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 18.47دیپلم تجربی از مدرسه شهید مدرس تهران با معدل  ✓

 19.02از دانشکاه عالمه طبرسی با معدل  نیکگرایش تجارت الکترو –فناوری اطالعات کارشناسی  ✓

 ، دانشگاه شهید بهشتی تهرانگرایش بازرگانی بین الملل_بازرگانی مدیریت کارشناسی ارشد رشته ✓

 1391-1389محترم مجلس شورای اسالمی  سال سابقه ریاست دفتر نماینده 2 •

  ده بانک آینسال سابقه فعالیت در  5 •

 1396-1394عضو محترم کمیته سیاست گذاری حزب مردم ساالری  اجتماعی_ مشاور سیاسی •

 1397_ 1396هیات مدیره هلدینگ جهاد سبز  با  LCدر نگارش قراردادها و  مشاور بازرگانی و امور بین الملل •

 تاکنون  1395نماینده محترم مجلس شورای اسالمی از سال  مشاور حوزه اقتصاد سیاسی •

بر عملکرد مالی   بررسیی نقش واسیم مدیریت منابا اننیانی حمایتی در تا یر اسیتراتشی مشیتری محورمقاله  " ❖

فصیلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حنابداری،    ،")مورد مطالعه:شیع  موسینیه اعتباری ملل در شیهر تهران 

 html001_1-2-JR_NASME-JR_NASME-https://www.civilica.com/Paper.  1، شماره2دوره  

 اننانی  علوم  و  اقتصاد  ،  مدیریت  المللی  بین  کنفرانس  سومین  در  "بانک در ها هزینه مدیریت رویکرد با جویی صرفه"مقاله  ❖

.html038_03ICMEH-03ICMEH-https://www.civilica.com/Paper 

 1404 افق در نوین مدیریت المللی بین کنفرانس "بررسی تا یر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان "مقاله  ❖

.html058_01ICMMV-01ICMMV-https://www.civilica.com/Paper 

 یفاز  یسییلنییله مراتب  لیکشییور با اسییتفاده از تحل یسییالمت نمام بانک یشییا ه ها  یبند   تیاولو"مقاله   ❖

(FAHP "  ساالنه سیاست های پولی و ارزی )بانک مرکزی در بینت و هفتمین همایش 

.html018_27ACMFEP-27ACMFEP-https://www.civilica.com/Paper 

ی نوین در علوم در سیومین کنفرانس ملی پشوهش ها "مدیریت منابا و مصیار  در بانک های  صیوصیی ایران"مقاله   ❖

  html017_03MPCONF-03MPCONF-https://www.civilica.com/Paper.مدیریت، اقتصاد و حنابداری ایران

پولی و ارزی / سیننران اول در بنش سیالمت نمام بانکی در بینیت و هفتمین همایش سیاالنه سییاسیت های  ❖

 بانک مرکزی

 دوره ایده پرداز برگزیده  بانک آینده  سه ❖

 1396در انجمن مشاوران مدیریت ایران از سال عضویت  ❖
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 ( فعالیتهای آموزشی:د

 

 "دوره های آموزشی ذکر شده در جدول ذیل را با نمرات عالی و مدارک معتبر از آکادمی های معتبر گذرانده ام؛"

 

 مدت دوره وضعیت دوره  دوره های آموزشی  ردیف

1 MBA ساعت 120 دارای گواهینامه معتبر به دو زبان فارسی و التین گرایش بانکداری 

 ساعتTUV 16گواهینامه  معتبر از آکادمی  کایزن)مدیریت ژاپنی( 2

 ساعتOXFORD CERT 80دارای گواهینامه معتبر به دو زبان فارسی و التین و  مهندسی مالی و مدیریت ریسک  3

 ساعت IRANIAN BUSINESS SCHOOL 180گواهینامه معتبر از آکادمی  مدیریت استراتژیک پیشرفته 4

 ساعت80 دارای گواهینامه معتبر به دو زبان فارسی و التین مدیریت روابط عمومی  5

 ساعت 346 گواهینامه  معتبر از آکادمی ادیب  حسابداری   6

 ساعت16 گواهینامه  معتبر از آکادمی  آریانا  اصول مدیریت بازاریابی 7

 ساعتQAL 18گواهینامه  معتبر از آکادمی  آیین مکاتبات و نگارش اداری  8

 ساعتTUV 14گواهینامه  معتبر از آکادمی  برنامه ریزی و برند شخصیت  9

 ساعتQAL 16گواهینامه  معتبر از آکادمی  سخنرانی حرفه ای  10

 ساعت60 اسپانیا ASYSدارای گواهینامه معتبر به دو زبان فارسی و التین، و دیپلم از آکادمی  حقوق بین الملل  11

 ساعت OXFORD CERT 100گواهی معتبر از  ICDLمهارت های هفت گانه  12

13 mini MBA      گواهینامه معتبر از آکادمیelearn ever  ساعت80 سوئد 

 ساعت20 گواهینامه معتبر از مرکز تحقیقات و استراتژیک )وزارت علوم و تحقیقات(  مدیریت آینده نگار راهبردی  14

 ساعت 6 گواهینامه معتبر از آکادمی کسب و کار نیکان فنون مذاکره با رویکرد افزایش فروش  15

 ساعت 8 گواهینامه معتبر از مجتمع فنی تهران دوره تفکر خالق  16

 ساعت16 گواهینامه معتبر از مجتمع فنی تهران مدیریت زمان 17

 ساعت12 گواهینامه  معتبر از آکادمی  آریانا  اصول و مبانی اقتصاد  18

 ساعت 8 بانک آینده  اخررفتار ف 19

 ساعت16 بانک آینده  دوره مراقبت های ایمنی 20

 ساعت 8 دانشگاه تهران  (  LCاعتبارات اسنادی پیشرفته  )   21

   

مدیریت، اقتصاد، بانکداری، فناوری اطالعات و  ...  همچنین در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی در زمینه های •

ساعت شرکت نموده ام که گواهی آنها موجود می باشد و می توان از آنها در سایت شنصی بنده در بنش مدارک  50بالغ بر 

 و گواهی ها دیدن و دانلود فرمایید.
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