(بنام دانای بسرگ هستی بخش)
ایٌجاًة اظفٌذیار اختیاری فرزًذ تْوي هتَلذ  -5431یسد هتاّل ٍ در حال حاضر ظاکي تْراى،
قثل از اًقالب تذلیل ظي کن در ّیچگًَِ فعالیت ظیاظی ،اجتواعی ٍ فرٌّگی حضَر ًذاشتِ ٍلی
پط از اًقالب دارای ظَاتق اجرایی تِ شرح زیر هیثاشن.
سوابق آموزشی
تذريس :هذیریت داًش – فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات ( - )I.C.T.کارآفریٌی – ایجاد کعة
ٍ کار کَچک -خالقیت ٍ ًَآٍری  -هذیریت تَلیذ  -هذیریت پرٍشُ -هذیریت في آفریٌی –
کٌترل  -تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ٍ درٍض تخصصی
ارائه :کٌفراًعْا ،ظویٌارّاّ ،وایشْا ٍ کارگاّْای تخصصصی ٍ آهَزشی
هذايت :پایاى ًاهِ ّای کارشٌاظی ،کارشٌاظی ارشذ ٍ دکتری
سوابق اجرائی
تاکٌَىً 5431 -وایٌذُ ایراًیاى زرتشتی – هجلط شَرای اظالهی
تاکٌَى 5431 -رئیط کویتِ پصٍّش ٍ فٌاٍری – هجلط شَرای اظالهی
تاکٌَى 5431 -عضَ ّیات اهٌای فٌاٍری کشَر – ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
تاکٌَى 5431 -عضَ کویعیَى دائوی فٌاٍری کشَر – ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
تاکٌَى 5431 -عضَ شَرای ترًاهِ ریسی آهَزشی – ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
تاکٌَى 5431 -عضَ تٌیاد هلی ًخثگاى – ریاظت جوَْری
تاکٌَى 5411 -عضَ ّیات علوی  -داًشگاُ یسد
تاکٌَى 5434 -عضَ شَرای پارک – پارک علن ٍ فٌاٍری یسد
تاکٌَى 5434 -عضَ اًجوي ًاًَ فٌاٍری ایراى – اًجوي ًاًَ فٌاٍری ایراى
تاکٌَى 5434 -عضَ اًجوي هخترعیي ایراى – اًجوي هخترعیي ایراى
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 5431فرّیختِ ترجعتِ کشَر – ٍزارت فرٌّگ ٍ ارشاد اظالهی
 5431پصٍّشگر ًوًَِ داًشگاُ – داًشگاُ یسد
 5431هذیر ترجعتِ ٍ حاهی صٌعت  – ITاظتاى یسد
 5431اظتاد ًوًَِ داًشگاُ – داًشگاُ یسد
 5433اظتاد ًوًَِ داًشگاُ – داًشگاُ یسد
 5434اظتاد ًوًَِ داًشگاُ – داًشگاُ یسد
 5431عضَ ّیات هَظط اًجوي ًخثگاى یسد  -پارک علن ٍ فٌاٍری یسد
 5431دتیر ظَهیي ّوایش هذیراى پارکْا ٍ هراکس رشذ کشَر  -پارک علن ٍ فٌاٍری
یسد
 5434 - 5431عضَ شَرای اجرائی فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات اظتاى – اظتاًذاری یسد
 5431 - 5431هذیر گرٍُ  -پارک علن ٍ فٌاٍری یسد
 5435 - 5431هعاٍى فٌاٍری  -پارک علن ٍ فٌاٍری یسد
 5431 - 5431دتیر ٍ هَظط جشَارُ هلی ایذُ ّای ترتر ٍ ًوایشگاُ هلی اتتكارات ٍ اختراعات
کشَر
 5433 - 5431عضَ ّیات اجرائی طرح تكفا -ظازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی کشَر
 5434 - 5431ظرپرظت هرکس فٌاٍری اقثال  -پارک علن ٍ فٌاٍری یسد
 5431 - 5431عضَ کویتِ اجرایی تذٍیي ترًاهِ اظتراتصی تحقیقات داًشگاُ یسد  -داًشگاُ یسد
 5434 - 5433رئیط هرکس کارآفریٌی ٍ اظتعذادّای درخشاى  -داًشگاُ یسد
 5435 - 5434ظرپرظت تحصیالت تكویلی داًشكذُ  -داًشگاُ یسد
 5431 -5434هذیر کل اهَر پصٍّشی  -داًشگاُ یسد
 5431 -5434راتط داًشگاُ یسد در اتحادیِ داًشگاّْای جٌَب کشَر  -داًشگاُ یسد
ً 5435 -5434وایٌذُ ٍیصُ داًشگاُ یسد در ترًاهِ تكفا  -داًشگاُ یسد
 5413 -5431هذرض – داًشگاُ صٌعتی اهیرکثیر
 5411 -5435عضَ ّیات اهٌای جاهعة فارغ التحصیالى  -داًشگاُ صٌعتی اهیرکثیر
 5414 –5411هعاٍى داًشكذُ  -داًشگاُ یسد
 5413 -5411هذیر عاهل ،هذیر پرٍشُ ٍ هذیر کارخاًجات صٌعتی
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 5414 -5411عضَ ٍ دتیر کاًَى داًشجَیاى زرتشتی – کاًَى داًشجَیاى زرتشتی
سوابق پژوهشی
مقاالت 34 :هقالِ چاج شذُ در هجالت ٍ کٌفراًعْای علوی هعتثر هلی ٍ تیي الوللی
ثبت اختراع 1 :ثثت اختراع در داخل ٍ خارج کشَر
طرح پژوهشی 3 :طرح پصٍّشی خاتوِ یافتِ در راتطِ تا هعائل ٍ هشكالت علوی ٍ اجرایی
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