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رشته و گرايش  مقطع تحصيلي

 تحصيلي

 شهر كشور

 تهران ايران تجربي ديپلم

 مشهد ايران زمين شناسي ليسانس

 تهران ايران مديريت تحول فوق ليسانس

 

 سوابق اجرايي ـ3

 نام

 سازمان

 نوع

 فعاليت
 سمت شروع فعاليت

 مسئول بهره برداري و جانشين مدير كل 07تا  07سال برداري از معادنامور بهره  اداره كل معادن و فلزات هرمزگان

 07 امور استانها -امور معادن  ستاد مركزي وزارت معادن و فلزات
كارشناس امور -كارشناس امور معادن 

 استانها

 ستاد مركزي وزارت صنايع و معادن
امور امور معدني و  

  استانها
  معاون امور استانها 07الي  07

سازمان صنايع كوچك و شهرك 

 هاي صنعتي ايران

 رئيس گروه امور استانها 07 امور استانها

 رئيس گروه خوشه هاي صنعتي 09الي مهر  09 خوشه هاي صنعتي

 مدير توسعه صنعتي و فناوري تاكنونالي  09مهر  توسعه صنعتي و فناوري

 رزومه سياوش وحدت



 و تاليف كتابگزارشات و مقاالت 

 

 رديف نوان گزارش يا مقالهع سال تهيه توضيحات

 1 بررسي وضعيت معادن متروكه غير فلزيمجموعه  1371 وزارت معادن و فلزات

 1 گزارش عملکرد ادارات كل معادن و فلزات استانها 1372-1377 وزارت معادن و فلزات

 3 معادن مهم ايران و زمينه هاي توسعه آنمجموعه  1377 وزارت معادن و فلزات

 4 ارزيابي عملکرد معادن ايرانمجموعه  1372 و فلزات وزارت معادن

بررسي وضعيت اقتصادي معادن شركت سهامي كل معادن  1372 وزارت معادن و فلزات

 ايران
1 

 6 نگرشي بر سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي 1371 وزارت صنايع و معادن

 7 سال پيش  111شرحي بر معدن فيروزه نيشابور در  1321 وزارت صنايع و معادن

 8 مشاركت در تهيه كتاب اطلس سنگ هاي تزئيني ايران 1323 وزارت صنايع و معادن

 1 پراكندگي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي ايران 1324 وزارت صنايع و معادن

خواص فيزيکي ، مشخصات سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي،  1324 وزارت صنايع و معادن

 سنگ درماني
11 

 11 جايگاه ، خاستگاه و پراكندگي سنگ هاي قيمتي در كره زمين 1324 و معادنوزارت صنايع 

سايت مورد نظر در سايت 

رسمي وزارت صنايع و معادن 

 لينك بوده است

 

 

 تا كنون 1323

طراحي ،اجرا و مديريت سايت تخصصي سنگ هاي قيمتي و 

 نيمه قيمتي در ايران به آدرس اينترنتي

http:// gemsiva.barnegar.com 

 در حال حاضر آدرس فوق فعال است

11 

شركت شهرك هاي صنعتي 

 قم

ويراستاري مجموعه مقاالت پايان نامه هاي تحت حمايت  11

 شركت شهركهاي صنعتي 
13 

 14 ناظر طرح كتاب راهنماي كنسرسيوم صادراتي  13بهار  

) ان تاليف كتاب توسعه خوشه هاي كسب و كار در اير 13 انتشارات آيين محمود

 (دستاوردها و تجارب عملي
11 

 16 تاليف كتاب رويکردها و مدلهاي توسعه صنايع كوچکدر ايران 13 انتشارات آيين محمود

 17 تاليف كتاب نگاهي بر پروژه هاي توسعه خوشه اي در ايران 14 انتشارات آيين محمود

 12 ده در ايرانتاليف كتاب خوشه هاي كسب و كار شناسايي ش 14 انتشارات آيين محمود



 گذرانده شدهدوره هاي آموزشي 
..........موسسه صدور گواهینامه و   ردیف نام دوره تاریخ اتمام دوره مدت دوره 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت معادن 

 و فلزات

ساعت   04  11/0/1731  1 مبانی کامپیوتر 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت معادن 

 و فلزات

عتسا   04  11/5/1731 (کارشناسی)استخراج سنگ های ساختمانی     1 

ساعت   54 سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان  1/11/1731  7 اصول و مبانی کار با ریز کامپیوتر 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت معادن 

 و فلزات

ساعت   75  14/0/1731 55سیستم عامل ویندوز    0 

رت معادن موسسه آموزشی و پژوهشی وزا

 و فلزات

ساعت   71  11/3/1731 پیشرفته 51و  55سیستم عامل ویندوز   5 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت معادن 

 و فلزات

ساعت   70  10/5/1731  0 آشنایی با شبکه جهانی اینترنت 

1/11/1731  مرکز آموزش مدیریت دولتی ویژه برادران 1آزمون توجیهی    3 

زارت معادن موسسه آموزشی و پژوهشی و

 و فلزات

ساعت   75  11/11/1735  1 کاربری اینترنت پیشرفته 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   71  17/7/1711  5 طراحی صفحات وب 

دانشگاه مرکزی چین با همکاری موسسه 

 آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن

ساعت   151 مطابق با آبان  1441نوامبر  11 

1711 

آموزش بین المللی تکنیک های معدنکاری در 

 دانشگاه جنوب مرکزی کشور چین

14 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   10  14/5/1711  11 رفتار سازمانی 

