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 -1درجات علمي به ترتيب از آخرين درجه تحصيلي

سال اخذ

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي با ذکر گرايش

دانشگاه

کشور

کارشناسی ارشد

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

دانشگاه عالمه طباطبائی

ایران

1393

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

ایران

1390

دیپلم

ریاضی فیزیک

دبیرستان شهید مدرس(شاهد)

ایران

1385

مدرك

 -2سوابق شغلي به ترتيب از آخرين شغل

سمت

مدت

نام مؤسسه

شهر

کشور

تهران

ایران

تهران

ایران

از تاريخ

تا تاريخ

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی غرب استان
تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه گذاری
هسته های نوآورانه

1398/7/1

تاکنون

جهاددانشگاهی
عالمه طباطبائی

مدیرشعبه تجاری سازی فناوری و اشتغال
شعبه عالمه طباطبائی

1396/10/1

تاکنون

جهاد دانشگاهی
عالمه طباطبائی

1

کارشناس کارآفرینی و اشتغال

1396/1/1

1396/10/1

ستفا جهاد
دانشگاهی عالمه
طباطبائی

تهران

ایران

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

1394/7/1

1395/12/29

معاونت فرهنگی
جهاد دانشگاهی
عالمه طباطبائی

تهران

ایران

کارشناس پژوهش

1394/4/1

1394/6/31

معاونت پژوهشی
جهاد دانشگاهی
عالمه طباطبائی

تهران

ایران

 -3سوابق علمي و پژوهشي
الف) تأليف و ترجمه کتاب  /پايان نامه
رديف
1

2

عنوان

ناشر

عوامل موثر بر اطالع آفريني از
طريق پايگاه های اطالعاتي

پايان نامه کارشناسي ارشد

تدريس کتاب کارگاه کارآفريني و
توليد

3

تدريس کتاب کارگاه کارآفريني و
توليد
تدريس مفاهيم نوآوری و کارآفريني

4

سال

توضيحات

1393

کسب رتبه  Aو دانش
آموخته برتر(رتبه )2
کارشناسی ارشد کارآفرینی با
معدل 18/06

1395

آموزگاران پایه یازدهم و
دوازدهم سراسر کشور

دبيرستان پسرانه فرهنگ

-1396
97

دانش آموزان پایه یازدهم

شهرداری تهران-مناطق 18-13

1398

عموم شهروندان

وزارت آموزش و پرورش(رايادرس)

ب) مقاالت
رتبه نشريه
رديف

عنوان مقاله

1

"اطالع آفريني؛ راهکارهای ايجاد کسب
و کارهای اطالعاتي در ناجا"

نشريه

سال

شماره

توسعه
مهندسي بازار

1393

-

2

(علمی –پژوهشی
و )...
تخصصي-
ترويجي

پ)گواهينامه ها
رديف

عنوان کارگاه

برگزارکننده

از تاريخ

تا تاريخ

مدت دوره

1

کاربری پیشرفته کامپیوتر
.I.C.D.L

جهاد دانشگاهی تهران

1389

1390

 60ساعت

2

نرم افزار تحلیل داده های
پرسشنامه ای ()SPSS

جهاد دانشگاهی امیرکبیر

1392/5/1

1392/7/1

 30ساعت

3

زبان انگلیسی تا سطح
متوسط()Pre Toefl

دانشگاه تهران

1390

1392

 2سال

4

نرم افزار انجام تحقیق کیفی
Maxqda11

پژوهشگاه علوم انسانی
جهاددانشگاهی

1394/06/11

1394/06/11

 10ساعت

ت)طرح های پژوهشي
ردبف

عنوان طرح
بررسي زمينههای
مطالعاتي و پژوهشي
مسائل اجتماعي در
ايران
بررسي رضايت
شهروندان از عملکرد
شهرداری مناطق
22گانه شهر تهران
شناخت فرصت های
شغلي و کارآفريني در
رشته های علوم
انساني

