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 ی کاو دهی: مستر ا یتجار  برند

 زیتر  ت،یکسب و کار، خالق کیاستراتژ  ینوآور  ،یپرداز  دهی: ا تخصص

 10/8/75تولد :  خیتار 

 سکونت : مشهد  محل

 

 

 دانش :  نهیزم

  هیثان 23و  قهیدق 38در   دهیا  100خودم رو به   یپرداز  دهیدانش رکورد ا نیآن که با ا  تیتقو یشناخت مغز و راه ها •

 رسوندم

و ارائه راه حل گام   یپرداز  دهیا یو حله مسئله که برا یپرداز  دهیا  ی( : دانش حرفه ایحل مسئله اختراع هی)نظر ز یتر  •

 ست یشناخته شده ن رانیمتاسفانه در ا یها کاربرد دارد ول نهیزم یدارد و در در تمام ی و علم ق یدق یها

و ترفند  ز یدر کسب و کار که قبل ازاستفاده از تر   ینوآور  یکه برا ی کسب و کار : نکات خاص کیاستراتژ  ینوآور  •

که با   یمتاسفانه زمان –انجام شود   کیکسب و کار به صورت استراتژ  یاز آن استفاده کرد تا نوآور   دی با تیخالق یها

  نیکه ا یشناسند در صورت ی خدمات را م ایمحصوالت  یفقط نوآور  میکن یصحبت م ینوآور  یبرا یرانیا رانیمد

 هست ز ینوع ن نیتر  دار ی در کسب و کار است و ناپا یبخش از انواع نوآور  کی ینوع نوآور 

  یو.... برا یشئ کانون ، یاستخوان ماه د،یگر   ،یلباس، نقشه ذهن 6کفش،  6کاله،  6: اسکمپر،  تیخالق یترفند ها •

 ق یو دق عیسر  یپرداز  دهیا

 

 

 : رزومه اجرایی

 کارشناس ایده پردازی محتوایی مجموعه فرداد ارتباطات شایق  •

 مشاور نوآوری سازمانی مجموعه فرداد ارتباطات شایق  •

 طراحی بازی های و آزمایشات کتاب بازی دبستان به همراه وسایل کمک آموزشی برای مجموعه تکنولوژی آموزشی •

 فکور 

 اجرا ست  دستارائه یک ایده برای اتوبوس رانی مشهد که مورد تایید قرار گرفته و در  •

 ایده پردازی و حل مشکالت برای مجموعه یکتا رز سرخ •

 هم اندیشی در پروژه های مرکز مشاوره کسب و کار مرکان  •

 راه اندازی و مدیریت استارت آپ هنر ایده کاوی  •

 نهایت یادگیری، درسهات و مرکانتولید محتوای آموزشی برای پیج های  •



  

 

 رزومه تدریس :

  دی و تول یابیکسب و کار، بازار  تیر یمد نهیدر زم  یصباغ دیمجموعه حم یبرا ز یجامع تر  ی مدرس دوره اختصاص •

 محتوا

 یفردوس  کیمکان یمهندس انجمن یبرا یدر مهندس ز یروزه تر  5دوره  مدرس •

 مجموعه رکاد از طرف  یبرا 1دوره کسب و کار  مدرس •

 ها(  هیتمام پا یدر پژوهشسرا مالصدرا )برا  کیز یف شگاهیماه استاد آزما 6 •

گونه   10نقد کتاب  اگر،یمینقد کتاب ک ،ینیکارآفر  لدای:  نییستاره سپهر آ ینیدر مرکز مشاوره کارآفر  نار یوب 5 مدرس •

 حرف پول ساز  7اسکمپر  ز،یتر  یمستدام با فرمول ها یعال دهی ا یگام ها ،ینوآور 

حرف پول  7تا ثبت اختراع ، اسکمپر  دهی : صفر تا صد ا  یبا عنوان ها یکاو ده یکارگاه و دوره با برند هنر ا 8 مدرس •

، تفکر  ینرسیفرار از ا ه،یثان 23 قهیدق 38در   دهی ا 100کارگاه  ،یپرداز  ده یساز، از متوسطه خالق شو، قطب نما ا

