سوابق تحصيلي:
 -1عضويت در دفتر بنياد ملي نخبگان كشور (انتخاب به عنوان نخبه و فرهيخته علمي كشوري از بهمن ماه )1395
 -2كارشناس رسمي دادگستري ،حوزه راه و ترابري (حمل و نقل) ،كارشناس منطقه  1استان خوزستان1398 ،
 -3دانشجوي مقطع دكترا ،رتبه  1ورودي رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري1397 ،
 -3فارغ التحصيل مقطع كارشناسي رشته اقتصاد حمل و نقل با معدل  19.52از دانشگاه دولتي علوم و فنون دريايي خرمشهر 1389
 -4فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته دريانوردي -حمل و نقل دريايي با معدل  19.11از دانشگاه دولتي علوم و فنون دريايي خرمشهر 1391
 -5انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازي ،هفته پژوهش سال ( -1393دريافت لوح تقدير و تنديس از شخص وزير محترم وزارت راه و
شهرسازي -جناب آقاي دكتر آخوندي)
 -6برنده گواهي اشتهار اولين دوره جايزه ملي لجستيك كشور ،انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر كشور در مقطع كارشناسي ارشد كشور در حوزه
لجستيك و زنجيره تامين ،برج ميالد ،سال ( 1391دريافت لوح تقدير و تنديس از شخص وزير وقت محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت -جناب آقاي
دكتر مهدي غضنفري)
 -7برنده تنديس برنز دومين دوره جايزه ملي لجستيك كشور در بخش محققين و پژوهشگران ،مركز همايش هاي بين المللي ايران -تهران ،بهمن
( -1393دريافت لوح تقدير و تنديس از شخص وزير محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت -جناب آقاي مهندس نعمت زاده)
 -8انتخاب به عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر دريايي كشور ،همايش صنايع دريايي آذر ماه سال 1393
 -9عضو تيم ارزيابي  9نفره جايزه ملي لجستيك كشور و انتخاب به عنوان سر ارزياب به مدت  3سال از ابتداي سال 1393
 -10انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان ،هفته پژوهش سال هاي  1393و 1395
 -11تاليف كتاب تخصصي دريايي تحت عنوان "نقش بنادر در زنجيره تامين كاال"  -انتشارات سازمان بنادر و دريانوردي ،سال 1395
 -12اخذ مدرك بين المللي زبان انگليسي 2014 ،Ielts Academic
 -13تاليف چندين مقاله علمي پژوهشي و همايشي در مجالت تخصصي علمي پژوهشي دريايي كشور و انتخاب به عنوان مقاالت برتر ،با محوريت
موضوعي بندر امام خميني
 -14تدريس دروس تخصصي دانشگاهي رشته مديريت لجستيك بنادر در مقطع كارشناسي از سال  1392تا كنون -دانشگاه جامع علمي كاربردي بندر
امام خميني
 -15مدير گروه رشته هاي مديريت لجستيك بنادر (كارشناسي) ،مديريت خدمات بندري (كارداني) ،ماشين آالت و تجهيزات بنادر (كارداني) از
 1394/10/01تا كنون -دانشگاه جامع علمي كاربردي بندر امام خميني
 -16انجام بيش از ده ها گزارش تخصصي در سطح اداره كل بنادر استان خوزستان از سال  92تا كنون
 -17داور كليه نشريات تخصصي سازمان و همچنين ناظر بر طرح ها و پايان نامه هاي دريايي ارائه شده به سازمان بنادر و دريانوردي
 -18همكاري و تعامل علمي نزديك با دانشگاه دولتي علوم و فنون دريايي خرمشهر و دانشگاه دولتي خليج فارس بوشهر و دانشگاه آزاد خارگ
 -19استاد راهنما و مشاور پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد رشته دريانوردي -حمل و نقل دريايي دانشگاه علوم و فنون دريايي خارگ
سوابق كاري:
 -1استخدام رسمي سازمان بنادر و دريانوردي تحت پست رسمي سازماني كارشناس ترانزيت
 -2كسب امتياز و نمره استخدامي  96از  100در آزمون استخدامي رسمي سراسري كشوري سال 1391
تاريخ شروع استخدامي از مورخه  1392/04/02تا كنون
از  1392/04/02كارشناس عمليات واحد معاونت دريايي و بندري
از  1394/05/01تا  1395/05/20كارشناس حمل يكسره امور بندري
از  1395/05/21رئيس و كارشناس مسئول ترمينال سيلوي ترانزيتي غالت -امور بندري
از  96/04/1تا كنون ،مدير و كارشناس مسئول ترمينال  1واردات بندر امام خميني ،اداره امور بندري

