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و  ایسوابق حرفه 0

 :شغلی
 پارک علم و فناوری گیلان اجرایی مرکز نوآوری صنایع خلاق گیلان مدیر 

 گیلانیجذب، پذیرش و ارزیابی شرکتهای خلاق  داور و کارشناس مسئول 

 دبیر کارگروه توسعه اکوسیستم استارتاپی گیلان 

 مشاور نوآوری شهری شورای اسلامی کلانشهر رشت 

 کارشناس شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی 

 عضو کمیته ارزیابی و استقرار شتابدهنده کاشف 

 داور و عضو کمیته اجرایی فن بازار جمهوری اسلامی ایران 

  ستاد ملی پژوهش و فناوری گیلانداور و ارزیاب 

 داور و ناظر رسمی طرحهای هسته ها و واحدهای فناور پارک علم و فناوری گیلان 

 داور و ارزیاب طرح ملی گرنت جوانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  1133تابستان  –داور رویداد مدارس تابستانه داغ مهارتی دانشگاه فنی و حرفه ای 

  1133بهار  –داور رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان اجتماعی دانشگاه گیلان 

  1133مهر  –داور رویداد استارتاپی مدیریت پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان 

  عضو کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

 ( رگانیمدیریت باز -کارآفرینی -نوآوریمدرس دانشگاه –).... بازاریابی و 

  ( پاراه اندازی کسب و کارهای نو-فناور واحدهای -کارآفرینیبازاریابی، مشاور) 

  زیستکار،منتور و مربی رویدادهای استارتاپ ویکند( ،هاکاتوریسم،  پل استار، رکادGSTPevent) 

 ه بازاریابی و تبلیغات کادوس پلاسموسس گرو kadoosplus.ir 

و دوره  مهارتها 1

 :ها

 (photoshop-Illustrator) نرم افزارهای تخصصی

 ویراستار علمی و نگارشی مقالات و پایان نامه ها

 دوره آموزشی تجربی نیروی انسانی اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف)منتورینگ(

 رهای نوپادوره بین المللی ایده های نوآورانه جهت راه اندازی کسب کا

 کانون پتنت ایران –کید بر ثبت اختراع( امالکیت فکری پیشرفته )با تدوره 

 وزارت امور خارجه –دوره آموزشی دیپلماسی فناوری، قدرت نرم 

 دوره آموزشی طراحی الگوی کسب و کار

 سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی –کارگاه آموزشی اقتصاد و کسب و کارهای پلتفرمی 

 شریف

 انجمن علمی پارکهای علم و فناوری ایران –کارگاه آموزشی اصول طراحی فیزیکی محیطهای نوآوری 

دانشگاه دولتی  – خزر یایفرصت ها وچالش ها در حوزه در یفکر تیومالک یدفاتر انتقال فناور



 آستراخان روسیه

 مراکز رشد ایرانانجمن علمی پارکهای علم و فناوری و  -ینوآور یطهایمح یکیزیف یاصول طراح

 دانشگاه صنعتی شریف –شرکتها  در باز نوآوری چالش

 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران –مجموعه دوره آموزشی خرد و کلان مدیریت فناوری و نوآوری 

 
International Workshop on: The Role of Science and Technology Parks in 

the  Knowledge-based Economic Development, August 0310 

  
Workshop on :The Role of Innovation and Technology Transfer in 

Sustainable Development, July  0311 

 

Going Global: The Symbiosis of Innovation – Led Economy October 0316 

 

Science And Technology parks: Provisions for Innovative Wealth 

Creation September 0317 

 ارائه مقاله:  :پژوهشی 1

ر از نوآوری د بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد خرید با نقش میانجیگری درک مصرف کننده -1

 (ISC) شرکتهای دانش بنیان

 ،شهرستان آستارا یتوسعه گردشگر یدر راستا یگردشگر میو اقل سمیاکوتور یبررس -0

 و محدودیت های سرمایه گذاریملی فرصت ها  همایش اولین

، همایش انجمن ایران خلاق صنایع اکوسیستم توسعه در صنعتی چهارم انقلاب عوامل تاثیر -0

 علمی پارکهای علم و فناوری ایران

 


