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 هاها و توانمندیمهارت

   زمینه  درمو ق چندین پروژه اجرای   ....( وو ، ا لللتراتبا بازاریاب بازارشلللنا للل  تحقیقات بازار،به علم ماریتینگ ) تسللللا یا

 هم در صنعت ) روش  تادا( و هم در بازار ) روش صف (بازاریاب  و  روش 

   زبان انگلیس  و عرب  به تسلا یا 

  تسلا یا   به تحلیل بیزنس پلن 

   ا شدت بورویرا   و توان  ازگارا هاا یارا و با انواع درجهیار با انواع تیم  ال 7 بیش ازا یار ادارا و تجربه به تسلا یا

 هاا صنعت و انواع حوزه هاا یارابا انواع تیم

 شنای  یا   با نرم ستم بخشو  Camtasiaو  Word،  Excel ،Access ،PowerPoint ،Photoshopا زارهاا آ هاا مختلف  ی

و حذف و نصلل   control panel ،Devices and Printers ،Accounts ،keyboards and Languagesعامل ویندوز از قبیل 

 ویندوز و برنامه

 هاتجربه

تا  97از فروردین 

 کنون

 مؤ سات و بازاریاب : یارشناس  شغلعنوان ، پارک علم و فناوری استان قم ·

  ، ن  و تخصص یارشناس ، مالکیت  کرا پارکیارشناس ، مؤ سات و بازاریاب  یارشناس هاا یلیدا: مسئولیت ·

 د تاوردها: ·

 (multi-taskچند مسئولیت  )یار به صورت  -

 ها و رویدادهاا آموزش همکارا در برگزارا نشست -

میلیون تومان از  320و  230، به ترتی  1398و  1397هاا همکارا در به نتیجه ر لللاندن یارانه  ناورا  لللال -

  وا د تر پشتیبان  امور  ناورا وزارت علوم به واحدهاا  ناور پارک علم و  ناورا قم

بر ا للاس متد روز یشللور و باد بردن ا للتاندارد  هاا ثبت اختراعهمکارا در ر للیدگ  و به روزر للان  پرونده -

ن داورا تا پا لللخگو و تکمیل یاربرس ا للل به داورا  باد ر تن  دارد داورااز داورا اعالم   اداره ثبت اختراع و 

 ماه با ییفیت بادتر 2ال   1ماه به متو ا  7ال   5ها از متو ا  رعت ر یدگ  به پرونده

میلیارد و دویست میلیون تومان به حدود  2به میزان هاا تسهیالت معاونت علم  همکارا در ر یدگ  به پرونده -

هاا در  للال یمیته اعتبارات پارک به واحدها ا  ناورتسللهیالت و  شللریت پاری  و مرایز رشللد ا للتان قم 33

 ، 1400و  1399و  1398

 و... بنیان دانشپارک،   حمایت مزایاا مندا ازها به بهرهشریتو راهنمای  هدایت  -

 شریت ا تان قم( 30بنیان شدن بیش از در دانش تأثیر بنیان )دارااهمکارا در تشکیل گروه همیار دانش -

تا  94از مرداد 

 97فروردین 

 : یارشناس امور قراردادها شغلعنوان ، داره کل راه آهن قما ·

  یارشناس آموزش، یارشناس انبار هاا یلیدا:مسئولیت ·

 : د تاوردها ·

 آهن یشور قبل از  انحه شاهرود اعت آموزش در بین ادارات یل راهبرگزارا بیشترین  -

 ینندگانهمکارا در تسریع پردازش ا ناد انبار و یاهش زمان پرداخت تأمین -

 همکارا در تسریع  و بهبود  رآیندها -



 

 : ا تاد شغلعنوان ، دانشگاه جامع علمی کاربردی · 95تا  92از مهر 

گیرا، ، اصول تصمیمبازاریاب  محصودت یشاورزاهای  نظیر ترم در درس 5حدود هاا یلیدا: تدریس مسئولیت ·

 هاا صنعت  در شکوهیهو شریت شهرک ا تان قمجهاد یشاورزا علم  یاربردا یز مر دردر  چیدمان  روشگاه،

تا  94از اردیبهشت 

 94مرداد 

 مدیر  روش عنوان شغل : ، شرکت فراز پوشش توس ·

 هاا  روش محصول جدید طراح   یستم  روش محصول جدید شریت و برقرارا یانالهاا یلیدا: مسئولیت ·

