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 مسئولیتها

 هـُلدینگ مدیره هیأت رئیس•

 

 کشور کارآفرین خیّرین مجمع مدیره هیأت رئیس•

 

   SIONA.ir “موفق ایرانیان” خبری پایگاه مدیرمسئول•



 منظوره چند مؤسسه مدیره هیأت رئیس•

 فرهنگی، انتشاراتی، سینمایی                  

 

 اقتصادی و فردی موفقیت Coach مربی  و مشاور سخنران، نویسنده،•

 سرمایه گذاری، فروش، و بازاریابی و برندینگ کسب وکار،)

 (کارآفرینی

 



سـوابق

  مدیرمسئول نشریه سراسری•

 

 دریافت تقدیرنامه های متعدد از مدیران عامل شرکت ها و رؤساء سازمان ها•

 

 تعاونی مالی اعتباری قائمین اقتصاد مؤسس، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل•

 

 (یافا)شیرین نگار  کارخانه صنایع غذایی مؤسس، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل•

 

 اتاق فکـر کارآفرینـی وزارت کار و امور اجتماعی عضو•



 جمهوری اسالمی ایران مربـّی ذهنی تیـم ملـّی کاراته•

 شرکت در نمایشگاه های بیـن المللی کتاب و مطبوعات•

 خیـّرین حامی فن آوری عضو هیأت مؤسس•

 انجمن مدیـران صنایع عضو•

 کارشناس برنامه های صدا و سیما•

 اتاق فکـر پلیس راهـور عضو•



کارآفرینی

 ۱۳۷۷راه موفقیت       مؤسسه چندمنظوره فرهنگی، انتشاراتی، سینمایی و مجله  "مؤسس"•

 ۱۳۷۹                      بسته بندی سلفون شیشه ای چاپ شده در صنایع غذایی کشور  "مبتکر"•

   ۱۳85                                                                                       هـُلدینگ ایرانیان موفق "مؤسس"•

 ۱۳8۶                                                                 مجمع خیـّرین کارآفـرین کشور "بنیانگذار"•



 ۱۳8۶               در نظام بانکداری کشور( سود در سررسید)طرح سپرده طالیی  "مبتکر"•

 ۱۳۹۱            “   سامانه امالک و صنعت ساختمان”پروژه بین المللی  "مبتـکر و مؤسـس"•

 HRVIP                     ۱۳۹۲  پرتال اطالعات تصویری منابع انسانی "مبتـکر و مؤسـس"•

 SIONA.ir                                                   ۱۳۹۳  ایرانیان موفق  پایگاه خبری "مؤسـس"•

 ۱۳۹۴                                                        “گلچینی از گلستان وحی”اثر نوین قرآنی  "مبدع"•



دعوتوسخنرانی

 ۲۰۰۷می            ۲۱کنفرانس بین المللی مدیریت نوین در قرن •

 از امریکا   Brian Tracy  برایان تریسی دریافت گواهینامه بین المللی از استاد•

 اهداء لوح یادبود به ایشان و     

 دریافت گواهینامه رسمی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران•

 

 ۲۰۰8نوامبر                       کنفرانس بین المللی مدیریت زمان•

 Kevin Kelly  و David Thomas  دریافت گواهینامه های بیـن المللی از اساتید•

 رئیس انجمن سخنرانان حرفه ای کانادا و امریکا  Bob Hooey از اروپا و     



 ۲۰۰۹فوریه                  کنفرانس بین المللی مجمع جهـانی مدیریت•

 Michael Ogilvie دریافت گواهینامه بیـن المللی از انجمن سود انگلستان توسط استاد •

 دریافت گواهینامه رسمی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران•

 

 کنفرانس بین المللی مدیریت، بازاریابی و فروش در دوران رکود•

 ۲۰۰۹ژوئن                  

  Frank Furness  ،Paul Du Toit   دریافت گواهینامه های بین المللی از اساتید•

 (Duke و LBS)استاد دانشگاه   های لندن   Prof. Graeme Cidrington و    

 دریافت گواهینامه رسمی از دانشگاه تهران•

 دریافت لوح تقدیر و تندیس•

 



 سخنرانیسازمانی

   صنایع*                           پتروشیمی ماهشهر* 

 شهـرداری*              فروشگاه زنجیره ای رفـاه * 

 اداره پست*            وزارت ارتباطات و فن آوری* 

 آب و فاضالب* نیـروی انتظامی                              * 

 جهاد کشاورزی* پلیـس راهـور                                * 

 



 دانشـگاه های داروسازی، فنی مهندسی، آزاد اسالمی تهران و شهرستان ها•

 

 مدیران و پرسنل کارخانجات بزرگ کشور و ارائه مشاوره موفقیت اقتصادی به آنان•

 

 ۱۳۹۲تا  ۱۳88از سال   (قسمت ۴8)پخش سخنرانی مدیریت راهبردی ذهن •

   MITV – IranBiuty – IranMusic در شبکه های جهانی      



 تجربهتخصصمهارت 

 انسانی علوم حوزه در کتاب عنوان ۱۰۰۰ از بیش مطالعه•

 شغلی، و فردی موفقیت سازمانی، استراتژیک مدیریت و موفقیت)    

 (...و ادبیات عرفان، ذهنی، علوم زندگی، مهارت های
 

  ایجاد و فعالیت ها سریع پیشبرد جهت خالقانه و ابتکاری نوین، ایده های•

 سازمان ها و شرکت ها کار، و کسب در رقابتی مزیت های
 

  در نامحسوس اثرگذاری و خاص تبلیغات جهت ذهنی علوم متخصص•

 (...و فروش انتخابات،) مخاطبین ذهن

 



 فروش و بازاریابی فنون ترکیب از استفاده با فروش افزایش•

 استراتژیک مدیریت  + ذهنی مهارت های +    
 

 کردن مجاب در باال قدرت و هوشمندانه و هدفمند قوی، بیان فن•

 مخالفت ها بر غلبه و افراد     
 

 مشکالت و مسائل جهت خالقانه راهکارهای یافتن•
 

 آن رساندن نتیجه به و جلسات زمان کردن کوتاه•
 

 باال بهره وری با نتیجه گیری و فکر اتاق های تشکیل•

 



تألیفات

 کتاب          
 معجزه ذهن          

 برای رسیدن به آرزوها          

 

 

 کتاب     
 معجزه ذهن     
 برای رسیدن به وزن ایده آل     



 کتاب

 بازاریابی الک پشتی”

 “فروش خرگوشی

 اهدافبرنامه ریزی سالنامه 



 “قدرت کلمات”کتاب رومیزی 
 

 “نقش علوم ذهنی در ورزش”کتاب 

 

 رومیزیکتاب 

 “گلچینی از گلستان وحی”


