
 : سوابق تحصيلي -1

 دانشجوي مقطع دكتراي تخصصي روابط بين الملل *
 25/17كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران معدل  *
 كارشناسي مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز *
 FCE IELTS, TTC.سال سابقه تدريس و داراي مد رك بين المللي 15مسلط به زبان انگليسي  با بيش از  *
تا كنون  در گروه رشـته هـاي مـديريت     1394استاد حق التدريس  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند و رباط كريم  از سال  *

 ،حسابداري و زبان 
 مانداري هاي تابعه مدرس دفتر پژوهش استانداري تهران و فر *

 
 سال سابقه كاري  18: با بيش از  سوابق حرفه اي  -1

نام سازمان / 

 شركت

 مدت همكاري

 سمت

 نوع فعاليت

(قراردادي، 

پيماني، 

 رسمي ..

پاره وقت/ تمام 

 وقت/ مشاوره
 تا از 

 مجموع

 ماه سال ماه سال به ماه 

شهرداري نسيم 
 شهر

اداري و مالي و  كارشناس سال 2  84  82
 مسئول دفتر شهردار

 قراردادي
 

 تمام وقت
آبفاي جنوب 
غرب استان 

 تهران

 سال 5  88  84
 قراردادي مهندس ناظر پروژه ها

 
 تمام وقت

بيمارستان 
حضرت فاطمه 
 الزهرا رباط كريم

امور اداري و كارگزيني  مدير سال 10  98  88
مدير آموزش و پژوهش ، ،

مسئول روابط عمومي 
 بيمارستان  ipd،مسئول 

 رسمي

 
 
 

 تمام وقت

شبكه بهداشت 
 درمان بهارستان

 شش ماه  96  96

مسئول امور قراردادهاي 
 حقوقي و مسئول خدمات

 رسمي مامور

 
 
 

 تمام وقت

مركز بهداشت  
 شهر جديد پرند

 تاكنون    99
سرپرست مركز بهداشت 

 شهر جديد پرند
 رسمي

 تمام وقت

شبكه بهداشت و 
درمان 

شهرستان رباط 
 كريم

 تاكنون    99
سرپرست امور امور اداري و 

 بهداشت شبكه پشتيباني
 رسمي

 تمام وقت



 :دوره هاي آموزش زبان خارجي وكامپيوتر  -4

آموزش محل سطح نام دوره  
 

 ميزان ساعات دوره سال

ساعت  600 1385 تهران  ILTSE زبان انگليسي  

ساعت  200 1385 تهران   TTC. FCE زبان انگليسي  

هفت مهارت 
ساعت  150 1388 تهران  ICDL كامپيوتر   

اتوماسيون 
 اداري 

ساعت  150 1388 تهران  عالي  

  
    توانايي هاي گروهي يا اجتماعي  : -5  
 

 عضو علي البدل شوراي شهر رباط كريم *
 مقام چهارمي تنيس روي ميز دانشگاه علوم پزشكي ايران *
 فعال اجتماعي و مشاركت در امور خيرين *
 نماينده ويژه فرماندار در برگزاري انتخابات *
      عضو كميته اطالع رساني فرمانداري فرديس در امر  برگزاري انتخابات      *

 


