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 :، علميمدارك تحصيليخالصه    
 

  دانشگاه فردوسي مشهد در (مدیریت اطالعات)و دانش شناسي دکتراي علم اطالعاتدانشجوی 

  دانشگاه تهران از مدیریت کارآفریني گرایش کسب و کار الکترونیککارشناسي ارشد 

o  و بین همه گرایشها 1391رتبه اول ورودی دانشکده کارآفریني در سال 

 مدیریت صنعتي کشور سازماناز " الکترونیک کسب و کارمدیریت " معادل کارشناسي ارشد 

  گرایش نرم افزار مهندسي کامپیوترکارشناسي 

o  مسابقات برنامه نویسي سه سال حضور در تیم منتخب دانشگاه برای اعزام بهACM (80الي  78سالهای ) غرب آسیا 

 جشنواره ملي طراحان کسب و کار شیخ بهایي اولین المپیاد دانشجویي خراسان رضوی رتبه دوم 

  تداکس مشهداولین دبیر علمي (TedxMashhad) – (16/12/1394 )هتل پارس 

  (12/1394دانشگاه فردوسي ) –شریفصنعتي دانشگاه با مشارکت دبیر علمي اولین ماراتون برنامه نویسي مشهد 

 

 : اجرایي و عملياتيسوابق و تجارب خالصه    
 

 جاری(مرکز رشد فناوري اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوري خراسان  مدیر( 

 وزارت مدیر مرکز توانمندسازي کسب و کارهاي نوپاي فاوا خراسان رضوي(ICT) (ictStartups)( 1397تا) 

  دانشگاه آزاد مشهد)گروه فناوري اطالعات(  –(و ریاضي مهندسيهاي )دانشکده  فردوسي مشهدمدرس دانشگاه هاي- ... 

  کارگاه آموزشي مرتبط با کسب و کار در دانشگاه ها، رویدادها و کنفرانس ها و ... 300برگزاري بیش از 

 جاری( ) استانداری خراسان رضوی( عضو کمیسیون فناوري اطالعات استان خراسان رضوي( 

 جاری(خراسان رضویرفاه اجتماعي  صالحیت مراکز مشاوره کارآفریني اداره کل تعاون،کار و عضو هیات فني تشخیص( 

 (1393)سال  عضو شورای راهبری تدوین سند توسعه فناوری اطالعات استان خراسان رضوی 

o ICT Master Plan   ریالمیلیارد  1000پروژه عملیاتي مصوب جمعا با اعتبار  144( با 1392مصوب در شورای برنامه ریزی استان )سال 

 مدیر ITS (1389)تا  سازمان فناوري اطالعات وارتباطات شهرداري مشهد 

o  مشهد شهر اجرای پروژه های بلیط الکترونیکي و پارکینگ هوشمند 

 هلددین  آریاندا – )مجتمع  کوهرعر(شرکت هاي مختلف )شرکت توسعه و عمران کوهسر  مشاور توسعه کسب و کار – 

 ...و  "فورج گستر سناباد "، "مشهد فورجین  "، "پشم بافي توس "، "هتل بزرگ الغدیر"، "ترافیک هوشمند الیت"

  معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري از طرف استان خراسان رضوي سرارزیاب فناوري شرکت هاي دانش بنیان 

  عضو شوراي فناوري پارکICT (97)از سال  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 مدیر واحد فناوري اطالعات(IT)  (1387)تا  سهامي عام شرکت سیمان شرق-مشهدمجتمع صنعتي کارخانجات سیمان 

o  قدمتسال  60با بیش از دومین مجتم  بزرگ تولیدی استان خراسان رضوی 

o و ... اجرای پروژه استقرار سیرتمهای اطالعاتي، شبکه فیبر نوری، ویدئوکنفرانس، مکانیزاسیون فرایندهای تولید و فروش 
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 مدیر واحد فناوری اطالعات(IT)هلدینگ PSIG(1383سال تا  سال  3) کارخانجات صنعتي پارت سازانگروه و 

o  پودر شیر غذائيشرکت صنای   2شرکت قطعه ساز خودرو و  5شامل(Multi  و قهوهMulticafe)  

o  سیرتمهای  و پیاده سازی تحلیلاجرای اولین پروژهMIS  سیرتم اطالعاتي(  43)در استان 

