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 سوابق تحصيلی:

 گرایش رشته تحصيلی مقطع لنام محل تحصي 

 
 حسابداری مالی حسابداری كارشناسی دانشكده مدیریت -دانشگاه تهران 

 
 مدیریت بازاریابی مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد دانشكده حسابداری و مدیریت -دانشگاه عالمه طباطبائی 

 Université Montesquieu Bordeaux  دكتری حرفه ای(DBA) Doctorate of Business Administration 

 JD Edwards Company حرفه ای (ERP)زمينه  دوره جامع فناوری اطالعات 
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 3شماره صفحه:  29/9/1395آخرین به روز رسانی: 

 تجربيات كاری پيوسته :
 بازه زمانی سمت نام سازمان 

 
 1380 -1381 مسوول تحول سيستمهای مالی مجتمع صنایع الستيك یزد

 1381 -1382 مدیر عامل معاون اجرایی شركت همكاران سيستم 

 1382 -1383 فروش و بازاریابی مدیر شركت همكاران سيستم 

 
 1383 -1384 و مدیر بازاریابی و فروش مدیر عامل )آرین سيستم( شركت مشاورین مدیریت آرین

SAMA 1385-1388 املمشاور مدیر ع شركت سرمایه گذاری مهندسان ایران    

 
 1385-1387 مشاور مدیر عامل شركت پيشتاز اندیشه توسعه

 
 تا كنون 1385 مشاور هيات مدیره اركان ساختمانی گروه شركتهای

 
 1385 مشاور مدیر عامل شركت رنگارنگ اطلس

 
 1385- 1388 معاونت بازاریابی و فروش )تهران و شهرستانها( شركت گسترش ایده

 
 1390-1388 معاونت بازرگانی و فروش عمران پارسطرح و توسعه آریا شركت 

 
 1390-1391 رئيس هيات مدیره شركت یونی ویژن

 1390-1392 در تدوین استراتژی مشاور مدیر عامل شركت صبا نفت 

 
 تاكنون 1380 موسس و مدیر عامل شركت فجر روشن پارسيان

 
 تاكنون 1381 موسس و مدیر رانمشاوران اقتصادی ناصرالمعمار و همكا

 
 1392 كارشناس اقتصادی رادیو جوان -صدای جمهوری اسالمی ایران

 
 تاكنون 1394 كارشناس اقتصادی رادیو اقتصاد -صدای جمهوری اسالمی ایران

 
 تاكنون 1394 كارآفرین و كارشناس اقتصادی سيمای جمهوری اسالمی ایران

 
 تاكنون 1394 موسس  یمدرسه مجازی كسب و كار آبرل

 
 تاكنون 1394 مشاور استراتژی و برندینگ موسسه خيریه هفتصد دانه

 

 



 

 4شماره صفحه:  29/9/1395آخرین به روز رسانی: 

 تجربيات كاری پروژه ای :

 بازه زمانی مسئوليت موضوع پروژه نام سازمان ردیف

1 

 1380 مدیر پروژه تحقيقات جامع بازاریابی BATشركت 

ی انگليس -ركورد اطالعاتی برای این شركت آمریكایی  750000مكان خاص را در قالب  25000ماه اطالعات جامع  4نفره در مدت  20یك تيم با 

 جمع آوری شد.

2 

 1381 مدیر پروژه سيستمهای جامع مالی اداری مجتمع صنايع الستيك يزد

ینگ مالی ترلهای داخلی با اصالحات كدارتقا كليه نرم افزارهای مالی اداری بازرگانی در دفاتر تهران و یزد و ایجاد یكپارچگی اطالعاتی و كن

 بازرگانی

3 
 1382 مدیر پروژه پخش و نقدینگیفروش، طراحی و اجرای سيستم  گروه شركتهاي توفان

 طراحی و اجرای سيستم فيزیكی و سيستم جامع اطالعاتی پخش امانی محصوالت در سراسر استان تهران و جمع آوری نقدینگی

4 
 1384 چهارممشاور استراتژیك عامل  SCMوشمند تخصيص منابع سيستم ه شركت كاالي نفت

 Supply Chain Managementطراحی متدولوژی جمع آوری و ارزیابی منابع در قالب طراحی مفهومی سيستم هوشمند 

5 

 1385-1386 مدیر پروژه مطالعه، طراحی و پياده سازی دانشگاه هوشمند پيشتاز انديشه توسعهشركت 

 گردیده است. پروژه تحت نظر معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوریدر دانشگاه زابل به عنوان پایلوت اجرا به منزله یك مطالعه ملی  این پروژه

 آن در حال اجراست.  3و  2اجرا گردید و هم اكنون فازهای 

6 

 بازار بزرگ فجر
طراحی، توليد و پياده سازی نرم افزارهای مربوط به 

 اریفروش واحدهای تج
 1385 مدیر پروژه

تحت كنترل بودن وضعيت فروش، واحدهای فروش رفته، اسناد مالی دریافت شده و ... از اولویتهای مجتمعهای بزرگ تجاری به شمار می آید. 

