تحصيالت دانشگاهی:
دکترای مطالعات مدیریت ،دانشگاه بوردوی فرانسه.
کارشناسی ارشد پژوهش در مدیریت سازمانها ،دانشگاه بوردوی فرانسه.
کارشناسی ارشد مدیریت ،مرکز آموزش مدیریت دولتی.
کارشناسی مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
سوابق شغلی:
 عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران مشاور مدیر عامل شرکت مادکوش مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری نهایت نگر مشاور مدیرعامل شرکت اورند پالستیک مشاور مدیرعامل شرکت ابنیه فنی تهران مشاور مدیرعامل شرکت فناوری و اطالعات پاسارگاد مشاور مدیر عامل شرکت هوایار مشاور مدیرعامل بیمه معلم مشاور مدیرعامل در امور منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا عضویت در هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی. عضو موظف هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل گروه سرمایه گذاری سایپا عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا. نماینده کارفرما در هیئت حل اختالف اراده کل کار و امور اجتماعی کرج معاون اداری و توسعه منابع انسانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا. قائم مقام معاونت اداری و نیروی انسانی گروه خودروسازی سایپا. مدیر منابع انسانی شرکت سهامی طیور کشور. عضو اصلی هیئت بررسی و رسیدگی به تخلفات اداری شرکت سهامی طیور کشور. کارشناس دفتر تشکیالت و روشها؛ وزارت جهاد کشاورزی. -معلم مدرسه راهنمایی

دستاوردها ،جوایز و افتخارات:
 طراحی و اجرای مدلی نوین در حوزه تعلق سازمانی بر مبنای فرهنگ engagementبرای اولین بار در کشور در شرکت های ایرانی ،نظیر همراه اول ،سایپا کاشان ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،شرکت فرهنگی ورزشی سایپا و...
 طراحی و اجرای نخستین برنامه استراتژیک 1ساله شرکت فرهنگی ورزشی سایپا کسب بیش از 31عنوان قهرمانی بین المللی و ملی در رشته های مختلف ورزشی انتخاب با حداکثر آرا به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاههای کشور در سازمان لیگفوتبال.
 کسب عنوان معاون نیروی انسانی نمونه در غرب استان تهران. طراحی و پیاده سازی سیستم طبقه بندی مشاغل و نظام حقوق و دستمزد در گروهخودروسازی سایپا.
 کسب عنوان بهترین تیم در لیگ فوتبال حرفه ای ایرانعضویت:
عضویت در هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران.عضویت در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران.عضویت در هیئت رییسه فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران (به مدت 9سال)عضویت در خانه مدیران منابع انسانی.عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی.عضویت بعنوان هیئت علمی در گروه منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی.استاد راهنما یا مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترا:
 سنجش رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت صنعتی و ارایه راهکار برای بهبود درسازمان مدیریت صنعتی
 طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت های کوچک و متوسط در شرکت حفاری دانا طراحی مدل انگیزشی در شرکتهای خدماتی کوچک در شرکت حاشیه خزر نیاز سنجی اموزشی مشاغل کارشناسی واحد مشاوره و تحقیق و مشاغل پشتیبانی در سازمانمدیریت صنعتی

 انتخاب مدل مناسب ارزیابی واخذ مدیریت منابع انسانی شرکت های تولیدی (صنعتخودرو)
 بررسی تاثیر عوامل کاری موثر بر تعارض کار خانواده و پیامد های کاری  -خانوادگی میانکارکنان بانک ملت شهر کرمان

