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صی در زمینه مباحث        -           صو شهای مختلف دولتی و خ شرکتها در بخ سازمانها و  شاوره به  سانی، ارائه م   مدیریت در حوزه های منابع ان

marketing ، benchmarking   .و راه اندازی کسب و کارها 

 ادارات کل هواشناسی استانهاارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای سازمان هواشناسی کل کشور و   -             

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران وزارت ورزش و جوانان کل کشور و ادارات کل ورزش و جوانان استانها -            

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران و کارکنان شرکت هیربد نیرو -            

 اموال تملیکیارزیابی شایستگی عمومی مدیران سازمان جمع آوری و فروش   -            

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -            

شرکت ملی نفت             -             ستاد وزارت نفت و  سته به وزارت نفت از جمله  شرکتهای واب سان  شنا ستگی عمومی مدیران و کار شای ارزیابی 

                                                                          ایران، شرکت نفت فالت قاره 

 سازی پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران سازمان خصوصی -            

 پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران  -            

 ران سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورپروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدی  -            

 پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کل کشور -            

 پروژه ارزیابی شایستگی کارکنان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران -            

 روژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران وزارت اقتصاد و دارائیمشارکت دراستخراج مدل شایستگی مشاغل و پ  -            

 زیابی شایستگی عمومی مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشورار -            

 تهران .اسالمی در دانشگاه آزاد گذشته سال  5طی ارشد  یدر مقطع کارشناس قیدرس روش تحق سیتدر-

 تهران .اسالمی در دانشگاه آزاد  سال 5به مدت  ارشد یدر مقطع کارشناس یحسابدار یدرس اصول و مبان سیتدر- 

 تهران .اسالمی در دانشگاه آزاد  سال 5به مدت  تیریدرس مد سیتدر-

 تهران .اسالمی در دانشگاه آزاد واحدهای مختلف  در سال 5به مدت  (کسب و کار) ینیدرس کارآفر سیتدر -

 تهران .اسالمی در در دانشگاه آزاد صنعتی  تیریمداقتصاد و درس  سیتدر -       

 تهران .اسالمی در در دانشگاه آزاد اقتصاد خرد درس  سیتدر -        

 

 

 تجارب حرفه ای

 تحصیالت



 

 

 تهران .اسالمی در در دانشگاه آزاد اقتصاد کالن درس  سیتدر -        

 تهران .اسالمی در دانشگاه آزاد واحدهای مختلف  در های کوچککسب و کارمدیریت درس  سیتدر -        

 در Brandingو  Digital Marketing ،یاجتماع یشبکه ها نهینامه در زم انیپا 5تعداد  ییراهنما- 

 (.یابیکسب و کار و بازار) MBA تیریمد یارشد در رشته ها یکارشناس مقطع

 سال. 15از  شیکشور به مدت ب یصنعت مهیو ن یصنعت یهاطرح یاجرائ اتیمشاور و عضو ه -

 

 

  

 

 

  

 

 :یداخل تاالمق

 و توسعه، تیریمد ندیکشور، مجله فرآ یمعدن عیصنا یدر شرکتها یسازمان ینیآثار راهبرد کارآفر یبررس -1

 .1398سال

 .1398کسب وکار، سال  تیریمجله مد ،یسازمان ینیکارآفر یعوامل موثر بر استراتژ نیرابطه ب یبررس -2

 .1394فرصت ، سال صیتشخ میو مفاه یریگ میتصم یهایبر تئور ینگارش مقاله مرور -3

 .1394در انتخاب برند ، سال انیبر ادراک مشتر غاتیشهرت و تبل مت،یق ت،یفیک رینگارش مقاله تاث -4

 .1386و جهان، سال رانیدر ا یعلم و فناور یبه عملکرد پارکها ینگارش مقاله نگاه -5

 .1385توسعه مستمر، سال یبرا یابزار ینگارش مقاله الگوبردار -6

:یخارج تاالمق  

1- Opportunity recognition in the entrepreneurship, explain the concept major 

classifications of opportunity: A Cognitive Perspective, 2016. 

 های تالیف شده:کتاب

 1399کیا، دکتر عباس ضیائی اندازی کسب و کار های جدید، نویسنده:کارآفرینی با رویکردی به راه-

اصول و مبانی حسابداری با  "حوزه استراتژی کارآفرینی سازمانی و یک کتاب در دست چاپ در حوزه مالی و حسابداری با عنواندو کتاب در دست چاپ در -

 "نگاهی به مفاهیم برنامه ریزی ، بودجه نویسی و بودجه ریزی عملیاتی

 "نمدیریت کسب و کارهای کوچک در ایرا "یک کتاب در دست چاپ در حوزه کسب و کار با عنوان-

 

 

 

 

 

 

  تالیفات )مقاالت(



 

 

 

 
 

  

  

 ساعت. 72تربیت ارزیاب حرفه ای در مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت  یتخصص دوره -

 .ساعت 180به مدت در سازمان مدیریت صنعتی  تیفیک یمهندس یتخصص دوره-

 ساعت. 35به مدت  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در یدیتول یو توسعه واحدها قیتحق تیریمدمقدماتی  یتخصص دوره -

 ساعت. 48به مدت  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در یدیتول یو توسعه واحدها قیتحق تیریمدتکمیلی  یتخصص دوره-

