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  يو علم تحصيلي سوابق

 کار جديد کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني از دانشکده مديريت دانشگاه تهران با گرايش کسب و •

 کارشناسي فيزيک اتمي از دانشگاه صنعتي اميرکبير •

 )دانشکده ۲رتبه (تحصيل بخشي از رشته صنايع به عنوان رشته دوم در دانشگاه صنعتي اميرکبير  •

 کنکور سراسري کارشناسي ارشد ۵۵رتبه  •

 دانشگاه تربيت مدرس يدکتردر آزمون زبان تافل ۱۰۰از  ۷۸اخذ نمره  •

 كسب اجازه تحصيل رشته دومو  ۸۱-۸۲در سال تحصيلي  يك دانشگاه صنعتي اميركبيرفيز دانشجوي ممتاز •

 کارآفرين نمونه دانشگاه صنعتي اميرکبير •

 new interchange گذراندن دوره زبان •

 با اساتيد حوزه علميه قمدر دانشگاه امام حسين (ع)  ۱۳۸۰در تابستان  فشرده دروس حوزويگذراندن دوره  •

 از سازمان مثراث فرهنگي و صنايع دستيدر رشته احجام چوبي هنري شناسايي دارنده کارت  •

 



  سوابق كاري

 ٨٩ بين الملليو واردات  تصادرابازرگاني و با شرکت بازرگاني پانيذ در زمينه و مشاوره همکاري  •

 ٨٩در سال  هنآ سنگ صادرات زمينه در باران فوالد کاسپين شرکت با همکاري •

 ٨٩در سال  هنآ سنگ صادرات زمينه در آهن سرباره پشم شرکت با همکاري •

 )www.compost.irهيات مديره و از موسسين شرکت زيست فناور سازه کيميا ( عضو •

 يحلقو يها با استفاده از کرم خاکيکمپوست از فضوالت گاودار يد ورميتول يکارگاهها يکارشناس راه انداز •

 ) www.vermicompost.ir( nia FoetidaeEis  ي) با نام علم ييايفرني(کرم قرمز کال يباران

شرکت فناوري اطالعات منابع توسعه آفرين  نائب رئيس مديرعامل و مدير بازاريابي در عضو هيات مديره و •

 )www.sheshmim.comجهان (

 )www.ackt.irازي دانشجويان ايران (عضو هيات مديره و مدير وب سايت باشگاه مج •

 ) www.choob.irموسس و مدير آموزشگاه صنايع دستي چوبي هادي ( •

 ) ,karafarini.irkimiait.com,iiei.ir, kmjournal.comراه اندازي و توسعه چندين وب سايت ( •

 )kimiait.comمدير گروه فناوري اطالعات کيميا، ارائه دهنده خدمات طراحي سايت و هاست و دامين ( •

  يايران هاي مختلفبراي راه اندازي شرکت  Business Plan تهيه چندين •

 راه اندازي شده و در حال راه اندازيدر تاسيس چندين شرکت  و مشاوره همکاري •

 ۸۷و  ۸۶باف) به عنوان کارشناس يدکتر قال ي(جناب آقامشاور عالي اقتصادي شهردار تهران با  يهمکار •

 ۸۷و  ۸۶. همکاري با سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران •

در امور مختلف علمي، پژوهشي و اجرائي از  )دانشگاه تهران استاد کارآفريني(همکار و دستيار دکتر احمدپور  •

 تاکنون ۸۴سال 

 )www.sheshmim.com( جهان مدير بازاريابي و مشاور مديرعامل در شرکت منابع توسعه آفرين •

  www.iranbaba.comت يسا يابير بازاريمد •

 www.bazarmashin.comمشاور بازاريابي اينترنتي سايت  •

 www.bazarmavad.comمشاور بازاريابي اينترنتي سايت   •



 ۸۸تا  ۸۵از  www.karafarini.ir مديريت سايت •

 ۸۴در سال  www.nanoidea.ir مديريت سايت اينترنتي •

 ۸۷تا  ۸۵مديريت اجرايي موسسه خانه کارآفرينان ايران از آبان  •

  ۸۴همکاري با شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران از فروردين  •