تاییدیه مشاور وزیر در امور استانهای 

 وزارت صنایع ومعادن

ساعت   10 5/11/11الی   1/5/11  شرکت در سمینارهای صنعتی و معدنی و  

آموزشی روسای سازمان صنایع و معادن 

 استانها

11 

تاییدیه مشاور وزیر در امور استانهای 

 وزارت صنایع ومعادن

ساعت   134 10/11/17الی   11/1/17  شرکت در سمینارهای صنعتی و معدنی و  

آموزشی روسای سازمان صنایع و معادن 

 استانها

17 

وزشی و پژوهشی وزارت صنایع موسسه آم

 و معادن

ساعت   1  10/7/1717  10 سمینار اتوماسیون اداری دبیر خانه 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   11  3/1/1710  15 مفاهیم پایه و فن آوری اطالعات 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   1  3/1/1710 کامپیوتر و مدیریت فایلهااستفاده از    10 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   10  17/7/1710  G.P.S 13 سیستم تعیین موقعیت جهانی 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع  ساعت   10  15/0/1710  Word 11 آموزش 



 و معادن

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   04  11/5/1710  15 ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   04  10/5/1710  14 طراحی صفحات وب پیشرفته 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   10  7/3/1710  Excel 11 آموزش 

ساعت   04 سازمان صنایع دستی ایران  11/7/1715 موزش مهارت تراش سنگ های قیمتی و آ 

 نیمه قیمتی

11 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   10  3/5/1715  Access  17 آموزش 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت   14  1/0/1715  Power point  10 آموزش 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

اعتس 04  15/7/1710 آموزش زبان انگلیسی عمومی مکالمه محض  

1 

15 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت 05   71/0/1710  -تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی  

 مقدماتی

10 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت 04  13/3/10 1آموزش زبان انگلیسی عمومی مکالمه محض   13 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت 04  0/14/10 آموزش زبان انگلیسی عمومی مکالمه محض  

7 

11 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت 144  11/14/10  -تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

 پیشرفته هنری

15 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

نو معاد  

ساعت 04  15/11/10 0آموزش زبان انگلیسی عمومی مکالمه محض   74 

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع 

 و معادن

ساعت 04  5/0/13 5آموزش زبان انگلیسی عمومی مکالمه محض   71 

دفتر پژوهش و آموزش وزارت صنایع و 

 معادن

ساعت 7  14/5/13 ارزیابی و مدلسازی ذخایر  "سمینار آموزشی  

تئوری،تکنولوژی و کاربرد: ی معدن  

71 

دفتر پژوهش و آموزش وزارت صنایع و 

 معادن

ساعت 7  10/1/13 سمینار توسعه تشکیالت اقتصادی بنگاههای  

 کوچک و متوسط

77 

ساعت 1 انجمن مدیریت ایران  0/5/13 سمینار آموزشی کار آفرینی و مهارت های  

 کسب و کار

70 

صنایع  انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه

 ومعادن

 1یک روز 

 ساعت

5/0/11 به ) کارگاه آموزشی اصالح الگوی مصرف  

(زبان انگلیسی  

75 

ساعت 31 موسسه کار و تامین اجتماعی  14/5/11  70 آموزش مهارت های کسب و کار 

ساعت  10 موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی  5/11/11  73 آموزش مدیریت منابع انسانی 



ایع و معادن مرکز آموزشهای آزاددانشگاه صن ساعت 11   13/0/15  71 آئین نگارش و مکاتبات اداری 

ساعت 1 دانشگاه صنایع و معادن مرکز آموزشهای آزاد  0/11/15  75 ممیزی انرژی در صنایع 

ساعت  111 سازمان مدیریت صنعتی بر اساس شماره  54الی  15سا  

مورخ  13755/15531445

14/11/54  

ت تحول استراتژیک مختص آموزش مدیری

روسای سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت 

 استانها

04 

 

 

وزارت صنعت معدن و تجارت کمیته پدافند 

 غیر عامل

 01 آموزش عمومی پدافند غیر عامل 0/0/51 1

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي 

 ايران

 CDA 01 )آموزش توسعه خوشه هاي كسب و كار  72/01/10الي  72/01/10 10

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي 

 ايران

  آموزش مشاور ناظر فني خوشه هاي صنعتي  5/00/10الي  4/00/10 10

        (TA) 

07 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي 

 ايران

آموزش آيين نامه ها ، دستورالعملها و مفاهيم  72/00/10 0

 خوشه هاي كسب و كار

00 

كوچك و شهركهاي صنعتي  سازمان صنايع

 ايران

 05 دوره آموزشي امنيت در سفرهاي خارجي 2/17/.72 0

شرکت نوسازی صنایع ایران تابع سازمان  

 گسترش و نوسازی صنایع ایران

ارزیابی طرح های صنعتی خدماتی و آموزش  14/11/51الی  15/11/51 10

 نرم افزار کام فار

00 

تي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنع

 ايران

 03 مبارزه با پولشویی 1/1/57 1

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

 کوچک

کارگاه ضمانت نامه های عندالمطالبه و  0/0/50 1

آشنایی با محصوالت جدید صندوق ضمانت 

 سرمایه گذاری صنایع کوچک

01 

  مجموع  1315 

 

 
 


