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     اقتصاد نفت

  
 یانرژ  یالمللنیمطالعات ب همؤسس

     یت انرژ یر یمد
  

 كشور سوخت مصرف یساز نهیسازمان به

 گاز یهاپروژه هتوسع یاقتصاد یهاجنبه
               

 صنعت نفت هپژوهشكد

                        یران در گستره جهانینفت ا یبازارها
   

 یانرژ  ین المللیموسسه مطالعات ب

در اكتشاف منابع نفت و گاز    یمال /یحقوق یستم هایس
              

 یانرژ  ین المللیموسسه مطالعات ب

بازار نفت                 سك در یت ر یر یمشتقات و مد
                  

 یانرژ  ین المللیموسسه مطالعات ب

 اصول و فنون مذاكره                                         
               

 یمیشركت راهبران پتروش

ن یب یمبادالت تجار  یق مدلساز ینه ها از طر یكاهش هز 
         شركتها    

 یانرژ  یمللن الیمؤسسه مطالعات ب

 یمت نفت از نرخ ارز در كشورهایق یر یر پذیتاث
        صادركننده         

 یانرژ  ین المللیمؤسسه مطالعات ب

 
 :یسوابق آموزش

 1381 تا 1378واحد تهران جنوب از سال  یس در دانشگاه آزاد اسالمیتدر   
 تااكنون 1380سال  ران( ازیا یاسالم یجمهور  یخبر )وابسته به خبرگزار  هس در دانشكدیتدر 

 محتوای پیام، ترجمه متون اقتصادی، سیاسی، ترجمه شفاهی( )اقتصاد سیاسی، تحلیل
 دوره ها یفن هس در دانشكدیتدر( یدانشگاه تهران MBA)  اصاول و  تا كناون 1388از سال(

 فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی(
 دوره هاهران تدریس در دانشکده صنایع دانشگاه ت(ی MBA از سال )اصاول  تا كنون 1388(

 و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی(
 دورهتدریس در دانشک( های ده اقتصاد دانشگاه تهرانMBA  وDBA از سال )تا کناون  1391

 )اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی(
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 دورهتدریس در دا( های نشکده مدیریت دانشگاه تهرانMBA  وDBA از سال )تا کنون  1391
 )اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی(

 اصاول و فناون ماذاکره، مادیریت تحاول، مادیریت  تدریس در سازمان مدیریت صانعتی(
  نگاری الکترونیک(استراتژیک، بازاریابی، اصول نامه

 دوره تدریس( های در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانMBA از سال )1394 
 کسب و کار ماهان )اصاول و فناون ماذاکره، مادیریت تحاول، مادیریت تدریس در مدرسه

 تا کنون 1392از سال  استراتژیک، بازاریابی(
  تدریس در دانشگاهUMEF  تا کنون 2013سوئیس از سال 
  تادریس در مدرساه مادیریت ماساتری ت(Maastricht School of Management از )

 تاکنون 2016سال 
 

 :یسوابق شغل
 مدیرعامل ایران شرکت پتروناس 
  معاون بازرگانی هولدینگ انرژی امین کسری 
 گذاری انت اب مدیر توسعه کسب و کار گروه سرمایه 
 مدیر توسعه و بازاریابی شرکت تأمین سرمایه امین  
 ن الملل نفت و گااز یشرك توسعه ب یساز  ین المللیپروژه ب ریمد توسعه بین الملل و  معاون

  (IOCش )پروژه یك
 ران ینفت ا یر عامل شركت ملیكارشناس دفتر مد 
 و مشاركتها( یه گذار ی)واحد جذب سرما رانیصادرات گاز ا یكارشناس شركت مل  
 (نفت  وزارت به وابسته) یانرژ  یالمللنیمطالعات ب همؤسس ارشد كارشناس  
 كشور سوخت مصرف یساز نهیس سازمان بهكارشنا  
 یاست جمهور ینهاد ر یهایكارشناس دفتر فناور  
  با شركت  یهمكارBain & Company شركت  یستمهایو اصالح س یور در پروژه ارتقاء بهره

  رانینفت ا یمل
  همکاری با شرکتBooz & Allen  
  رانیا یعضو انجمن اقتصاد انرژ  
 

 :اتژیکریزی استرهای برنامهپروژه
  همکاری با شرکتBain & Company های چهار وری و اصالح سیستمدر پروژه ارتقای بهره

شرکت اصلی وزارت نفت )شرکت ملی نفات ایاران، شارکت ملای گااز ایاران، شارکت ملای 
هاا و الزاماات راهباردی و پتروشیمی، شرکت ملی پاالیش و پ ش( فاز اول تادوین برناماه

 (1384-1383نقشه راه )
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  (1390-1388کمیته فنی پروژه تدوین استراتژی شرکت ملی صادرات گاز ایران )عضو 
 های کسب و کاار راهباردی شارکت المللی سازی و تدوین استراتژی و برنامهمدیر پروژه بین

 Booz & Allen (1391-1390)با همکاری شرکت  (KOGCتوسعه نفت و گاز کیش )
 اهبردی شرکت کااالی پتروشایمی زیار مجموعاه های رمدیر پروژه تدوین استراتژی و برنامه

 (1393-1392گذاری انت اب )گروه توسعه سرمایه
 بارداری صانایع اندازی و بهارهشرکت راههای استراتژیک مدیر پروژه بازنگری و تدوین برنامه

 (1395فروردین -1394مهر فاز اول )  (OICOنفت )
 بارداری صانایع نفات اندازی و بهرهی شرکت راهها و الزامات راهبردمدیر پروژه اجرای برنامه

(OICO)  فاز دوم 
 

 :ریزی بازاریابیهای برنامهپروژه
 های گازی گروه مپنا در مدیر پروژه برنامه استراتژیک بازاریابی ب ش سرویس توربین

 شش کشور )از فاز تدوین تا اجرا(
 ای محصوالت چای و قهوه بریابی شرکت آلتون کایا  مدیر پروژه برنامه استراتژیک بازار

 محمود )از فاز تدوین تا اجرا(
  مدیر تحقیقات بازار شرکتAGT )ترکیه( 
  مشاور بازاریابی گروه آریا سازه تالی 
 مشاور شرکت فنر لول ایران 
 مشاور بازاریابی شرکت موننکو ایران 
 مدیر پروژه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی پایا سیستم 
  مدیر پروژهProcess Survey Tool حوزه نیروگاهی گروه مپنا 

 :ترجمه كتاب

            1382مصرف سوخت كشور،  ینه ساز ی، ناشر سازمان به است های،شاخص هاو سیانرژ  ییكارآ 
        0-56-7246 -964 ISBN   

 ه, ناشار مؤسسایواقتص اد جه ان ینف ت دررربس تان س عود یبحران آت  غروب نفت در صحرا:
  ی جایزه کتاب فصلبرنده  1386, یانرژ  یللن المیمطالعات ب

ISBN 978-964-04-10257 
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 هشمار ،یانرژ  اقتصاد همجل ،یانرژ  ب ش در ییاروپا هیاتحاد و رانیا انیم نظرگفتگو و تبادل -14

 24 و 23
 25 ه، شماریقتصاد انرژ ا هوماس، مجلیب یانرژ  -15
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دو, ساال دوم,  هنفات, شامار در صنعت یت و منابع انسانیریمد ه, فصنامید فناور یتوان تول
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