 طراح  و اجراا  یستم  روش محصول جدید شریت تحقیقات بازاریاب  و د تاوردها:  ·

تا  93از اردیبهشت 

 94اردیبهشت 

 یارشناس  روش:  شغلعنوان ، پالستیک یاستولیدی  ·

  محصودت شریتهاا یلیدا:  روش مسئولیت ·

 د تاوردها: ·

 همکارا در گذراندن دوره بحران  شریت و یا تن مسیر شکو ای  -

 دیگر هااشریت به ا تان  روش محصودتو  بازار ازا براا محصودت جدید شریتو و  تحقیقات بازار -

تا  91از اردیبهشت 

 92آبان 

 انجام خدمت سربازی در سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السالم، ·

اردیبهشت تا آبان  از

1390 

 : مسئول  روشگاه شریت شغلعنوان ، شرکت تعاونی زنبورداران استان قم ·

  روش یتمدیر  روشندگ  واداره  روشگاه شریت، مسئولیت هاا یلیدا: 

 د تاوردها: 

  براا گر تن  هم بازار با وجود قدرت مال  و تبلیغات  اندک گذارا یا تو یاب  جایگاهتحقیقات بازار،  -

  جایگاه شریت در بازار برابر شدن  روش شریت،  اخت تصویر ذهن  مثبت، ارتقاا 5بیش از  -

 تأ یس شعبه عمده  روش  شریت،  -

تا بهمن  1387از مهر 

1390 

 وسی مشهددوره کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل در دانشگاه فرد

نامه در موضوع رابطه  رهنگ  ازمان  و بازاگرای  با توجه به نقش وا ا تعارض، مورد نگارش پایان هاا یلیدا:مسئولیت

 مطالعه پنج شریت صنعت  ا تان قم

 د تاوردها:

 هاا آموزش  بیزنس یشور و تحلیل عمیق علم  و یاربرداترین گروهتحصیل در یک  از قوا -

 تحصیالت

 یارشنا   مدیریت بازرگان ، دانشگاه  ردو   مشهد، دانشکده علوم ادارا و اقتصادا 86تا مهر  82از مهر 

 اقتصاداو  دو   مشهد، دانشکده علوم ادارابازرگان  بین الملل، دانشگاه  ر –یارشنا   ارشد مدیریت بازرگان   90تا بهمن  87از مهر 

 

 

 

 های آزادآموزش

 آموزش عنوان دوره  زمان ردیف
 /صادر یننده گواهینامه

 برگزار یننده
 مدت محل برگزارا 



 

1.  
تا  1383از  روردین 

 1386خرداد 
 زبان انگلیس 

آموزشگاه شکوه دانش 

 طوس

آموزشگاه شکوه دانش 

 طوس
 ترم 9بیش از 

 تحقیقات بازاریاب  1397دا   .2
مریز تو عه  ناورا 

 دانشگاه امیریبیر
  اعت 8 مجازا

 1398شهریور   .3
هاا تو عه برنامه شها و روتکنیک

 بازاریاب 

آموزشگاه توف نورد ایران 

 آلمان
  اعت 16 پارک علم و  ناورا قم

 اداره ثبت اختراعات الملل  اختراعاتبینیارگاه آموزش   1398آذر   .4

صندوق نوآورا و شکو ای  و 

معاونت علم  ریا ت 

 جمهورا

  اعت 16

 بازاریاب  و  روشمدیریت  1398ا فند   .5
آموزشگاه توف نورد ایران 

 آلمان
  اعت 16 پارک علم و  ناورا قم

6.  
و تیر  1398بهمن 

1399 
  اعت 30 پارک علم و  ناورا قم یانون پتنت ایران توانمند ازا داوران ثبت اختراع

7.  
 داتا  1398 دااز 

1399 

هاا آموزش مالکیت مجموعه دوره

  کرا

، د تر وزارت علوم

  ریزا امور  ناورابرنامه

بخش اول در پارک دانشگاه 

 تهران و بخش دوم مجازا 
  اعت 50

  اعت 6 مجازا یانون پتنت ایران دوره آموزش  مقدمات نگارش پتنت 1399مهر   .8

  اعت 16 مجازا اداره ثبت اختراعات الملل  اختراعاتیارگاه آموزش  بین 1400تیر   .9

  

 تصویر مدارک
 یارشنا  



 

 
 یارشنا   ارشد



 

 
 

 



 

 بازاریاب تحقیقات 

 



 

 

 هاا تو عه برنامه بازاریاب شها و روتکنیک

 



 

 

 الملل  اختراعاتیارگاه آموزش  بین

 



 

 

 توانمند ازا داوران ثبت اختراع

 



 

 

 هاا آموزش مالکیت  کرامجموعه دوره

 



 

 

 دوره آموزش  مقدمات نگارش پتنت

  




