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سمت فعلي -1 :مدیر مرکز رشد پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي
 -2مسول هماهنگي مراکز رشد وابسته به پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي

سوابق اجرایي:
 .1مسئول طراحي و راه اندازي مرکز رشد واحدهاي فنااوري اطععااو وارتطاطااو پاارک علام وفنااوري اساتان
آذربایجان شرقي  1382الي 1384
 19 .2سال سابقه مدیریت مرکز رشد و امور موسساو پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي (از سال  1381تا کنون)
 .3دبير شطكه مراکز رشد استان آذربایجان شرقي
 .4مشاور مدیر مرکز رشد واحدهاي فنااوري فاراورده هااي دارویاي و تجهيازاو پزشاكي دانشاگاه علاوم پزشاكي
تطریز( 1390الي )1396
 .5عضو شوراي مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه صنعتي سهند
 .6مشاور مدیر مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد واحد تطریز( 1393الي )1397
 .7عضو شوراي مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسعمي شهرستان اهر
 .8عضو شوراي مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسعمي واحد تطریز
 .9عضو کميته ارتطاط با صنعت دانشگاه آزاد اسعمي واحد تطریز
 .10عضو شوراي مرکز رشد واحدهاي فناور مرکز رشد کشاورزي و منابع ططيعي مرکاز تحقيقااو کشااورزي
آذربایجان شرقي
 .11مسئول انفورماتيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران در سالهاي .1378 -1382

 .12مسئول دفتر اطععاو عملي و نوآوريها سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي مرکاز تطریاز در ساالهاي -1380
.1378
 .13مسئول آموزشي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي مرکز تطریز در سال هاي .1380 -1381
 .14همكاري در اجراي شطكه اینترانت استان آذربایجان شرقي .
 .15مشاور انفورماتيك مدیر عامل اداره کل تعاون استان آذربایجانشرقي در سالهاي .1380-1382
 .16نماینده ویژه پارک در امور تكفا ( 1381الي )1384
 .17نماینده شطكه علمي کشور در منطقه شمالغرب کشور 1382-1383
 .18نماینده پارک علم وفناوري در کميته فني  ICTاستانداري استان آذربایجان شرقي
 .19ارائه بيش از  50مورد سمينار و کارگاه آموزشي در خصوص مراکز رشد واحدهاي فناور

فعاليت پژوهشي:
 .1مجري طرح تحقيقاتي بررسي نحوه توسعه تكنولوژي اطععاو در استان آذربایجانشرقي ( 1385سازمان مدیریت
و برنامه ریزي)
 .2همكار اصلي طرح امكان سنجي ایجاد مرکز رشد فناوري و کارآفریني در منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس
 .3همكار اصلي طرح امكان سنجي و تهيه طرح کسب وکار ایجاد مرکز رشد واحدهاي فناوري در شهرستان مرند
 .4همكار اصلي طرح امكان سنجي و تهيه طرح کسب وکار ایجاد مرکز رشد واحدهاي فناوري در شهرستان ميانه
 .5مسول طرح امكان سنجي و تهيه طرح کسب وکار ایجاد مرکز رشد واحدهاي فناوري بيو تكنولوژي صنایع
کشاورزي در تطریز
 .6همكار طرح تدوین مطالعه اکتشافي ایجاد کریدور فناوري در استان آذربایجان شرقي (پارک علم وفناوري
آذربایجان شرقي)
 .7همكار طرح تدوین مطالعه اکتشافي تدوین استراتژي هاي توسعه  SMEهاي استان آذربایجان شرقي (-1387
پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي)
 .8همكار طرح تدوین مطالعه اکتشافي تشكيل بانك اطععاو جامع صنعت و معدن استان آذربایجانشرقي (-1387
پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي)
 .9همكار طرح تدوین مطالعه اکتشافي تشكيل بانك اطععاو صنایع و مزیت هاي سرمایه گذاري در استان

