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سوابق اجرایی
 0634تب کٌَى

اظتبد داًؽك ُ هٌْ ظی عوراى داًؽگبُ صٌعتی اهیرکجیر
(ّیئت علوری ٍ هعرئَلیت ّربس هلتلرز از هولرِ :هعربٍى عوراًری-هعربٍى
داًؽجَیی برٌّگی -هعئَل دبتر بٌی -عضَ ؼَواس واّجردس-عضرَ ؼرَواس
برٌّگی -هعئَل گرٍُ هعبوف اظالهی
عضَ ٍ هعئَل ثعیج اظبتی داًؽگبُ صٌعتی اهیرکجیر

 0634تب کٌَى

وئیط ظَزُ عوراًی ٍ اهالک ٍ هعتغالت داًؽگبُ آزاد اظالهی

 0633تب کٌَى

ًوبیٌ ُ هردم تْراى دو ؼَواس اظالهی ؼْر تْراى از لیعرت هجْرِ ًیرٍّربس  0634تب  0634دٍوُ چْبوم
اًقالة
 0634لغبیت 0634

ٍزاوت ًیرٍ-آة ًیرٍ
(هؽبٍو ه یر عبهل دو وٍغ اهرا ٍ تأهیي هبلی عرظْرب دو ظر تٌییوری دز-
ظ ثلتیبوس-ظر وٍدثربو لرظرتبى-تبظریط دبترر هلرت هؽربوکت ثلرػ
خصَصی
هعئَل خبدهیبواى علوی آظتبى ق ض وضَس اظتبى تْراى ٍ الجرز

 0633تب کٌَى

عضَ ثعثِ ظج ظضرت اهبم خویٌی (وُ دو ایبم ظج

 0644لغبیت 0644

ًوبیٌ ُ ًوبیٌ گی هقبم هعیرن وّجررس دو اهرَو داًؽرجَیبى اوٍپرب دو هرکرس  0631لغبیت 0633
اظالهی هٌچعتر
 0634تب 0633

دثیر اتحبدیِ اًجوٌْبس اظالهی داًؽجَیبى دو اوٍپب

عضَ ؼَواس هرکسس داًؽجَیبى پلی تكٌین دو تعلیر کٌٌ ُ الًِ هبظَظری  0613تب 0644
آهریكب
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(بعبلیت دو ظَزُ اظٌبد ٍ ظفبظت دو تْراى ٍ اواک ظفر ثِ غرة کؽرَو ثرِ
ًوبیٌ گی از داًؽجَیبى هعلوبى پیرٍ خظ اهبم دو ؼْرّبس کرهبًؽبُ-ایرالم-
اظالم آثبد-قصر ؼیریي
ظبثقِ ظضَو دو هجِْ

 40هبُ

هعئَلیت دو آهَزغ ٍ پرٍوغ هٌغقِ  ٍ 06اظتبى تْراى

 0613لغبیت 0646

(هعلن-هعبٍى پرٍؼی اهَوترثیتی-ثعیج داًػ آهَزس-اعسام ًیرٍ ثرِ هجْرِ-
اهَو تحصیلی وزهٌ گبى
 0646لغبیت 0636

هعئَلیت هْبد داًؽگبّی داًؽگبُ صٌعتی اهیرکجیر
(هعبٍى برٌّگی هبلی ٍ پصٍّؽی-عضَ ّیئت علوری -هعرئَل اعرسام ٍ اهرَو
وزهٌ گبى

.

