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  :مشخصات تحصیلی -2
  1372از دانشگاه آزاد  واحد جنوب تهران ) حلیل سیستمبرنامه ریزي و ت(کارشناسی مهندسی صنایع -
  1375از دانشگاه آزاد  واحد جنوب تهران ) سیستم وبهره وري(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -
  :سوابق کاري  -3
  اجرایی -3-1

  و صنایع تاکنون در شرکتها 75مدیر برنامه ریزي و مطالعات اقتصادي از سال  -
 86تا  83از سال گذاري ارزش آفرینان بازار مدیر اجرایی شرکت سرمایه  -

  تا کنون 1375در بورس اوراق بهادار از سال و مشاور معامله گر  -
  :آموزشی -3-2
  تاکنون 76عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی گروه مهندسی صنایع از سال  -
  84تا 79گروه مهندسی صنایع از سال  مدیر -
  آموزش بازرگانیکز نون در مرتا ک 88ل از سابورس  آموزشمدرس دوره هاي  -
میردامـاد و  /کـرج   نماینـدگی  –مجتمـع فنـی تهـران    تـا کنـون در    90بورس از سال  آموزشمدرس دوره هاي  -

     نیاوران
  در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 85مدرس دوره هاي آموزش بورس از سال  -
  
  :پژوهشی -3-3
  :مقاالت -الف 

  1381سال  در محیط هاي اداري مجله سامانه دانشگاه علم وصنعت ایران5sاجراي -
  1380سال  70و  68شماره هاي  ابزارهاي کار با اطالعات در مجله روش دو شماره پیاپی-
  مدیران چه کسانی و چگونه انتخاب می کنند در مجله روش-
  1379سال  گاه شریفراهنماي نرم افزار تصمیم گیري سلسله مراتبی در مجله صنایع دانش -
  84سال  95شماره  ورودي هاي استراتژي ساخت و تولید مجله روش -
کاربرد فرایند سلسله مراتبی تحلیلی براي انتخاب تامین کنندگان  در دو ماهنامه جنگ صـنعت سـال دوازدهـم     -

  84تیر ماه  86شماره 
  :تالیفات -ب



  80نشارات پردازش فروردین مجموعه سواالت کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اکتاب  -
  82طرحریزي واحدهاي صنعتی انتشارات پردازش سال کتاب  -
  انتشارات تمدن پارس 90مفاهیم اولیه بورس و معامله گري سال کتاب  -
  انتشارات تمدن پارس 91سال  الفباي سیستم سرمایه گذاري در بورسکتاب  -
  1393قسمتی از کتاب معامله گر منضبط سال -
  


