
 آقای مهدی حسین نژاد
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 (شغل) سمت آخرین نوع استخدام مدت تصدی موسسه نشانی و نام

 ذیحساب عامل قراردادی یکسال ایران نیروی و آب منابع توسعه شرکت

 شرکتها امور معاون قراردادی سال 8 مازندران شغلی فرصتهای از حمایت صندوق

 مازندران استان عامل مدیر رسمی سال 3 مازندران( ع)رضا امام مهر صندوق

 کشوری عامل مدیر و معاون رسمی سال 4 کشور( ع) رضا امام مهر صندوق

 عامل مدیر و مدیره هیأت عضو رسمی سال 7 تعاون گذاری سرمایه ضمانت صندوق

 عضو هیأت مدیره عضو غیر موظف یکسال مازندران کاغذ و چوب شرکت

 مدیره هیأت عضو عضو غیر موظف یکسال شرکت شرف ) وابسته به صنایع دفاع(
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تاریخ پایان 

 مقطع تحصیلی

 1399 1395 دانشگاه قزوین کسب و کار کارآفرینی دکترا

 1371 1369 دانشگاه آزاد مالی مدیریت فوق لیسانس

 سوابق کاری



 سیم دار آقای افشین

 رئیس هیأت مدیره

 سوابق کاری
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مدت  موسسه نشانی و نام

 تصدی

 (شغل) سمت آخرین نوع استخدام

 کارشناس قراردادی یکسال ایران اسالمی جمهوری آهن راه شرکت

 مهندسی رئیس قراردادی سال 6 (ساپکو)شتابکار شرکت

 کارخانه مدیر قراردادی سال 5 (خودرو ایران) ایران بوش یاتاقان شرکت

 عامل مدیر قراردادی یکسال خودرو ایران سازان محور شرکت

 عامل مدیر قراردادی سال 2 (ساپکو)شتابکار شرکت

 بازرگانی مهندسی معاون قراردادی سال 3 نیکو فارس فرزانگان هلدینگ شرکت

 پروژه مدیر قراردادی سال 2 موتور بشل صنایع شرکت

 و کار معاون توسعه کسب قراردادی سال 3 نیکو فارس فرزانگان هلدینگ شرکت

 پروژه مدیر قراردادی سال 2 (DVS) شیر هیدرولیک DVS ولیکشتابکار  شرکت

 مدیره هیأت عضو قراردادی یکسال البرز جفور صنایع شرکت

 خودکفایی پروژه مدیر قراردادی یکسال )شتابکار( سواری پلوس قطعات مجموعه

 عامل مدیر و مدیره هیأت عضو قراردادی یکسال شرق آذر شتاب شرکت
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مهندسی  لیسانس

 متالوژی

شکل دادن 

 فلزات

 23/10/1374 1/7/1369 دانشگاه دولتی شیراز



 صباحی فرید آقای

 مدیره هیأت عضو

 کاری سوابق

 

 تحصیالت 

 

مدت  موسسه نشانی و نام

 تصدی

نوع 

 استخدام

 (شغل) سمت آخرین

 مقطع دردو  عامل مشاورمدیر و فنی مدیر قراردادی  ( نیرو وزارت به وابسته) سوئیچ پارس شرکت

 فنی معاون قراردادی  زنجان استان تجهیز و نوسازی کل اداره

 فنی معاون قراردادی  زنجان پزشکی علوم دانشگاه

 غیر های طرح سازی،مدیریت خانه و راهسازی های طرح مجری قراردادی  پارس گاز و نفت شرکت

 صنعتی

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل قراردادی  شرکت آبفای استان زنجان

 عامل مدیر و مدیره هیأت رئیس قراردادی  (صبا یرتا و نخ) الستیک صنایع توسعه و گذاری سرمایه شرکت

 مدیره هیأت عضو و عامل مدیر قراردادی  آبادان پتروشیمی شرکت

 مدیره هیأت عضو و عامل مدیر قراردادی  پاسارگاد نفت شرکت

 مدیره هیأت عضو و عامل مدیر قراردادی  فارابی پتروشیمی شرکت

 جنوبی پارس 14 فاز پروژه خشکی مدیر قراردادی  POGC پارس گاز و نفت شرکت

 عامل مدیر قراردادی  ( سپاهان نفت)  سوالر آریا شرکت

 یستمس و ریزی دربرنامه مدیرعامل معاون قراردادی  سپاهان نفت شرکت هلدینگ

 عامل مدیر مشاور قراردادی  (OIEC) نفت صنایع و ساختمان و مهندسی شرکت

 GTD پروژه مجری قراردادی  ( IDRO)  ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان

 مدیره هیأت عضو و عامل مدیر قراردادی  سایپا ایندامین سازی فنر کمک کارخانجات
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 دانشگاه -فیلیپین عمران عمران کارشناس ارشد

 آدامسون

1356 

 

1362 

 عمران راه و ساختمان کارشناس


