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مقاالت و کتابهای علمی منتشر شده
کتاب  :تاثیر و راه کارهای فناوری اطالعات بر صنعت
کتاب  :کاربرد فناوری اطالعات در جهان الکترونیک
کتاب  :مدیریت استراتژیک درتهول سازمان
کتاب  :مدیریت ریسک و امنیت اطالعات
کتاب  :شناخت دیجیتال مارکتینگ
کتاب  :آموزش مهارتهای حرفه ای
کتاب  :سیستف اطالعات مدیریت
کتاب  :تهلیل و طراحی سیستف
کتاب  :کسب و کار الکترونیک
کتاب  :بازاریابی الکترونیکی
کتاب  :خدمات الکترونیکی
کتاب  :تجارت الکترونیک
کتاب  :اصول سرپرستی
کتاب  :اخال حرفه ای
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ISI 1: International Journal of Current Life Sciences' ISSN:2249-1465 (Bret Research
Publication) India Title : Value Added Services From Media Content Through Business Intelligence
ISI 2: International Journal of Current Life Sciences ' CUMHURİYET SCIENCE
JOURNAL -Tukey Title: model Recognition Tax evasion With Hercules tax evasion
ISI 3: International Journal of Current Life Sciences Survey Methodology journal (ISSN:07140045May June,2015) -Canada Title: An investigation on the impact of relational Information
Technology use in customer relationship management
ISI 4: INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (ijAr 16548) –Azerbaijan
 Title : ”The Effects of Social Networks on E- business (At the individual level - OrganizationNational) approach to knowledge-based Economy
ISI 5: Mitteilungen Bachfisches Entomologic' ISSN:1866-6957-Germany Title :”The Effects of
Social Networks on E- business approach to knowledge- based Economy
ISI 6 : providing Models to build customer loyalty in business intelligence through digital
marketing UK ,Cambridge Certificate pri-414431017 13/11/2019
نقش و جایگاه فناوری اطالعات در ارتقای آموزش الکترونیک ISC 7 : UCT Journal Of Research In Science
Engineering And Technology
مقاله ایرانی :کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت سازمانی (فصلنامه دانش ناجا)
موسسه علمی پژوهشی نشر فکر و بکر  ،کانون نشر و انتشارات فابا

و همکاری با روزنامه ها و رادیو البرز
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تقدیرنامه آموزشی و پژوهشی از
✓
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هوش تجاری

دیجیتال مارکتینگ

تجاری سازی و کوچینگ استارتاپ ها

جایزه ویژه مسابقات جهانی 2020
نوآوری و اختراعات در تورنتو
کانادا توسط فدراسیون جهانی
نوآوری و اختراعات IFIA
مدیرعامل مرکز فابا و نمایشگاه
تراکنش ایران ITE 2019
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان تهران  ،استان البرز
معاونت دانشگاه آزاداسالمی کرج
ریاست مراکز آموزش دانشگاهی
خانه کارگر  -زر – هالل احمر –
تربیت مربی – شهرداری -قند

سوابق اجرایی و مدیریتی
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

مشاورفضای مجازی و استارتاپهای معاونت گردشگری اداره کل استان البرز()1399
بنیانگذار پلتفرم بین المللی وبینار،دوره های آنالین ،تولیدمحتوا البرز الیو()1399
مشاور و کارشناس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز (1398تا کنون)
مدیر مرکز فابا استان البرز (فاباتک/فابامدیا/فابانیوز/فناوران فابا)(1397تا کنون)

نائب رئیس انجمن اساتید حق التدریس دانشگاههای استان البرز (1396تا کنون)
مشاور سفیر نوآوری فدراسیون جهانی اختراعات )1395( ) IFIAتا کنون)
رئیس هیات مدیره موسسه آموزشی پژوهشی نوین ایران( 139۴تا کنون)
مشاور مدیر  ITهلدینگ گروه زر (زرماکارون و زرنام و)139۴( )....

❖ مشاور مدیرعامل شرکت فنی داتک تلکام  -رایتل ()1392-93
❖ مدیرعامل شرکت فنی مهندسی رایـانه گستر (1380تا)1391
❖ استاد دانشگاه پیام نور ،آزاد،علمی وکاربردی (138۴تا کنون)
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تحصیالت آکادمیک

 oمدال طالالی جهالانی 2020
نالالالوآوری و اختراعالالالات در
تورنتالالو کانالالادا و اتهادیالاله
آفریقالالا(مالالراکش)واختالالرا
برگزیده ایران (توربین بادی
ترکیبالالالی) از فدراسالالالیون
جهانی اختراعات IFIA
 oداوری و منتوری درچنالدین
دوره استارتاپ ویکنالد در
مراکز علمی کاربردی و پیام
نالالور اسالالتان البالالرز و اتالالا
بازرگانی استان البرز
 oبرگزاری چندین کارگالاه از
پالالارع علالالف و فنالالاوری در
همایش و سمینار در هفتاله
پژوهش دانشگاههای
 oحضور در  4دوره
نمایشگاههای بین المللی
نمایشگاه تراکنش ایران

سوابق تدریس

دیپلف دبیرستان فلسفی تهران

❖ دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای کرج ،
شهرقدس– مالرد -صفادشت ( 138۴تا کنون)

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

❖ دانشگاه پیام نوراستان

1375
1379

البرز( 1392تاکنون)

1391

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -امیرکبیر

1393

کارشناسی ارشد - ITکسب و کار الکترونیک

1396

دکترای مدیریت بازرگانی  -بازاریابی

1398
دکترای  - ITهوش تجاری (کسب و کار هوشمند)

❖  7مرکز دانشگاه علمی و کاربردی البرز
و تهران ( -1387تاکنون)
❖ تدریس آموزشهای سازمانی ضمن
خدمت با کد استادی سازمان مدیریت

