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 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی )گرایش تحول(
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 1۶۱۱علوم فنی و علوم انسانی از  فعاليت شغلی در حوزه

 1۶۳۱بندی از مطالعه، تدریس، مشاوره و مدیریت در حوزه بسته

 Institute of Packaging Professionals (IoPP)بندی المللی( متخصصان بستهعضو سابق انستيتو )بين

 International Packaging Press Organization (IPPO)بندی المللی بستهعضو سازمان خبرگزاران بين

)سه سال یک بار در آلمان( به  interpackاینترپک  ۸۰11و  ۸۰۰۲های بندی ایران، در دورهنماینده فعاالن بسته

 گزینش طرف آلمانی

های کسب و کار( از یونيدو)سازمان توسعه صنعتی و اقتصادی سازمان )عامل توسعه خوشه CDAدارای مدرک 

 حد(ملل مت
  

 سازیبندی از فاز صفر تا توسعه و بهينههای صنعتی بخش خصوصی و دولتی در زمينه بستهمشاور طرح

 1۶۳۱بندی از تخصصی صنعت بستهصاحب امتياز، مدیرمسئول و سردبير ماهنامه علمی

 1۶۲۱بندی از تخصصی کتاب سال بستهصاحب امتياز، مدیرمسئول و سردبير سالنامه علمی

 بندی )دانشگاه امام حسين(ترویجی علوم و فنون بستهداوری مقاالت فصلنامه علمی عضو گروه

 1۶۳۳( از iranpack.irبندی در ایران )پدیدآورنده و مدیر نخستين پایگاه اینترنتی بسته

 1۶۳1بندی دیدگستر )شرکت با مسئوليت محدود( از مدیرعامل کلينيک بسته

 1۶۳۳بندی ایران از له بانک اطالعات بستهگردآورنده و ناشر چهار دوره دو سا

 بندیها مقاله و گزارش در زمينه بستهتاليف و تحریر ده

 
 

 محل الصاق عکس
 

 



 ۸ 

  
 بندی(عضو اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت )طرح ساماندهی بسته

 )وزارت صنعت، معدن و تجارت(” شدهکاهش قيمت تمام“بندی در کارگروه کارشناس بسته

 1۶۲۶بندی از سال ها استاندارد ملی کشور در زمينه بستهبندی( و تصویب دهرد )بستهعضو کميته ملی استاندا

 1۶۲۸بندی از های فنی تدوین استانداردهای بستهریاست و عضویت کميسيون

 OIMLنایب ریيس کميته متناظر استانداردهای بين المللی مقياس و آحاد پيش بسته بندی در ایران 

 )در جریان(1۶۳۸بندی در بودجه ارائه دهنده لوایح پيشنهادی مربوط به صنعت بسته

قانون افزایش  ۸1عضو کميته تخصصی صنایع تبدیلی و تکميلی آیين نامه نيازسنجی آموزش عالی موضوع ماده 

 1۶۳۱بهره وری بخش کشاورزی از 

بندی در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ریزی درسی رشته مهندسی تکنولوژی بستهعضو ارشد هسته برنامه

 وزارت جهاد کشاورزی

 1۶۲۳بندی در مرکز آموزش بازرگانی )وزارت صنعت، معدن و تجارت( از های مهندسی بستهمدیر و مدرس دوره

 در مراکز آموزش عالی” بندیمهندسی تکنولوژی بسته“مدرس دروس تخصصی رشته 

 رشته چاپ در وزارت آموزش و پرورشریزی درسی عضو اسبق کميسيون برنامه

 های مهندسی دانشگاه امام حسينبندی مرکز مطالعات و پژوهشهای عملياتی بخش بستهمشاور در طرح

 ۲۱-1۶۲۱ 

)مرکز مطالعات و پژوهشهای مهندسی دانشگاه امام 1۶۲۱بندی های آموزشی مهندسی بستهطراح و مدرس دوره

 حسين(

 1۶۳۸ظارت چاپ )از طراحی تا چاپ( های آزاد نگذار دورهبنيان

 1۶۲۱مدیریت و تدریس دروس چاپ در مراکز آموزش عالی از 

بندی با رویکرد صادرات )سازمان توسعه تجارت و اتحادیه ریيس کميته برگزاری نخستين جشنواره طراحی بسته

 (1۶۲۱صادرکنندگان خدمات چاپ، 

نهمين مسابقه سراسری صنعت چاپ کشور )وزارت فرهنگ  عضو شورای برگزاری و ریيس کميته داوران هشتمين و

 (1۶۲۲و 1۶۲۳و ارشاد اسالمی سالهای 

 1۶۲۱بندی صنایع دستی )سازمان صنایع دستی( عضو گروه پژوهشی بسته

 1۶۳۰بندی صنایع دستی سخنران علمی و داور نخستين جشنواره ملی بسته

بندی، مردمک، بندی )صنعت بستهاد در زمينه بستههای رادیواقتصکارشناس مجری و کارشناس مدعو برنامه

 (…چهارسوق، آموزش صادرات، بازار خبر، مثلث، 

بيش از یکصد سخنرانی در دانشگاه تهران، اصفهان، الزهرا، علم و فرهنگ، هنر، مراکز تحقيقاتی و آموزشی و 

 های مربوطهحوزهبندی، چاپ و های بازرگانی در تهران و مراکز استانها در زمينه بستهاتاق
 

                                                  

 

 


