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  ييو آموزشو آموزش  ييللییتحصتحصسوابق سوابق 
 1385در سال  يليالتحصف و فارغيشر يع دانشگاه صنعتيصنا يمهندس يکارشناس 

  يت دانشاگاه ههاراو و فاارغ دانشادده مادير «مديريت کاارففريني»کارشناسي ارشد رشته

شناساايي و اما  »انجام پروژه کارشناسي ارشاد هحات ونا او . 1389يلي در سال التحص

 «کليدی م ثر بر کارففريني در ح زه کسب و کار هنر نمايش

  کنتاارل پااروژه بااه وياا ه  اافزارهااای مااره   باابااا نرمکاماا  فشااناييMS-Project  و
Primavera 

  در م سسه فم زشاي کايش در باازه دوره مدالمه زباو انگليسي ها سطح پيشرفته گذراندو

 1382زماني هابستاو، پاييز و زمستاو 

 افازار سانجي و گذرانادو دوره فم زشاي نارموالقه به م احث امدااوCOMFARIII  در

 1385شرکت نفت بهراو در سال 

  

  و سینماييو سینمايي  ییوابق تئاتروابق تئاترسس
  باه « مان ياا ايراناي ام»در پاروژه ساينمايي « دستيار کارگرداو»بر وهده داشتن پست

 93بهمن و اسفند « محمدرضا فهنج»کارگرداني 

  باه « نشانه ها»پروژه هل يزي ني  در« برنامه ريز و دستيار کارگرداني»پست بر وهده داشتن

 93پاييز و زمستاو هابستاو، « وحيد  اميرخاني»کارگرداني 

  مردی کاه ماادرم واشا ش » در پروژه سينمايي« دستيار کارگرداو»بر وهده داشتن پست

 93اردي هشت و خرداد « دکتر ولي رفيعي» به کارگرداني« ب د
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  باه «  کاه ژال» در پروژه سينمايي« برنامه ريز و دستيار کارگرداني»پست بر وهده داشتن

 1393ها اردي هشت  1392من به« نيما صالحي يار»کارگرداني 

  هراژدی قاسا  » در پروژه سينمايي« برنامه ريز و دستيار کارگرداني»پست بر وهده داشتن

   1392شهري ر ها فباو « فزيتا م گ يي»به کارگرداني «  س زيدار

  به کارگرداني « فسماو من»در سريال هل يزي ني « دستيار برنامه ريز»بروهده داشتن پست

  1392ها هير  1391از دی « نجمحمدرضا فه»

  اولين فايل  ساه « فقای الف»در پروژه سينمايي « دستيار کارگرداو»بر وهده داشتن پست

 1391 مرداد و شهري ر« ولي وطشاني»بعدی هاريخ سينمای ايراو به کارگرداني 

  بال های خيس»سريال هل يزي ني « برنامه ريز و دستيار کارگرداو»پست بر وهده داشتن» 

 1391، بهار و هابستاو «و اس رنج ر»و کارگرداني « ج اد ن رورزبيگي»ه ههيه کنندگي ب

  باه ههياه  «اساترداد»فايل  ساينمايي در پروژه « دستيار کارگرداو»بر وهده داشتن پست

اباراهي  »و مشااور کاارگرداني « ولي غفاری»و کارگرداني « محسن ولي اک ری»کنندگي 

 «حاهمي کيا

 باه  «جاالل الادين»ساريال هااري ي در پاروژه « دستيار کارگرداو»ت بر وهده داشتن پس

  1390شهرام اسدی؛ از بهار ها مهر کارگرداني 

  باه  «ياا ساطر واقعيات»پاروژه ساينمايي در « دستيار کارگرداو»بر وهده داشتن پست

 1389کارگرداني ولي وزيرياو؛ زمستاو 

  به کاارگرداني  «بدوو اجازه»مايي پروژه سيندر « دستيار کارگرداو»بر وهده داشتن پست

 1389مرهضي هرندی؛ هابستاو و پاييز 

  1389اردي هشت  «بدرود سينما»فيل  ک هاه طراحي و کارگرداني 

  باه کاارگرداني  «يا قناداو نماا»هله فيل  در « دستيار کارگرداو»بروهده داشتن پست

 1389اردي هشت « من چهر صفرخاني»

  باه  «هاريا هرين شاب»هله فيل  در « گرداو و برنامه ريزدستيار کار»بروهده داشتن پست

 89و بهار  88کارگرداني اميره شنگ هاجي زمستاو 

  ن ياد اميار »ن شاته اساتاد بيضاايي باه کاارگرداني  «پهل او اک ر مي ميرد»هئاهر بازی در

