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سوابق تحصیلی
 كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژی  -گرايش استراتژیهای توسعه صنعتي ،دانشگاه علم و صنعت
()Iran University of Science and Technology

 كارشناسي مهندسي صنايع  -گرايش تولید صنعتي ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي
((K.N.Toosi University of Technology

مسئولیتهای سازمانی
مسئولیت فعلی:

 گروه مطالعات سرمایهگذاریهای صنعتی ( ،)COMFAR.orgمؤسس و مدیر گروه (ارائه دهنده
خدمات آموزشي و مشاوره در حوزه مطالعات امكانسنجي پروژههای صنعتي)
سوابق پیشین:

 مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتي شريف ،واحد توسعه الكترونیكي دانش ،مدير واحد و مدرس
كارگاه امكانسنجي پروژههای صنعتي ( 3سال)
 سـازمان عـمرانـي منـاطـق شـهرداری تهـران ،معاونت برنامهريزی و توسعه شهری ،كارشـناس مطالعات
امكانسنجي پروژههای سرمايهگذاری ( 3سال)
 سـازمان گـستـرش و نـوسـازی صـنايـع ايـران ،معـاونـت تـوسعـه صـنايع پیشرفته ،مركز تخصصي حوزه
الكترونیک ،میكروالكترونیک و مهندسي پزشكي ،كارشناس امكانسنجي پروژههای صنعتي ( 3سال و نیم)

سوابق تدريس در حوزه امکانسنجی پروژههای صنعتی و نرمافزار کامفار
مدرس دورههای آموزشي "امكانسنجي پروژههای صنعتي" و "نرمافزار  "COMFARدر:
 وزارت صنايع و معادن ايران ( 3دوره)

































سازمان صنايع و معادن استان بوشهر
سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان
سازمان صنايع و معادن استان چهارمحال و بختیاری
سازمان صنايع و معادن استان قم
سازمان صنايع و معادن استان خراسان شمالي
سازمان صنايع و معادن استان زنجان
سازمان صنايع و معادن استان مركزی
سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس(عسلويه)
شركت طراحي مهندسي صنايع پتروشیمي (پیدک)
پتروشیمي كرمانشاه
پتروشیمي شازند ( 3دوره)
پتروشیمي مسجد سلیمان
پااليشگاه گاز پارسیان (عسلويه-المرد)
شركت توربو كمپرسور نفت
شركت پارس خودرو
شركت سايپا ديزل
شركت توزيع برق استان تهران
وزارت نیرو  -پژوهشگاه نیرو
شركت موننكو ايران – گروه مپنا
شركت تهیه و تولید مواد معدني ايران
شركت زرين معدن چاف
شركت آلومینیوم ايران (ايرالكو)
شركت خدمات مهندسي سیمان فارس و خوزستان
شركت سیمان پارسیان
بانک سینا  -شركت سرمايهگذاری توسعه سینا
بانک تجارت  -مديريت شعب استان خوزستان
بانک مسكن  -شركت سرمايهگذاری مسكن جنوب
صندوق كارآفريني امید – مديريت ارزيابي طرحها
سازمان بنادر و دريانوردی استان خوزستان
سازمان بنادر و دريانوردی استان هرمزگان ( 3دوره)
شركت مخابرات استان بوشهر

 دانشگاه صنايع و معادن ايران ( 3دوره)

































