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 به عنوان دانشجوي ممتاز(، (( ، مديريت صنعتي ، دانشگاه شيراز Master of Business Administrationكارشناسي ارشد )فارغ التحصيل: 

 دانشجوي دكتري تخصصي حسابداري دانشگاه آزاد ياسوج

 مدرس، مربي و يا مشاور مباحث مديريت اجرائي :

 ( IMS، سرمميز سيستم هاي مديريت كيفيت يكپارچه MBAشركت پااليش نفت شيراز )مربي دوره هاي نوين مديريت اجرائي  ❖

 تاكنون در رشته مديريت دولتي 1379تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي از سال  ❖

 دانشگاه آزاد الرستان 92-91مدير گروه مديريت و حسابداري در سال ❖

 ، کنفرانس های ملي  و بين المللي  بعنوان نمونه : مقاله در همايش های منطقه ای دانشگاه های آزاد   20ارائه بيش از 

o  چالش هاي اساسي در پياده سازيICT  28/8/88همايش منطقه اي دانشگاه آزاد بندر لنگه –در ايران 

o  2/3/89وزآباد همايش علمي منطقه اي دانشگاه آزاد واحد فير –بازاريابي رابطه مند و مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در محيط الكترونيكي 

o  17/4/93دبير خانه همايش بين المللي مديريت  –نقش مديريت استراتژيک در سازمانها 

o  14/12/90همايش ملي تحول و نوآوري در مديريت آموزش عالي دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد  –كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين 

o  1395ارديبهشت  30هيد بهشتي دانشگاه ش –نقش هوش هيجاني در مديريت سارمان  

o  30/2/95دانشگاه شيراز –بررسي ضرورت پياده سازي مديريت منابع انساني در سازمانها  

o The effect  size of non-audit services(Non-accounting),the (amount)of non-adut fees and services of accountants on 
audit performance from the perspective of auditors ans accountants . UAE-Dubai 30 Nov  2015 

o Methods of financing the value of companies listed in Tehran Stock Exchange – 2nd International conference om 
Modern researchs in Management , Economics & Accounting , kualalampur 15 Dec 2015 

o Examine the relationship between organizational culture and education IT staff  in shiraz in 1393 
– 2nd International conference om Modern researchs in Management , Economics & Accounting , 
kualalampur 15 Dec 2015 

 پروژه به عنوان نمونه : 35راهنمايي پروژه در دوره کارشناسي ، بيش از  راهنمايي و داوری دهها پايان نامه کارشناسي ارشد و

o  89-90سيستم تعمير و نگهداري در پااليشگاه آغار و داالن نيمسال اول 

o  89-90بيمارستان اميرالمومنين گراش نيمسال اول  –نظام ارزيابي عملكرد 

o  91-92كارخانه سيمان داراب  نيمسال اول  –سيستم انبار داري 

o  نمايندگي ايران خودرو  –نحوه گزينش و جذب و آموزش نيروي انساني 

o  شركت آبفا هرمزگان  –سيستم خريد ،انبار داري و گردش فرم ها 

o  شركت رينگ اسپورت نور ني ريز –ارزيابي كار و زمان 

o بررسي تاثير مديريت دانش در كارخانه الستيک دنا 

o بودجه بندي در شهرداري داراب  

 : خالصه تجارب
 شركت در همايش مديران كيفيت در سه دوره در تهران  ❖

  (شركت پااليش نفت شيراز در طول چهار سالIMSانجام مميزي سيستم مديريت يكپارچه) ❖

 RIFINERY MARGIN CALCULATIONانجام محاسبات مر بوط به سودآوري  پااليشگاه ها  ❖

 ( sigma 6برگزاري سمينار معرفي و كاربرد شش سيگما ) ❖

  ICDLگذراندن دوره هاي كامل  ❖

 سوابق کار در شرکت ملي نفت ايران

 : كار در بخشهاي مختلف امور مالي پژوهشگاه صنعت نفت  1376لغايت خردادماه  1374 ❖

 : كارمند امور اداري شركت پااليش نفت شيراز1377سال  ❖

 "ي توليد سركت پااليش نفت شيراز طراحي مدل رياضي برنامه ريز ":  تهيه پايان نامه تحت عنوان 1379-1378سال  ❖

 :  شروع يه كار در اداره برنامه ريزي و كنترل شركت پااليش نفت شيراز بعنوان كارشناس ارشد برنامه ريزي توليدي و اقتصادي1379سال  ❖

 : خريد خدمت از سركت نفت و استخدام بعنوان هيأت علمي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان 1386سال  ❖

 زبان انگليسي: مهارت
  12از  سطح 10: گذراندن موفقيت آميز 1380تا  1378سال( سطح زبان انگليسي كانون زبان ايرانIran Language Institute) 

  سیاعت( در دانشیگاه صینعت نفیت تهیران  10:  گذراندن يک دوره فشرده سه ماهه زبان انگليسیي )روزانیه 1372سالPUT (Petroleum 

University of Technology آزمون  5.5(  ؛ اخذ نمرهIELTS  86سال 


