
1 
 

 بنام خدا

 ه *ـ* روزم

 

 مشخصات  -1

 نام پدر : محمود   نام خانوادگی : محمودی    نام : سعید 

 1/6/1030تاریخ تولد :    صادره از : مشهد     033شماره شناسنامه : 

  :mahmodisaeid2002@yahoo.comEmail 36111211063تلفن تماس :

 سوابق تحصیلی  -2

 . 1060لغایت  1063علوم انسانی از دبیرستان آیت ا... کاشانی شهرستان چناران سالهای دیپلم : 

 . 62لغایت  66   مدیریت بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی سالهای لیسانس :

 . 62-96ه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول سالهای مالی از دانشگا –مدیریت دولتی  فوق لیسانس :

( آزمون جامع را گذرانده و 63ورودی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول ) –کارآفرینی گرایش آموزش عالی  :یدانشجوی دکتر

 در حال تکمیل رساله جهت دفاع می باشد . 

 سوابق آموزشی  -3

  . تدریس دروس بودجه در مرکز آموزش مدیر دولتی سابق مشهد در سنوات مختلف 

  . تدریس دروس اصول حسابداری در مراکز آموزشی و دانشگاهی در سنوات مختلف 

  دارای شناسه حق التدریس در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 رد که در صورت ایجاد امکان تبدیل وضعیت به هیـأت الزم به یادآوری ست که واحد مشهد تمایل به تأسیس رشته کارآفرینی دا

 علمی با رعایت شرایط و ضوابط مقدور خواهد شد . 

 مقاالت  –الف 

در ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطالعات )خبری « در تعیین نوع سیستم امنیت نرم افزاری AHPکاربرد الگوریتم » چاپ مقاله با عنوان  -3-1

 . 1061، تیرماه  66، تحلیلی ، پژوهشی ، آموزشی( شماره 

 در ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطالعات ،« ارائه چارچوبی برای خط مشی گذاری فناوری اطالعات و ارتباطات » چاپ مقاله با عنوان  -3-2

 ( . 1061، مرداد ماه  69شماره 

 . 1061تحلیلی دیدگاه مهندسین صنایع در تیرماه  –در نشریه پژوهشی « اصول و مفاهیم بودجه بندی در ایران » چاپ مقاله به عنوان  -3-0

 تخصصی صنعت و کارآفرینی .  –درمجله علمی « ایجاد بهره وری از طریق کیفیت زندگی کاری » چاپ مقاله با عنوان  -3-3
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خوشه صنایع غذایی ، شهریور و مرداد  –آموزشی  –تحلیلی  –در ماهنامه خبری « رهبری سازمانهای نوین در آینده » چاپ مقاله با عنوان  -3-1

1061  . 

)مطالعه « شهد صنعتی شهر م –تولیدی  هایامکان سنجی پیاده سازی کار آفرینی سازمانی در شرکت» د با موضوع پایان نامه کارشناسی ارش -3-6

 .موردی شهرک صنعتی طوس(

نخستین ، سیدبررسی ویژگی های کلیدی و شخصیتی کارآفرینی در توسعه تکنولوژی و نوآوری در میان فارغ لتحصیالن رشته های مهن -3-6

 . 1061 -همایش ملی علوم اسالمی حقوق و مدیریت 

 -ت نخستین همایش ملی علوم اسالمی حقوق و مدیری، مزایای منابع انسانی استراتژیک از طریق آموزش های کارآفرینی مؤثردستیابی به 4-8-

1061 . 

 

  بررسی سیاست های دولتی در ایجاد فرصت های کارآفرینی در ایران مورد مطالعه کارآفرینی روستایی4-9-

 . 1061 -کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت 

 . 1061 -کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت  هدایت خالقیت در کسب وکارهای مجازی نوپا4-10-

حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و  هفتمین کنفرانس بین المللی، سازی موفق محصوالت تحقیقاتی  تجاری4-11-

 . 1061 -نوآوری های باز 

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و ، کارآفرینی دانشگاهی؛تجاری سازی تکنولوژی 4-12-

 . 1061 -نوآوری های باز 

نی هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفری، ارآفرینی و کسب و کار از نگاه مکاتب اقتصادی ک4-13-