آذربایجان شرقي ( - 1387پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي)
 .10همكار طرح تدوین مطالعه اکتشافي طرح جامع توسعه فناوري استان آذربایجان شرقي ( - 1387پارک علم
وفناوري آذربایجان شرقي)
 .11همكار طرح تدوین مطالعه اکتشافي بررسي بازار تكنولوژیكي استان و همسایه هاي شما لغرب کشور (- 1387
پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي)
 .12ارائه مقاله در خصوص نحوه توسعه تكنولوژي اطععاو وارتطاطااو در اساتان آذربایجاان شارقي (1385خطرناماه
سازمان مدیریت وبرنامه ریزي آذربایجان شرقي)
 .13مطالعه و تهيه پيشنهادیه ایجاد مرکز رشد واحدهاي فناوري اطععاو و ارتطاطاو در استان آذربایجان شرقي 1382
 .14ارائه مقاله در خصوص فناوري اطععاو و بهرهوري (1386نشریه عصر کيفيت)
 .15طراحي و ارائه پيشنهادیه راه اندازي آزمایشگاه تست و تعيين استاندارد نرم افزار در پارک علم و فناوري استان
 .16ارائه مقاله با موضوع فاکتورهاي کليدي موفقيت بنگاههاي اقتصادي کوچك و متوسط مطالعه موردي پارک علام
وفناوري آذربایجان شرقي در بمطي هندوستان با همكاري معاون فناوري پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي
 .17مجري و مشاور طرح راه اندازي مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه ازاد اسعمي واحد تطریز 1394-1393
 .18مسئول تهيه برنامه راهطردي پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي 1394

شرکت درسمينار و دوره هاي آموزشي:
کارگاه آموزشي بين المللي مالكيت معنوي  -سوئيس (ژنو)
کارگاه آموزشي بين المللي نظام ملي نوآوري (تهران ) UNIDO -
کارگاه آموزشي استراتژي هاي توسعه فناوري اطععاو در سازمانها
کارگاه آموزشي بازاریابي و مدیریت بازار
کارگاه آموزشي بين المللي بازار سازي پارکهاي علم وفناوري (شهرک اصفهان)
کارگاه آموزشي رفتار سازماني
کارگاه آموزشي حقوق تجارو و بين الملل
کارگاه آموزشي زیر ساختهاي مورد نياز براي مراکز رشد تجاري
کارگاه آموزشي گامهاي موثر در مدیریت کارآمد مراکز رشد
ششمين نشست سراسري مدیران پارکها و مراکز رشد
چهارمين کارگاه آموزشي روساي پارکها و مدیران مراکز رشد سراسر کشور

کارگاه آموزشي اقتصاد عمومي و تحليل هاي مالي و اقتصادي طرح وایده در مراکز رشد
کارگاه آموزشي فاکتورهاي مهم در موفقيت پارکهاي دانش و مناطق ویژه اقتصادي
کارگاه آموزشي اصول وفنون گزارش نویسي
اولين کارگاه آموزشي پارکها و مراکز رشد اصفهان
پنجمين گردهمایي روساي پارکها و مراکز رشد
سومين همایش مدیران و مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري در یزد
دومين همایش پارکها و مراکز رشد خراسان
سمينار استفاده از اطععاو موجود در اوراق ثطت اختراع به عنوان ابزاري جهت توسعه فناوري
کارگاه آموزشي نحوه طراحي برنامه کسب وکار
اولين همایش آموزشي روساي پارکها و مراکز رشد -خراسان
هفتمين کنگره سراسري همكاریهاي سه جانطه دولت ،دانشگاه و صنعت
چهاردهمين نشست روساي پارکهاي و مراکز رشد علم وفناوري کشور
سي و یكمين نشست مدیران مراکز رشد 1398-2-15
کارگاه ارزش گذاري فناوري 1397-4-11
گارگاه آموزشي جذب و پذیرش ایده در مرکز رشد واحدهاي فناور کشاورزي 97-12-5
نشت هم اندیشي وزیر علوم تحقيقاو و فناوري 98-2-8

تخصص و مهارتها:
طراحی ،راه انداز ی،مدیریت و ارزیابی مراکز رشد