 ۸۵تا  ۸۴همکاري با کميته ترويج ستاد نانو دفتر رياست جمهوري از  •

 ۸۶تا  ۸۵همکاري با کانون توسعه فناوري دانشگاه تربيت مدرس از  •

 ۸۱و  ۸۰سرمايه گذاري هاي موفق در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي  •

 

  و تدريس سوابق آموزشي

مباني کارآفريني، مختلف در درسهاي (از اولين اساتيد کارآفريني در ايران) دستيار آموزشي دکتر احمدپور  •

سال در دانشكده مديريت و  ٣به مدت  …وسمينار در كارآفريني  ،ح کسب و کار، تئوريهاي کارآفرينيطر

 فرينان ايراندانشكده كارآفريني دانشگاه تهران و خانه كارآ

 ٨٨در سال  تهران شبکه از ٥ اقتصاد برنامه در سخنراني •

 

  تدريس دوره هاي كسب و كار اينترنتي �

 ٨٩تابستان در  معادن و صنايع دانشگاه کسب و کار اينترنتي در آموزشي دوره برگزاري •

 ٨٨در مورد کارآفريني و مسائل اقتصادي در سال  گفتگو راديوارائه برناکه در  •

 ٨٨دي ماه  ٢٤در  اينترنتي فروشگاهمديريت سمينار سخنراني در اولين  •

اه تهران با همکاري شبکه ارزش آفرينان گنترنتي در دانشکده کارآفريني دانشيمدرس دوره جامع کسب و کار ا •

 (دو دوره) ۸۸سال ) در www.creativity.irخالق (

 ۸۸راي کارکنان دانشگاه تربيت مدرس در ارديبهشت و خرداد تدريس دوره کسب و کار اينترنتي ب •

 ۸۸تدريس دوره کسب و کار اينترنتي براي کارکنان شرکت پست تهران در تابستان  •

 تدريس دوره کارآفريني در فناوري اطالعات در دانشگاه صنعتي اميرکبير •



 تهران ۱۷زش و پرورش منطقه تدريس دورره کار آفريني در فناوري اطالعات براي مديران و معلمان آمو •

 در خانه کارآفرينان ايران IT تدريس دوره هاي مختلف کارآفريني و •

 تدريس دوره جستجوي پيشرفته اينترنتي براي کارکنان شرکت مخابراتي برادران •

 فيشر يدانشگاه صنعت يدر جهاد دانشگاه ينترنتيس دوره کسب و کار ايتدر •

 تهران يمناطق مختلف شهردار ينيدر مراکز کار آفر يتنترنين دوره کسب و کار ايس چنديتدر •

 تهران ۳شهرداري منطقه    براي اينترنتي تدريس دوره آموزشي كسب و كار •

  

  )Busienss planتدريس دوره هاي طرح كسب و كار ( �

 ٨٨در دي ماه  بيرجند آزاد دانشگاه اساتيد برايطرح کسب و کار  روزه يک آموزشي کارگاهارائه  •

براي کارمندان وزارت نفت در باشگاه وزارت نفت با همکاري شرکت فرهنگ  Business Planتدريس دوره  •

 ۸۸فردا در تابستان  مديران

گروه پويا در دانشگاه شريف با همکاري  Business Plan Proتدريس دوره آموزش کاربردي نرم افزار  •

 )www.BusinessPlan.ir( آفرينان شريف فن

دانشکده کارآفريني  تدريس دوره آموزش نرم افزار طرح کسب و کار در دوره تربيت مربي کارآفريني در •

 دانشگاه تهران

 در دانشگاه اميرکبير  Business Plan Proتدريس سمينار و کارگاه دو روزه طرح کسب و کار و نرم افزار  •

در دوره تربيت مربي کارآفريني در ) Business Plan Proنرم افزار تهيه طرح كسب و كار (تدريس دوره  •

 دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران

 با همكاري شركت آران پارسر در دانشگاه اميرکبير اه آموزش نرم افزار طرح کسب و کاس کارگيتدر •