 .  1061 -و نوآوری های باز 

  .1061 –اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ، اشتغال ، نرخ بیکاری ؛ توسعه اقتصادی مورد مطالعه کشور ایران 4-14-

 . 1061 -اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ، تاثیر آموزه های اخالقی اسالم و هویت دینی بر توسعه کسب وکار 4-15-

 .1061 -ی اقتصاد،مدیریت و حسابداری اولین کنفرانس مل، رهبری تحول آفرین، خالقیت و کارآفرینی 4-16-

 .1061 -اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ، کارآفرینی سازمانی براساس مدل استیونسون 4-17-

 نقش اعتبارات دولتی و دستگاههای حمایتی بر فرآیند توسعه کسب و کار و کارآفرینی در کشور  -3-19

 . 1061 -اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری 

  1061 -اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ، قش رهبری هدایت گرایانه در شکل گیری کسب و کارهای نوپا ن4-19-

http://elmnet.ir/article/20636612-88113/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20571443-22821/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20571443-22821/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20556842-16132/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20556842-16132/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20583424-42571/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://elmnet.ir/article/20583424-42571/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://elmnet.ir/article/20688898-51191/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20688898-51191/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20650112-12352/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%9B%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20650112-12352/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%9B%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20683482-45721/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20683482-45721/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20651536-32228/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%9B-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/20651536-32228/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%9B-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/20630449-4295/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20630449-4295/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20702618-76413/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20702618-76413/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/article/20639539-13325/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://elmnet.ir/article/20639539-13325/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://elmnet.ir/article/20666385-40152/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20666385-40152/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20718026-91791/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://elmnet.ir/article/20718026-91791/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
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مین ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سو،  ررسی نقش فناوری های برتر در توسعه فرصت های کارآفرینی در ایرانب 4-20-

 . 1061 -وری های باز کنفرانس کارآفرینی و نوآ

بداری و ششمین کنفرانس بین المللی حسا، های اخالقی اسالم و تاثیر آن برتوسعه کارآفرینی وکسب وکار ابطه هویت دینی و آموزه ر 4-21-

 . 1061 -مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز 

مین کنفرانس شش، دانشگاه کارآفرین ، رینی در مراکز آموزش عالی وارایه راهکار های تقویت آن در تحقق ناسایی موانع توسعه کارآفش - 4-22

  .1061 –باز                 بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های 

 .همایش ملی مدیریت،اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ، مقاومتی اقتصاد بر تاکید با 1333 انداز چشم در بنیان دانش کارهای و کسب مدل ارائه -3-20

 همایش ملی مدیریت،اقتصاد و اقتصاد مقاومتی،  انسانی سرمایه توسعه در نوین راهبردی مقاومتی، اقتصاد -3-23

 .اقتصاد و اقتصاد مقاومتی همایش ملی مدیریت،، مقاومتی اقتصاد تحقق و زدایی محرومیت وکار؛راهبرد کسب بهبودفضای -3-21

 . همایش ملی مدیریت،اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، مقاومتی براقتصاد تاکید پایداربا توسعه و اقتصادی کارآفرینی؛مشارکت -3-26

طراحی الگوی پیاده سازی دانشگاه مجازی کار آفرین در دانشگاه آزاد اسالمی با بکارگیری رویکرد روش شناسی عنوان رساله دکتری : -3-26

 . آمیخته 

 همکاری در تألیف کتاب  –ب 

 .کتاب کار آفرینی و پروژه  )مؤلف دکتر علیرضا مقدسی( -3-29

 . کتاب مبانی و مفاهیم مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات )مؤلف دکتر علیرضا مقدسی( -3-26

 کتاب کسب و کار در عصر اطالعات )مؤلف دکتر علیرضا مقدسی( -3-03

 سوابق اجرایی  -5

 . 63-62کارشناس مالی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد سالهای  -1-1

 .  93 -61مشهد سالهای  رئیس حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی -1-2

 .  92 -91و بودجه دانشگاه آزاد اسالمی مشهد سالهای رئیس گروه برنامه  -1-0

 .  66 -1090دار( دانشگاه آزاد اسالمی مشهد سالهای مل خزانهامدیر کل مالی و ذیحسابی )ع -1-3

