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سوابق و زمینه های تدریس
دورههای Professional MBA
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – دورههایProfessional MBA





تدوین طرح کسب و کار)(Business Plan



اصول کسب و کار الکترونیکی)(e-Business Principles

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – دورههایProfessional MBA


تدوین طرح کسب و کار)(Business Plan



اصول کسب و کار الکترونیکی)(e-Business Principles



مدیریت ارتباط با مشتری)(Customer Relationship Management

 موسسه آموزش عالی بهار – دورههایProfessional MBA


تدوین طرح کسب و کار )(Business Plan

 دپارتمان مدیریت کسبوکار مجتمع فنی تهران – دورههایProfessional MBA


تجارت الکترونیکی )(e-Commerce

رشته مهندسی فناوری اطالعات
 موسسه آموزش عالی نور طوبی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات در گرایش تجارت
الکترونیکی


مدیریت ارتباط با مشتری )(Customer Relationship Management



مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار )(Business Process Reengineering

 دانشکده مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند – کارشناسی مهندسی فناوری
اطالعات


مهندسی فناوری اطالعات



تجارت الکترونیکی



مباحث نو در فناوری اطالعات

رشته مهندسی صنایع
 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب – کارشناسی مهندسی صنایع


سیستمهای اطالعات مدیریت )(Management Information Systems



تجزیه و تحلیل سیستمها



تجارت الکترونیکی

تالیفات ،سوابق پژوهشی و سخنرانیها
 استتتاد راهن ا در بیا از  ۸۰عنوان پایان نامه در مقطع کارشتتناستتی در رشتتتههای مهندستتی فناوری
اطالعات و مهندسی صنایع
 ا ستاد م شاور در بیا از  ۱۰پایان نامه کار شنا سی ار شد مهند سی فناوری اطالعات در گرایا تجارت
الکترونیکی
 ترج ه کتاب ضروریات کسب و کار الکترونیکی (انتشارات رسا)
 تالیف کتاب راهن ای م یزی سیستم های مدیریت ای نی هوایی (پژوهشکده ح ل و نقل وزارت راه
و ترابری)
 تالیف و ارایه بیا از  ۳۰مقاله در نشریات و کنفرانسهای ملی و بینال للی داخلی و خارجی

سخنرانیها و دوره های آموزشی
سابقه بیا از  ۱۰سال در برگزاری دورههای آموز شی سازمانی در سازمانهای متعدد دولتی و خ صو صی که
برخی از آنها به شرح زیر است:

عناوین برخی از سخنرانی ها
 « اصووو مدیریت ارتباط با مشووتریان » ،اولین ه ایا مدیریت ارتباط با مشتتتریان  -کرمانشتتاه -
شهریورماه 1395
 برنامه ریزی استراتژیک در عصر رسانه های اجتماعی ،کنفرانس بینال للی مدیران استراتژیک – تهران
– به نماه ۱۳۹۳
 چابکسووازی سووازمان ها با تحلیل خالقانه مد کسووب و کار ،اولین کنفرانس بینال للی مدیران
استراتژیک – تهران – به نماه ۱۳۹۲
 چالشهای مدیران اسووتراتژیک ایرانی ،کارگاه آموزشتتتی جانبی نه ین کنفرانس بینال للی مدیریت
استراتژیک – تهران – مهرماه ۱۳۹۱
 تو سعه و پیاده سازی ا ستراتژی در محیطهای با عدم قطعیت باال ،کارگاه آموز شی جانبی ه شت ین
کنفرانس بینال للی مدیریت استراتژیک – تهران – مهرماه ۱۳۹۰
 سووطوم مختلع عدم قطع یت محیطی در طراحی اسووتراتژی سووواز مانی ،اولین کنفرانس مدیر یت
استراتژیک و راهبری در جنوب کشور -شیراز – مهرماه ۱۳۹۰
 نقش فناوریهای نوین در سوویسووتم تاکسوویرانی ،نشتتستتت ت صتتصتتی -مدیریتی نقا و جایگاه
تاکسیرانی (بررسی مسائل و مشکالت) -مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران – تیرماه ۱۳۹۰
 مد های کسووبوکار عرصووه نوین رقابت اسووتراتژیک شوورکتها ،کارگاه آموزشتتتی جانبی هفت ین
کنفرانس بینال للی مدیریت استراتژیک -تهران – مهرماه ۱۳۸۹
 بررسووی جایگاه مدیریت اسووتراتژیک در کسووب مزیت رقابتی بنگاههای صوونعتی کوچک و متوسووط،
س ینار یک روزه در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان ه دان – مهرماه ۱۳۸۹
 تجارت الکترونیکی در صنعت فرش د ستباف ،س ینار یک روزه در محل هتل ال پیک تهران به ه ت
شرکت ملی فرش ایران – شهریورماه ۱۳۸۹
 ا صو پیاده سازی دفتر مدیریت پروژههای فناوری اطالعات ) (IT-PMOدر سازمانهای پروژهمحور
فناوری اطالعات ،پنج ین دوره کنفرانس بینال للی مدیریت فناوری اطالعات – به نماه ۱۳۸۷
 ا صو روش تحقیق و ارایه مقاله ،ه ایا هفته پژوها دان شگاه آزاد ا سالمی واحد پرند – آذر ماه
۱۳۸۷
 مد های کسب و کار الکترونیکی ،چهارمین دوره کنفرانس بینال للی مدیریت فناوری اطالعات – آذر
ماه ۱۳۸۷