  (1396)از سال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي –داور جشنواره ملي کارآفرین برتر 

  (1393)از سال شهرک علمي تحقیقاتي اصفهان  –داور جشنواره ملي فن آفریني شیخ بهایي 

 داور، منتور یا سخنران در بیش از یکصد رویداد کارآفریني و استارتاپي در کشور 

 ارزیابي آمدادگي الکترونیکدي دسدتگاه هداي طراحي و پیاده سازي مدل بومي براي " پژوهشي عضو شوراي علمي پروژه

  (1390 سال)– "اجرایي استان خراسان

  مدیر(پروژه مطالعات مرکز تماس شهريContact Center 1388( در شهرداري مشهد )سال)ناتمام( ) 

 ( بنیانگذار انجمن تخصصي ابزارهاي نوین مبتني بر اوراکل خراسانOratech.ir) (1393) 

o  متخصص عضو حقیقي  70شامل بیش ازOracle  شرکتهای فعال در این حوزه( عضو حقوقي 10و( 

 (1378)دانشگاه پیام نور مشهد  کامپیوترانجمن علمي  و اولین رییس هیات موسس بنیانگذار 

  رسانه تخصصي اکوسیستم کارآفریني استان اولین  "استارتاپي ها"بنیانگذار(Startupiha.com) (1393) 

o  1394سال خراسان رونمایي شده در جشنواره کارآفرینان برتر 

  )(1392)از بنیانگذاران مجمع دانش آموختگان دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران )شاخه خراسان رضوي 

 واگذار گردید(مالکیت  1388سال ) فعال در حوزه نرم افزارهاي سازماني -شرکت پارسه پرداز توسو سهامدار سابق  موسس 

o  در سازمان های دولتي بزرگ   "مدیریت و بهبود ساختارهاي سازماني "راهبری و اجرای پروژه تحلیل و پیاده سازی سیرتم جام  مکانیزه

 (1382)سال  اداره کل مخابرات استان خراسان رضويهمچون 

o  راهبری و اجرای پروژه تحلیل و پیاده سازی سیرتم"OHSAS در                                               "و مدیریت ایمني و بهداشدت کدار

اداره کدل بندادر و  –گروه کارخانجات پارت الستیک –خمیني شرکت سهامي پتروشیمي بندر امامشرکتهای صنعتي بزرگ همچون 

  ... کویر تایر-کشتیراني بوشهر

   واگذار گردید(مالکیت  1391 )سالبنیانگذار و مدیر سابق آموزشگاه فني و حرفه اي کامپیوتر برتر اندیشان 

 (1380تا  سال  سال 2)بیش از ) نمایندگي انحصاری دنیای پردازش و ...(  شرکت خراسان آشنا سرپرست واحد نرم افزار 

o  مشتری در استان خراسان بزرگ 1200در ارتباط با 

  عضو اصلي کمیته تخصصي فناوري اطالعات(IT)  (1387 )تا سال انجمن مدیران صنایع خراسان 
 

 مشاور مدیریت و توسعه کسب و کار شرکت هاي پارک علم و فناوري خراسان 

  به سفارش مرکز کارافریني و مالکیت فکدري مدیر پروژه طراحي آموزش هاي نوآورانه کارآفریني در دانشگاه فردوسي مشهد

 (1390 )سال –دانشگاه و مدرس دوره آموزشي مدل خروجي به دانشکده ها

 دانشگاه شهرستانمرکز رشد  مشاور توسعه کسب و کار شرکتهاي عضوتربت حیدریه و  شهرستانوري عضو شوراي فنا 

  دبیر کارگروه بررسي و ارزیابي طرح هاي متقاضي تسهیالت از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات کشور در خراسان 

  (1394رضوي )از سال عضو کارگروه فناوري هاي نوین معاونت گردشگري و زیارت استانداري خراسان 



  (1393)تا سال  فن بازار فرهنگسراي فناوري و رسانه شهرداري مشهدمشاور علمي و عضو شوراي سیاستگذاري 

 

 (95)تا سال  از جشنواره ها و رویدادهایي که در آنها نقش آفریني شده است برخي: 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري جایگاه / رویداد جشنوارهعنوان 

