشاهلو غالمرضا دکتر:راهنما استاد

  استاد مشاور دکتر حسين زاده لطفی
  پايان نامه دکتری 

  طراحی مدل تاب آوری کسب وکارهای نو پا(استارت اپها )با رويکرد پويايی شناسی
  استاد راهنما:دکتر سيد مجتبی سجادی

  پايان نامه) دفاع(در مرحله  علی داوری؛استاد مشاور:دکتر 
  
  

 :مرتبط آموزشی های دوره
 PRE IELTSدوره سطح به رسيدن و ايران زبان کانون در زبان گذراندن
 ها آپ استارت آموزشی های کارگاه در شرکت
  تهران و قزوين ويکند آپ استارت های دوره در شرکت
   DMU از استفاده با نامطلوب خروجی با ها PCAوارزيابی تحليل و حساسيت تحليل بررسی آموزشی درکارگاه شرکت

 DEA)در پويا های داده برای سود و درآمد (ماکزيمم  رياضی همايش در شرکت 
  تهران و قزوين TED برگزارشده های دوره در شرکت
 وپژوهش نويسی مقاله آموزش کارگاه در شرکت
 ديجيتال عصر در مديريت آموزشی کارگاه در شرکت
  شريف دانشگاه سنگه پروفسورپيتر مديريت کنفرانس در شرکت

  ونسيم شرکت در کارگاه پويايی شناسی وآموزش
  



 : اقدام حال در های وطرح وپژوهشی علمی توانمنديهای
   کتاب ترجمه

Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research 
 وجهان ايران در مجازی سازمانهای آينده مقاله
 ايرانی شرکتهای در سازمانی برکارآفرينی وتوسعه تحقيق نسلهای تاثير مقاله

 :عنوان با قزوين استان پژوهشی های طرح در شرکت
 وال)اح ثبت فرايندهای مجدد ومهندسی بازبينی (،نيازمنديها موثر وعوامل ها،فرايندها،کاربرد،تاثيرات ملی چالش هوشمند کارت

  (کشمش،زيتون،باقلوا جمله از قزوين استان استراتژيک محصوالت حوزه در برند وايجاد سنجی امکان مطالعه
 ) هويت وغصب ديجيتالی امضای های چالش

  بازاريابی های محرک گرفتن نظر در با خريدمشتری قصد بر ورضايت خدمات کيفيت تاثير بررسی
  

  عـالئـــق:
   

  مرتبط با نوآوری ونانوتکنولوژی در پابان نامه دکتری در حوزه کارآفرينی سازمانی عالقه به کار در حوزه 
  وبررسی ارزش گذاری  وتاب آوری استارت آپها عالقه به کار در حوزه استارت آپهای نوپا

  عالقه به حوزه عالقه به کشت وصنعت در حوزه کشاورزی و پروژش دانه های گياهی مورد کاربرد  در طب ودارو
  به موسيقی(سنتورو سه تار در سطح متوسط) مندقعال

  عالقمند به نقاشی با رنگ روغن  وتذهيب  وگذراندن دوره های مربوطه
  ای:سوابق حرفه

  ) ٩١شرکت در خريد سهام سازمان خصوصی سازی(برنده شرکت در خريد بخشی از سهام شرکت پاک مايه کرمانشاه،شرکت تحقيقاتی کاوش در سال 
  
 