عناوین برخی از سمینارها ،کارگاهها و دورههای آموزشی برگزار شده
 کارگاه آموز شي « ا صو ا ستقرار سی ستم مدیریت ارتباط با م شتری در سازمان با رویکرد کاربردی »،
گروه نرمافزار ی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – آبانماه 139۵
 س ت ینار ت صتتصتتی « بازاریابی دیجیتا » ،مرکز ه ایاهای دانشتتکده مدیریت دانشتتگاه تهران -
تیرماه 1395
 کارگاه آموز شی ا صو ا ستقرار سی ستم مدیریت ارتباط با م شتری در سازمان با رویکرد کاربردی  ،مرکز
آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  -خردادماه 1395
 دوره آموزشی اصو الگوگيری  ،Benchmarking -گروه صنعتی پاکشو  -اسفند ماه 1393
 دوره آموزشی روشهای حل مساله  ،گروه صنعتی پاکشو – دی ماه ۱۳۹۳


س ینار آموز شی ا صو م شتریمداری و مدیریت ارتباط با م شتری در صنعت ریلی ،شرکت راهآهن
ج هوری اسالمی ایران – آذرماه ۱۳۹۳

 کارگاه آموزشی تدوین طرم کسب و کار ،مرکز رشد پژوهشکده پلی ر ایران – مهر ماه ۱۳۹۳
 کارگاه آموزشی بازنگری استراتژیک سازمان با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها ،برنامه جانبی چهارمین
ه ایا ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم – دی ماه ۱۳۹۱
 دوره آموزشی تفکر سیستمی در سازمانهای یادگیرنده ،مرکز آموزش صنایع دفاع – خرداد ماه ۱۳۸۹
 دوره آموزشی دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصو تجارت الکترونیکی ،مرکز آموزش حین خدمت
دانشگاه صنعتی شریف – آذر و دی ماه ۱۳۸۸
 دوره آموزشی مشتریمداری پیشرفته ،جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – آذر و دی ماه ۱۳۸۸
 دوره آموز شی ا صو و مولفههای سازمان الکترونیکی ،سازمان هالل اح ر ج هوری ا سالمی ایران-
مهر ماه ۱۳۸۷
 دوره آموزشی اصو ارایه موفق با کمک ابزارهای کامپیوتری (دوره ویژه مدیران ارشد) ،شرکت توسعه
صنایع پتروشی ی ایران -مهر ماه ۱۳۸۷
 دوره آموزشی اصو و مولفههای سازمان الکترونیکی ،شرکت م ابرات ایران – مرکز مح د شهر کرج-
آبان ماه ۱۳۸۷
 دوره آموزشتتی سی ستمهای اطالعات مدیریت ،شتترکت م ابرات ایران – اداره کل م ابرات استتتان
تهران -آذر ماه ۱۳۸۷

 دوره آموزشی اصو و مبانی فناوری اطالعات در سازمان ،شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -دی
ماه ۱۳۸۶
 کارگاه آموزشتتتی آشوونایی با مد های کسووب و کار الکترونیکی ،چهارمین دوره کنفرانس بینال للی
مدیریت فناوری اطالعات -به ن ماه ۱۳۸۶
 دوره آموز شی ا صو و مولفههای سازمان الکترونیکی ،شرکت م ابرات ایران – منطقه  ۶تهران -دی
ماه ۱۳۸۷

اهم سوابق اجرایی
برخی از عناوین شغلی طی سالیان اخیر به شرح زیر است:
 مدیر پروژه مهندسی مجدد فرآیندها و تحول ساختاری ای نی در راه آهن ج هوری اسالمی ایران
 مشاور بازاریابی در گروه صنعتی گلرنگ
 مشاور ارشد بازاریابی مدیرعامل در کسب و کار الکترونیکی khooger
 مشاور ارشد کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجت اعی موبایلی Tagbarg
 مدیر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان خدمات پس از فروش گروه سایپا (سایپا یدک)
 مدیرعامل شرکت تاک سی بی سیم تهران (اولین شرکت تاک سیرانی خ صو صی ک شور با بیا از ۳۰۰۰
ناوگان تحت پوشا)
 مشاور و مدیر پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار در بانک توسعه صادرات ایران
 مشاور ریاست سازمان و مدیر مرکز فناوری اطالعات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 مدیر پروژه طراحی نظام کارت بلیط الکترونیکی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
 و اجرای پروژههای متعدد مشاوره و بهبود سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

زمینههای عالقمندی حرفه ای
مهمترین زمینههای عالق ندی من در حرفهای ت صصی به شرح زیر است:
 طراحی و بهینهسازی مدلهای کسبوکار
 هدایت برنامههای تهیه و تدوین طرح بازاریابی ) (Marketing Planشرکتها
 تدریس مفاهیم مدیریت و اصول کسب و کار الکترونیکی
 طراحی ،پیادهسازی و مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی

 مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط
 مدلسازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار
 طراحی ،تحلیل و بهبود سیستمهای اطالعات مدیریت و پشتیبان تص یم
 پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانا

