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 دانشگاهيويسوابق تحصيل
 19,51و نمره رساله 18,92با معدل دانشگاه اصفهاناز بازاريابي- بازرگانيمديريت دكتري-
و دريافت لوحوره دكترددر كشوريوي نمونه عنوان دانشج كسب-  جمهوريمحترم رياستاز تقديري
 به جهت رساله كاربردي منتخب سال دريافت لوح تقدير نماد باغ پنجم دانشگاه اصفهان-
 1393از معاونت محترم فرهنگي دانشگاه اصفهان در سال فرهنگي دريافت لوح تقدير-
 مراسم تجليل از پژوهشگران برتراز رياست محترم دانشگاه در دانشجوي برگزيده دوره دكتري دريافت لوح تقدير-
دا سازمانيتحول– كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- 82/18كل نشگاه اصفهان با معدلاز
 مقطع كارشناسي ارشددر گروه مديريتو رتبه اول ممتاز معدل-
42/18با معدل كل از دانشگاه اصفهان كارشناسي مديريت صنعتي-
 مقطع كارشناسيدر گروه مديريتو رتبه اول ممتاز معدل-
 عدادهاي درخشانپذيرش از طريق است-

 پژوهشيويسوابق علم
 مقاالت)1
و عملياتعملي جلةم،هاي تعالي سازمانيحاكميت مؤلفه-  2،1390شماره، پژوهشي مديريت توليد
و ارديبهشت34سال هفتم، شماره مجلة بررسيهاي بازرگاني،، اعصار بازاريابي با رويكردي نوين به اخالقيات بازاريابي- .1388، فروردين
 مجلة،)خانگي لوازم توليدي گروه مورديي مطالعه( فازي مراتبي سلسله تحليل رويكردبا يكپارچه بازاريابي ارتباطات بزارهاياي بهينه انتخاب-

 1391)، پاييز34(پياپي3سال نهم، شماره، رياضيات كاربردي علمي پژوهشي
( مراتبيهتحليل سلسل فرايند تركيبي رويكردبا سرپرستان انتخابو كارمندان بندي رتبه- وFAHPفازي ( تاپسيس) )، مطالعهFTOPSISفازي

و عمليات، ايرانيان، غدير فوالد كارخانه موردي،  2،1392شماره مجلة عملي پژوهشي مديريت توليد
.1390 . خردادB2Bملي بازاريابي اينترني همايشبازاريابي، هوشمنديو بازاريابي اطالعات سيستم-
بهمن16، ششمين همايش بين المللي اديان توحيديفرهنگي، مديريت رويكردبا اسالمي، جامعهدر عفاف فرهنگبه ديني نگرش واكاوي-

، هتل عباسي اصفهان1393
، هتل 1393بهمن16، ششمين همايش بين المللي اديان توحيديايران،در فرهنگي مديريت رويكردبر تمركزبا شدن جهانيو فرهنگ دين،-

.عباسي اصفهان
 ايراني اسالمي الگوي كنفرانس چهارمينمديريت فرهنگي، رويكردبر تمركزبا اسالمي تمدندر پيشرفت الگوسازيدر ايران نقشو شدن جهاني-

، تهران: مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.1394 ماه، ارديبهشتپيشرفت
- Effects of ICT on Marketing Mix in Electronic Tourism: Shaping Marketing Strategies in E-Tourism 

Enterprises, NMRJ, May 2012, Special Issue, pp. 27-40. 
- The Role of Brand Image in Forming Airlines Passengers' Purchase Intention: Study of Iran Aviation 

Industry, Int. J. Services and Operations Management, 2014, Vol. 19, No. 3, pp. 360–376. 
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- E-Brand as a Strategic ICT-Based Leverage for Iranian Airline Companies in Religious Tourism's 
Industry, NMRJ, 2013, Special Issue, pp. 1-12. 

- ERP Installation Challenges, 5th International Conference on ICTM, Bahman 1387, Tehran: Hotel 
Olympic. 

