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 ػضَ اتبق ثبسرگبًی، صٌبیغ، هؼبدى ٍ کؾبٍرسی ایزاى

 ػضَ اًجوي جَاًبى کبرآفزیي اعتبى تْزاى

 التحصیل داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف فبرؽ

 هتخصص کغت ٍ کبرّبی ًَیي

 

  



 تحصیالت

 کٌکَر( 11)رتجِ  دکتزی: 

 .1392ًبًَ، داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف، اس هْزهبُ  ًبًَفٌبٍری، پضٍّؾکذُ ػلَم ٍ فٌبٍری

 آثبدی ّبی پلیوزی ثب کبرثزد در هٌْذعی ثبفت ػصت، سیز ًظز آلبی دکتز احوذ رهضبًی عؼبدت ًبهِ در سهیٌِ ًبًَکبهپَسیت بیبىپ

 کٌکَر( 4)رتجِ  کبرؽٌبعی ارؽذ: 

 .1389هْزهبُ اس بُ صٌؼتی ؽزیف، اًؾگهٌْذعی هَاد ثب گزایؼ ًبًَهَاد، داًؾکذُ هٌْذعی ٍ ػلن هَاد، د

 ، سیز ًظز آلبی دکتز رضب ثبلزیای ثب کبرثزدّبی عبسُ ّبی پلیوزی ًبهِ در سهیٌِ ًبًَکبهپَسیت پبیبى

 :کبرؽٌبعی 

 .1384ٌبى، اس هْزهبُ هٌْذعی هَاد ثب گزایؼ هتبلَرصی صٌؼتی، داًؾکذُ فٌی ٍ هٌْذعی، داًؾگبُ عو

 ، سیز ًظز آلبی دکتز اهیذ هیزساییای ثب کبرثزدّبی عبسُ ّبی فلشی ًبهِ در سهیٌِ ًبًَکبهپَسیت پبیبى

 سوابق مذیریتی

  تب کٌَى. 1390، اس ّبی ًَیي آتیِ تَعؼِ فٌبٍری، هجٌبپضٍّبى فٌبٍریهذیزیت 

ٍ  B2B  ٍB2G، هذاکزات تَعؼِ صٌؼتیتحمیك ٍ  ًیبسّبی صٌبیغ،ّب: هذیزیت فزآیٌذّبی رصذ فٌبٍری، احصبء  فؼبلیت

، صٌبیغ غذایی، آة ٍ فبضالة، هحیظ سیغت ٍ کؾبٍرسی ًفت ٍ اًزصی، ّبی در سهیٌِ تَعؼِ ثبسار فٌبٍریّوچٌیي 

 صٌبیغ هؼذًی ٍ فلشی ٍ ...، َّؽوٌذعبسی ٍ َّػ هصٌَػی، ّبی سیغتیفٌبٍری

 کبرگشار هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍری ریبعت جوَْری ،  ّبی صٌؼتی ًوبیؾگبُاجزایی هذیزیت  ٍ هذیزیت تجبدل فٌبٍری ٍ

 تب کٌَى. 1394الوللی تْزاى ٍ ... اس  ّبی ثیي ، فٌبٍری ًبًَ، ًوبیؾگبُّبی تغتب در ًوبیؾگبُّبی سیزهجوَػِ  ثخؼ

ّب ثب ًیبسّبی صٌبیغ،  ّبی داخلی، تغجیك تَاًوٌذی ّبی ؽزکت هذیزیت فزآیٌذّبی ؽٌبعبیی تَاًوٌذی ّب: فؼبلیت

 رعبًی ػزضِ ٍ تمبضبی فٌبٍری ّن ، ثِدر ًوبیؾگبُ B2B، هذیزیت ارتجبعبت فزآیٌذّبی اجزایی ًوبیؾگبّی

  ،1395تب  1392اس هذیزیت آهَسػ، عزح هلی تَاًب 

 ّب در حَسُ فٌبٍری ًبًَ ّب: هذیزیت فزآیٌذّبی آهَسؽی ؽبهل تبهیي هحتَا، تبهیي تجْیشات، ارائِ آهَسػ فؼبلیت

  1395تب  1391کبرگشار تزٍیج صٌؼتی فٌبٍری ًبًَ، عتبد ٍیضُ تَعؼِ فٌبٍری ًبًَ، اس 

 ّبی آهَسؽی صٌؼتی ّبی کبرثزد فٌبٍری، ثزگشاری ثزًبهِ ّب: هذیزیت فزآیٌذّبی رصذ فٌبٍری ٍ اعتخزاج گشارػ فؼبلیت

  1389تب  1387هذیز کبرگزٍُ فٌی ٍ هٌْذعی، هَعغِ هحَر ًبًَکبٍاى ًجبء، اس 

 ّبی تخصصی ، آهَسػّب: هذیزیت فزآیٌذّبی رصذ فٌبٍری، تحمیك ٍ تَعؼِ صٌؼتی فؼبلیت



 علمی و فنی سوابق

 1398تب دی  1397ُ صٌؼتی ؽزیف، ؽْزیَر ّبی پیؾزفتِ داًؾگب هؾبٍر تَعؼِ ثبسار فٌبٍری، هزکش رؽذ فٌبٍری 