 و اجرا شده در ههراو و به مدت چند جلسه در ه ريز« رس لي

  1388فذر  «فرمحمدرضا وطايي»به کارگرداني  «سايهسياه»ک هاه دستياری کارگرداو فيل 

  88اردي هشت ها شهري ر  ،«ميدائي  شهرستاني»بدو و بياو استاد گذراندو دوره 

  88اردي هشت ها شهري ر  ،«فرزاد م همن»دوره کار با دوربين زير نظر استاد گذراندو 

  محمدرضا وطايي فر»به کارگرداني  «هيچ»هئاهر خياباني بازی و دستياری کارگرداني در» ،

 1387اجرا شده در مح طه هئاهر شهر، رمضاو )شهري ر( 
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  1387؛ اردي هشت ها اسفند دوره های بازيگری استاد سمندرياوگذراندو 
 

    سوابق اجرائيسوابق اجرائي
 در زمينهو فعاليت  84بهارها  83خ درو از بهار دپارهماو لجستيا شرکت ايراو وض يت در 

ارزياابي وملدارد و انجاام پاروژه اينترنشايا در ايان واحاد هحات ونا او مستندسازی و 

زير نظار مسات ي  رئايس وقات « خ درومستندسازی فرايندهای لجستيدي شرکت ايراو»

 اداره ک  مهندسي لجستيا شرکت ايراو خ درو

  در باناا « ها و خص صيات فردی کارکناوسازی مهارتپروژه سنجش و کمي»همداری در

و مسئ ليت کام  فزما و هاای 1384دو زير نظر معاونت منابع انساني از مهر صنعت و مع

 1385ها فذر  1384است دامي بانا صنعت و معدو در سراسر ايراو از فباو 

  مدير »با ون او شغلي « شرکت پارس ايراه  )ايران کيا(»وض يت در دپارهماو کنترل پروژه

به ص رت وي ه پروژه گسترش شا ده هلفان در ح زه پروژه های م ابراهي و « کنترل پروژه

 1386ها فذر  1385استاو کش ر از اسفند  8همراه در 

  وض يت در هيأت مديره شرکت فريا شد ه هدايت )فرشه( با سمت معاونت ام ر بازاريابي از

 1387فروردين ها دی ماه 

  از « رسهدوين سند چش  انداز ه سعه کارففريني در شرکت نفت و گااز پاا»مديريت پروژه

 89اردي هشت ها دی 

  ها  90ح زه هنری سازماو ه ليغات اسالمي، زمستاو « طرح و برنامه»وض يت در دپارهماو

 « مشاور ام ر ه ليد سينمايي» با ون او شغليکن و 

 

  پژوهشيپژوهشيسوابق سوابق 
 ن اش يدااارچگي زنجياره هاأمين در ارزياابي وملدارد، »هحت ون او  ارائه و پذيرش م اله

 «هاأمين لجستيا و زنجياره مليکنفرانس  اولين» در« خ دروکت ايراوبررسي م ردی شر

 1383ماه بهمن

  ساازی سيسات  ارزياابي وملدارد زمينه پياده»گزارش صنعتي هحت ون او ارائه و پذيرش

 اولاين» خا درو دردر پان  ه صصي شرکت ايراو« خ درومدوو زنجيره هأمين شرکت ايراو

 1383ماه در بهمن «هأمين لجستيا و زنجيره مليکنفرانس 

 روش  به کارگيری»هحت ون او  ارائه و پذيرش م الهAHP  در مدلSCOR ،گيری اندازه

در ب ش مطالعات  «مديريت الملليبينکنفرانس  س مين» در« هأمينپذيری زنجيرهانعطاف

 1384ماه دی 1فذر لغايت  29هاريخ در م ردی 
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 يتم ثر بر م ف  يدیو ام  کل»هحت ون او  نفرانسدر کتاب ک م الهو چاپ  پذيرش، ارائه 

در هشتمين کنفرانس بين المللاي « يراودر ا ينماييس هایی فيل گذارنام يتودم م ف  يا

 1392برند، بهمن 

 یساخت شعار ه ليغااهي )اسال گاو( بارای ساازماو هاا»هحت ون او  ارائه و پذيرش م اله 

در هشتمين کنفارانس باين « ين الب اسالما یح زه هنر یم رد ی؛ بررسيهنر -يفرهنگ

 1392المللي برند، بهمن 

 مديريت استراه يا پاروژه هاای ه لياد فثاار ساينمايي »هحت ون او  ارائه و پذيرش م اله

در دهمين کنفرانس بين المللاي ماديريت اساتراه يا، « ه س  کمااني های هنری کش ر

 1392فذرماه 

 ينماييفثاار سا ه لياددر  يفياتک يريتنظام ماد يانم »هحت ون او  ارائه و پذيرش م اله 

در دومين هماايش ملاي اره اای کيفيات فثاار، محصا عت و فعاليات هاای « یح زه هنر

 1392فرهنگي، هيرماه 


