
 1357متولد  •

 کارشناس تربیت بدنی  •

 کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی  •

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی   •

 گرایش بازار   MBAکارشناس ارشد   •

 گرایش استراتژیک   (DBA)مدیریت بازار ای   حرفهدکتری  •

 از دانشگاه کمبریج    CAEدارای گواهینامه  •

 عضو انجمن روابط عمومی ایران  •

 انجمن بازاریابی ایرانعضو  •

 خانه تعاونگران ایران ) خراسان رضوی (   و قائم مقام  رئیسهعضو هیات  •

 عضو مرکز مطالعات بازار چین   •

 

  اجرایی  سوابق

 DBAو  MBA مدرس دوره های •

 مدرس بازاریابی، فروش، روابط عمومی و ارتباط با مشتری •

 کافه اقتصاد ( موسس اولین باشگاه گفتگو محور فعاالن کسب و کار )  •

   فردا بیمه  شرکت  خودرو های بیمه  فروش  مدیر •

 سایپا  143 نمایندگی  در بیمه خودرویی   آزمایشی طرح اجرایی  مدیر •

 فردا  بیمه شرکت  تشریفات  و عمومی   روابط مدیر •

 ( ع)  صادق جعفر امام دیالیز مرکز و   درمانگاه  ت اجراییمعاون •

 المع برق  دکتر حوله  شرکت و معاون پروژه ساخت کارخانه  عمومی  روابط  مسئول •

 ( فرسوده  خودروهای طرح ) روژان خودرو  لیزینگ شرکت کشور شرق  نمایندگی مدیر •

 آس  مهندسی  فنی خدمات   شرکت  فروش مدیر  و عمومی   روابط مدیر •

 " عملی  اخالق در  اخالق  شهر  تهران" کتاب تالیف گروه کار ریزی برنامه مدیر •

 نخست  نامه هفتهافتخاری  خبرنگار •



 آینده – ترافیک – مشهد مطالعاتی  پروژه  مترجمین گروه  عضو  •

 روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد   رئیس اداره •

 آلومینیوم سورا  دانش بنیان صنایع الملل  بین  و عمومی   روابط مدیر •

 مدیر عامل اتحادیه خدمات آموزشی استان خراسان رضوی  •

 نوین   آراسب شرکتهای گروه  مدیره هیات عضو  •

 رئیس هیات مدیره گروه تولیدی مارال ماشین   •

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی آرمان تجارت ایرانیان  •

 رئیس هیات مدیره تعاونی گردشگری نوین گردشگر کوروش  •

 شرکت دانش بنیان نگارین سریر دارا  عضو هیات مدیره  •

 عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان رهاورد سالمت پارسیان   •

 عضو هیات مدیره شرکت برگ زرین سدروس   •

 نانو ژن فارمد  شرکت دانش بنیان مدیر عامل   •

 

  مشاوره  سوابق

 در مشهد  FM  پیجر  مطالعاتی  گروه  عضو  •

 ( طرح ساماندهی پیکهای موتوری)  تاکسی موتو   طرح  مطالعاتی  گروه  عضو  •

   مدارس سرویس   طرح  مطالعاتی  گروه  عضو  •

 (هفت  گروه  شرکت)  سیم  بی اینترنت مطالعاتی  گروه  عضو  •

 توسعه  بیمه نمایندگی  فروش  مشاور •

   مبسا هلدینگ استراتژیک  مشاور •

 مشاور توسعه و ارتباط با مشتری فروشگاههای زنجیره ای شهرما   •

 مشاور توسعه و ارتباط با مشتری فروشگاههای زنجیره ای باما  •

 ایتالیا زاگروتی  پوشاک صنایع مشتری با  ارتباط و  فروش  مشاور •

 ( آپرنج)  سیب  سه  گروه  بازار  توسعه و  فروش  مشاور •

 مردم ساالریمشاور توسعه بازار روزنامه  •



 محصوالت ارگونومیک( مشاور فروش و توسعه بازار گروه صنعتی پارس باراد ) تولیدکننده  •

 مشاور اقتصادی اتحادیه دهیاریهای استان  •

 تراز مشاور فروش و توسعه بازار شرکت یکتا  •

 شرکت پل توس ایرانیان مشاور پروژه ساخت ، راه اندازی و فروش   •

 AFLUXروغن موتور  فروش و توسعه بازار مشاور  •

 مشاور ارتباط با مشتری مدیران خودرو  •

 مشاور فروش و ارتباط با مشتری هلدینگ شاهسوند   •

 مشاور فروش و ارتباط با مشتری شرکت نگین زعفران •

 شرکت سیماکاال  مشاور فروش و توسعه بازار •

 مشاور آموزشی موسسه آموزش عالی امین   •

 اقتصادی و توسعه بازار شرکت صابران در مشاور  •

 مشاور اقتصادی و توسعه بازار گروه تولیدی فیزیک ماشین   •

 مشاور اقتصادی و توسعه بازار گروه صنعتی دوام کار   •

 مشاور اقتصادی و توسعه بازار گروه تولیدی مشهد کرپی   •

 مشاور اقتصادی و توسعه بازار رستورانهای زنجیره ای سدروس   •

 اتژیک و اقتصادی هلدینگ تبسم  مشاور استر •

 مشاور استراتژیک و توسعه بازار گروه تولیدی بهدام رشد   •

 مشاور استراتژیک و توسعه بازار گروه تولیدی چرم نیاوران )دنیز(  •

 مشاور استراتژیک گروه خدماتی آروین سالمت   •


