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 سوابق تحصیلی   

  دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه مازندران 

 پایانامه دوره دکتری با عنوان "ارائه چارچوبی برای پایداری شرکتی صنعت حمل و نقل در بستر اقتصاد تسهیمی"     

 التحصیل دوره روزانه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران فارغ 

 ای/چندبخشی سیستم استنتاج فازی چندمرحله گیری پایداری زنجیره تامین خدمات با استفاده ازعنوان "اندازه پایانامه کارشناسی ارشد با            

 )موردمطالعه: بانکپارسیان(             

 التحصیل دوره کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران فارغ 

 
 

 سوابق تدریس و فعالیت های اجرایی در دانشگاه   

 تاکنون 95دادی دروس رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد در دانشگاه مازندران از سال مدرس قرار 
  97مدرس دوره های مدیریت کسب و کارهای نوپا در پارک علم وفناوری استان مازندران از سال 
  تاکنون 97مدرس دوره های مدیریت کسب و کارهای نوپا در اتاق اصناف شهرستان بابلسر از سال 
  مدرس( دوره های مدیریت کسب و کارهای نوپا در مرکزکارآفرینی بین المللی دانشگاه شمالIEC از سال )تاکنون 97 
  (96دانشگاه مازندران ) –عضو تیم اجرایی و کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ایران 
 (۹۶انشگاه مازندران )د -عضو هیئت داوران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ایران 
  مدرس کارگاه های آموزشی استفاده از نرم افزار هایSPSS ،Lingo ،DS ،Expert Choice  در دانشگاه

 مازندران و تهران
 عضو هسته علمی مدیریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران به مدت دو سال 

 

 زبان  

 انگلیسی

      آشنایی سطح عالی با زبان انگلیسی 

 

 



    

 سوابق و فعالیت های اجرایی

  پروژه( مشاور و مدیر توسعه کسب و کار شرکت بهبود سامانه هوشمندsems) 
  97عضو کمیسیون کسب و کارهای نوپای نظام صنفی رایانه ای استان مازندران از سال 
  دانشگاه جامع علمی کاربردی(عضو کمیته فنی اجرایی مرکز نوآوری نوور( 
  مستقر در پارک علم و فناوری مازندران( 24مدیر سابق توسعه کسب و کار استارتاپ حمل( 
 )هم بنیانگذار استارتاپ  آن واش )مستقر در پارک علم و فناوری مازندران 
 شکی بابل(طب )مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پز هوشمند سامانه هم بنیانگذار استارتاپ  بهبود 
 )مشاور تیم استارتاپ پروبن )مستقر در مرکز کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال 
 )مشاور تیم استارتاپ دلیمو )سفارش آنالین میوه 
  رویداد استارت آپ ویکند به عنوان منتور، تسهیلگر و داور  ۱۵حضور در بیش از 
  تاکنون 97شمال آمل از سال مشاور مدیر عامل مرکز کارآفرینی بین المللی دانشگاه 
  (97دبیر اجرایی اولین کمپ یک هفته ای کارآفرینی مرکز کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال )مهر 
  97مشاور مدیرعامل شرکت تولیدی پنجره شهر از سال 
  (96مشاور شرکت صنایع مرغداری الوند )سال 
 (94یت رقابتی بانک سرمایه)زمستانعضو تیم پروژه تدوین برنامه استراتژیک، بازاریابی و مز 
  (94عضو تیم پروژه تحقیقات بازار)پویش محیطی( بانک آینده )پاییز 
 (94)تابستان کارآفرین بانک استراتژیک برنامه سند تدوین پروژه تیم عضو 
  ( 93سابقه کار در مرکز نوآوری های کسب و کار بانک پارسیان )سال 

 یه گذاری خطر پذیر برای بانک پارسیان مسئول پروژه نگارش طرح توجیهی سرما -
 وکار بانکداری شرکتی در صنعت نفت)پتروبانک(عضو تیم مدل کسب -
 بندی مشتریان بالقوه و بالفعل شرکتی بانک پارسیانمسئول پروژه طبقه -
 یابی سازمانی بانک پارسیانعضو تیم عارضه -