دانشگاه تهران  -دانشكده مديريت
دانشگاه تهران  -پارک علم و فناوری
دانشگاه صنعتي امیركبیر  -جهاد دانشگاهي (ترمیک)
دانشگاه علم و صنعت  -جهاد دانشگاهي (ترمیک)
دانشگاه صنعتي شريف – مركز مطالعات تكنولوژی
دانشگاه صنعتي شريف – مركز تجاریسازی
دانشگاه صنعتي خواجه نصیر – دانشكده صنايع ( 7دوره)
دانشگاه عالمه طباطبايي – دانشكده مديريت
دانشگاه صنايع و معادن ايران – واحد اهواز ( 3دوره)
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب  -دانشكده فني
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب  -دانشكده فني
دانشگاه پیام نور يزد  -گروه اساتید
دانشگاه پیام نور بابل  -دانشكده فني
دانشگاه غیر انتفاعي علم و فرهنگ  -تهران
دانشگاه غیر انتفاعي خاتم – تهران
سازمان عمران شهرداری تهران
شركت سرمايهگذاری امیرمنصور آريا
شركت سرمايهگذاری صبا میهن
مركز مطالعات و مشاوره وزارت تعاون
شركت تلويزيون شهاب
شركت كیمیا پلي استر – قم
شركت بهپاک (توسعه صنايع بهشهر)
كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین
شركت گلسار فارس
شركت بهین ارتباط مهر
شركت سرمايهگذاری فجر شمس آتیه
شركت آبانگاه صنعت
پژوهشگاه ابن سینا – دانشگاه شهید بهشتي
شركت فناپ – گروه مالي پاسارگاد
شركت مادر تخصصي فرودگاههای كشور

فعالیتهای اجرايی در حوزه مطالعات امکانسنجی (اقتصادی ،فنی و مالی)
 مطالعات امکانسنجی جامع (مطالعات بازار ،فنی و مالی)
 طرح تولید خودروی الكتريكي ( - )E Vehicleدفتر همكاریهای فناوری رياست جمهوری
 طرح تولید ايربگ خودروهای سمند سورن ( )P2و مینیاتور ( - )S81ايدرو
 طرح تولید ايربگ خودروی پژو پارس  -ايدرو
 طرح تولید گوشي تلفن همراه با برند  - Hyundaiايدرو
 طرح تولید تگهای  - RFIDايدرو
 طرح تولید سنسور دما و فشار  CNGخودرو  -ايدرو
 طرح تولید سیلیكان متال و چانک سیلیسیم  -ايدرو
 طرح تولید سلولهای خورشیدی -ايدرو
 طرح تولید  EMSخودرو برای خودروی مینیاتور  -ايدرو
 طرح تولید ايموبیاليزر خودرو ( - )Immoblizerايدرو
 طرح تولید المپهای  - LEDايدرو
 طرح تولید دستگاه الكتروكارديوگراف (- )ECGايدرو
 طرح تولید دستگاه پمپ سرنگ ( -)Syring Pumpايدرو
 طرح تولید دستگاه پالس اكسیمتر ( - )Puls Oximeterايدرو
 طرح تولید كنتورهای ديجیتال آب ،برق و گاز  -ايدرو
 طرح تولید باتریهای لیتیوم پلیمری  -ايدرو
 طرح تولید انواع قطعات صنعتي– بخش خصوصي استان اردبیل
 طرح تولید كاشي – بخش خصوصي استان يزد
 طرح تولید منابع تغذيه بدون وقفه ( – )UPSجهاد دانشگاهي علم و صنعت

 طرح احداث  10مركز جمعآوری پالسمای خون – پژوهشگاه ابن سینا ،دانشگاه شهید بهشتي
 طرح احداث پااليشگاه خون (تولید داروهای خاص)  -پژوهشگاه ابن سینا ،دانشگاه شهید بهشتي
 طرح تولید انواع پارافین و هیدروكربن  -شركت روانريز آذر  -استان آذربايجان شرقي
 طرح تولید واكسن مننژيت – شركت دانش بنیان پروتئین نوتركیب سبحان – پارک پرديس
 مطالعات بازار
 طرح بینالمللي تولید خاويار پرورشي – طرح سرمايهگذاری مشتريک شیالت ايران و آلمان
 طرح تولید ورقهای سیماني موجدار بدون آزبست – بخش خصوصي
 مطالعات مالی
 طرح تولید محصوالت دارويي (نوع كپسولي و تزريقي)  -پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 طرح ساخت مجتمع تجاری ،اداری ،فرهنگي ،مسكوني – بخش خصوصي
 طرح ساخت شهرک مسكوني – بخش خصوصي
 طرح تولید شن و ماسه و بتن – بخش خصوصي
 طرح توسعه تولید سرويسهای چیني بهداشتي – شركت گلسار فارس
 طرح احداث مجموعه اوره آمونیاک – پتروشیمي كرمانشاه
 طرح احداث مجموعه پتروشیمي – شركت طراحي و مهندسي پتروشیمي شیراز
 پروژه احداث كارخانه سیمان – شركت سیمان پارسیان
 پروژه احداث نیروگاه تولید برق و حرارت همزمان ( – )CHPطرح تحت مطالعه شركت موننكو
 طرح پرتال جامع گردشگری كشور  -شركت آيوان
 پروزه تولید دستگاههای شهربازی – شركت ارگ شادی آسیا
 طرح احداث شهرک سالمت در منطقه چابهار – بخش خصوصي
 طرح تولید خودرو  – MGHشركت غرب استیل
 طرح احداث ايستگاه شارژ گازهای صنعتي و مايع در عسلويه – شركت جنوب گاز
 طرح احداث واحد شیرينسازی گاز مايع در مرز ايران و پاكستان – بخش خصوصي
 طرح تولید كربنات كلسیم رسوبي – بخش خصوصي استان لرستان
 طرح تولید فوالد آلیاژی (شمش و قطعات) – بخش خصوصي

