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 : مشخصات فردی 

 هحوذ : ًام 

 ػثحاًی ػشؿت: ًام خاًَادگی 

 01/06/1348: هتَلذ 

 14430: ؿواسُ ؿٌاػٌاهِ 

 اػذالِ: ًام پذس 

 ایشاًی: هلیت 

 اػالم: دیي 

 :سوابق تحصیلی 

 دیپلن تدشتی اص دتیشػتاى تعثت تْشاى

 اص داًـکذُ تکٌَلَطی َّاپیوایی کـَسی: تکٌؼیي هشاقثت پشٍاص 

 کاسؿٌاع ّتلذاسی

 :زبان خارجه 

 آؿٌایی قاتل تَخِ ای تا صتاى اًگلیؼی ٍ تاحذٍدی تا صتاى یًَاًی 

 :سوابق کاری

 10/04/82 الی  01/05/80ّتل تیي الوللی ػیوشغ ، کاپیتاى تـشیفات ٍتتکَئت  

 10/10/82 الی 11/04/82هذیشیت سػتَساى : سػتَساى گشداى تشج ػفیذ 

 31/03/83 الی  15/12/82هذیشیت غزا ٍ ًَؿاتِ ٍ ساُ اًذاصی  : ّتل ؿادی ػؼٌذج 

 01/04/88 الی  01/08/84هذیشیت سػتَساى : هدوَعِ سػتَساى ّای هْؼتاى 

 01/10/77 الی 01/04/75هْواًذاس ٍ ػَپشٍایضس : چٌذ ّتل دس خاسج اص کـَس 
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 :سوابق تذریس 

 ؿشکت هلی گاص ایشاى

 ؿشکت ًفت خلیح فاسع

  21 ٍ 20 ٍ 16 ٍ 10ؿْشداسی ّای هٌاطق 

 داًـدَیاى ٍ کاسآهَصاى ّتلذاسی یضد اص طشف ػاصهاى هیشاث فشٌّگی ٍ گشدؿگشی یضد

ػخٌشاًی ّوایؾ ساًٌذگاى تَسیؼتی یضد دس حضَس اػتاًذاسی هحتشم یضد ، سیاػت هحتشم ػاصهاى هیشاث 

 .فشٌّگی  ٍ گشدؿگشی یضدٍ سیاػت هحتشم ػاصهاى حول ٍ ًقل ٍ پایاًِ ّای اػتاى یضد

 ًیشٍّای خذهات ٍ پزیشایی ؿشکت آسیاػاػَل تٌذس عؼلَیِ

 ًیشٍّای هْواًذاس ٍ پزیشایی ؿشکت هلی ًفتکؾ ایشاى

 افؼشاى تذاسکات ؿشکت هلی ًفتکؾ ایشاى

 ًیشٍّای پزیشایی هدلغ ؿَسای اػالهی

 ًیشٍّای خذهات ٍ پزیشایی ؿشکت قطاسّای سخاء

 ًیشٍّا ٍ هْواًذاساى ّتل ّای کیؾ

 ًیشٍّای پزیشایی ؿشکت اػکاًیا

 ًیشٍّا ٍ هْواًذاساى ّتل ّای اصفْاى

 هْواًذاساى ّتل اٍیي

 هْواًذاساى هْواًؼشای ؿشکت آپاداًا ػشام قضٍیي 

 هْواًذاساى ٍ ًیشٍّای پزیشایی ؿشکت ػشهایِ گزاسی ایشاى

 ....ًیشٍّای پزیشایی لیضیٌگ ایشاى خَدسٍ ٍ 

 دٍسُ ّای آهَصؿی ؿشکت تحقیقات صٌعتی ایشاى

 دٍسُ ّای آهَصؿی تـشیفات ساًٌذگاى رٍب آّي اصفْاى
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دٍسُ کاسداًی دس داًـگاُ علوی کاستشدی ٍ کاسؿٌاػی داًـگاُ آصاد دس سؿتِ ّای هیضتاًی ٍ تـشیفات دس هشکض 

 آهَصؿی ّوا

 دٍسُ ّای آهَصؿی هیضتاًی ٍ ػشٍیغ دّی تشای هْواًذاساى ٍ هذیشاى سػتَساى دس هدتوع پاػاسگاد عؼلَیِ

