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 -1سوابق تحصیلي:
 1-1كارشناسي رشته مديريت صنعتي از دانشگاه شيراز1731
 2-1كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي از دانشگاه شيراز 1731
 7-1دكتراي تخصصي رشته مديريت بازرگاني گرايش استراتژيك از دانشگاه شهيد
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 -2سوابق مدیریتی:
 1-2معاون برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری شيراز1731-1731
 2-2مدير طرح و برنامه دانشگاه شيراز 1731-1731
 7-2مدير گروه  MBAدانشگاه شيراز1733-1732
 4-2مدير امور اداری و استخدامی دانشگاه شيراز 1732-1734
 5-2مدير بازرسی و رسيدگی به شکايات دانشگاه شيراز 1731-1732
 1-2مدير دفتر رياست و روابط عمومی دانشگاه شيراز 1734-1731
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 1-7تدوين و ارايه ده ها طرح در دانشگاه شيراز از جمله برنامه ريزی نيروی انسانی ،
رضايت شغلی کارکنان ،استقرار نظام  ،EFQMرتبه بندی بخش ها و دانشکده ها ،
ساختار سازمانی پرديسی  ،ماموريت گرايی دانشگاه شيراز در حوزه نفت و گاز و
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 3-7داوری ده ها طرح پژوهشی  ،کتاب و مقاله
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انتظامی فارس1737 ،
 7-4نظام جامع اطالعات و آ مار دانشگاه شيراز ،ناشر دانشگاه شيراز1733 ،
 4-4ارزيابی واگذاری مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شيرازبه بخش غير دولتی1733 ،
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 7-1بهينه سازی مصرف انرژی و ارتقای کيفی بهره وری تاسيسات  ،ارديبهشت  ، 1734سومين همايش ملی
اقليم ساختمان و بهينه سازی مصرف انرژی  ،اصفهان  ،ايران.
 4-1ارزيابی عملکرد هيات مديره سازمان های وابسته به شهرداری شيراز  ،زمستان  ، 1732فصلنامه
مديريت شهری نوين  ،شماره .7
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 3-1شناسايی و اولويت بندی عوامل موثر بر عدم تمايل سرمايه گذاران به مشارکت وسرمايه گذاری در پروژه
های مشارکت عمومی – خصوصی شهرداری شيراز  ،پاييز  ، 1732فصلنامه مديريت شهری نوين،
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پاييز  ، 1732فصلنامه مديريت شهری نوين  ،شماره .2
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بين المللی فناوری اطالعات و دانش  ،شيراز  ،ايران.
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مقاومتی با رهيافت توليد ملی  ،کرمان  ،ايران.
11-1نقدی بر پياده سازی بودجه ريزی عملياتی از منظر مديريت پروژه با تاکيد بررويکرد سيستمی:مطالعه
موردی شهرداری شيراز ،اسفند  ، 1731پنجمين کنفرانس بين المللی بودجه ريزی بر مبنای عملکرد  ،تهران
ايران.
12-1مقايسه اثر بخشی تبليغات اينترنتی با ساير رسانه های تبليغاتی سنتی با استفاده از ابزارهای نوين فناوری
اطالعات در حوزه آموزش عالی ،بهمن  ، 1731همايش بين المللی مديريت کسب و کار  ،کرمان  ،ايران.
17-1نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ارتقای فرهنگ کار و تالش  ،آذر  ، 1731همايش ملی
شناسايی راه کارهای ارتقای فرهنگ کار و تالش ،شيراز  ،ايران.
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21-1شبکه دانش و نقش آن در مديريت دانش فردی و سازمانی  ،آبان  ،1733اولين همايش ملی مديريت ،
شيراز  ،ايران.
21-1مدل SECIو توسعه دانش سازمانی در نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران  ،مهر ماه ،1733
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 -7فعالیتهاي آموزشي وتدریس:
 1-3درس مديريت فناوری و نواوری در مقطع کارشناسی ارشد
 2-3درس انتقال فناوری در مقطع کارشناسی ارشد
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 1-3درس کار آفرينی در مقطع کارشناسی
 3-3درس رفتار سازماني در در مقطع کارشناسی
 3-3برگزاری ده ها کارگاه  ،سمينار و دوره آموزشی در موضوع های مديريتی
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