فعالیت های تخصصی و حرفه ای
الز اق اهبت هْن ٍ اظبظی دو ؼَواس ؼْر تْراى
 0اٍلَیت دادى ثِ ظول ٍ ًقل عوَهی ٍ پبک دو ثَدهِ ٍ پرٍشُ ّب (اظ اث  014کیلَهتر خغَط هترٍ ٍ ابتتبح ّرهبُ
ین ایعتگبُ-تلصیص  %60ثَدهِ ظبالًِ ثِ ظول ٍ ًقل عوَهی-تلصیص خَدوٍ ٍ هَتَوظیكلت ثرقی دو ًبٍگبى
عوَهی ثراس اٍلیي ثبو-هبًوبیی ه ی ترهیٌبل ؼرق ٍ هٌَة ٍ غرة
 4اوایِ عرح دیَاى هحبظجبت ؼْرس
 6اظتقراو ًیبم بٌی-اهرایی دو ؼْرداوس
 6اظتقراو ًیبم پذیرغ پرٍشُ دو ؼْرداوس
 1اظتقراو ظبهبًِ ّبس َّؼوٌ دو ًگبّ اوس ٍ تعوییر هعبثر ٍ ثسوگ وا ُ ّب
 4تْیِ ٍ ت ٍیي ٍ تصَیت ٍ اثالغ ًقؽِ ّبس پٌِْ ّبس گعلی ؼْر تْراى
 3اظتقراو ظیعتن هغبلعبت شئَ بیسین دو هغبلعبت زهیي هترٍ ؼْر تْراى
ً 3وبیٌ ُ ؼَوا ٍ ؼْرداوس دو ظبدثِ پالظكَ ٍ اوایِ گساوغ ًْبیی
ة دیگر هَضَعبت بٌی ٍ عوراًی
 3تبویخ ًگبوس عرح ظ ٍ ًیرٍگبُ کبوٍى 6
 00تْیِ ٍ ت ٍیي ضَاثظ ٍ ؼرایظ قراودادّبس BOT
 00تحلیل اقتصبدس اظ اث ببز دٍم برٍدگبُ ثیي الوللی اهبم خویٌی (وُ
 04ه یریت هغبلعبت ٍ ثرًبهِ ویسس اظتراتصین ًوبیؽگبُ ثیي الوللی ؼْر آبتبة تْراى
 06هؽبٍو پرٍشُ ّبس  ٍ BOTهؽبوکتی ظ تٌییوی دز-ظ ثلتیبوس -ظ وٍدثبو لرظتبى
 )41اوزیبثی اقتصبدس پرٍشُ ّبس ظفبوس دو خؽكی ثب ظرهبیِ گذاوس ثلػ خصَصی
 01وظبلِ ّبس دکترس ٍ  000وظبلِ ّبس کبوؼٌبظی اوؼ
ثیػ از  400هقبلِ علوی
اًتؽبو  1کتبة
ص ّب داٍوس هقبالت ًؽریبت علوی ٍ کتت
 01قراودادّبس صٌعتی
عضَیت دو  01هجبهع ٍ اًجوي ّبس علوی ٍ تلصصی
ت ویط دو هقبعع کبوؼٌبظی اوؼ ٍ دکترس
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اهراس دُ ّب کبوگبُ ّبس آهَزؼی
.

خانواده
ّ 0وعر
دثیر آهَزغ ٍ پرٍغ ٍ ه یر هجتوع ًوًَِ هردهی ؼْ اس هعلن دو هٌغقِ  1آهَزغ ٍ پرٍغ تْراى
 4پعر
بَق لیعبًط عوراى از داًؽگبُ صٌعتی اهیرکجیر داواس ؼغل غیردٍلتی ٍ کبوؼٌبض بٌی ٍ داواس ظِ برزً ٍ ّوعرغ دکترس عورراى
ٍ ؼغل غیردٍلتی ه وض داًؽگبُ
6

دختر

داًؽجَس دکترس کبهپیَتر ٍ وظبًِ بعبل وظبًِ اس ثیي الوللی (عرثی ٍ اًگلیعی دو ظَزُ ّبس دیٌی ٍ هَضَعبت هقبٍهت دو ظرغ
هٌغقِ ٍ داواس دٍ برزً ٍ ّوعرغ دکترس ثرق ٍ بعبل وظبًِ اس ثیرت الوللری (عرثری ٍ اًگلیعری دو ظرَزُ ّربس علوری دیٌری ٍ
هَضَعبت هقبٍهت
 6ثرادواى ٍ خَاّراى ّوگی دثیراى آهَزغ ٍ پرٍوغ
 1پ و ٍ هبدو ثِ وظوت خ ا وبتِ اً .
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