 ادامه دارد .  66هر مدیر اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از م -1-1

 . 66-63مدیر عامل مؤسسه حسابرسی فریور محاسب توس سالهای  -1-6

 . 1066مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد حسابگران سال  -1-6

 سوابق سیاسی  -6

http://elmnet.ir/article/20681182-81381/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/20681182-81381/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/20678667-78781/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20678667-78781/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://elmnet.ir/article/20651766-51871/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://elmnet.ir/article/20651766-51871/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 . 1063داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه شهرستان چناران ، طرقبه در دوره پنجم سال  -6-1

 .  1062داوطلب نمایندگی شورای اسالمی شهر مشهد در دوره چهارم سال  -6-2

 عضو مؤثر در امر برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ) جامعتین ( از حوزه انتخابیه خراسان رضوی .  -6-0

 سال.  21عضویت در بسیج مردمی از بدو تاسیس تاکنون و بسیجی فعال به مدت  -6-3

 تقدیر نامه ها  -7

 ) دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( .  1061نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران در امر برگزاری در سال  -6-1

 .) دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ( 1061چهاردهمین اجالس سراسری رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سال  -6-2

 ) دنشگاه آزاد اسالمی مشهد ( . 1061بین المللی زمین شناسی کاربردی در سال اولین کنگره  -6-0

 . 1061دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ( در سال همکاری موثر با حوزه معاونت عمرانی ) -6-3

 )دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( .  1062نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم ) انسان و جامعه( در سال  -6-1

 )دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( . 1062تجاری سازی فناوری گامی بسوی حماسه اقتصادی ، ارتقای فرهنگ و جایگاه پژوهش در سال  -6-6

 .) دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(  1062دومین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی در سال  -6-6

 . اد اسالمی مشهد()دانشگاه آز 1062کنگره بین المللی مواد طبیعی در سال  -6-9

 )دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(. 1063مهندسی و پزشکی در سال  دومین کنفرانس کاربردهای نانو تکنولوژی در علوم پایه ، -6-6

 ) دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( .  1066اولین کنگره بیولوژی کاربردی ایران در سال  -6-13

 ) دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( .  1093هش در سال اولین گردهمایی ملی زن ایرانی و پژو -6-11

 )دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( . 1096همایش نوآوری و شکوفایی در سال  -6-12

 هـ . ق .  1329برگزاری نمایشگاه بزرگ قرآن کریم رمضان المبارک  -6-10

 دوره ها و کارگاههای آموزشی  -8

 . ) دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(13/2/1091ازمان ها دوره آموزش و بهسازی منابع انسانی در س -9-1

 مرکز آموزش مدیریت دولتی .  0/6/1091و  2دوره آموزش آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع  -9-2

)دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  20/6/1090و  21بودجه دوره مدیریت عملیاتی ویژه مدیران و کارشناسان دفتر طرح و برنامه و  -9-0

 .دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( 

 )دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(.  16/11/96مقدماتی  Excelدوره آشنایی با نرم افزار  -9-3

 )دفترمطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ( .  26/13/96و  26( 1دوره مدیریت عملیاتی ویژه مدیران مالی ) -9-1
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 . )دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( 3/1/96دوره ورزش و تندرستی  -9-6

 . اسالمی مشهد()دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد  1/6/99مهارتهای ارتباطی مدیران دوره -9-6

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( .  ی)دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسان 13/6/99دوره مدیریت زمان  -9-9

 . )دفترمطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ( 6/6/99دوره ورزش و تندرستی  -9-6

 ) دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(.  16/6/99دوره ارتباط چهره به چهره  -9-13

 )دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( .  19/1/96دوره آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی  -9-11

 . )دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد( 21/12/96 (1دوره حرکات اصالحی ) -9-12

 )دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(.  19/2/63( 2دوره حرکات اصالحی ) -9-10

 زاد اسالمی مشهد(. )دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آ 1/0/63دوره روشهای نظم دهی به محیط کار  -9-13

 

 من اهلل التوفیق 