 مقطع کارشناسي ارشد مجازي دانشگاه تهران در (Business Plsn) مدرس درس طرح کسب و کار •

براي   Business Plan Proبه همراه آموزش نرم افزار  دوره يک روزه آموزش طرح کسب و کار  تدريس •

 پارک علم و فناوري استان مرکزي

  Business Plan Pro به همراه آموزش نرم افزار ب و کار دوره يک روزه آموزش طرح کس تدريس •

 جهاد دانشگاهي مشهد   براي

  



  تدريس مباني كارآفريني  �

 ٨٩در پاييز  اميرکبير صنعتي دانشگاهمرکز کارآفريني  در کارآفريني در موفقيت کليدهاي سمينار برگزاري •

ارآفريني در دانشکده مديريت و دانشکده دستيار آموزشي دکتر احمدپور در درسهاي مختلف مباني ک •

 کارآفريني دانشگاه تهران

 ٨٧ترم از سال  پنجبه مدت واحد تهران  دانشگاه ارشاد دماوند کارآفريني درمباني مدرس  •

 ٨٩تا  ٨٧در سالهاي مختلف  ارشاد دانشگاه در کارآفريني بازارچه برگزاري •

 کارآفريني در دانشگاه ارشاد دماوند واحد شهر دماوندمدير گروه کسب و کار و  •

تدريس در فيلم آموزشي مباني کارآفريني جهت دوره آموزش از راه دور کارآفريني با همکاري شرکت توسعه  •

 )ent.ut.ac.irدانشگاه تهران () و دانشکده کارآفريني www.ent.irکارآفريني پارسيان (

 

 

 

 ساير تدريسها �

ارشد دانشگاه تهران  يکارشناس يدر دوره مجاز )Business Planطرح کسب و کار ( يس دوره مجازيتدر •

 )utec.ut.ac.ir( ۸۸-۸۷ يليدر سال تحص

 يليارشد دانشگاه تهران در سال تحص يکارشناس يازدر دوره مج ينيکارآفر يها يتئور يس دوره مجازيتدر •

۸۷-۸۸ )utec.ut.ac.ir( 

•  

 ينيدر دانشکده کارآفر ينيکارآفر يت مربيدر دوره ترب يو فن يو اقتصاد يمال يس دوره طرح امکان سنجيتدر •

 دانشگاه تهران

 

  ينرم افزارها و زبانهاي برنامه نويس

 ASP.NET و C#.NET و HTMLآشنايي با زبان برنامه نويسي •

 …و Front Page و Visual Web Developer آشنايي با نرم افزارهاي طراحي سايت نظير •

 MATLAB آشنايي با نرم افزار •



 جهت طراحي و شبيه سازي انواع ليزر GLAD آشنايي با نرم افزار •

 ) Office (Word  ،Power point  ،Excel  ،Publisher  ،Front Page مسلط به نرم افزارهاي •

 …و Corel draw و Photoshop آشنايي با نرم افزارهاي گرافيکي •

 مسلط به کار با تعداد زيادي نرم افزار هاي کاربردي و اينترنتي •

 نرم افزارهاي مولتي مدياتوانايي طراحي و توليد  •

  

  تواناييها

 )Business Plan ( طرح کسب و کار تدريس  •

 اينترنتي و کسب و کار اينترنتيريس کارآفريني تد •

 تدريس تجارت الکترونيک •

 مباني کارآفريني تدريس  •

 مشاوره راه اندازي سايتهاي کسب و کار الکترونيک و بازاريابي الکترونيک •

 مديريت پيشرفته وب سايت هاي اينترنتي •

 طراحي سايتهاي اينترنتي و نرم افزارهاي مولتي مديا •

 )در آزمون تافل دانشگاه تربيت مدرس ۷۸نمره (ر حد خوب زبان انگليسي د •

  

  فعاليتهاي علمي پژوهشي

 )در مراحل چاپ(تاليف کتاب طرح کسب و کار  •

تهيه محتواي الکترونيک درس کارشناسي ارشد طرح کسب و کار براي مرکز آموزشهاي الکترونيک دانشگاه  •

