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سوابق شغلی :
 -مشاور مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استان های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور

از سال  01تا کنون

 -مدیریت مجتمع شیمیایی آبیک ( شرکت تولید کننده سموم کشاورزی )

از سال  01تا 09

 -عضو هیئت مدیره صندوق پنبه ایران

از سال  00تا کنون

 -رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران

از سال  11تا 03
از سال  04تا 03

رئیس مرکز توسعه نوغانداری-نماینده دولت جمهوری اسالمی در کمیسیون بین المللی نوغانداری( ) ISC

از سال  11تا03

 -رئیس بخش اقتصادی کمیسیون بین المللی نوغانداری( ) ISC

از سال  00تا03

 -مدیر شرکت ابریشم پرنیان در شهرستان صومعه سرا(بزرگترین واحد تولیدی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران)

از سال  13الی 11

-رئیس شعبه شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در استانهای خراسان شمالی-جنوبی-رضوی

از سال  11الی 13

 -رئیس شعبه شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در استان اصفهان (حوزه ماموریتی شامل استانهای همجوار)

از سال  90الی 11

گواهینامه ها:
1-CERTIFICATE OF ATTENDANCE THE 22 nd CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COMMISSION
11 th -11 th DECEMBER 2111
2-APROVAL OF ORAL PRESENTATION on COUNTRY REPORT THE 22 nd CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
COMMISSION 11 th -11 th DECEMBER 2111
-4مفاهیم پایه فناوری اطالعات
-3مدیریت فایل ها
-1اطالعات و ارتباطات
 -0زبان سطح مقدماتی (دانشگاه تهران)
Interchange intro1-7
Interchange intro2- 1
 -0کارشناس رتبه یک گرایش تخصصی دامپروری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شماره گواهینامه ن.ک 4041
تالیفات (:تالیف،ترجمه،تدوین کتاب و مقاله)
2112

1- Successful strategies for e-commerce and e-Business in Textile industry
استراتژی های موفق برای کسب و کار و تجارت الکترونیکی در صنایع نساجی

2112

2-Prioritize Strategies Appropriate to the Present Conditions of Sericulture Industry in Iran
اولویت بندی استراتژی های مناسب با وضعیت فعلی صنعت نوغانداری ایران

2112

2-A Fuzzy Real Option Valuation Approach to Capital Budgeting under Uncertainty
رویکرد ارزیابی انتخاب فازی برای بودجه بندی سرمایه در شرایط عدم اطمینان

-3بررسی مقایسه ای پرورش و راندمان محصول پیله در هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی

0400

-1نشریه توت گیاه ابریشم ساز

0411

-0طرح بررسی وضعیت و کیفیت پرورش کرم ابریشم در مناطق مختلف ایران

0412-14

 -9نشریه مدیریت ترویج و نظام بهره برداری جهاد کشاورزی استان خراسان

0410

جلسات و همایشهای بین المللی :
شرکت در بیست و دومین کنفرانس بین المللی نوغانداری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران و سخنران اصلی (برگزار شده در کشور تایلند(
شرکت در کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی نوغانداری ویژه اعضای اصلی کمیسیون (برگزار شده در کشور رومانی)
شرکت در کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی نوغانداری ویژه اعضای اصلی کمیسیون(برگزار شده در کشور هند)
شرکت در بیست و سومین کنفرانس بین المللی نوغانداری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران و سخنران اصلی (برگزار شده در کشورهند)

