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 دانشگاه صنعتی شریف

 دبیرستان شهید اژه ای اصفهان
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2983 

2987 

 

 سوابق کاری

 کارفرما نام موسسه تا تاریخ از تاریخ سمت و فعالیت 2

 پژوهشکده سیاست گذاری 90/8/30 2/21/83 کشورکارشناس پروژه رصد علم و فناوری  1
مجمع تشخیص مصلحت 

 نظام

9 
ارزیابی برنامه توسعه چهارم از منظر علم و پروژه کارشناس 

 فناوری
 پژوهشکده سیاست گذاری 90/20/30 2/6/30

مجمع تشخیص مصلحت 

 نظام

4 
تیم کارشناسی و مدیر کانداکتور همایش برترین های 

 صنعت ساختمان
2/1/30 90/6/30 

مرکز مطالعات تکنولوژی 

 شریف
- 

 90/9/30 25/1/30 تیم کارشناسی همایش مدیریت بیمارستانی 5
 تکنولوژی مرکز مطالعات

 شریف
- 

7 
دانشگاه  بنیاندانشکارشناس پروژه موردکاوی شرکت های 

 شریف
 مرکز رشد دانشگاه شریف پژوهشکده سیاست گذاری 90/6/32 2/3/30

 پژوهشکده سیاست گذاری 90/6/30 2/6/30 2404کارشناسی همایش های آموزش در ایران تیم  6
مجمع تشخیص مصلحت 

 نظام
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 وزارت علوم پژوهشکده سیاست گذاری 90/3/30 2/8/30 تیم کارشناسی همایش پژوهش و نوآوری 8

3 
باز تعریف صنایع و محصوالت دانش بنیان کارشناس پروژه 

 واردات این محصوالت و ارائه آمار صادرات و
 پژوهشکده سیاست گذاری 92/4/32 2/20/30

معاونت علمی و فناوری 

 جمهوریریاست

20 
کارشناس پروژه تدوین استراتژی سازمان نوسازی شهر 

 تهران
 سازمان نوسازی پژوهشکده سیاست گذاری 25/7/31 2/20/32

22 
 4مدیر پروژه بررسی نیازمندی های تکنولوژی ایران در 

 صنعت و راهکار صادرات تکنولوژی به کشورهای جهان
 پژوهشکده سیاست گذاری 25/3/31 2/3/32

های علمی و مرکز همکاری

 المللفناوری بین

 پژوهشکده سیاست گذاری 2/2/39 25/5/31 تدوین استراتژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 21
سازمان گسترش و نوسازی 

 صنایع ایران

29 
کسب و کارهای اجتماعی بانک قرض الحسنه مشاور 

 رسالت
 بانک قرض الحسنه رسالت پژوهشکده سیاست گذاری 2/7/34 2/2/39

 - - 2/21/34 2/20/39 موسس و مدیرعامل شرکت خرمای هامین قصرقند 24

25 
کارشناس پروژه مستندسازی تجارب توسعه اشتغال خرد در 

 ایران
 بانک قرض الحسنه رسالت سیاستگذاریپژوهشکده  2/1/35 2/6/34

27 
کارشناس پروژه بازطراحی ساختار سازمانی ستاد احیای 

 دریاچه ارومیه
 ستاد احیای دریاچه ارومیه پژوهشکده سیاستگذاری 2/4/35 2/22/34

26 
 یتوسعه منطقه ا یها استیس یریگیارائه و پمدیر پروژه 

 در دو منطقه پایلوت
 ستاد احیای دریاچه ارومیه سیاستگذاری پژوهشکده تاکنون 2/4/35

 - ستاد احیای دریاچه ارومیه 2/21/37 2/4/37 اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه -مشاور فرهنگی 28

23 
مدیر برنامه توسعه کشاورزی صنعتی در اراضی شبکه 

 آبادکرم
 سازمان منطقه آزاد ماکو پژوهشکده سیاستگذاری تاکنون 2/2/36

10 
 هایو تعارض یآب کشاورز صیبازتخصکارشناس پروژه 

 از آن یناش
 اندیشکده تدبیر آب ایران پژوهشکده سیاستگذاری تاکنون 2/9/36

 اندیشکده تدبیر آب ایران پژوهشکده سیاستگذاری 1/38//2 2/3/36 رودندهیآب زا یبردارتحوالت نظام بهرهمدیر پروژه  12

11 
 یدیکل هایکاهش مصرف آب و چالش استیسمدیر پروژه 

 آن
 پژوهشکده سیاستگذاری 2/8/38 2/5/36

دبیرخانه مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

 2/3/38 2/3/36 جمهوریهای استراتژیک ریاستمشاور مرکز بررسی 19
های استراتژیک مرکز بررسی

 جمهوریریاست
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