 ، می دونی خالقیت چیه ؟ به خدا که نمی دونی قفل ذهینیت رو باز کن

 خانه کودک خالق  مدیر مجموعه یبرا و تریز  ت یجامع خالقو  یدوره اختصاص •

 هوش شتابدهنده ناوک   شیو افزا ز یتر  1سطح  دوره •

 تک ین تیمحتوا پارک خالق دیتول یبرا یپرداز  دهی ا کارگاه •

 آزادگان  رستانیدب برای ز یتر  یمقدمات دوره •

ساعته خالقیت، تکنیک های شکار ایده و حل مسئله از طرف کانون کسب و کار های کوچک و   4مدرس کارگاه  •

 کارآفرینی سازمان دانشجویان خراسان جنوبی 

و نقش آن در ایجاد کسب و کار از طرف انجمن علمی    TRIZآشنایی با مهندسی خالقیت  ساعته 2مدرس کارگاه  •

 انشگاه تربیت حیدریهمهندسی صنایع د

 با همکاری مرکز مرکان  VIPمدرس کارگاه افزایش مهارت های ذهنی مشاوران  •

 مجموعه هوژین برایجامع خالقیت و تریز  اختصاصی   مدرس دوره •

        

 

 

 رزومه مشاوره :

 کسب و کار، حل مشکالت و ...  یاختراع، راه انداز  یبه ساز  یمجموعه ها و افراد مختلف برا یمورد مشاوره برا 40از  شیب

استارت آپ   نه،یدانگ دونگ، استارت آپ سبز  نگیبانو شهره، مجموعه د ییبایتهران )شعبه مشهد(، سالن ز  یمانند : مجتمع فن

 و....   مبویلب، استارت آپ کمفوت، استارت آپ کال مین

 مجموعه مرکان یسازمان ینیکارآفر  نیگروه مشاور  عضو



 

 

 :  درباره من

 می روید اما با تخیل به هر جایی می توانیم برویم  Bبه نقطه  Aآلبرت انیشتین می گه : با منطق از نقطه  

و از آنجا که دانش افزایش مهارت   طنز پرداز از قدرت خالقیت باالیی برخوردار هستممن به عنوان فردی با قدرت تخیل باال و 

  100ذهنی و قدرت هوش به صورت تخصص مطالعه کرد می توانم بسیار سریع و گسترده فکر کنم و رکورد ایده پردازی من 

که به ذهن   کنم ثانیه است که این امر هنگام مشاوره یا همفکری باعث می شود ایده هایی رو طراحی 23دقیقه و  38ایده در 

دانش نوآوری استراتژیک کسب و کار مسلط هستم می توانم ایده ها  از آنجایی که بر دانش تریز و ار خالق هم نرسد و  افراد بسی

را به بهترین شکل ویرایش کنم تا کامال برای ورود به بازار آماده شوند. به همین دلیل میزان رضایت مراجعین مشاوره من از  

 طراحی کردم بسیار باال بود در عین اینکه خود افراد مخترع و کارآفرین بوده اند  ایده ها و استراتژی هایی که برای آنها  

 

 درباره تدریس من : 

 دهم   یم حیرا توض یفقط مطالب کاربرد .1

 دهم   یم حیحال ساده توض نیدر ع  قیو عم یمفهوم .2

 فراوان است  یخودم با طنز و شوخ حیتوانم آموزش برگذار کنم اما ترج یجوره م همه .3

تر موضوع را درک  قیشود عم یهم خارج از تخصص آن که باعث م م یگو یمخصوص مخاطب م قا یم دقرا ه  مثال .4

 کند

 کنم  یم ر یدرگ ار یدهم و مخاطب را بس  یآموزش م  یکارگاه .5

کشور(   5مشهد و  کمیبه پژوهشسرا مالصدرا )رنک  کیزیف یر یرشته دب انیکه خبر اخراج خودم رو از دانشگاه فرهنگ یزمان

مون   کیز یف یتمام کالس ها یتون یهست و م ی و وقتت خال یر  یکالس نم گهیپس د یعال ی لی( دادم، گفتن خمی)محل کاروز 

رشته اخراج شدم به   نیاز ا  نکهیبودن با علم بر ا دهیکه از من د سیتدر  یباال تیفیک لیرو به دل کیز یف ی؟ و تمام کالس ها یایب

از دو سال همان مدیر به عنوان مدیر دبیرستان آزادگان از من درخواست کرد تا دوره تریز رو برای تمام    حتی بعد –  من دادن

 دانش آموزان پایه دهم برگذار کنم 

 

 راه ارتباطی : 

 09022921214شماره تماس، پیامک، تگرام و واتس آپ : 

 @ mr.ideakavi:   نستاگرامیا

 @ mrIdeakavi:   تلگرام 

 ideakavi.com@gmail.com:  لیمیا
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