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 سازمان مدیریت صنعتی (MBA) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

 سوابق تحصیلی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد –کاردانی دامپزشکی 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد  –کارشناسی مهندسی علوم دامی گرایش مهندسی تولیدات دامی

 شهرکرد

  رکرددانشگاه آزاد اسالمی واحد شه –کارشناسی ارشد مهندس علوم دامی گرایش تغذیه 

  سال( 72سوابق کاری و مدیریتی )

  همکار طرح تحقیقاتی با معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان در زمینه گیاه سورگوم )زراعت– 

 0020-0027استخراج قند مایع و استفاده از علوفه و دانه( در صنعت دامپروری و مرغداری سال 

  به مدت پنج ماه 0027شرکت دامپروری مهیار دشت سال 

 0020-0032 سال مدیریت مجتمع کشت و دام ، دام زاد 

  0031-0033مدیر عامل شرکت آریان لبن نقش جهان )تولید شیر خشک و پودر آب پنیر( سال 

  0033-0030عضو هیات مدیره شرکت آریان لبن نقش جهان سال 

  تا به حال 0037شرکت کاویش پخش آرشا سال 

 سایر سوابق و عناوین

 کسب عناوین ذیل از طرف  درمدت مدیریت در مجتمع کشت و دام ، دام زاد این واحد موفق به

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گردید :

 واحد نمونه گاوداری صنعتی در استان اصفهان -

 مدیر نمونه واحدهای گاوداری صنعتی در استان اصفهان -

 شتاین اصفهانلکسب عنوان در جشنواره گاو ه -

 اوداری صنعتیمربی و مدرس در هنرستان کشاورزی شهرضا در رشته کارو دانش گرایش گ 

 اصلی کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان )تشکل  عضو هیات موسس و بازرسNGO  بخش

 سال 0به مدت  کشاورزی(

 حضور در پروژه ها و سمینار های تحقیقاتی ، علمی و فنی در داخل و خارج کشور 

 عضو سازمان نظام دامپزشکی 

 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

  شعبه اصفهان –بازرس علی البدل انجمن ملی صنعت پخش ایران 

  شعبه اصفهان –دبیر کمیته غذایی انجمن ملی صنعت پخش ایران 
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