 تهران) در دانشگاه يمجاز ينيسانس کارآفري(دوره فوق ل تهران

براي مرکز آموزشهاي  ينيت کارآفريريمد يها يتئورتهيه محتواي الکترونيک درس کارشناسي ارشد  •

 در دانشگاه تهران) يمجاز ينيسانس کارآفري(دوره فوق ل الکترونيک دانشگاه تهران

 )در مراحل چاپ(” چگونه يک کسب و کار را راه اندازي کنيم“تدوين کتاب  •



 Business Plan Pro  افزارتهيه جزوه آموزشي نرم  •

 ”بررسي ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان اينترنتي“عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد:  •

در اولين ” نقش فرصتهاي جديد در توسعه کارآفريني با تاکيد بر فناوري نانو” ارائه و پذيرش مقاله با عنوان  •

 همايش ملي کارآفريني

 )در حال ويرايش( ”How to start a business“ ترجمه کتاب •

 )در حال تدوين(” کارآفريني اينترنتي“تاليف کتاب  •

 شرکت در کارگاه بين المللي کارآفريني در آموزش عالي و اخذ گواهينامه •

شرکت در دوره مديريت مالي و دوره روشهاي تصميم گيري در مسائل مالي در دانشگاه عالمه طباطبائي  •

 )توسط دکتر بت شکن(

 )برگزار شده توسط شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران(يريت تکنولوژي شرکت در دوره مد •

 شرکت در دوره هاي آموزشي کارآفريني در دانشگاه صنعتي اميرکبير، استاد: دکتر احمدپور •

 )www.tio2.irجامعه فوتوكاتاليست ايران ( NGOاز موسسين  •

 ۸۴برپايي غرفه در بازارچه کارآفريني دانشگاه اميرکبير در سال  •

 ۳۷۳۴۲ثبت اختراع شيشه خودتميز شونده توسط فناوري فوتوکاتاليست به شماره ثبت  •

 ايران فوتوکاتاليست جامعه موسس هيات عضو •

  ٨٥ سال در ايران فيزيک انجمن ساالنه کنفرانس در مقاله ارائه •

  اصفهان اشتر مالک صنعتي دانشگاه در ذرات نانو آموزشي کارگاه در شرکت •

  کارشناسي دوره در اميرکبير صنعتي دانشگاه نشجوئيدا بسيج در فعاليت •

نيا (استاد محترم فناوري نانو و فوتوكاتاليست) در آزمايشگاه نانو دانشگاه صنعتي شريف همكاري با دكتر تقوي •

 به مدت يك سال

 آن در عضويت و اميرکبير صنعتي دانشگاه التحصيالن فارغ بسيج تاسيس در همکاري •

  شريف صنعتي دانشگاه نانو آزمايشگاه در شونده خودتميز کاشي ختسا پروژه در همکاري •



 دانشگاه نانو آزمايشگاه در)  CVD( بخار شيميايي رسوب روش به دهي پوشش دستگاه ساخت و طراحي •

  شريف صنعتي

 ) contact angle( تماس زاويه گيري اندازه دستگاه با کار •

  وادم اپتيکي عبور طيف گيري اندازه دستگاه با کار •

  CVD دستگاه با کار •

  نانو فضاي نشريه خبر سرويس دبير •

  جمهوري رياست فناوري دفتر نانو ستاد به وابسته نانو فناوري خبرنامه با همکاري •

 اميرکبير صنعتي دانشگاه علمي بسيج نانوفناوري کميته با همکاري •

  اميرکبير صنعتي نشگاهدا در رنگ صنعت در نانو فناوري کاربرد انديشي هم برگزاري در همکاري •

 نانو خبرنامه نانو، فضاي هاي مجله در چاپ و نانو فناوري با مرتبط علمي مطالب و مقاالت زيادي تعداد ترجمه •

 nano.ir سايت و

  شريف صنعتي دانشگاه فيزيک دانشکده نانو آزمايشگاه در تحقيقاتي فعاليت •

 اميرکبير صنعتي دانشگاه در ارنانوساخت هاي فوتوکاتاليست سمينار همكاري در برگزاري •


