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 سخنرانی با موضوع "تحول دیجیتال :ضرورت امروز ،عامل بقای فردا" در "سلسله نشستهای آموزشی" در وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات1397 ،
 سخنرانی با موضوع "بیمارستان دیجیتال" ،به دعوت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396 ،
 سخنرانی با موضوع "روندهای نوین و چالشهای جدی تحول دیجیتال در سازمانها" ،اجالس مدیران تحول
دیجیتال کشور ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،سالن الغدیر1396 ،
 سخنرانی با موضوع "تحول تجربه مشتری با فناوریهای نوین دیجیتال" ،کنفرانس بینالمللی مدیریت ،سالن
همایشهای رازی1396 ،
 سخنرانی با موضوع "تحول دیجیتال و جایگاه حکمرانی داده در آن" ،پنجمین همایش ملی مدیران فناوری
اطالعات ،برج میالد تهران ،سالن همایشهای بینالمللی1396 ،
 سخنرانی با موضوع "نقشه راه توسعه مهارتهای دیجیتال سازمان" ،دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی،
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،سالن الغدیر1396 ،
 سخنرانی با موضوع "زبدگی دیجیتال" ،چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت1395 ،
 سخنرانی با موضوع "مدیریت پروژه در عصر دیجیتال" ،دوازدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه1395 ،
 سخنرانی با موضوع "استقرار مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی :نگاهی به رایجترین رویکردهای غلط" ،سومین
همایش سازمانهای دانشبنیان1393 ،
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 سخنرانی با موضوع "چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیسهای مجازی دانشگاهی در ایران" ،به دعوت انجمن
یادگیری الکترونیکی ایران ،سالن اجتماعات موسسه ایران داک1391 ،
 سخنرانی با موضوع "داستانسرایی سازمانی" ،دومین همایش سازمانهای دانشبنیان1390 ،
 سخنرانی با موضوع "مدیریت طرح :دیدگاهی سیستمی و استراتژیک به پروژههای سازمان" ،سالن الغدیر دانشکده
مدیریت1388 ،
 سخنرانی با موضوع "مدیریت دانش مشتری" ،به دعوت انجمنهای علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،سالن
الغدیر دانشکده مدیریت1387 ،

اهم سوابق کاری

 مدیر پروژه تدوین سند ملی تحول دیجیتال1397 ،تا کنون
 بنیانگذار گروه تحول دیجیتال (دیتیجی) 1395 ،تا کنون
 مشاور ارشد تحول دیجیتال بانک ملت 1395 ،تا کنون
 مشاور عالی دانشگاه مجازی مهرالبرز 1390 ،تا کنون
 مشاور ارشد مدیریت دانش بانک ملت 1393 ،تا 1395
 سرپرست دانشگاه مجازی مهرالبرز 1389 ،تا 1390
 مشاور مدیریت دانش و پروژه شرکت همکاران سیستم 1389 ،تا 1390
 مدیر پروژه "طراحی و راهاندازی دفتر مدیریت پروژه" ( )PMOطرح نظام جامع بانکی بانک پارسیان1387 ،
 مشاور مدیریت پروژه طرح جامع مالیاتی ،سازمان امور مالیاتی کشور 1385 ،تا 1389
 مدیر راهبری نقطه تجاری ایران ،وزارت بازرگانی 1384 ،تا 1385
 مدیر پروژه "طرح جامع فناوری اطالعات کتابخانههای عمومی کشور" ،شرکت گسترش اندیشه پویا 1383 ،تا
1384
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 عضو تیم تضمین کیفیت پروژه "متا" (مطالعه تجارت الکترونیکی ایران) ،وزارت بازرگانی 1380 ،تا 1383
 مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایران اطلس  1379تا 1380

13

