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سوابق کاری و اجرایی:
آکادمی بین المللی( )QALانگلستان به مدت  12ماه در استان تهران(مدیرروابط عمومی)
شرکت پردازش هوشمند البرز( )PHAبه مدت  12ماه در استان البرز(مشاور گروه اجرایی)
شرکت پیشگامان پردیس بین الملل( )PIACبه مدت  6ماه در شهرک صنعتی اشتهارد(مشاور)
شرکت پیشگامان پردیس بین الملل ( )PIACبه مدت  24ماه در استان البرز(مدیر اجرایی)
موسسه پیام فناوران پیشرو (( )EDUIRANمشاور فرهنگی)
موسسه آموزش مجازی )) )A2ZELEARNمدرس دوره های عمومی/مدیریت/استاندارد/مدیریت فناوری اطالعات/اداری)
هیئت مدیره انجمن پیشگامان چشم انداز پردیس بین الملل ()NGO
هیات تحریریه و کمیته داوری آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران
نشریه و فصلنامه مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه پیام نور مرکز کرج (عضو تیم نشریه)
طرح جمع آوری و بروز رسانی اطالعات صنایع شهرک صنعتی اشتهارد توسط گروه پیشگامان به مدت  4ماه در سال ( 92پروژه)
پدافند غیرعامل در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی همکاری با مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور به مدت  6ماه در سال ( 95پروژه)

سوابق علمی و تحصیلی:
فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه پیام نور استان البرز _ مرکز کرج (کارشناسی)
پروژه مقطع کارشناسی (پدافند غیرعامل در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی) کارآموزی (سازمان ملی استاندارد ایران)
لوح (پژوهشگر برتر دانشگاه) از دانشگاه پیام نور البرز مرکز کرج
برگزیده جشنواره حرکت استانی دانشگاه پیام نور استان البرز(نشریه برگزیده انجمن علمی دانشجویی)
لوح تقدیروسپاس از شرکت پردازش هوشمند البرز()PHA
لوح تقدیرازشرکت پیشگامان پردیس بین الملل()PIAC
لوح تقدیروتشکر(عضو افتخاری کنگره) از سومین کنگره پیشگامان پیشرفت در اردیبهشت ماه سال )KPIP(92
لوح تقدیر از دانشگاه پیام نور مرکز کرج

مهارتها و دوره های آموزشی:
گواهینامه ( )DBAاز آکادمی بین المللی ( )QALانگلستان
گواهینامه ( )ICDLاز دانشگاه آزاد اسالمی
گواهینامه ( )HSEاز ()TUV CERT ACADEMY
گواهینامه ( )PRE EMPLOYMENT EXAM & PERIODIC EXAMاز ()TUV & RCBH
گواهینامه همایش ملی اختراعات و طرح های صنعتی از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
گواهینامه همایش ملی مدیریت ،مالکیت فکری و تجاری سازی از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
گواهینامه مقاله نویسی ( )ISIاز مرکز تحقیقات و رشد دانشگاه شهید بهشتی ()IBTC
گواهینامه شرکت در کارگاه آموزش جامع ایمنی در آزمایشگاه از دانشگاه صنعتی شریف
گواهینامه (اصول و فنون مذاکره) از آکادمی بین المللی( )QALانگلستان

گواهینامه (( )EFQM 2013مدل تعالی سازمانی دراروپا) از ()MSI ACADEMY
گواهینامه دوره (سخنرانی حرفه ایی) از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
گواهینامه دوره (برنامه ریزی برای مذاکره) از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
گواهینامه (( )CRMمدیریت ارتباط با مشتری) از آکادمی بین المللی( )QALانگلستان
گواهینامه (( )ISO 9001استاندارد مدیریت کیفیت) از آکادمی بین المللی( )QALانگلستان
گواهینامه (( )ISO/TS 29001مدیریت کیفیت بر سیستم استاندارد پتروشیمی ،نفت و گاز) از آکادمی بین المللی( )QALانگلستان
گواهینامه (( )PUBLIC RELATIONS MANAGEMENTمدیریت روابط عمومی) از آکادمی بین المللی( )QALانگلستان
گواهینامه (( )ISO 10015مدیریت آموزش) از آکادمی بین المللی( )QALانگلستان
گواهینامه (برنامه ریزی شخصی یک صفحه ایی) از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
گواهینامه (برند شخصیت) (تکنیک های پیشرفت شغلی در ایران) از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی (توسعه فناوری های مبتنی بر وب) از دانشگاه آزاد اسالمی
گواهینامه شرکت در دوره (اطلس خوردگی) از انجمن خوردگی ایران()ICA
گواهینامه دوره (( )MTآزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی) از سازمان فنی و حرفه ای استان البرز()79/100
گواهینامه دوره (( )PTآزمایشگر قطعات صنعتی با مایعات نافذ) از سازمان فنی و حرفه ای استان البرز))79/100
گواهینامه دوره (( )KNOW ABOUT BUSINESSدانستن در مورد کسب و کار) از سازمان فنی و حرفه ای استان البرز()96/100
گواهینامه دوره (آیین نگارش مکاتبات اداری) از دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز()90/100
گواهینامه دوره (کنترل کیفی و رفع عیوب قطعات تزریقی) از مرکزآموزش علمی کاربردی آذین خودرو
گواهی شرکت در دوره توانمندسازی سازمان های مردم نهاد جوانان (سمن) از اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