- An Overview of Tele-Working Challenges in ICT-Based Organizations, 5th International Conference on 
ICTM, Bahman 1387, Tehran: Hotel Olympic. 

- ERP and New Leverages: KM and E-business, 1st International Conference on Management, 
Innovation and Entrepreneurship, February 1389, Shiraz. 

- Effects of ICT on Marketing Mix in Electronic Tourism, 6th International Conference on ECDC, May 
2012, Shiraz, Indexed in IEEE. 

- ICT Capacities in Creating Sustainable Urban Tourism and Its Effects on Resident Quality of Life, 7th 
International Conference on ECDC, April 2013, Kish Island, Indexed in IEEE. 

- Strategic and Structural Barriers to the Development of Electronic Banking: The Case Study of Sepah 
Bank in Isfahan, 9th International Conference on ECDC, April 2015, Isfahan, indexed in IEEE. 

 

و سمينارهاهاكارگاهبرگزاري)2
و موسسه اسپيرال، با همكاري ايران تراتژيك، ويژه مديران شركتاس برنامه ريزيةساعت16كارگاه رگزاريب- شركت فرانگر صنعت پارسيان

 1390فرهيختگان، آبان آموزشي
.1391تيرماه، موسسه آموزش بانكداري، با همكاري شعب، ويژه مديران بازاريابي خدمات بانكيةساعت20كارگاه رگزاريب-
ككارگاه برگزاري-  1390انون نخبگان جوان استان اصفهان. ويژه نخبگان. اسفندماه اصول كار تيمي در
و برگزاري- .1391در كانون نخبگان بهمن ماه CRMكارگاه اصول بازاريابي
.91بانك پارسيان شهريور ماه ويژه CRMساعته24كارگاه برگزاري-
ذساعته7كارگاه برگزاري- و كارشناسان تعاوني و سفارشات ويژه مديران  با همكاري موسسه بال انديشه.1391وب آهن اصفهان بهمن ماه فروش
و كارشناسان ساعته مديريت ارتباط با مشتري18برگزاري كارگاه- و فاضالب استانويژه مديران با همكاري.1392ماه آذر،اصفهان شركت آب

 موسسه بال انديشه
وساعته16كارگاه برگزاري- .فروش شركت فوالد مباركه، با همكاري شركت تدبير صنعت استراتژي بازاريابي ويژه مديران بازاريابي
و تعالي سازمانيكارگاه ساعت80برگزاري-  دانشگاه اصفهان.، 1394ماه مرداد، ويژه شركت فوالد مباركه،تحول، توسعه
 . دانشگاه اصفهان1386. تير"ي نوين مديريت كيفيتسيگما: گزاره6"همكار اجرايي سمينار تخصصي-

ها مسابقاتز، جواي)3 و جشنواره
و عترت استان، كسب رتبه اول مسابقات دانشگاهي-  1390در رشته ترجمه انگليسي قرآن كريم. قرآن
و عترت در رشته ترجمه انگليسي قرآن كريم.-  1391كسب رتبه سوم مسابقات كشوري قرآن
(جشنواره قرآني ايمان)،-  1392كسب رتبه سوم مسابقات قرآني كشوري همراه اول
و منتخب دريافت-  1393در سال جايزه ملي بنياد البرز، تنديس، لوح تقدير

