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 1391فنون دریایی خرمشهر، 

از دانشگاه دولتی علوم  19.52گرایش حمل و نقل  با معدل کل  -رشته علوم اقتصادیفارغ التحصیل مقطع کارشناسی  -2

 1389و فنون دریایی خرمشهر، 
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 سوابق کاری: 
بوده ذیل  دارای پست های خدمتی ذکر شده )ره( حضور خود در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی یک دههدر طی 

 ست: ا

 استخدام رسمی سازمان بنادر و دریانوردی تحت پست رسمی سازمانی کارشناس ترانزیت -1

 بنادر و دریانوردی سازمان  1390در آزمون استخدامی رسمی سراسری کشور سال  100از  94کسب نمره استخدامی  -2

 شرح وظایف سازمانی: 

 به عنوان کارشناس عملیات واحد معاونت دریایی و بندری  1/03/1394تا  2/04/92از تاریخ 

 ادامه تحصیل جهت  اخذ مرخصی بدون حقوق 01/07/1394تا  1/03/1394از تاریخ 

 کارشناس حمل یكسره امور بندری 20/05/1395تا  01/07/1394از 

 امور بندری -رئیس و کارشناس مسئول ترمینال سیلوی ترانزیتی غالت 21/05/1395از 

 جنرال کارگوواردات  2و  1تا کنون به عنوان مدیر ترمینال شماره  1/06/1396از 

 سایر فعالیت های کاری در حوزه صنعت:
 1398کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور حمل و نقل و ترابری از سال  -1

 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه مرکزی کشور در حوزه کشتی و بار و بیمه های مسئولیت مربوطه -2

 جوایز ملی و منطقه ای؛ وهشی کسبپژسوابق 
 ( 1395عضویت در دفتر بنیاد ملی نخبگان کشور )انتخاب و عضو به عنوان نخبه و فرهیخته علمی کشوری از بهمن  -1

)دریافت لوح تقدیر و تندیس از  -1394انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی، هفته پژوهش سال  -2

 آخوندی(  شخص وزیر محترم وزارت راه و شهر سازی جناب آقای دکتر

برنده تندیس برنز دومین دوره جایزه ملی لجستیک کشور  در بخش پژوهشگران و اساتید، مرکز همایش های بین  -3

)دریافت لوح تقدیر و تندیس از شخص وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت  -1393تهران، بهمن  -المللی ایران

 جناب آقای مهندس نعمت زاده(



دریافت لوح تقدیر و ) -1393دانشجو و پژوهشگر برتر دریایی کشور، همایش صنایع دریایی آذر ماه  انتخاب به عنوان -4

 صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده( تندیس از شخص وزیر محترم وزارت 

، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر کشور در مقطع کارشناسی برنده گواهی اشتهار اولین دوره جایزه ملی لجستیک کشور -5

دریافت لوح تقدیر و تندیس از شخص وزیر ) -1391سال تهران ارشد کشور در حوزه لجستیک و زنجیره تامین، برج میالد 

 قای دکتر مهدی غضنفری(آصنعت، معدن و تجارت جناب وزارت  وقت محترم

 1393ره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، هفته پژوهش سال انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر ادا -6

 1395انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،  -7

 سوابق تدریس دانشگاهی؛ 

 تا کنون در 1392تدریس دروس تخصصی دانشگاهی رشته مدیریت لجستیک بنادر در مقطع کارشناسی از سال  -1

 )ره(مجتمع دانشگاهی علمی کاربردی خلیج فارس بندر امام خمینی

مدیر گروه رشته های مدیریت لجستیک بنادر )مقطع کارشناسی(، مدیریت خدمات بندری )مقطع کاردانی( و ماشین  -2

 )ره(آالت و تجهیزات بنادر )مقطع کاردانی( در مرکز علمی کاربردی خلیج فارس بندر امام خمینی 

 راهنما و استاد مشاور پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته حمل و نقل دریایی دانشگاه آزاد خارگ  استاد -3

  سوابق سایر فعالیت های پژوهشی؛
تحت نظارت و تائیدیه دانشگاه کمبریج انگلستان و مرکز بین  ،Ielts Academicاخذ مدرک بین المللی زبان انگلیسی   -1

 2014استرالیا،  IDPالمللی 

 از دانشگاه جهانی دریانوردی واقع در شهر مالمو از کشور سوئد 2014پذیرش تحصیلی در سال  -2

 دانشگاه نیوکاسل واقع در شهر سیدنی کشور استرالیا 2015پذیرش و دانشجوی سال  -3

ات سازمان بنادر و دریانوردی، انتشار – "نقش بنادر در زنجیره تامین کاال"تالیف کتاب تخصصی دریایی تحت عنوان  -4

  1395سال 

 1394سال از ابتدای  3نفره جایزه ملی لجستیک کشور و انتخاب به عنوان ارزیاب جایزه به مدت  9عضو تیم ارزیابی  -5

کسب تندیس طالی جایز ملی لجستیک کشور برای اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و فعالیت بعنوان دبیر  -6

 روه لجستیک اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانکارگ

بیش از بیست مقاله علمی پژوهشی و همایشی در مجالت تخصصی علمی کشور و همواره انتخاب به و چاپ تالیف  -7

 )ره(عنوان مقاالت برتر، با محوریت موضوعی رشد و توسعه زیر ساخت های بندر امام خمینی 

 تا کنون  1392در سطح اداره کل بنادر استان خوزستان از سال انجام بیش از ده ها گزارش تخصصی  -8

داور نشریات تخصصی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین ناظر بر طرح ها و پایان نامه های ارائه شده به  -9

 سازمان

 


