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 مدير و بنيان گذار واحد شريك و موسس و ريييس ھيت مدييره و مدير تككنولوژی شرككت نرم افزاری ايران راياننه  ١٣٦٣الی ١٣٧٢ضيات ١٣٧١
 مسول ببرقراری اوليين ارتباط کشوور با شبکه ااينترنت در مررکز فيزيک ننظری و رياض ١٣٧تا كنون
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تجربيات كاری در صنايع و تجارتھای ديگر
 موسس و مديرعامل و رييس ھيئت مديره شركت رھاورد صدای شرق  Real Sound Systemنماينده رسمی و انحصارینشانھاي تجاری Denon , Accuphase , MonsterCable, Rockford Fosgate, MB Quart, Lightning Audio,
DLS, Mission Speakers,Cyrus,Duevel, AirTight,Triode, ….
 ١٣٨١تا کنون که بدليل تحريم ھا متاسفانه فعاليت آن متوقف است
 شريک و موسس شرکت Global Brand Toysنماينده رسمی نشان تجاری Legoو Lego Educationو ده ھا نشانتجاری معتبر در زمينه اسباب بازی  ١٣٨٢تا ١٣٨۵
 -عضو ھييت مديره و قائم مقام مدير عامل گروه صنعتی جليس  ١٣٩٠تا کنون

تجربيات صنفی
 اخذ مجوز از شھردار وقت تھران جھت استقرار شرکتھای نرم افزاری در محل مسکونی که تا امروز مورد استفاده اعضای سازماننظام صنفی استان تھران است ١٣٧۵
 بنيان گذار و رييس کميته اينترنت انجمن شرکتھای انفورماتيک ايران  ١٣٧٨تا ١٣٨٠ تامل با دولت جھت ساماندھی و قانون مند شدن فعاليت شرکتھای خصوصی که منجر به طراحی پروانه ھای فعاليت در حوزهاينترنت  ISP , ICP, SAP, PAP, ISDP, IDCگرديد
 عضو آخرين دوره ھييت مديره انجمن شرکتھای انفورماتيک ايران  ١٣٨٠تا ١٣٨٣ اين ھييت مديره موفق به تشکيل سازمان نظام صنفی رايانه کشور و برگزاری موفقترين نمايشگاه الکامپ )دھم( و قانموند نمودنفعاليت شرکتھای اينترنتی و توزيع سريع و عادالنه وامھای تکفا )مجموع  ١۴ميليارد تومان( و خريد ساختمان اداری برای سازمان
نظام صنفی و برداشتن مسوليت فيلترينگ اينترنت از دوش بخش خصوصی وبسيار از اقدامات پايه ای و ماندگار برای صنف فاوا
گرديد
 آخرين دبير انجمن شرکتھای انفورماتيک ايران  ١٣٨٢تا) ١٣٨۴اخذ تقدير نامه از وزير صنايع و معادن وقت جناب آقای اسحاقجھانگيری(
 عضو ھييت سه نفره مجری و برگزار کننده الکامپ دھم ) درآمد حاصل منجر به خريد ساختمان فعلی سازمان نظام صنفی گرديد( عضو ھييت دو نفره بررسی و تاييد طراحھای تجاری شرکتھا جھت دريافت وام تکفا )تخصيص ١۴ميليارد تومان وام به شرکتھایمتقاضی در کمتر از دو ماه(
 عضو ھييت تصفيه انجمن شرکتھای انفورماتيک ايران جھت انتقال اموال انجمن به سازمان نظام صنفی مدير بازسازی و تغيير کاربری ساختمان سازمان نظام صنفی استان تھران -عضو ھييت مديره و رييس کميسيون اينترنت اولين دوره سازمان نظام صنفی رايانه کشور ١٣٨٣تا ١٣٨۶

 -عضو شورا مرکزی اولين دوره سازمان نظام صنفی رايانه کشور

جديدترين فعاليتھای صنفی
 پيگيری و تشکيل کميسيون تجارت الکترونيک از  ١٣٩١تا به امروز نماينده صنعت در کميته وامھای وجوه اداره شده  ITوزارت فناوری اطالعات و ارتباطات زمستان  ١٣٩٢تا به امروز نماينده صنعت در کميته بررسی و تاييد صالحيت شرکتھای دانش بنيان  ITکشور در معاونت علمی و فناوری رياست جمھوریزمستان  ١٣٩٢تا به امروز
 نماينده صنعت در کميته وام  ITصندوق شکوفايی و نوآوری زمستان  ١٣٩٢تا به امروز -نماينده صنف جھت نھايی شدن پروانه ھای حوزه خدمات اينترنت در کشور

فعاليت در انجمن علمی انفورماتيک ايران
 -عضو ھييت مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره نھم انجمن انفورماتيک ايران  ١٣٧۴تا ١٣٧۶

-

عضو ھييت مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره يازدھم انجمن انفورماتيک ايران  ١٣٧٨تا ١٣٨٠
عضو ھييت مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره دوازدھم انجمن انفورماتيک ايران  ١٣٨٠تا ١٣٨٢
عضو ھييت مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره سيزدھم انجمن انفورماتيک ايران  ١٣٨٢تا ١٣٨۴
عضو ھييت مديره دوره چھاردھم انجمن انفورماتيک ايران  ١٣٨۴تا ١٣٨۶
انتخاب بعنوان يکی از  ١٢عضو برجسته انجمن انفورماتيک ايران از بدو تاسيس تا به امروز ١٣٨٧
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