، ّبی فٌبٍر گذار ٍ جذة هؾتزی ثزای ؽزکت عزهبیِجذة رایشًی ثزای ّب،  ّب: ارسیبثی تَاى تَلیذ ٍ فزٍػ ؽزکت فؼبلیت

 ّبی فٌبٍر ّبی ثبسرگبًی ثِ ؽزکت ارائِ هؾبٍرُ در سهیٌِ اخذ کبرت ثبسرگبًی ٍ فؼبلیت

 تبکٌَى 1394، اس ٍ تَعؼِ فٌبٍری کغت ٍ کبرّبی ًَیي هؾبٍر 

 فٌی تَلیذ هحصَل ٍ خذهبت ّبی فٌبٍراًِ ٍ تَعؼِ داًؼ ّبی هتمبضی اًجبم فؼبلیت ارائِ خذهبت هؾبٍرُ ثِ ؽزکت

  ،1394کبرؽٌبط فٌی داًؼ ثٌیبى، هَعغِ خذهبت فٌبٍری تب ثبسار 

 ثٌیبى ّبی هتمبضی اخذ گَاّی داًؼ ارسیبثی تَاى فٌی ؽزکتّب:  فؼبلیت

  ٍ رتجِ دٍم در ؽؾویي جؾٌَارُ کبرآفزیٌی ٍ تَعؼِ کغت ٍ کبر ؽزیف، داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف ٍ صٌذٍق پضٍّؼ

 1393صبدرات ؽزیف، فٌبٍری تَعؼِ 

 پزداسی، تَعؼِ فٌبٍری ٍ عبخت ًوًَِ اٍلیِ هزثَط ثِ حغگز َّؽوٌذ پبیؼ عالهت هحصَالت لجٌی ایذُّب:  فؼبلیت

  1395تب  1393ػضَ کویتِ ػلوی هغبثمِ هلی فٌبٍری ًبًَ، اس 

 ّب: عزاحی ٍ ارسیبثی ػلوی ٍ فٌی عَاالت هغبثمِ فؼبلیت

 1395تب  1392 ، اسػضَ اتبق فکز عزح هلی تَاًب 

 ّبی آهَسؽی هذرى ثز اعبط پضٍّؼ ّب: تبهیي هحتَای آهَسؽی فٌبٍری ًبًَ، عزاحی عیغتن فؼبلیت

  1394تب  1392ّیئت داٍراى جؾٌَارُ جَاى خَارسهی اعتبى تْزاى، اس 

 ّبی پضٍّؾی، آهَسػ پضٍّؾگزاى ّب: عزپزعت )دٍ عبل( ٍ ػضَ ّیئت داٍراى )یک عبل(، ارسیبثی عزح فؼبلیت

 ًَ1395تب  1391، اس کبرگشار تزٍیج صٌؼتی فٌبٍری ًب 

 ّبی تخصصی فٌبٍری ّب: هغبلؼبت فٌبٍری، تذریظ در دٍرُ فؼبلیت

  کبرؽٌبطR&D1391تب  1390، اس ، پبرعب پلیوز ؽزیف 

 ّبی خَدرٍعبس )خزٍجی تش کبرؽٌبعی ارؽذ( خزاج فزهَالعیَى پلیوزی پیؾزفتِ ٍ ارائِ ثِ ؽزکتّب: اعت فؼبلیت

  1395تب  1389ػضَ کویتِ ػلوی الوپیبد هلی ػلَم ٍ فٌبٍری ًبًَ، اس 

 ّب: عزاحی ٍ ارسیبثی ػلوی ٍ فٌی عَاالت هغبثمِ فؼبلیت

  ،1387گزًت پضٍّؾی، دفتز هذیزیت اعتؼذادّبی درخؾبى داًؾگبُ عوٌبى 

 ّبی سهیٌِ آلَهیٌیَهی ّب: اجزای عزح پضٍّؾی در سهیٌِ ًبًَکبهپَسیت فؼبلیت

  ٍ تب کٌَى 1386ّبی ًَیي، اس  فٌبٍریهذرط عخٌزاى 

آهَساى، داًؾجَیبى، صٌؼتگزاى،  ّبی هتٌَع ػلوی ٍ فٌی ثزای گغتزُ ٍعیؼی اس هخبعجیي )داًؼ ّب: تذریظ دٍرُ فؼبلیت

 ّبی ًَیي ثزداراى ثخؼ کؾبٍرسی ٍ ...( در سهیٌِ فٌبٍری ثْزُ

 هَلف 

، بلِ آهَسؽیمه 20فٌبٍری، ثیؼ اس فٌی ٍ گشارػ  45تبلیف دٍ کتبة آهَسؽی در سهیٌِ فٌبٍری ًبًَ، ثیؼ اس ّب:  فؼبلیت

 ٍ ... همبلِ پضٍّؾی 5اًتؾبر 


