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سوابق تحصیلی:
 دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران ،سال  ۱۳۹۴تا کنون )در حال اتمام(
 کسب رتبه »شاگرد اولی« در مقطع دکتری تا کنون با معدل ۱۹/۱۴ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،سال ۱۳۸۶
 كسب رتبه »شاگرد اولی« و »دانشجوی ممتاز« در مقطع کارشناسي ارشد با معدل ۱۷/۶۰ کسب سهمیه »استعداد درخشان« برای ورود به مقطع دکتری کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،سال ۱۳۸۴
 كسب رتبه »شاگرد اولی« و »دانشجوی ممتاز« در مقطع کارشناسي با معدل ۱۷/۴۶ -كسب سهمیه »استعداد درخشان« برای ورود به مقطع ارشد

سوابق اجرایی:
 مدیر دفتر مهندسی سیستمها و مشاور مدیر عامل در شرکت آذرسیماب:
 تحلیل و طراحی واحد روابط عمومی و تبلیغات تحلیل و طراحی سیستم مدیریت کیفیت تحلیل و طراحی سیستم مدیریت پروژه اسقرار راهکار نرمافزاری EPM -تحلیل و طراحی سیستم مدیریت HSE
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 تحلیل و طراحی سیستم مدیریت اطﻼعات )واحد (IT -اخذ گواهینامههای  ISO 14001 ،IMSو OHSAS 18001

 مؤسس و سرپرست تيمها و معمار پروژههاي ملي در زمينه ايجاد سامانههاي مديريت فرآيندهاي ملي با
اولويت فرآيندهاي اقتصادي مشتمل بر همکاری در معماری و طراحي سامانههاي:
 جامع تجارت ،جامع انبارها ،جامع حمل و نقل ،جامع ارزي ،جامع بيمههاي بازرگاني براي وزارتخانههايصنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهرسازي ،بانك مركزي و بيمه مركزي
 رهگيري و رديابي كاﻻهاي خاص )كاﻻهاي سﻼمتمحور ،كاﻻهاي كشاورزي با اولويت كاﻻهاي دامي ،كاﻻهايدخاني ،موبايل و تجهيزات سيمكارتخور ،طﻼ با اولويت سكه ،لوازم خانگي سنگين( براي وزارتخانههاي
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،جهاد كشاورزي ،ارتباطات و فناوري اطﻼعات ،صنعت ،معدن و تجارت،
بانك مركزي و مركز ملي دخانيات
 جريمه هوشمند تخلفات حمل بار جادهاي براي سازمان راهداري و حملونقل جادهای پیشگیری و شناسایی سیستمی مفاسد اقتصادی )مطالبات معوق بانكي ،قاچاق کاﻻ و ارز ،زمينخواري و فرارمالیاتی(
 مدير عامل شرکت فراهمآوری خدمات راهبردی )فاخر( ،اجرای سامانه تبليغات ،اطﻼعرسانی و جستجو از طريق
بلوتوث )بلوما( در بيست و يکمين نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران
 مدير پروژه در شرکت پوینده پیک الکترونیک ،پروژه  BPMSدر شرکت برق منطقهای تهران
 مدير پروژه در شرکت توسعه تفکر روشآفرین )تترا( ،پروژه »مديريت يکپارچه زيرسيستمهای ارزيابی فنی
نوين )ميزان( بنياد مستضعفان«
 عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسﻼمی واحد دامغان ،دانشکده فنی و مهندسی دارالفنون
 تحلیلگر و طراح فرآیند در موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تحلیل و طراحی فرآیندهای کمیته
آمار بخشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 کارشناس تحلیل و طراحی سیستم در شرکت پوینده پیک الکترونیک ،پروژه  BPMSدر شرکت مپنا بويلر
 کارشناس تحليل نرمافزار در شرکت مشاوره مهندسی دی ،سيستم مديريت جريان کار در سازمان هواپيمايي
کشوري
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 پروژه،( کارشناس تحلیل و طراحی سیستم و تحليلگر استراتژيک در شرکت توسعه تفکر روشآفرین )تترا
«»عارضهيابی و حل مسأله مديريت هلدينگ صنعت قند بنياد مستضعفان
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