 ساعت.  80در سازمان مدیریت صنعتی به مدت  یالملل نیب یمذاکره و قرارداد ها اصول یتخصص دوره-

 ساعت.  24به مدت  یصنعت تیریدر سازمان مد یسازمان یتعال یبا مدلها یآشنائدوره  -

 ساعت. 32به مدت یصنعت تیریدر سازمان مد )ارزیابی پروژه های صنعتی( primavera با یآشنائدوره - 

 ساعت. 48به مدت یصنعت تیریدر سازمان مددوره ارزیابی مالی، فنی و اقتصادی طرح های صنعتی -

 با همکاری دانشگاه سیدنی استرالیا.Project Management  با یآشنائروزه  3سمینار  -

 ساعت. 48به مدت   Co aches 21با همکاری موسسه Project Financial, Technical & Economical Assessment با یآشنائدوره  -

 ساعت. 18به مدت دوره اصول برنامه ریزی در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران-

 ساعت. 32به مدت دوره مدیریت زمان در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران-

 ساعت. 24به مدت دوره آشنایی با اصول شرکت در جلسات اداری در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران-

 عت.سا 16به مدت دوره آشنایی با مدلهای برنامه ریزی در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران-

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران معدن و طبیعت رویکرد با ارزشی نظام در کارآفرینیدوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران دولت و نظام ساختار با آشناییدوره -

 .ساعت 8 به مدت صنایع و معادن تهراندر مرکز آموزشی  فساد از پیشگیری و اداری نظام سالمت ارتقایدوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران تجارت قانون و حقوق کلیات با آشناییدوره -

 .ساعت 32به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران المللی بین و داخلی مذاکرات فنون و اصولدوره -

 .ساعت 8به مدت صنایع و معادن تهراندر مرکز آموزشی  آبی اقیانوسدوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران  ISO9000:2000  استانداردهای و الزامات  دوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران سازمان در موثر ارتباط برقراریدوره -

 .ساعت 16به مدت همکاری دانشگاه صنعتی شریفبا  استراتژیک ریزی برنامه و مدیریتدوره -

 ساعت. 36در مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت در  پژوهش و تحقیق های روشدوره -

 

 

 شرکت در دوره های آموزشی



 

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران معدن حوزه در کاوی بهینهدوره -

 .ساعت 16به مدت و معادن تهراندر مرکز آموزشی صنایع  (Tbps) گروهی کار روش به مسایل حل  دوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران( فلسفی مبانی / مدیریت) سازمانی رفتاردوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران انسانی منابع مدیریتدوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران تحول مدیریتدوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران تعارض مدیریتدوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران عملیات و تولید مدیریتدوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران پیشنهادات نظام و مشارکتی مدیریتدوره -

 .ساعت 32به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران کیفیت مهندسی و مدیریتدوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران سازمانی کارآفرینی مدیریتدوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران ISO9004:2009دوره -

 .ساعت 32به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران مهرورزی روانشناسی - اجتماعی زندگی مهارتهایدوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران مجدد مهندسیدوره -

 .ساعت 160به مدت و کیش ، سیمینوسسات زبان انگلیسی سفیرمدر  انگلیسی زبان مکالمه های دوره-

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران آن با مقابله های راه و پولشویی روشهای با آشناییدوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران سازمانی یادگیری و دانش مدیریتدوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران شهروندی حقوق منشوردوره -

 .ساعت 48به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران فناوری توسعه و تحقیق مدیریت مفاهیم و اصولدوره -

 .ساعت 182به مدت مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران تهای هفت گانه آشنایی با رایانهرمها ICDL Core Certificateدوره -

 .ساعت 32به مدت صنایع و معادن تهراندر مرکز آموزشی ( المللی بین قراردادهای و جلسات ) مذاکره فنون و اصولدوره -

 .ساعت 32به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران پروژه مدیریتدوره -

 .ساعت 16به مدت) مذاکره مهارتهای و تضادها مدیریت بیان، فن) مذاکره فنون و اصولدوره -

 .ساعت 24به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران اداری مکاتبات و نگارش آییندوره -

 .ساعت 16به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران کیفیت مدیریت سیستمدوره -

 .ساعت 8به مدت در مرکز آموزشی صنایع و معادن تهران( بورس)مالی بازارهای در گذاری سرمایهدوره -

 مدیریت تهران. محل مجتمع مس سرچشمه با همکاری دانشگاه ملبورن استرالیا هوشمند در  یمعدنکار یآموزشدوره  -

 ساعت. 75به مدت  Prime Learningهمکاری موسسه با  Prime Negotiation با یآشنائدوره  -

سال گذشته با همکاری  10مختلف طی ساعت در قالب وبینارها ، سمینارها و کنفرانسهای  300گذراندن سایر دوره های مدیریتی و آموزشی به مدت بیش از -

 دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور.

 

 

 



 

 

 

 

 راه یچگونگ نهیها در زمها و ارگانها، شرکتدانشگاه یچند روزه برا ای کی ینارهایکارگاه ها و سم یبرگزار -

 ها.طرح یو امکان سنج هاکسب و کار یانداز

 برگزاری وبینارهای مختلف در حوزه راه اندازی کسب و کار.-

 برگزاری وبینارهای مختلف در حوزه روش تحقیق و متدولوژی.-

 

 

 
 

 
 

  
تدریس دوره های کوتاه مدت 

:تخصصی  


