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  باسمه تعالی
 
 
 
 

  
  الف) مشخصات فردي:

  ،داراي کارت معافیت خدمتمتاهل، 1356متولد  ،1985شماره شناسنامه  ،فرزند محمد حسنمسعود تمسکی بیدگلی ، 
  

 ی:شب) سوابق آموز

 1374 - دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان محمودیه کاشان  
  1378 - از دانشکده فنی دانشگاه تهران مهندسی برقکارشناسی 
 1383 - کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهاي اقتصادي از موسسه آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
 ییت اجرایریارشد مد یکارشناس )MBA( 1385 - رانیاز دانشگاه علم و صنعت ا 
  1393 - دانشگاه علم و صنعت ایران ازدکتراي مهندسی سیستمهاي اقتصادي 
  

  ج) سوابق پژوهشی:
 1379 -اول و دوم توسعه اقتصادي هاي برنامهدر زیابی شاخصهاي رشد و توسعه زیر بخشهاي اقتصادي ار 
 1380 - برنامه ریزي استراتژیک شرکت هادي برق 
  1383 -)سیستمهاي اقتصاديمهندسی  کارشناسی ارشد پایان نامه(با راهنمایی دکتر مسعود نیلی  کشورتعیین اولویتهاي سرمایه گذاري صنعتی 
 ) 1385 -)کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پایان نامهتبیین شاخصهاي عدالت اجتماعی در برنامه هاي توسعه ایران 
 1383 - )اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفو دانشکده مدیریت صنعتی کشور (عمده برآورد موجودي سرمایه رشته فعالیتهاي  مدیر طرح تحقیقاتی 
  1383 -)دانشگاه شریفاقتصاد و دانشکده مدیریت صنعتی کشور (عمده د و بازدهی رشته فعالیتهاي برآورد ارزش سومدیر طرح تحقیقاتی 
  1384 - )شریفاقتصاد دانشگاه و دانشکده مدیریت صنعتی کشور (عمده برآورد بهره وري کل عوامل رشته فعالیتهاي مدیر طرح تحقیقاتی  
  1384 - )دانشگاه شریفاقتصاد و دانشکده مدیریت ( ایران و سایر کشورهاصنعتی در مطالعات ساختار رشته فعالیتهاي مدیر طرح تحقیقاتی  
 1386 - )ن.م(سازمان تامین اجتماعی  شرکت سرمایه گذاري ساتا پروژه برنامه ریزي استراتژیک 
  1387 -درصد سهام این شرکت 51بررسی جامع شرکت سرمایه گذاري غدیر و تهیه طرح توجیهی خرید بلوك 
 1387و  1386 -کشور و تدوین استراتژي کسب و کار شرکت سرمایه گذاري ساتا بررسی فرصتهاي سرمایه گذاري در صنایع  روژهپ 
  .1388تا  1386سالهاي  –عضو شوراي پژوهش و مطالعات سازمان تامین اجتماعی ن.م 
  در  "مدیریت استراتژیک بخش لجسـتیک صـنایع شـیمیایی   کاربرد آن در  ارائه رویکردي نوین به منظور مطالعه و بررسی محیط خارجی و"مقاله

 1388، تهران، دي استراتژیک چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
  در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوري و کـارآفرینی،   "مقایسه جذابیت رشته فعالیتهاي صنعتی براي شروع یک فعالیت کارآفرینانه"مقاله

 1389شیراز، بهمن 
  وري جزئی و کل عوامل (اندازه گیري و تحلیل بهره"مقالهTFPدر سومین همـایش ملـی منهدسـی نسـاجی و      ") صنایع تولید منسوجات کشور

 1390پوشاك، یزد، اردیبهشت 
  در اولین همـایش فراملـی زنجیـره تولیـد، توزیـع و       "افزوده کارگاههاي بزرگ صنایع غذایی کشوربررسی نقش بهره وري در رشد ارزش "مقاله