نرم افزارها:

نرم افزار()END NOTE X6
نرم افزار )WORD_EXCEL_POWER POINT( MS OFFICE
نرم افزار ()ASPEN PLUS

تالیفات،ترجمه و چاپ مقاالت:
تالیف کتاب کمک آموزشی (شیمی تجزیه  1دانشگاه پیام نور( انتشارات سرافراز(همراه) با همکاری دکتر بیرامی (چاپ شده)
تالیف کتاب (مدیریت روابط عمومی) انتشارات ابوالحسنی (چاپ شده)
تالیف کتاب (مهارت پژوهشگری) انتشارات ساروان (چاپ شده)
تالیف کتاب (برنامه ریزی آموزشی) انتشارات ساروان با همکاری مهندس نظری دوست (چاپ شده)
تالیف کتاب (طرح کسب و کار) انتشارات ساروان (چاپ شده)
ترجمه کتاب (مقدمه ای بر تحقیق پروژه های علمی) انتشارات ساروان با همکاری خانم تهرانی(چاپ شده)
ترجمه کتاب (بهینه سازی زنجیره تامین در صنعت نفت) انتشارات ساروان (چاپ شده)
چاپ مقاله (بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی زنجبیل در گلخانه به همراه نتیجه اسانس) در دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
چاپ مقاله (نقش و کاربرد پدافند غیرعامل در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی) در ماهنامه تخصصی نفت و انرژی(چشم انداز نفت)

سوابق تدریس:
کارگاه(مدیریت روابط عمومی) به مدت  8ساعت در محل دانشگاه پیام نور البرز در سال 93
کارگاه(برند شخصیت و برنامه ریزی شخصی یک روزه) به مدت  6ساعت در محل دانشگاه پیام نور البرز در سال 93
سمینار(زبان بدن) به مدت  3ساعت در محل دانشگاه پیام نور البرز در سال 93
سمینار(حل خالقانه مسئله) به مدت  3ساعت در محل دانشگاه پیام نور البرز در سال 93
کارگاه(رزومه نویسی) به مدت  4ساعت در محل دانشگاه پیام نور البرز در سال 93

کارگاه(مقاله نویسی علمی) به مدت  4ساعت در آکادمی پیشگامان پردیس بین الملل ( )PIACدر سال 93

عضویت ها:
عضویت در پورتال ملی هسته های علمی نانو فناوری (پژوهشکده فناوری نانو شهید چمران)
عضویت در مرجع متخصصین ایران ( )IREXPERTشماره عضویت ()331645
عضویت در ( )RESEARCHERIDکد عضویت ()U-8090-2017
عضویت در باشگاه پژوهشگران شهری ()KRCC
عضویت در مرکز مطالعات پدافند غیرعامل()PDRC
عضویت در انجمن مهندسی شیمی ایران()IACHE
عضویت در انجمن مهندسی گاز ایران()IRANGI.ORG
عضویت در انجمن خوردگی ایران()ICA
عضویت در انجمن شیمی ایران()ICS
عضویت در انجمن نانو فناوری ایران()IPRO
عضویت در انجمن مهندسان نفت ایران()ISPE
عضویت در کمیته گفتمان و ارتباطات پیشگامان پیشرفت()KPIP
عضویت در بین المللی دانشگاهیان ()ISIC
عضویت در باشگاه نخبگان پیام نور(( )BNPNUپژوهشگر)
عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی ( )IRANGNکد پژوهشگری()4388101333389

آشنایی با زبانهای خارجی:
زبان انگلیسی (ترم  9تافل)

