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 سوابق تحصیلی

 معدل تاریخ فارغ التحصیلی موسسه رشته تحصیلی مدرک

 88/18 1380 شاهددبیرستان  ریاضی فیزیک دیپلم

 73/12 1385 دانشگاه یزد)سراسری( )گرایش حرارت و سیاالت(مکانیک  مهندسی لیسانس

 65/18 1392 ایران سازمان مدیریت صنعتی (EMBA)مدیریت اجرایی فوق لیسانس

 --- 1395 ایران سازمان مدیریت صنعتی (DBA)کسب و کار حرفه ای مدیریت  دکتری

 

 سوابق کاری

 مدت سمت نام شرکت

 17/11/1384الی   10/03/84 تاسیسات مکانیکیکارشناس  )پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد(پتروتکسان شرکت 

 01/05/1386الی   17/11/84 تاسیسات مکانیکیکارشناس  )پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد(بلندپایه شرکت 

 01/10/1389الی   01/07/1386 مدیر دفتر فنی -کارشناس دفتر فنی )پروژه نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد(پرهون طرح شرکت 

روستایی غرب تا شرق ایرانشهر  )پروژه آبرسانی مجتمعشرق سازه کویر شرکت 

 استان سیستان و بلوچستان(
 01/08/1390الی   01/10/1389 پروژه مدیر

 01/07/1392الی  01/08/1390 مدیر دفتر فنی شرکت نوتاش افرا )پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد(

 01/07/1397الی  01/07/1392 مدیر عاملموسس و هم  شرکت آلند کیانو )واردات و فروش سیستم های تهویه مطبوع(

 تاکنون 01/07/1396 موسس و رییس هیات مدیره امچال تغذیه )تولید فرآورده های کنجدی(پشرکت آرا 

 تاکنون 01/08/1397 مالک "تحفه یزد"فروشگاه عرضه محصوالت غذایی سنتی یزد در تهران به نام 

 ، آموزش و مشاوره کارآفرینی شرکت کیان کارا کاریزما )خدمات استعداد سنجی

وزش و مآ اداره زاد ازآی موزشگاه علمآتاسیس  جوزمدارای  (ویژه کودک و نوجوان

 رورش استان یزدپ

 تاکنون 01/06/1397 موسس و مدیرعامل

 تاکنون 01/09/1397 مدیر نمایندگی موسسه خالقیت و مهارتهای راه آینده نخبگان )نمایندگی انحصاری استان یزد(

شاوره و مز کرمجوز مدارای  )آموزش ، مشاوره( کلینیک کسب و کار کاریزما

 اعی استان یزدمتعاون و رفاه اجت ،ر اکارافرینی از اداره کات مخد
 تاکنون 01/06/1397 کلینیک مدیروسس و م

 تاکنون 01/07/1398 آکادمی موسس و مدیر )آموزش و مشاوره( آکادمی توسعه فردی و سازمانی کاریزما

 تاکنون 01/01/1398 کسب و کار مشاور کلینیک مشاوره صنعت و معدن استان یزد  )سازمان بسیج مهندسی استان یزد(

 تاکنون 01/07/1398 عضو هیات امنا استان یزد )شرکت شهرک های صنعتی یزد( صنعت کلینیک کسب و کار
 

 



 

 :ی اخیرفعالیتهاعمده 

 توسطمو  کوچککسب و کارهای دیریت برند در ماربردی خلق و کای مراهن  "لمبرند در ع"تاب کولف م. 

  1396 شهریور-از دانشگاه ملی پاریس فرانسه  "مدیریت کسب و کارهای بین المللی"دارای گواهینامه شرکت در دوره آموزشی. 

 دانشگاه الیپزیگ آلمان به همراه استفاده از تجربیات  از "بازار محور مدیریت نوآوریخالقیت و " آموزشی دورهشرکت در  دارای گواهینامه

 .1397تیر  -" BMWو"  "PORSCHE" شرکتهای آلمانی نظیر

  استاندارد براساس پروژه مدیریت"دارای گواهی نامه شرکت در دوره آموزشی PMBOK"- 1392 مهر. 

  افزارهای نرم با پروژه مدیریت وکنترل"دارای گواهی نامه شرکت در دوره آموزشی Primavera P6 – MSP"-  1391اردیبهشت. 

  (اجرا ، نظارت ، طراحی) مکانیکی تاسیسات 3 پایه مهندسی کار به اشتغال پروانهدارای. 

 1396اسفند  –از موسسه استاندارد ملی کانادا  "9001مدیریت کیفیت ایزو " دارای گواهی نامه شرکت در دوره آموزشی. 

  و روستایی خانگی راه اندازی کسب و کارهای صنعتی ، پروژهسی مشاور بیش از. 

 (ساختمان مهندسی نظام) یزد شهر در مسکونی واحد 100 از بیش مکانیکی تاسیسات نظارت و طراحی 

 به کشورهای عمان، قطر و ترکیه. ننده محصوالت کنجدیصادرک کننده فرآورده های کنجدی و تولید 

  کاال در سه  صادرات) .1396فناوری ریاست جمهوری در سال  علمی و به انتخاب معاونت "کارآفرین جوان شایسته"دریافت نشان و تندیس

 صنعت مختلف به سه قاره مختلف طی یکسال(

 توسطمو  کوچککسب و کارهای برندسازی  شاورم 

  در موسسه خالقیت و مهارتهای راه آینده نخبگان "کارآفرینو نوجوان کودک "شرکت در دوره آموزشی تربیت مربی 

  از آکادمی برند ایران "برندسازی شخصی مدیریت"دارای مدرک 

  در موسسه خالقیت و مهارتهای راه آینده نخبگان. "خالق و نوجوان کودک"شرکت در دوره آموزشی تربیت مربی 

  درمرکز استعداد سنجی ، خالقیت و رشد کاریزما "کودک و نوجوانرینی و خالقیت ویژه کارآف"مربی برگزاری دوره های آموزش. 

 در کلینیک بسیج مهندسی استان یزد "بوم مدل کسب و کار مشاغل خانگی"دوره آموزشی  مدرس 

  انجمن بازاریابی ایران "عضو فعال" 

  آکادمی برند ایران"عضو فعال" 

  مهندسی استان یزد کلینیک کسب و کار صنعت و معدن بسیج"مشاور کسب و کار در" 

  وابسته به شرکت شهرک های صنعتی استان یزد "کلینیک کسب و کار صنعت استان یزد"عضو هیات امنا پنج نفره. 

 

 

 