و مدارك،)4 ي گذرانده شدههادورهكارگاه ها
.1387در سال 100از76مدرك آزمون زبان دانشگاه تهران با نمره-
-) (IC3مدرك دوره حرفه اي كامپيوتر )Jul. 2013) از مركز آموزش هاي دانشگاه تهران
-) (English Trainingمدرك دوره زبان انگليسي )Jul. 2013) از مركز آموزش هاي دانشگاه تهران
-) آE-Citizenمدرك دوره شهروند الكترونيك () از مركز )Nov. 2011موزش هاي دانشگاه تهران
.1389. بهمن ماه اجتماعي امورو كار وزارتدورة كارآفريني مدرك-
و ارتقاء سالمت، مدرك- و اضطراب از دفتر آموزش بهداشت (دورة مديريت استرس )Sept. 2013دانشگاه تهران
عل- (ويژه اعضاء هيئت و دانشجويان دكتري). تيرماه كارگاه تحول در علوم اسالمي  . دانشكده معارف دانشگاه اصفهان.1390مي
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معكارگاه- و روان شناسي. سالن كنفرانس گروه .1390ارف دانشگاه اصفهان. دي ماه بهداشت رواني از نظر اسالم
و ارسال مقاالت به مجالت علمي معتبر.- ي مركزي دانشگاه اصفهانكتابخانهكارگاه تدوين، نگارش
 . سالن پيامبر اعظم.ي مركزي دانشگاه اصفهان. كتابخانه86. آذر ISIكارگاه-
و هنر مقاله نويسي، تيرماه كارگاه- (شاخص پژوه)، دانشگاه اصفهان، پژو1392فنون  هشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي
 . دانشگاه اصفهان1386. تير"ي نوين مديريت كيفيتسيگما: گزاره6"كارگاه سمينار-
 . دانشگاه اصفهان. گروه علوم تربيتي87. آذر SPSSكارگاه-
ي مركزي دانشگاه اصفهان. كتابخانه86. بهمن Endnoteبا نرم افزار كارگاه-
و مبادالت اوراق بهادار. مردادماه-  . سازمان بورس استان اصفهان. 1387كارگاه آشنايي با سهام
(شاخص پژوه)1392كارگاه آينده پژوهشي، ارديبهشت- ، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي
و اقتصاد سالمتكارگاه-  1392، خرداد دانشگاه علوم پزشكي اعتباربخشي در مراكز بهداشتي درماني، مركز تحقيقات مديريت
و بهبود زندگي، خرداد كارگاه- و درمان بيماري ها با اصالح و اقتصاد سالمت، مركز 1392پيشگيري  دانشگاه علوم پزشكي تحقيقات مديريت
و سناريو نويسي، كارگاه- (شاخص پژوه)، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسي بحرا1392ارديبهشت پدافند غيرعامل ن هاي طبيعي
(شاخص پژوه)1393فروردين،كارگاه مديريت ريسك- ، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي
و ثبت اختراع، خرداد- ، دفتر مالكيت فكري دانشگاه اصفهان1393كارگاه مالكيت فكري
و علل عقب ماندگي علمي، بسيج اساتيد دانشگاه اصفهان، ديماه- .1393كارگاه تمدن شناسي
و تحصيالت تكميلي دانشگاه اصفهان، ديماه كارگاه آشنايي با روش- و مديريت كالس، معاونت آموزشي .1393هاي تدريس
ي- .85ي اصفهان. تابستان مجتمع فوالد مباركهيكارآموز دوره
، دانشگاه اصفهان.1393، آذرماه Emeraldالت سبك نگارش مقاكارگاه-
، دفتر تجاري سازي دانشگاه اصفهان1393كارگاه تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، بهمن-
، دانشگاه صنعتي اصفهان.1393كارگاه تجاري سازي دانش، اسفند-
، دانشگاه اصفهان.1393نشريات بين المللي، اسفند ماهو پيگري داوري مكاتباتاصول كارگاه-
ا1393كارگاه همايش ملي مديريت جهادي از تئوري تا عمل، اسفند-  صفهان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان، بسيج اساتيد استان
، دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه اصفهان1394انگليسي، فروردين نويسي به زبان كارگاه مقاله-