 95الي  93اردیبهشت  اصفهانعلمي تحقیقاتي شهرک  داور مرحله منطقه اي ملي فن آفریني شیخ بهایيجشنواره 

 95تا اردیبهشت  92اسفند  هاي مختلف مشهدفرهنگسرا داور و مدرس کارگاه پنج رویداد ایده پروري شهرداري مشهد

 92اردیبهشت  دانشگاه صنعتي بیرجند داور و منتور (Startup Weekend)  بیرجنداولین استارتاپ ویکند 

 92شهریور  دانشگاه فردوسي مشهد داور برگزارکننده و مشهداولین استارتاپ ویکند 

 92آبان  دانشگاه آزاد مشهد سخنران و داور دومین استارتاپ ویکند مشهد

 92آبان  خدمات انفورماتیک ایران داور )بانکداري(تهران iWeekend جشنوارهاولین 

 93خرداد  مرکز آموزش شهرداري ها داور سومین استارتاپ ویکند مشهد

 92اسفند  دانشگاه صنعتي بیرجند داور دومین استارتاپ ویکند بیرجند

 94شهریور  بنیاد ملي نخبگان خراسان سخنران افتتاحیه و داور بنیاد ملي نخبگان اولین جشنواره جمعه کارآور

 93آبان  برج سلمان مشهد داورسخنران افتتاحیه و  چهارمین استارتاپ ویکند مشهد

 93بهمن  مرکز آموزش شهرداري ها داور پنجمین استارتاپ ویکند مشهد

 94اردیبهشت  نیشابورهنر دانشگاه  سخنران افتتاحیه و داور نیشابوراولین استارتاپ ویکند 

 94آبان  دانشگاه آزاد نیشابور داور نیشابور دومین استارتاپ ویکند

 94آذر  دانشگاه ملي تربت حیدریه سخنران افتتاحیه و داور تربت حیدریهاولین استارتاپ ویکند 

 94اسفند  دانشگاه فردوسي دبیرعلمي و داور ین ماراتون برنامه نویسي تلفن همراه مشهداول

 95اردیبهشت  هیدریتربت ح يدانشگاه مل داور اولین ماراتون استارتاپي تربت حیدریه

    

 :در تدریس، سخنراني و برگزاری کارگاه آموزشيسوابق    
 

  و دانشکده آمار و ریاضي دانشکده مهندسي –مدرس دانشگاه فردوسي مشهد 

o  کارآفریني)مدیریت کرب و کار الکترونیک(درس 

 مدرس دانشگاه آزاد واحد مشهد در گروه فناوري اطالعات 

o  کارآفریني)مدیریت کرب و کار الکترونیک(درس 

 (1390)تا سال  مدرس دانشگاه مدیریت صنعتي در گروه مهندسي نرم افزار و گروه فناوري اطالعات 

o  درس برنامه نویري با زبانPHP 

o  طراحي صفحات وب با درسHTML 

  (1389)تا سال  حسابداريمدرس دانشگاه عطار در گروه 

o  رایانه اینرم افزارهای کاربرد درس 

  (1387)تا سال  ارم(مهارت های پیشرفته )مرکز مدرس مرکز آموزشهاي تخصصي سازمان فني و حرفه اي 

o  درس مدیریت پایگاه داده ها باSQL Server 

o  برنامه نویري با زبان درسPHP 

 



  بخش قبل( )به غیر  از سخنراني در رویدادهای اشاره شده در :95تا سال  برگزار شدهو سخنراني هاي کارگاه هاي آموزشي برخي از 

 تاریخ محل سخنراني آموزشيکنفرانس//کارگاهعنوان 

 "کسب و کارهاي اینترنتي / از ایده تا اجرا"یک روزه آموزشي کارگاه 
 –دانشگاه تهران
 فارابيپردیس دانشکده مدیریت 

 93آذر  24

 92مهر  17 دانشگاه فردوسي مشهد "از ایده تا اجرا و کارآفریني دیجیتال"کارگاه 

 93 کنفرانس بین المللي مدیریت، فرهن  و توسعه اقتصاديسخنراني در 

 "روش هاي ثروت آفریني در کسب و کارهاي کوچک"با موضوع 

اداره -دانشگاه پیام نورمشهد

 سالن امام رضا -مشهد-فرهن  و ارشاد
31/02/1394 

 92آذر  4 مشهددانشگاه فردوسي  "ITمدیریت چابک کسب و کارهاي مبتني بر "کارگاه آموزشي 

 کنفرانس بین المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطالعات و مخابرات