 1390مصرف در صنایع غذایی، گرگان، اردیبهشت 
  در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نـوین  "تعیین اولویتهاي سرمایه گذاري با تأکید بر تخمین بهره وري رشته فعالیتهاي صنعتی"مقاله 
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)ISC( 1391، تابستان و پاییز 20و  29، شماره. 
 “Analysis of partial and total factor productivity in the food and beverage industries in Iran 

during 1994-2007”, Science Series Data Report Journal, Volume. 4, Issue. 10, Oct 2012. 
  ایـران) صنایع تولید منسـوجات  تولید با استفاده از روش شاخص ترنکوئیست (مطالعه موردي: وري کل عوامل اندازه گیري و تحلیل بهره "مقاله" 

 .1393زمستان ، 41، شماره )ISCمدیریت فردا (در فصلنامه علمی پژوهشی 
 1393 -سیستمهاي اقتصادي)مهندسی دکتري  رساله( بهره وري رشته فعالیتهاي صنعتمدل اقتصادسنجی عوامل موثر بر  بررسی و تحلیل 
  

 کاري: قد) سواب

  1381و  1380-شرکت توبا الکتریکو تولید مدیریت برنامه ریزي  
  مرکز رشدمشاور اقتصادي معاون و ICT 1386تا  1382سالهاي  -نشگاه کاشان دا 
  1386تا  1384سالهاي  –مدیرعامل شرکت تدبیر اقتصاد پویا 
  1388تا  1386سالهاي  -شرکت سرمایه گذاري ساتا و مشاور مدیر عامل مدیریت اقتصادي و سرمایه گذاري 
  1391و  1390 -مدیریت سبد سرمایه گذاري و مشاور اقتصادي شرکت بیمه کوثر 
 1391و  1390سالهاي  –ات مدیره شرکت صبا فوالد خلیج فارس عضو هی 
 1391تا  1389سالهاي  -مشاور اقتصادي و سرمایه گذاري مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی نفت 
  تاکنون 1390 –عضو هیات مدیره شرکت بورس بین المللی نفت ایران 
 تاکنون 1392 – عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري صنعت و معدن 
  تاکنون 1392 – بیمه پارسیانعضو هیات مدیره شرکت 
  تاکنون 1393 – کارآفرینان توسعه صنعت مهرعضو هیات مدیره شرکت 
 تاکنون 1392 -معاون سرمایه گذاري شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 
 

  ه) سوابق تدریس:
 دانشگاه کاشان  درتولید صنعتی  و ندسیاقتصاد مه، مدیریت صنعتیدروس  تدریس 
 طرح توجیهی (تهیه  مدرس دوره آموزشیBusiness Plan(  در مرکز رشدICT دانشگاه کاشان 
 و  اصول حسابداري، هاکنترل موجودیبرنامه ریزي و ، اصول مدیریتمدیریت مالی، اقتصاد مهندسی، اقتصاد کالن، اقتصاد خرد،  تدریس دروس

 در دانشگاه قم بازاریابی اصولو هزینه یابی 
 ریت صنعتی در دانشگاه علم و صنعتاقتصاد و مدیو درس  ، مدیریت مالیکالن ، اقتصاداقتصاد خردس وتدریس در 
  دانشگاه تهران آینده پژوهیدوره دکتراي تدریس درس استراتژي توسعه صنعتی و تکنولوژیکی در 
  

 و) دوره هاي آموزشی:
 ماشین آالت صنعتی نتقال تکنولوژيا دوره آموزشی 
  دوره آموزشی آشنایی با نیازمندیهاي سیستم کیفیتQS9000 
 انواع شرکتها، مراحل ثبت و مسایل حقوقی دوره آموزشی آشنایی با 
  موزشی آشنایی با مفاهیم فروش و بازاریابیآدوره 
 کارگاه آموزشی مدیریت اطالعات 
 دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته در بازار سهام 
 رگاه آموزشی کارآفرینیکا 

 ) دوره آموزشی تعالی سازمانیEFQM(  