هاو پروژهي پژوهشيهاطرحنامه، پايان)5
اصبررسي نحوه اجراي مديريت مشاركتي در مجتمع فوالد مباركه-  فهان با تمركز بر نظام پيشنهادهاي
 EFQMمدل آباد برمبنايهاي تعالي در گروه صنعتي قدس نجفميزان حاكميت مؤلفه-
و برندينگ خطوط هوايي هسا ايرالين.- (هسا) در طرحي با زمينه بازاريابي  حضور در پروژه نخبگان شركت هواپيماسازي ايران
ص-  نايع خودروسازي ايرانمطالعه استقرار چرخه بهره وري
و بررسي وضعيت موجود پااليشي پروژه-  EFQMقطران با مدل گاهمطالعه
و تاثير آن بر قصد خريدار با تمركز بر نقش هويت برند- و مدل سازي عوامل موثر بر تصوير برند  شناسايي
-) (هسا) با عنوان مديريت رابطه با مشتري ).CRMهمكاري در پروژه تحقيقاتي شركت هواپيماسازي ايران
، نفت ايران، فراز قشم، آتادر شركت هاي مختلف از جمله در خطوط هوايي همكاري با سازمان هواپيمايي در زمينه انجام پروژه هاي تحقيقاتي-

(هما)، ماهان، معراج، كاسپين و.. زاگرس، تابان، آسمان، ايرتور، ايران اير

و عضويتسوابق هااجرايي
 هيئت علمي دانشگاه اصفهان عضو-
( عضو گروه-  ) دانشگاه اصفهان ITMتحقيقاتي مديريت فناوري اطالعات
 دانشگاه اصفهان)QM( مديريت كيفيتتحقيقاتي گروه عضو-
)IECA( علمي تجارت الكترونيكي ايرانعضو انجمن-
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 عضو دفتر پژوهشگران جوان دانشگاه اصفهان-
 قاالتمداوريدر علمي پژوهشيتهمكاري با مجال-
درسابقه-  سيگما در مركز رشد كارآفريني دانشگاه اصفهان6ي تخصصي هسته عضويت
 شركت پويا حيان سپاهان تيم واحد بازرگانييتو عضوهمشاورسابقه-
و عضو هيات مديره شركتتمعاونسابقه-  خاورميانه شهر الكترونيكمالي اداري

و توانايي هامهارتها
و تحقيقاتيو پايگاه هاي علمي اينترنت،كامپيوتر-
و ترجمه متون تخصصي مديريت زبان انگليسي-
با- و برنامهتهيه آشنايي ي استراتژيكبرنامهوي بازاريابيي طرح
  Win QSB, Marketing Plan Pro, Amos, SPSS, EQS, PLSو مديريتي مثل، آمارياي كاربرديآشنايي با نرم افزاره-

Minitab, Expert Choice ... و
از وريي بهرهو چرخه ارزيابي عملكرد، EFQMهاي توانايي انجام پروژه- از قبيل نظامي مديريتهاي مرتبط با رشتهپروژهو برخي ديگر

…و، تحقيقات بازاريابييت شغليهادات، سنجش رضانپيش
حفاظت صنعتي، روش تحقيق،،)MIS( مديريتيمديريت مالي، سيستمهاي اطالعاتتدريس سابقةو توانايي تدريس دروس رشته مديريت-

( مديريت منابع، مديريت استراتژيك استراتژي هاي بازاريابي، بازاريابي،مباني سازمان، اصول رفتار سازماني، زبان تخصصي،  )، HRMانساني
) و روش ها،،اصول مديريتبازاريابي خدمات بانكي، مديريت تبليغات،)، CRMمديريت ارتباط با مشتري و اصالح تشكيالت  سازماندهي

و كاربرد آن در مديريت، و كاربرد آن در مديريت، كامپيوتر و مديريت مديريت اسالمي،آمار تتغيير و اصالح شكيالت تحول سازماني، سازماندهي
و روشها، بهره وري،و تحليلو روشها، مديريت و تحليل سيستم ها و تعالي سازماني، تجزيه ودر تحليل بازار، توسعه موسسات دانشگاهها

و تحقيقاتدانشگاه نجف آباد، اسالمي آزاد اصفهان، دانشگاه دانشگاه از جملهيآموزش (واحد اصفهان، اصفهان علوم )، موسسة بانكداري ايران
) و EMBA(دورة اصفهانو پرديس مجازي، دانشكدهخميني شهر موسسة آموزش عالي فيض االسالم)، MBAدوره دانشگاه مهر البرز تهران

MBA(...و.