 (93گذاری البرز)سال رمایهگیری پایداری زنجیره تامین در شرکت سعضو تیم پروژه اندازه 
 (93عنوان همکار پروژه)سال انجام پروژه تحقیقات بازار در شرکت سنا چوب به 
  ( 91تا  88مشاور مدیرعامل شرکت بهین کیفیت شمال)سال 
 (88ای مازندران)سال سابقه فعالیت در شرکت کارگزاری آگاه در بورس منطقه 

 

 های آموزشی تدریس شدهدوره   

 (۹۸کارگاه مدل کسب و کار های پلت فرمی در نمایشگاه الکامپ مازندران ) برگزاری 
  تا کنون( ۹۵کارگاه مدل کسب و کارهای استارت آپی در پارک علم و فناوری مازندران ) ۱۰برگزاری بیش از 
 برگزاری کارگاه مدل کسب و کارهای استارت آپی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ساری 
 برگزاری کارگا( ه مدل کسب و کارهای استارت آپی در مرکز کار آفرینی بین المللی دانشگاه شمالIEC) 
  رویداد استارت آپ ویکند  10برگزاری کارگاه بوم مدل کسب و کار در بیش از 
  رویداد استارت آپ ویکند 10برگزاری کارگاه مدل کسب و کار های پلت فرمی در بیش از 
  های پلت فرمی در رویداد ملی کارآفرینی توسکا و رویداد های کارآفرینی دیگربرگزاری کارگاه مدل کسب و کار 
 برگزاری کارگاه نرم افزار اکسل )مقدماتی تا پیشرفته( در دانشگاه مازندارن 
 برگزاری کارگاه نرم افزار ورد )مقدماتی تا پیشرفته( در دانشگاه مازندارن 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 پژوهشی سوابق
 

  داور ژورنال های بین المللی“International Journal of Information Technology & Decision Making “  و

"International Journal of Production Research" 

 Fuzzy logic-based FMEA robust design: a quantitative approach for robustness against groupthink in 
group/team decision-making, International Journal of Production Research, 2018  

 نشریه -پارسیان(  بانک مطالعه: بخشی )مورد چند/ ایمرحله چند فازی استنتاج سیستم از استفاده با خدمات تامین زنجیره پایداری گیریاندازه 
 1394-)چاپ شده( -تهران )علمی پژوهشی(  دانشگاه مدیریت دانشکده صنعتی مدیریت

  )دانشگاه علوم و فنون هوایی  -فصلنامه مطالعات منابع انسانی  -تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی )مورد مطالعه: دانشگاه مازندران
 1394 -تهران  -شهید ستاری )چاپ شده( 

 دومین کنفرانس بین المللی  -بندی مواد غذایی استان فارس )سخنرانی( ههای کوچک و متوسط بستارزیابی عوامل شخصی موثر بر کارآفرینی در شرکت
  94اسفند  22 -شیراز  -مدیریت، حسابداری و اقتصاد 

 اولین کنفرانس بین  -ای/چندبخشی در زنجیره تامین خدمات پرداخت بانکی )سخنرانی( استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحلهبا  ارزیابی ریسک
 95اردیبهشت  26و  25 -تهران  -دیریت صنعتی ایران اللملی م

 نخستین کنفرانس  -وکار در صنعت بانکداری ایران )سخنرانی( های هوش کسبکارگیری رویکرد کیفی برای بررسی عوامل حیاتی موفقیت سیستمبه
 95اردیبهشت  30 -تهران  -دانشگاه شهید بهشتی  -هوش تجاری و سازمانی  -های نوین مدیریت پارادایم المللیبین

  شناسایی و اولویت بندی اتالف ها در پروژه های ساخت و ساز با رویکرد ترکیبی ناب و FMEA )دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی  -)پوستر– 
 1396فروردین  31و  30 -بابلسر  –دانشگاه مازندران 

 وکار در صنعت بانکداری ایران با استفاده از تکنیک ش کسبهای هوسازی سیستمبندی موانع پیادهشناسایی و اولویتFAHP  )دومین  -)سخنرانی
 1396فروردین  31و  30 -بابلسر  –دانشگاه مازندران  –کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی 

 


