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 : تخصصیدانش آکادمیک و 

                                                                                      ورودی                                  رشته تحصیلی                                                      مکان آموزش 

  1354-59                   فقه اسالمیمبانی کارشناسی حقوق و                         دانشگاه فردوسی مشهد ✓

       1371-72 انسانی و تشکیالت سازمانیمدیریت نیروی  دوره عالی                       سازمان مدیریت صنعتی ✓

 1374                                     جوشکاری 2مهارت درجه              سازمان آموزش فنی و حرفه ای ✓

 1374                                     درود گری 2مهارت درجه             سازمان آموزش فنی و حرفه ای  ✓

 1388                                       بازار سازی و توسعه برند      شرکت سرمایه گذاری ایلیا              ✓

   1394                          قانون کار                                   وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی       ✓

 1395           عالی مدیریت کسب و کاردوره               سامان آکادمی ✓

 : های کارآفرینی NGOمشارکت در 

  نجمن مدیران صنایع استان سمنانهیات موسس ابرگزاری و حضور در سمینارها و دوره های آموزشی فراوان به سبب عضو بودن در  ❖

 استان .مسئول آموزش و  خانه کارگر تشکیالت استان سمنانشورای آموزش عضو  ❖

 )شش سال ( 70و  60در دهه  مشاوران افتخاری سازمان صنایع استان سمنانعضو گروه  ❖

  70و 60عضو هیئت های تشخیص و حل اختالف سازمان کار و تامین اجتماعی سمنان در دهه   ❖

 ( 1378 – 1380) شورای عالی اشتغال کشورعضو اولین دوره  ❖

 (1393 – 1395)عضو هیئت حل اختالف اداره کار شهرستان پیشوا ❖

 (1395) عضو باشگاه نوابغ مدیریت ایران ❖

 (1395انتخاب به عنوان مدیر شایسته ملی )  ❖



 

 پیوسته : رزومه بیش از پنجاه سال کار و تالش

سال  ردیف

 شروع

      دوره            زمینه فعالیت نام محل کار

 همکاری

 مسئولیت و سمت کاری شهرستان محل کار

 مشاور هیات مدیره و مدیر کارخانه مهدیشهر ـ استان سمنان ادامه دارد تولید فرآورده های لبنی متولیان ) سیـــبری (واحد تولیدی  1396 1

 مشاور هیات مدیره مشهد -تهران  یک سال صنایع غذایی کشاورزی و تولیدی زعفران ادمان-ش  1395 2

 مشاور هیات مدیره مهدیشهر -سمنان  –تهران  ادامه دارد تولید تجهیزات روشنایی صنایع روشنایی مون گارشو 1395 3

 مشاور هیئت مدیره تهران ماه 10 هدایای نفیس تبلیغاتی گروه تولیدی کیمیا طرح 1394 4

 مشاوره توسعه بازار تهران ماه     4 تولید توربین بخار نصب نیروی ایران –ش  1394 5

 مشاورهیئت مدیره مدیر کارخانه و شهرک صنعتی پیشوا سال     1 شوفاژ دیواریتولید پکیج  گرماآوران پارسه –ش  1393 6

 مل در کارخانه و توسعه بازارمشاور مدیر عا مهدیشهر سمنان ،تهران  سال     1 روشنایی اداری و تجاری صنایع روشنایی مون گارشو 1392 7

 مشاور مدیر عامل کارخانه ومدیر  جزیره کیش سال     1 تولید خودرو کیش خودرو 1391 8

 مدیر کارخانه و مشاور تبلیغات دفتر کیش تهران و کیش سال     1 مشاور و مجری تبلیغات کانون ایران نوین 1390 9

 بازارقائم مقام مدیر عامل در توسعه برند و  شهرستان 35تهران و  سال    1 روشنایی اداری و تجاری صنایع روشنایی پارس سنگسر 1388 10

 مدیر گروه ممیزی آالیندگی الکتریکی مجتمع صنعتی کشور 50 سال  5/1 پاالیش برق شرکت دانش بنیان پرسا 1386 11

 هتل و تاسیسات گردشگری 160 مکان یابی احداث شهرستان 65تهران و  سال  5/1 مشاوره و ساخت مهندسین مشاور طرح و آفرینش 1384 12

 توسعه خط تولید –)مدیر کارخانه (تغییر خط تولید  شاهرود سال     1 ص چوب و فلز نیکوفرد و پاییزان –ش  1383 13

 پشتیبانی -اداری  تهران سال     2 مشاوره و ساخت مهندسین مشاور طرح و آفرینش 1380 14

 کیش ، هتل هما تهران و... پروژه های هتل داریوش کیش -تهران  –مشهد  سال     5 معماری داخلی صنایع چوب و فلز پانه ساز رکتش 1375 15

 قائم مقام مدیر عامل و مدیر پروژه بیمارستان درگز درگز -مشهد  ماه      6 ساختمانی ساختمانی رضاکار رکتش 1373 16

 مدیر عاملقائم مقام  -مدیر کارخانه  مشهد سال  5/1 ماشین سازی ماشین سازی پیله وران رکتش 1373 17

 عضو هیئت مدیره -مدیر کارخانه  مهدیشهر سمنان سال   10 تولید لوازم خانگی صنعتی روستا رکتش 1363 18

 تدریس بجنورد -مشهد  سال    8 تدریس در هنرستان و ... آموزش و پرورش خراسان 1355 19

 سرپرست شیفت –سرپرست تولید  مشهد سال  5/2 تولید قطعات اتومبیل ایران خودرو مشهد 1353 20

 سرپرست شیفت –سرپرست تولید  –کارگر جوشکار  تهران سال    9 تولید خودرو ایران خودرو 1344 21

 

 



 

 

 توانمندی های مشاوره ای و اجرایی:

 مشاور هیات مدیره در ساختار سازی •

 عضویت در هیات مدیره و پذیرفتن پیگیری کلیه وظایف هیات مدیره •

 قایم مفام مدیر عامل در پیگیری امور سازمان ها و ارگان ها و همچنین امور اجرایی،مشاور و  •

 ، مدیریت مجتمع های کشاورزی و دامپروری مدیریت پروژه مدیریت کارخانه ، •

 مدیریت منابع انسانی و اداری ، •

 مدیریت آموزشی •

 سفرهای استانی برای توسعه برند و بازار و یا پیگیری کار پروژه ها، •

 

 پذیرش مسؤلیت های پر چالش:

 ماموریت های طوالنی به نقاط مختلف کشور و اقامت در شهرستان ها براساس نیاز شرکت، •

 اقامت درمحل و مدیریت مجتمع های کشاورزی و دامپروری. •

 حتی به صورت دایم و پیوسته ، و پروژه ها مدیریت شیفت شب کارخانجات •

 صر و یا عصر و شب ،مدیریت هم زمان دو شیفت پیوسته صبح و ع •

 ( یا دو ماه پیوسته ، پنجاه روزبرای کنترل پیوسته سه شیفت ) هرماه بیست و پنج روز پروژه یا اقامت در کارخانه •

 