  دس چٌذ دٍس33ُاصَل پزیشایی ٍ تـشیفات دس دٍسُ کاسداًی دس داًـگاُ علوی کاستشدی ٍاحذ 

 دٍسُ ّای آهَصؿی هْواًذاسی ٍ خاًِ داسی دس هاّـْش

 دٍسُ ّای آهَصؿی هْواًذاسی ٍ خاًِ داسی دس عؼلَیِ

 دٍسُ ّای آهَصؿی هْواًذاسی ٍ خاًِ داسی دس خضیشُ خاسک

 اص طشف ؿشکت ساصی تٌذس

 آهَصؽ ًیشٍّای خذهات تاًک هلت ٍ اداسات هشتَطِ دس تْشاى

 دٍسُ ّای هتفشقِ کافی ؿاج اص هقطع اتتذایی تا هتَػطِ 

 دٍسُ هْواًذاسی هتَػطِ دس ّتل صفائیِ یضد

 دٍسُ تکویلی هْواًذاسی دس ّتل اًقالب پاسػیاى تْشاى 

 ّتل – اًقالب – کَثش – اٍیي – اػتقالل –آصادی  )دٍسُ ّای هْواى داسی تکویلی دس گشٍُ ّتل ّای پاسػیاى 

  (....  ّتل کَثش اصفْاى ٍ – ّتل آصادی ّوذاى – ّتل آصادی یاػَج –آصادی ًوک آتشٍد 

 هیذٍک ٍ – ؿْشتاتک –دٍسُ ّای هیضتاًی ٍ هْواًذاسی ٍ خاًِ داسی تشای ًیشٍّای هغ ػشچـوِ کشهاى 

 خاتَى آتاد تشای چٌذیي تاس

 دٍسُ آهَصؿی تشای هْواى داساى تاًک هؼکي دس تْشاى ٍ ؿْشػتاًْا 

 دٍسُ آهَصؿی تشای هْواًذاساى تاًک تداست دس تْشاى ٍ ؿْشػتاًْا

 دٍسُ آهَصؿی تشای هْواًذاساى تاًک ػیٌا 

 دٍسُ آهَصؿی تشای هْواًذاساى تاًک دی

 دٍسُ آهَصؿی هتَػطِ ٍ تکویلی تشای هْواًذاساى ؿشکت هلی ًفت دس آتاداى دس چٌذیي دٍسُ
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دس تٌذس .....  پایاًِ ّای هخاصى ٍ – تافق – هاسٍى –دٍسُ آهَصؿی تشای هْواًذاساى پتشٍؿیوی ّای کاسٍى 

 هاّـْش

 دٍسُ آهَصؿی تشای هْواًذاساى ؿشکت پتشٍؿیوی هشٍاسیذ دس عؼلَیِ 

 دٍسُ آهَصؿی تشای هْواًذاساى ٍ خاًِ داساى ؿشکت پتشٍؿیوی آسیاػاػَل دس عؼلَیِ تشای تاس دٍم ٍ ػَم

 دٍسُ آهَصؿی تشای هْواًذاساى صٌایع دفاع دس تخؾ ّای هختلف دس چٌذیي دٍسُ 

 .......ٍ ّوچٌیي چٌذیي دٍسُ هْواًذاسی دس ًْادّا ٍ اسگاًْای دٍلتی ٍ 

 :سوابق تجربی

ایٌداًة چٌذیي ػال ّن دس ایشاى ٍ ّن دس خاسج اص کـَس دس صهیٌِ ّتلذاسی تِ ٍیظُ دس تخؾ غزا ٍ ًَؿاتِ             

 (FOOD AND BEVERAGE )  فعالیت ًوَدُ ٍ تا اصَل ٍ فٌَى تـشیفات ، پزیشایی ٍ ػشٍیغ دّی ، کافی

ؿاج ، تشگضاسی هشاػن ّا ٍ ّوایؾ ّای هلی ٍ تیي الوللی آؿٌایی کاهل داؿتِ ٍ تداسب هفیذی سا تِ دػت 

 . آٍسدُ ام 

 

  09904663887  -  09367399579: شماره تماس 

 


