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سوابق آموزشي
الف) دیپلم علوم و معارف اسالمي
ب) ليسانس مدیریت بازرگاني
ج) کارشناس ارشد علوم مدیریت از آکادمي اکو انرژي باکو (آذربایجان)
د) کارشناس ارشد مدیریت بازرگاني -بازاریابي ( دانشگاه آزاد اسالمي )
ه) دکتري مدیریت بازرگاني (دانشگاه عالمه طباطبایي)
ن) مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحدهاي دانشگاهي تهران شمال/تهران مرکز/امارات متحده عربي/رودهن
و) دوره مدیریت چشم انداز  20ساله
ز) دوره مدیریت مالي
ح) دوره مدیریت منابع انساني
ط) تسلط به زبان انگليسي
ي) آشنایي به زبان عربي

سوابق شغلي و مدیریتي
 )1موسس سلسله مباحث حكومت اسالمي و والیت فقيه براي فرزندان نخبه سپاه 1374-76
 )2موسس پایگاه بسيج مدرسه عالي شهيد مطهري و معاون فرهنگي پایگاه 1375 -1376
 )3کارشناس اداره ارتباطات مردمي مجمع تشخيص مصلحت نظام 1379
 )4رئيس اداره ارتباطات مردمي مجمع تشخيص مصلحت نظام 1379
 )5رئيس اداره پژوهش و افكار سنجي1380
 )6سرپرست اداره انتشارات1380
 )7مدیر کل ارتباطات دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام  1380تاکنون
 )8عضو هيات اجرایي نهضت ضد صهيونيستي 1381
 )9تبيين و تدوین طرح پيشنهادي پليس جوان جهت گزینش و تربيت نيروهاي نخبه و مدیران آینده ناجا
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)10

ریيس هيات مدیره شرکت عمران و توسعه شهر مسجد سليمان براي جابجایي متصل شهر مسجد

سليمان پيرو مصوبات هيات دولت هاي پنجم – ششم – هفتم – هشتم از سال 1382-1385
)11

همكاري با ستاد هماهنگي موسسات خيریه و عام المنفعه 1385-1381

)12

مدیر روابط عمومي همایش ملي سند چشم انداز  20ساله جمهوري اسالمي ایران 1385

)13

طراح طرح بيمه جامع مهرورزي در دولت نهم جهت بسط و توسعه خدمت سراسري بيمهاي به آحاد

مردم 1385- 86
)14

عضو کارگروه بانك و بيمه کميسيون اقتصاد کالن و اصل  44مجمع 1385

)15

مشاور مدیر عامل بيمه آسيا در امر تحول سازماني 1386

)16

مدیر روابط عمومي همایش ملي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي 1386

)17

قائم مقام معاون امور بين الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام1387

)18

مدیریت تنظيم و نشر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام1388

)19

نائب رئيس هيات مدیره شرکت ایران ترانسفو 1391

)20

معاون اطالع رساني و امور بين الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام 1393

سوابق پژوهشي
 )1تاليف جزوه "والیت فقيه موهبتي الهي" براي جوانان 1378

 )2تهيه و تدوین مقاالت متعدد در زمينه مدیریت
 )2-1مدیریت تغيير در یران 1385
 )2-2مهارتهاي رهبري در سازمان 1386
 )2-3گارگاههاي آموزشي سيستمهاي اطالعات مدیریت 1و2و1386 3
 )2-4سازمانهاي یادگيرنده 1387
 )2-5مدیریت منابع انساني و اصول اسالمي
 )2-6سنجش ميزان یادگيري سازمان
 )2-7کاربرد فرآیند تحليل سلسله مراتب در تصميمات سياسي

 )3تهيه و تدوین چندین مقاله در زمينه صنعت بيمه
 )3-1تاریخچه صنعت بيمه در ایران 1385
 )3-2اخالق حرفه اي در صنعت بيمه 1386
 )3-3لزوم تحول در صنعت بيمه 1387
 )3-4بازاریابي بيمه در ایران 1387
 )4سرپرستي تهيه و تدوین ویژه نامه هاي تحقيقاتي داخلي مجمع تشخيص مصلحت در حوزه اقتصادي ،سياسي،
امنيتي ،اجتماعي ،مذهبي ،فرهنگي (  217مورد) 1380تا کنون

 )5مقاله تاثير نوآوري بر رشد اقتصادي(مطالعه موردي کشورهاي منتخب اسالمي) در مجله علمي –
پژوهشي فصلنامه تحقيقات مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد واحد رودهن سال 90
 )6مقاله کاربرد فرایند تحليل سلسله مراتبي در تصميمات سياسي در مرحله نوبت چاپ در فصلنامه علمي-پژوهشي
راهبرد مرکز تحقيقات استراتژیك مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 90
 )7تاليف کتاب مدیریت رفتار سازماني
 )8مقاله بررسي و تعيين کارکردهاي بهره ور منابع انساني بر اساس مدل معماري منابع انساني چاپ شده در
فصلنامه علمي-پژوهشي مدیریت بهره وري دانشگاه آزاد تبریز
 )9مقاله تسهيل یادگيري دوجانبه با استفاده از مزیت شبكهها در مدل معماري منابع انساني در مرحله نوبت چاپ
در فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش در نظام هاي آموزشي
 )10مقاله بررسي تاثير سرمایه اجتماعي بر نوآوري سازماني با متغير ميانجي یادگيري سازماني)مطالعه موردي :
شرکت پویان صنعت نهاد(چاپ شده در فصلنامه علمي -تخصصي مطالعات مدیریت و کار آفریني

سوابق ورزشي
 )1عضو اردوي انتخابي تيم ملي جوانان 1381
 )2عضو تيم ملي دانشجویان 1382
 )3عضو تيم منتخب دانشجویان1382
 )4کاپيتان اميد هاي استقالل 1381-83
 )5عضو باشگاه فجر سپاه 1378-81
 )6کاپيتان استقالل در جام اتحادیه 1383
 )7عضو باشگاه استقالل در ليگ برتر 83-82

سوابق فرهنگي و هنري
 )1موسس و رئيس هيات مدیره بنياد خيریه بقيه ا...
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 )2صاحب امتياز موسسه تابناک ملت ما
 )3تهيه کنندگي مشترک فيلم مذهبي شكوه تنهایي  90دقيقه سال  1383به کارگرداني سيد احمد
پایداري
 )4تهيه کنندگي مشترک فيلم نيمه روشن  93دقيقه سال  1387به کارگرداني سيد احمد پایداري
 )5تهيه کنندگي مشترک فيلم پس از مه  90دقيقه سال  1389به کارگرداني سيد احمد پایداري
 )6تهيه کنندگي مستقل فيلم مذهبي بچه هاي کوچه امام حسين(ع) 80دقيقه سال  1391به کارگرداني
خداداد جاللي
 )7تهيه کنندگي پروژه سينمایي بچه اي با جوراب قرمز 86دقيقه سال  1393به کارگرداني خداداد
جاللي

 )8مشاور عالي و مدیر اجرایي موسسه هزاره هنر هفتم از سال  1388تاکنون