4

راه اندازی مرکز
نوآوری و شکوفايي
غرب استان تهران

مديرپروژه

5

مدرسه اشتغال و نرم
افزار نيازهای شغلي
علوم انساني

مدير پروژه

دانشگاه عالمه
طباطبائي

درحال انجام

طرح ملي توسعه
مشاغل خانگي

مدير پروژه

معاونت زنان و خانواده
رياست جمهوری
،وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعي

درحال انجام

1

2

3

6

سمت در طرح
همکار

همکار بخش تحليل

مجری

3

کارفرما

سال خاتمه

دفتر مرکزی
جهاددانشگاهي

1394

معاونت اجتماعي
فرهنگي شهرداری
تهران

1394

سازمان تجاری سازی
فناوری و اشتغال دانش
آموختگان جهاد
دانشگاهي(ستفا)
سازمان تجاری سازی
فناوری و اشتغال دانش
آموختگان جهاد
دانشگاهي(ستفا)

1396

1398

ث) عالئق و توانمندی ها
ردیف

عنوان

توضیحات

1

تفکر همگرا -واگرا و انتقادی
کارتیمی-هدفگذاری -برنامه ریزی
سازماندهی و مدیریت اجرایی

انجام پروژه های گوناگون درطول دوره فعالیت در جهاد دانشگاهی عالمه طباطبائی

2
کارآفرینی

انجام پروژه در زمینه های:
 .1طراحی و تدوین کسب و کار()BP
 .2استقرار کسب و کار
 .3تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار
 .4توسعه محصول جدید()NPD

3

کارآفرینی با اطالعات و در اطالع رسانی

نگارش مقاله و پایان نامه

4

کسب و کار جدید

فعالیت در حوزه استارت آپ ها(رویداد چکاوک)
نوآوری اجتماعی()social innovation

5

مسلط به فنون پژوهش کیفی مفهوم سازی
مبتنی بر داده ها

روش کیفی GT

6

زبان انگلیسی

مکالمه در حوزه کسب و کار

7

نوآوری اجتماعی

تسهیلگری و توسعه کسب و کار و طراحی و تامین زنجیره ارزش

ج) سوابق اجرايي


پايه گذار و عضو انجمن علمي کارآفريني دانشگاه عالمه طباطبائي از ابتدا تاکنون()1394



برگزاری کارگاه های ساخت مسير شغلي و بورس و سرمايه گذاری در سومين دوره جشنواره فرصت های شغلي
روشنا-دانشگاه عالمه طباطبائي 94-95



مسئول اجرايي غرفه های دانشجويي جشن ورودی های سال های  95و  96دانشگاه عالمه طباطبائي



دبير اجرايي پنجمين،ششمين و هشتمين دوره مناظرات دانشجويي ايران نشان خواجه نصيرالدين طوسي -دانشگاه
عالمه طباطبائي( 97تا )95



دبير اجرايي مرحله منطقه ای شمال کشور ششمين دوره مناظرات دانشجويي ايران نشان خواجه نصيرالدين طوسي-
دانشگاه عالمه طباطبائي ()96



مدير هماهنگي مرحله کشوری ششمين و هفتمين دوره مناظرات دانشجويي ايران نشان خواجه نصيرالدين طوسي-
دانشگاه عالمه طباطبائي و دانشگاه علم و فرهنگ()96-97



دبير اجرايي نشست تخصصي نوآوری اجتماعي و خاستگاه آن در دانشگاه عالمه طباطبائي( خرداد)97



دبير اجرايي مسابقات مناظره تخصصي  27مين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن کريم(ارديبهشت )98
4



مدير امور اجرايي و جذب منابع رويداد تخصصي پوشاك با محوريت نوآوری در بازاريابي آنالين(الگو) -دانشگاه عالمه
طباطبائي( -بهمن )98

عالقه مند به تدريس در حوزه های:
 مفهوم و سير تکاملي نظريه های کارآفريني
 تدوين طرح کسب و کار
 خلق مدل کسب و کار و توسعه محصول
 استقرار کسب و کار
 کارآفريني برای دانشجويان علوم انساني(اطالفريني)
o

شايان ذکر است برای هرکدام از موارد فوق کارپژوهشي يا ارائه در دوره کارشناسي ارشد داشته ام.

5