 "و داده کاوي BigDataفرصت هاي کسب و کاري در حوزه "با موضوع 

 شرکت مخابرات خراسان رضوي

 دانشگاه آزاد تربت حیدریهمحل:
 94آبان  28

 94آذر  انجمن اوراکل –دانشگاه فردوسي  "و فرصتهاي کسب و کاري پیش روي در ایران Oracleفناوریهاي "همایش 

 94اسفند  12 دانشگاه اقبال مشهد "نحوه راه اندازي کسب و کارهاي استارتاپي"آموزشي کارگاه 

ایده پردازي و راه اندازي کسب و کارهاي موفق براي دانشجویان "کارگاه آموزشي 

 "علوم پزشکي
 94دي  1 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 94مهر  24 دانشگاه صنعتي سجاد "تاثیر رویدادهاي کارآفریني"سخنراني در اولین کنفرانس مشهد کانکت با موضوع: 

 30/01/1394 دانشگاه آزاد نیشابور "از خالقیت تا ثروت"همایش علمي و آموزشي 

 93آذرماه  شتابدهنده فرهنگي شهرداري مشهد "کارهاي استارتاپي نحوه راه اندازي کسب و"کارگاه سه جلسه اي آموزش 

 و دوبار در هر سال 93از  خراسان پارک علم و فناوري کارگاهBusiness Model Canvas"(4 )با  نوآورانه مدل کسب و کار خلق"کارگاه آموزشي 

 94دي  23 بنیاد ملي نخبگان خراسان "نوآوري و تجاري سازي"کارگاه آموزشي یک روزه 

 94آبان  11 جهاد دانشگاهي مشهد "ITتشخیص فرصت هاي کارآفریني در کسب و کارهاي "کارگاه اموزشي 

 94 بهمن 7 بنیاد ملي نخبگان خراسان "روش هاي ثروت آفریني در کسب و کارهاي کوچک  "کارگاه آموزشي یک روزه 

 25/01/95 دانشگاه آزاد مشهد "(Business Model Canvasبوم مدل کسب و کار )"کارگاه آموزش 

 95خرداد  16 دانشگاه الزهرا تهران "BP و BM ضرورتها و شیوه تدوین"کارگاه 

 92دي  4 دانشگاه صنعتي سجاد "نحوه راه اندازي کسب و کارهاي استارتاپي"کارگاه آموزشي 

 92مهر  11 خیامدانشگاه  "نحوه راه اندازي کسب و کارهاي استارتاپي"کارگاه آموزشي 

 92 دي 1 موسسه آموزش عالي خاوران "نحوه راه اندازي کسب و کارهاي استارتاپي"کارگاه آموزشي 

 14/02/1394 دانشگاه فردوسي نمایندگي نهاد رهبري کارگاه آموزشي نحوه اجراي ایده هاي نوآورانه

 91شهریور  1 نمایشگاه بین المللي مشهد و تحلیل یک کسب و کار ایراني ITتشخیص فرصت هاي کارآفریني در  سخنراني در افتتاحیه با عنوان

 95خرداد  3 سازمان فرهنگي شهرداري مشهد "خلق مدل کسب و کار نوآورانه" يکارگاه آموزش



 95مرداد  مدرسه کسب و کار فردوسي "خلق مدل کسب و کار نوآورانه"کارگاه 

 "خلق مدل کسب و کار نوآورانه "کارگاه آموزشي 
ستاد نانو معاونت علمي و فناوري 

 ریاست جمهوري
 95شهریور 

 "کسب و کارهاي موفق ایده پردازي و راه اندازيروش هاي "کارگاه آموزشي 
مرکز تحقیقات و آموزش وزارت 

 جهاد کشاورزي
 95شهریور 

 "کارآفرینينوین ترویج رویدادهاي  کارکرد"کارگاه آموزشي 
و آموزش وزارت مرکز تحقیقات 

 جهاد کشاورزي
 95شهریور 

 "خلق مدل کسب و کار نوآورانه "کارگاه آموزشي 
مرکز تحقیقات و آموزش وزارت 

 جهاد کشاورزي
 95شهریور 

 


