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  زبان 

 

 انگلیسی

  مهارت خواندن

  مهارت نوشتن

  مهارت شنیداری

  مهارت گفتاری

 عربی

  مهارت خواندن

  مهارت نوشتن

  مهارت شنیداری

  مهارت گفتاری

  
 

  شبکه اجتماعی 

 

ssajjadnouri 
 
 

  
 

 
 تحصیالت

 
 کارشناسی مدیریت امور بانکی

 دولتی -دانشگاه علوم اقتصادی 

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 مدیریت منابع انسانیگرایش 

  دانشگاه آزاد قزوین 
 

 
 سوابق کاری

 
س مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران    »منتا«ر

  مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت حامیان توسعه اعتماد
  ١٣٩٩شروع همکاری از شهریور 

  
 بوم نوآوریو زیست و ماموریت پیوند بخش تعاونت راهبر نوآوری در بخش تعاون اس »منتا« ■

س منتا با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه به  شود واجتماعی منصوب می کشور را به عهده دارد. ر
لحاظ حقوقی، مدیرعامل شرکت حامیان توسعه اعتماد با سهامداری بانک توسعه تعاون و 

  گذاری تعاون است.سرمایه صندوق ضمانت
بر وجوه  های کسب و کاری بخش تعاون با استفاده از راهکارهای نوآورانه و تمرکزرفع چالش ■

گذاری جمعی و ... از مهمترین بالکچین، سرمایهتعاون اعم از اقتصاد اشتراکی،  موضوعنوآورانه 
  های منتا است.برنامه

  

 مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق

 شورایعالی مناطق آزاددبیرخانه 

 ١٣٩٩مرداد  – ۱۳۹۷آبان 

  
 ایجاد گفتمان صنایع خالق در مناطق آزاد  ■ 
 تدوین برنامه زیست بوم صنایع خالق  ■ 
 های صادراتی صنایع خالق دهندهتاسیس شتاب ■ 
ن نامه حمایت از کسب و کارهای صنایع خالق در مناطق آزاد  ■   تدوین و تصویب آ
  های توسعه گردشگری و صنایع خالق در مناطق آزاد تاسیس شرکت ■ 

 
 بنیانگذارهم

 آفتاب اروندایده پردازان  شرکت

     ۱۳۹۷مهر  - ۱۳۹۲آذر 
 

 مدیریت رویداد  ■ 
  های محیطی مدیریت رسانه ■ 
 تدوین استراتژی تبلیغات ■ 
 تدوین و اجرای کمپین های تبلیغاتی  ■ 
 تولید محتوی ■ 
  تاسیس برند تفریحی کیف کوک  ■ 

 
  

  

  



  

 ریزی استراتژیکمدیر برنامه

 عمران توسعه دورانتاش شرکت

     ۱۳۹۳اسفند  - ۱۳۹۲تیر 
 

ق و   تجارت با کشور عرا -١تدوین برنامه استراتژیک ورود شرکت به دو فعالیت جدید شامل  ■ 
  ی تولید پمپ ها صنعتی و خانگ -٢

 
 مدیرعامل

 عمران راه دورانتاش شرکت

    ۱۳۹۲خرداد  - ۱۳۸۸آبان 

   
 واحدی مسکن مهر شیرین شهر  ٤٥٠طراحی و اجرای پروژه  ■
 پیمانکار سیویل پتروشیمی ایالم  ■ 
 پیمانکار سیویل پتروشیمی دماوند  ■ 
  اجرای دایک مرزی چذابه  ■ 

 
  

 
 هاها و گواهینامهدوره

 
DBA دیجیتال  تحول  

  دانشگاه تهران

  ١٣٩٩شروع از بهمن 
 الملل و ورود به بازارهای خارجیکسب و کار بین

 دانشگاه بنگور ولز

    ۱۳۹۲آبان 

 استراتژی ارزیابی موفقیت

 دانشگاه بنگور ولز

    ۱۳۹۲آبان 

 اقتصاد آبی

 دانشگاه پچ مجارستان

    ۱۳۹۱آذر 

 ابزارهای مالی

 تحقیق و توسعه صنعت احداث موسسه

    ۱۳۹۱آذر 

 های خارجیبازاریابی و مشارکت در پروژه

 تحقیق و توسعه صنعت احداث موسسه

    ۱۳۹۱آذر 

 مدیریت استراتژیک

 آریانا موسسه

    ۱۳۹۱شهریور 
  
  
  
  
  
  



   
 

 
 سوابق اجرایی

 
 عضو هیات امنای مرکز نوآوری منطقه آزاد اروند

 عضو کمیته تدوین استاندارد ملی برگزاری رویدادهای ایران

      سازی های پیشرو در پیادهآپاستارت کمیته انتخاب و معرفی عضو

المللی مدیریت نس بینستراتژی توسعه ایده در یازدهمین کنفراا

 ١٣٩٨ -استراتژیک 

سازی رفی كسب و كارهای پیشرو در پیادهکمیته انتخاب و مع عضو

المللی اقتصادی در یازدهمین کنفرانس بیناستراتژی اشتغال مولد و رشد 

 ١٣٩٨ – مدیریت استراتژیک