 این پروژه با طراحی روالهای عملياتی و پياده سازی نرم افزاری به این مهم دست یافته است.

7 

 شركت مهندسی مشاور سازاب

 پردازان
 1387 مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیك

 Functionalو  Business Strategyو  Corporate Strategyدر این پروژه فرآیند كامل برنامه ریزی استراتژیك در سه سطح 

Strategy  . صورت گرفت.با عنایت به مطالعه كامل وضعيت شركت در محيط داخلی و خارجی و روند صنعت در ایران و جهان و .. 

8 

 پروژه مجتمع پارس
بازاریابی و  اقتصادی و  مطالعات و برنامه ریزی

 و شبكه تامين مصالح فروش
 1388-1390 مدیر پروژه

متر ساختمان تجاری و اداری در تهران، خيابان معلم كه متعلق به شركت ساختمانی معلم، شركت سرمایه گذاری  200.000پروژه ساخت قریب به 

 اطلس و شركت پرشين نگين صدرا می باشد. تمامی مراحل مطالعات و برنامه ریزی بازاریابی و فروش و نيز برنامه ریزی های الزم برای انجام ایران

 عمليات تهاتری در خصوص مصالح مورد نياز صورت پذیرفته است. 



 

 5شماره صفحه:  29/9/1395آخرین به روز رسانی: 

 بازه زمانی مسئوليت موضوع پروژه نام سازمان ردیف

9 

 شركت ايران و شرق
بازاریابی و  اقتصادی و  مطالعات و برنامه ریزی

 فروش
 1391 پروژهمدیر 

كه در حال ساخت مجتمع تجاری اداری در تهران، خيابان شریعتی با مساحت تقریبی  یكی از شركتهای زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

 متر مربع می باشد.  100.000

10 

 متوقف پروژهمدیر  تدوین مجدد ساختار سازمانی  انجمن خوشنويسان ايران

 200سال قدمت و دارا بودن بيش از  50در سطح كشور، انجمن خوشنویسان ایران است. این انجمن با بيش از   NGOفراگيرترین  قدیمی ترین و

 مركز در سراسر ایران یك برند معتبر ملی به شمار می آید. 

11 

 1392 پروژهمدیر  یابی فرهنگ سازمانی عارضه بيمه سامان

دی سازمانی اورگان و نيز پادساكف از طریق پرسشنامه گسترده و مصاحبه تخصصی برای انجام این پروژه موجب استفاده از متدلوژی رفتار شهرون

 یابی گردید. نتایج بسيار دقيق در عارضه

12 

 1392-1393 پروژهمدیر   برنامه ریزی استراتژیك مجتمع فرهنگی هنري اكنون

نزدیك،  هایكافه ميم، مجموعه كافه گالری آثار هنری معاصر محسن، شاملگری به عنوان یك هلدینگ فرهنگی، هنری و گردش "اكنون"

 داربست، انتشارات ماه ریز، گروه موسيقی پالت و ... تحت مدیریت آقای احسان رسول اف در حال تبدیل به یك مجموعه فراگير و ملی از طریق

 ریزی استراتژیك است.برنامه

 

 
 
 

  



 

 6شماره صفحه:  29/9/1395آخرین به روز رسانی: 

 های آموزشی و سمينارها:سوابق تدریس و ارائه  دوره 
 

   

 
 

 

 