 طرح احداث كارگاه خدمات تخصصي حفاری در منطقه آزاد خرمشهر – بخش خصوصي
 طرح احداث كارخانه تولید كاغذ و كارتن – شركت ايران كارتن – استان تهران
 طرح احداث نیروگاه بادی – شركت مهندسي پاک انرژی – استان قزوين
 طرح تولید مولد آب شرب – شركت بهار محراب
 طرح احداث مجموعه بازيافت الستیک خودرو – شهرک صنعتي لیا  -استان قزوين
 طرح تولید استندهای دارويي – شركت زيست فناوری ملت – استان تهران
 طرح مرمت و بهرهبرداری از كاروانسرای مهر سبزوار – بخش خصوصي استان خراسان
 طرح مرمت و بهرهبرداری از بنای تاريخي شترگلوی ماهان – بخش خصوصي استان كرمان
 طرح تولید لولههای دقیق و پروفیل فوالدی درز جوش – شركت فوالد فرس آسیا استان مركزی
 طرح احداث كارخانه بازيافت كاغذ – بخش خصوصي استان تهران
 طرح احداث كارخانه جوجهكشي – بخش خصوصي دوربن خاش
 طرح پرورش مرغ گوشتي – شركت ماكیان سرباز – استان سیستان و بلوچستان
 طرح مجتمع گردشگری – شركت تمین خازون  -استان سیستان و بلوچستان
 طرح آزمايشگاه خدمات نمونهبرداری مغزه صنايع نفت و گاز – شركت مكث بینالملل
 طرح احداث پااليشگاه مقیاس كوچک – بخش خصوصي – منطقه آزاد ارس
 طرح احداث گاوداری فری استايل – بخش خصوصي استان سمنان
 طرح راهاندازی بازارچه پايانه خاوران – شركت دنیای تجرت ماهان  -استان تهران
 طرح احداث مجتمع فرآوری سنگ آهن – بخش خصوصي – استان خراسان
 طرح احداث بیمارستان تخصصي زنان و زايمان  -شركت زيست فناوری ملت – استان تهران
 طرح سیستم هوشمند خدماتي و درماني بیماران آی پي – شركت هیوا فناوران اسپادانا
 طرح احداث نیروگاه زمین گرمايي – شركت EZG
 طرح احداث ترمینال بارگیری و ذخیرهسازی سوخت – بندر امیرآباد بهشهر
 طرح احداث كارخانه پنبه پاکكني – شركت آرازوش اصالندوز
 طرح انتقال كارخانه سیمان درود – استان لرستان
 طرح احداث تعمیرگاه كلینیک شاسي خودرو – بخش خصوصي  -استان تهران
 طرح رهاندازی انبار جهت نگهداری مواد غذايي در سردخانه ثابت دو مداره – بخش خصوصي
 طرح تولید بتن هوادار اتوكالو شده – بخش خصوصي – استان آذربايجان غربي

