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- 1مدرک تحصیلی :
 -دکتزا اس داوؾگبٌ تًًَکً در صاپه ؽُز عىذایی عبل 1382

سمیىٍ َبی مًرد ػالقٍ :مذیزیت ریغک يثیمٍ  .مذیزیت مىبثغ اوغبوی  .تئًری َبی مذیزیت .مذیزیت کبرآفزیىی.
 - 2سوابق اجرایی :
 ؽزکت عزمبیٍ گذاری ثبوک صبدرات در ثخؼ امًر مبلی 1374 – 1373 ثبوک مزکشی جمًُری اعالمی ایزان در طزح اصالح وظبم اطالػبت ارسی کؾًر 1375-1374 ػضً َیبت ػلمی در کمیتٍ ديرٌ َبی فزاگیز داوؾگبٌ ػالمٍ طجبطجبیی اس عبل  1383تب 1385 ػضً کمیتٍ پضيَؼ در مزکش کبرآفزیىی ي رؽذ ياحذَبی فىبيری در داوؾگبٌ ػالمٍ طجبطجبیی اس تبریخ 1384 ؽزکت گزيٌ کبرؽىبعبن ایزان  .مؾبيرٌ در طزاحی ديرٌ َبی آمًسؽی 1384 . ؽزکت تًعؼٍ آفزیىبن فزدا .مؾبير طزح ارسیبثی اقتصبدی 1385. رئیظ مزکش کبرآفزیىی داوؾگبٌ ػالمٍ طجبطجبیی اس تبریخ  1385/2/6تب 1386/9/1 ػضً ؽًرای پضيَؾی پضيَؾکذٌ ثیمٍ اس عبل  1386تب 1388 ػضً َیئت تحزیزیٍ فصلىبمٍ صىؼت ثیمٍ اس عبل  1386تب 1387 مؾبير رؽتٍ مذیزیت ثیمٍ در داوؾکذٌ ػلًم اقتصبدی اس عبل  1386تب 1388 ػضً َیبت مذیزٌ اوجمه داوؼ آمًختگبن صاپه اس  1390تب کىًن ػضً کمغیًن وؾز پضيَؾکذٌ ثیمٍ اسعبل  1388تب کىًن مؾبير مًعغٍ مطبلؼبت راَجزدی عپیىًد ؽزق. - 3سوابق آموزشی و پژوهشی :
 ػضً َیئت ػلمی داوؾکذٌ حغبثذاری ي مذیزیت داوؾگبٌ ػالمٍ طجبطجبیی (اعتبدیبر پبیٍ  )8گزيٌ مذیزیت ثبسرگبوی ،ثیمٍ يگمزک ياجزایی ي تذریظ درعُبی مختلف کبرؽىبعی ي کبرؽىبعی ارؽذ در ایه داوؾکذٌ اس عبل .1382
 رئیظ َمبیؼ کبرآفزیىی داوؾگبٌ ػالمٍ طجبطجبیی 1386 ػضً ؽًرای ػلمی وخغتیه کىفزاوظ ثیه المللی یکپبرچٍ عبسی مذیزیت ریغک ي چبلؼ َبی جُبوی ؽذن در صىؼت ثیمٍ کؾًر،تُزان 87/7/27
 ػضً ؽًرای ػلمی وخغتیه کىفزاوظ ملی ثزرعی فضبی کغت ي کبر صىؼت ثیمٍ کؾًر1387 . مجزی در طزح پضيَؾی "صاپه چگًوٍ صاپه ؽذ" عبل 1387 رئیظ عمیىبر ثیمٍ ي عزمبیٍ گذاری در ثیمٍ آعیب خزداد مبٌ 1388 دثیز ػلمی َمبیؼ ثیه المللی ثیمٍ ،تُزان ،آثبن مبٌ 1388 -ػضً ؽًرای ػلمی کىفزاوظ ملی ثزرعی فضبی کغت ي کبر صىؼت ثیمٍ کؾًر1391 ،1390 ،1389 .

 اعتبد راَىمب ي مؾبير ي داير ثزای پبیبن وبمٍَبی متؼذد در داوؾکذٌ حغبثذاری ي مذیزیت داوؾگبٌ ػالمٍ طجبطجبیی ،مًعغٍ آمًسػػبلی ثیمٍ اکً ،داوؾگبٌ ؽبَذ ،داوؾگبٌ آساد اعالمی ،داوؾگبٌ الشَزا ،ي داوؾگبٌ امبم صبدق)ع) در سمیىٍ َبی کبرآفزیىی ي مذیزیت
ریغک ي ثیمٍ ي مذیزیت مىبثغ اوغبوی ي رفتبر ي مذیزیت اعالمی.
 - 4تالیفات:
 تبلیف مقبالت متؼذد در مجالت مؼتجز ي کىفزاوظ َبی خبرجی ي داخلی تبلیف کتبة "مذیزیت ریغک ي ثیمٍ اػتجبر تجبری" دکتز صحت ي پضمبن سوذی .اوتؾبرات داوؾکذٌ ػلًم اقتصبدی .ثُبر .1389- 5افتخارات:
 ثزگشیذٌ امتحبن اػشام ثٍ خبرج عبل ( 1375ثزگشار ؽذٌ اس عًی داوؾگبٌ ػالمٍ طجبطجبئی) ي اخذ ثًرط ديلت صاپه. اخذ تىذیظ مقبلٍ ثزگشیذٌ در َمبیؼ کبرآ فزیىی دیجیتبلی.1386 مؾبيرٌ پبیبن وبمٍ کبرؽىبعی ارؽذ گزایؼ ثیمٍ کٍ پبیبن وبمٍ ثزگشیذٌ ؽذ(تًعط پضيَؾکذٌ ثیمٍ) 1390 - 6آشنایی با زبان های خارجی :
 -سثبن اوگلیغی ،ػزثی ،صاپىی