 كل ساعات زمينه برگزاری نحوه ارائه نام دوره ردیف

 --- آموزش حرفه ای سمينار مدیریت گروهها و پویایی ميان گروهی  1

 280 هلاسكی MBA دوره آموزشی اصول بازاریابی  2

 120 آموزش حرفه ای دوره آموزشی مدیریت بازاریابی  3

 100 كارشناسی ارشد دوره آموزشی یابیاصول بازار  4

 120 كارشناسی ارشد دوره آموزشی مدیریت بازاریابی  5

 50 آموزش حرفه ای دوره آموزشی مدیریت تضاد  6

 --- آموزش حرفه ای سمينار مدیریت تضاد  7

 --- آموزش حرفه ای سمينار مدیریت زمان  8

 --- آموزش حرفه ای سمينار اصول و مدیریت برند  9

 250 آموزش حرفه ای دوره آموزشی ریت مذاكرات و جلسات تجاریمدی  10

 --- آموزش حرفه ای سمينار مدیریت مذاكرات  11

 50 آموزش حرفه ای دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی  12

 20 مهارتی MBA دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی  13

 --- آموزش حرفه ای سمينار مدیریت رفتار سازمانی  14

 1230 كارشناسی ارشد دوره آموزشی ی مدیریتتئوریها  15

 30 مهارتی MBA دوره آموزشی مبانی سازمان و مدیریت  16

 120 آموزش حرفه ای دوره آموزشی مسائل روز مدیریت  17

 120 مهارتی MBA دوره آموزشی مسائل روز مدیریت  18



 

 7شماره صفحه:  29/9/1395آخرین به روز رسانی: 

 كل ساعات زمينه برگزاری نحوه ارائه نام دوره ردیف

 300 كارشناسی ارشد دوره آموزشی دانش مسائل روز مدیریت  19

 60 آموزش حرفه ای وره آموزشید مدیریت  جلسات  20

 30 یكساله MBA دوره آموزشی كنترل و بودجه بندی  21

 170 دانشگاه پيام نور دوره آموزشی  تخصصی بازاریابیانگليسی زبان   22

 80 كارشناسی ارشد دوره آموزشی زبان انگليسی تخصصی مدیریت  23

 90 دانشگاه پيام نور دوره آموزشی مدیریت استراتژیك  24

 --- آموزش حرفه ای سمينار استراتژیك مدیریت  25

 90 دانشگاه پيام نور دوره آموزشی مدیریت تحول سازمانی  26

 90 دانشگاه پيام نور دوره آموزشی تئوریهای مدیریت پيشرفته  27

 50 آموزش حرفه ای دوره آموزشی مدیریت استرس  28

 120 یكساله MBA دوره آموزشی تئوری و طراحی ساختار سازمانی   29

 20 مهارتی MBA دوره آموزشی ری و طراحی ساختار سازمانیتئو  30

 --- آموزش حرفه ای سمينار طراحی ساختار سازمانی  31

 --- آموزش حرفه ای سمينار WTOو ایران پس از  WTOآشنایی با   32

 DBA  24 دوره آموزشی استراتژیها و مدیریت برند  33

 48 یكساله MBA دوره آموزشی تحليل رفتار مصرف كننده  34

 75 یكساله MBA دوره آموزشی بی مطالعات بازاریا  35

 48 یكساله MBA دوره آموزشی اصول و مدیریت برند  36

 24 نیالنآ DBA دوره آموزشی اصول و مدیریت تبليغات   37

 DBA 24 دوره آموزشی استراتژیهای بازاریابی  38

 450 آموزش سازمانی و برندینگ فروش ،دوره جامع و انحصاری آموزش بازاریابی   39

 ینامزاس و كيمداكآ ،یاهفرح سیردت تعاس 4300 رب غلاب اًعمج 

 

 



 

 8شماره صفحه:  29/9/1395آخرین به روز رسانی: 

 وابق تاليف و ترجمه:س

 توضعي نوع اثر ناشر نام اثر ردیف

 چاپ دوم تاليف گسترش ایده تئوریهای مدیریت  1

 اول چاپ تاليف البرز رسانه مدیریت رفتار سازمانی 2

 چاپ اول تاليف قلم داور زبان تخصصی بازاریابی 3

 چاپ اول وگردآوری تاليف البرز رسانه تئوریهای مدیریت پيشرفته 4

 اول چاپ تاليف البرز رسانه نگرشی به راهبردهای مدیریت 5

  22/5/1387با اخذ اعتبارنامه مربوطه در ثبت نرم افزار برنامه ریزی و هدایت هوشمند برهان 

  



 

 9شماره صفحه:  29/9/1395آخرین به روز رسانی: 

 عضویتهای حرفه ای:

  
 

 
 

 عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران 

 عضویت در انجمن بازاریابی آمریكا AMA (American Marketing Association) 

 گان، هنرمندان و روزنامه نگارانعضویت در صندوق حمایت از نویسند 

  عضو شورای سياستگذاری و كميته ارزشيابی سومين و چهارمين جشنواره صنعت ساختمان ایرانTop10 

 عضو انجمن پژوهشگران مدیریت و مدیران 

 عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران 


