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 احمذ روستبنبم و نبم خبنوادگی: 

  71/7/7231 متولذ:

 : یزدمحل تولذ

 

 7231مییت:دم    7111دکتیییام مییذییی  ان دانطییابف ثیادنییورد انا سییتب  در سییب     تحصییت: :

 ضمسی ( 

 

 دانطکذف مذییی  و حسبثذارم –عضو رسمی هتئ  ع می دانطابف ضهتذ ثهطتی  ضغل نع ی:

 

سب  سبثقه تذریس، تحقتق و مطبورف در امور مذییی  و ثبناریبثی و صیبدرا    24 سبثقه نعبلت :

 و مذییی  استیاتژیک.

   ضمسی ( و عضو میذعو دانطیابف هیبم     7231عضو هتئ  ع می مذرسه عبلی ثبنرگبنی   سب

مخت ف کطور ضیبمل: دانطیابف ع:میه طجبطجیبیی، دانطیابف تهییا ، دانطیابف صینعتی ضیییف،          

 ، دانطابف امتیکجتی، دانطابف تیثتی  میذر ، دانطیابف ییزد، سیبنمب       دانطابف ع م و صنع

مذییی  صنعتی، میکز مطبلعب  و پژوهطهبم ونار  ثبنرگبنی، واحیذ تحقتقیب  دانطیابف دناد    

می، میکز دمونش مذییی  دولتی ،سبنمب  توسیعه تابر ،سیبنمب  گیدضیایم و متییا      اس:

 نیهنای

  هتئ  مذییف ضیکتهبم دولتی و خصوصیمذیی عبمل، رئتس هتئ  مذییف و عضو 

  اییا  ثنبم ضییک    درثبناریبثی  ومطبورف مؤسس و مذیی عبمل اولتن ضیک  رسمی تحقتقب

 راستبثتن

 مطبور و محقق پیوژف هبم گونبگو  جه  ونارتخبنه هب ، نهبدهب و ضیکتهبم دولتی و خصوصی 

 نی، ثبناریبثی، اقتصیبد ، کمیب    عضو هتئ  تحییییه ما ه هبم اقتصبد اییا ، ثیرستهبم ثبنرگب

 و... ،تابر  امیون، پتبم صبدرا مذییی ، تج تغب 

  مؤسس اولتن سبی  جبمع مذییی  ثنبم ثبضابف مذییی 

  عضو انامن ع وم مذییی  اییا 

 



 ان جم ه  ج ذ کتبة ضص ومتیجم ثتص ان  مؤلف: 

 مذییی  ثبناریبثی                    

 تحقتقب  ثبناریبثی                            

 رنتبر مصیف کننذف                             

 ثب ثزرگب  ثبناریبثی                           

 کبنبلهبم تونیع                            

 ثبناریبثی ثتن الم  ی                            

 غب تکنتکهب و تبکتتکهبم تج ت                            

 نیوش در دورا  ثحیا                            

 کست وکبر سجز                            

 نخجاب  ثبناریبثی                           

 ان رویب تب واقعت                             

 کتمتبم نیوش                              

 ی  خویطتنمذیی                            

 ثبناریبثی صنعتی                            

 تج تغب                             

 مهنذسی رهن وا  ا  پی                          

 استیاتژم سییع                          

 ثینذ ضنبسی                          

 تج تغب  تییزم                          

 چاونه ثفیوضتم                         

 گناتنه نیوش                          

 راهاطبم نیوش                         

 ایمتل مبرکتتنگ                        

 چه کسی نیوش میا رثود؟                        



 پط  پیدف خییذ                         

 واژگب  ثینذ و....                        

 

 


