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نوع                  سال    19سابقه خدمت:               کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 استخدام:رسمی استخدام کشوری

 :شرح سوابق شغلی و تجربی 
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهغذا و دارو معاونت مشاور اجرایی 

  1395بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه سال توسعه سرپرست معاونت امور 

 به مدت دو  1395تاسال 1393ان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه از سال معاون اداری و مالی سام

 سال

 1393تا 1391ازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه از سال سبازرگانی  توسعه معاون امور  

  سال3کارشناس بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان کرمانشاه به مدت 

  رییس اداره برنامه ریزی سازمان بازرگانی کرمانشاه به مدت دو سال و نیم 

 سرپرست مدیریت پژوهش آموزش و برنامه ریزی سازمان بازرگانی استان به مدت یکسال 

  سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات کل کشور به مدت دو  طرح و برنامهرییس اداره

 سال 
 کشور حدود یکسال  کل خدمات و کاال توزیع و قیمت بر نظارت و بازرسی رح و برنامه سازمانکارشناس دفتر ط 

 :عضویت درشوراها ، کمیته ها و سوابق علمی و آموزشی 

 س کمیسیون تحول ادارای سازمان صنعت معدن و تجارت استانعضو و نایب ریی 

 (استاناستان کرمانشاه)زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی  توسعهمجمع مشورتی  عضو 



  عضوگروه  نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 عضو و دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال استانداری 

 عضو کارگروه قیمت تمام شده بهاء کاال و خدمات  

  صنعت معدن و تجارت استاندبیر کمیته بهره وری سازمان 

 عامالت سازمان صنعت معدن و تجارت استانرییس و عضو کمیته م 

 دبیر کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان صنعت معدن و تجارت استان 

  دبیر هسته مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سازمان بازرگانی  به مدت چهار سال با احکام  رییس موسسه

 مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کشور 

  نظارت بر سازمانهای صنفی استان کرمانشاهنایب رییس کمیسیون 

  رییس شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سازمان صنعت معدن و تجارت استان 

 نایب رییس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کرمانشاه 

 عضو کارگروه توسعه صادرات استان 

 عضو شورای پژوهش استانداری کرمانشاه 

 زشی:وسوابق آم 

متون تخصصی و -رایانه، دوره های مدیریت پایه ،میانی و عالی  ساعت آموزش در زمینه های1300بیش از گذراندن 

 ،برنامه ریزی وبازرگانی مالی ،کاربردی اداری 

 : سوابق مطالعاتی 

 تحقیق در عملیاتمتد های ایی استان کرمانشاه با استفاده از ذپایانامه کارشناسی ارشد در زمینه بررسی علل رکود در صنایع غ

 کشور به سفارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیبررسی ساختار بازارچه های مرزی  مجری طرح مطالعاتی پژوهشی

 تدوین سند برنامه پنج ساله استان کرمانشاه به سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانمطالعاتی همکار طرح 

 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیبه  ادراتی قصرشیرین در توسعه صادرات استانبررسی نقش پایانه صوهشی پژمجری طرح 

 کشور

به سفارش دفتر رسیدگی به شکایات و عملکرد  مطالعاتی بررسی  و نحوه مصرف آردگندم در استان کرمانشاهپژوهشی مجری طرح 

 وزارت بازرگانی 

 ستان کرمانشاه به سفارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیهمکار طرح مطالعاتی بررسی صنوف تولیدی و توزیعی در ا



 هفته پژوهش و دریافت لوح و تندیس جشنواره در ستاد هفته پژوهش 1389پژوهشگر نمونه دستگاههای اجرایی  استان در سال 

 استان کرمانشاه

              


