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 تحصیلی و آموزشیسوابق 

 موسسه عالي آموزش پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزیمحل تحصیل :   

 کارشناسي ارشد مدیریت دولتيرشتة تحصیلي :   

 2463لغایت  2462از سال تحصیل :    

 فارغ التحصیل: کارشناسي رشته مهندسي شیمي، گرایش صنایع پاالیش از دانشگاه صنعتي شریف 

)مدیریت پروژه و مدیریت بازاریابي نمایشگاهي و مدیریت نمایشگاهي ، از دانشگاه  EMDگواهینامه دوره بین المللي  1دارای 

روانزبورگ آلمان مورد تایید اتحادیه نمایشگاههای بین المللي ( دارای گواهینامه تربیت مدرسین و مربیان کارآفریني از دانشگاه 

 ع علمي و کاربردیتهران و مدرس دانشگاه جام
 

 سوابق شغلی

 دوره زمانی عنوان مسئولیت و پست سازمانی ردیف
 1731الی  1731 کارشناس ارشد سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی 1

 1731الی  1731 شرکت حمل و نقل بین المللی بستانمعاون بازرگانی داخلی  2

 1731 الی 1731 مدیر فنی مرکز توسعه صادرات ایران 7

 1712الی  1731 نمایشگاه بین المللی یی رامدیر طراحی و غرفه آ 1

 1711الی  1712 نمایشگاه بین المللیمدیر ساختمان و تاسیسات  1

 1711 نمایشگاه بین المللی مالی معاون اداری و 1

 1711 نمایشگاه بین المللی معاون امور نمایشگاهی 3

 1732تا  1731از سال  رئیس ستاد نمایشگاههای پرند  مشاور مدیر عامل و 1

 تا کنون  1732از سال  نمایشگاه بین المللی مهندسی معاون فنی و 3

مدیران شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ایران و سوابق فرم رزومه  



 

 تحقیقاتی پژوهشی و سوابق

 دوره زمانی عنوان  ردیف 

 1711 مقاله غرفه آرایی و طراحی غرفه ) مجله نما  ( 1

 1711 جهان )مجله نما  ( بین المللی ایران ومقاله بررسی اجمالی تاریخچه نمایشگاههای  2

 1712 مقاله طراحی وغرفه آرایی نمایشگاهها ) سایت نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران ( 7

 1717 شرکت  swotتهیه  بررسی وضعیت شرکت نمایشگاهها و 1

 1711 ) )پروژه فوق لیسانسدر توسعه صادرات  بررسی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاههای بین المللی 1

 1711 طرح تفكیك آب شرب و خام نمایشگاه و اجرای آن در نمایشگاه جهت کاهش هزینه 1

3 
موفقیت نمایشگاههای تخصصی بین المللی) پژوهشنامه علوم انسانی  بر مقاله شناسایی عوامل موثر

 و اجتماعی دانشگاه مازندران(
1713 

 1713 جهت مدیریت بهینه و کاهش هزینه مختلف اجرا شده در نمایشگاهطرح تلفن بی سیم نمایشگاه  1

 1711 کتابچه معرفی نمایشگاه بین المللی تهران 3

 1713 مطالعات مقدماتی ایجاد مرکز نمایشگاههای بین المللی شهر جدید پرند 11

 1731-31 مولف کتاب طراحی و غرفه آرایی نمایشگاهها ) دو ورژن ( 11

 1731 کتاب نمایشگاه و مدیریت نمایشگاهیمولف  12

 1731 طرح بررسی فنی و اقتصادی مرکز نمایشگاههای بین المللی شهر جدید پرند 17

 1731 مقاله مدیریت موفق در سایت مرکز جامع اطالعات نمایشگاهی 11

11 

کاربردی واحد بازرگانی تهران  -تهیه جزوات درسی در حال تدریس در دانشگاه جامع علمی 

 -طراحی سالن وغرفه نمایشگاهی –مبانی اخالق تجارت  –امور گمرکی  –)تعمیر و نگهداری 

 سرپرستی غرفه و سالن نمایشگاه (

1731 

1731 

 1731 مولف کتاب نمایشگاه و فرایند اجرایی برگزاری آن 11

 1731 مولف کتاب نمایشگاههای جهانی ) اکسپو( 13

 1731 -32 عضو گروه کارشناسی پروژه تحقیقاتی استاندارد سازی نمایشگاهی 11

 1732 مولف کتاب اصول سرپرستی و مدیریت ) غرفه و سالن نمایشگاهی ( 13

 ___ تدریس دوره طراحی و غرفه آرایی نمایشگاهها )کوتاه مدت ( 21

 ___ دوره چگونگی برگزاری نمایشگاهها )کوتاه مدت (تدریس  21

 1731 مولف کتاب جامع اکسپو )نمایشگاه جهانی ( 22

 1731 مولف کتاب اصول و فنون برگزاری نمایشگاهها 27

 1731 عضو شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران 21

 1731 کاربردی بازرگانی تهرانمدیر گروه رشته امور نمایشگاهی در مرکز علمی  21

 1733 مولف کتاب مدیریت جامع نمایشگاهی      21

 1733 مجری فنی و حرفه ای امور مالی و بازرگانی و مرکز آموزشی و کاربردی 23

 1713از سال  مدرس دانشگاه علمی و کاربردی 21

 ___ مدرس دوره های نمایشگاهی و بازرگانی 23

 


