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 تحصیالت:

 آلمانی از دانشگاه تهران کارشناس مترجمی زبان  

 

 مهارت: 

 های انگلیسی، آلمانی و عربیبه زبان خوبتسلط 

 و حسابداری صنعتی های مالیاعم از صورت به کلیه امور مالی کامل تسلط

 

 سوابق کاری:

وابسته به شرکت سرمایه گذاری  (نما)سهامی خاصچهرهو تولیدی معاون مدیر عامل در امور مالی و اداری شرکت صنعتی -

 2/2/1275تا  02/8/1272سازمان بازنشستگی کشوری، 

 1/0/1278تا  2/2/1275گذاری تأمین اجتماعی)شستا(، المللی تأمین وابسته به شرکت سرمایهمدیر مالی و اداری شرکت بین-

گذاری سازمان بسته به شرکت سرمایهعضو هیأت مدیره و معاون مالی و اداری مدیر عامل شرکت گلف اجنسی ایران وا-

 0/0/1282تا  1/0/1278بازنشستگی کشوری ، 



گذاری سازمان بازنشستگی کشوری، وابسته به شرکت سرمایهمدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت گلف اجنسی ایران -

 0/0/1280تا  0/0/1282

 0/0/1280وابسته به شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری،  نما)سهامی خاص(شرکت صنعتی چهرهمدیر عامل -

 1/1/1282تا 

 1/1/1282معاون مالی و پشتیبانی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، -

 02/8/1280تا 

 15/8/1291تا  02/8/1280ت ملی صنایع پتروشیمی، معاون مالی و اداری مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند وابسته به شرک-

معاون مدیر عامل در امور بازرگانی شرکت پتروشیمی اروند وابسته به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)هلدینگ خلیج -

 09/10/1290تا  15/8/1291فارس(، 

ر جناب اقای مهندس غالمحسین نوذری استخدام رسمی در وزارت نفت)شرکت ملی گاز ایران( روی سمت مدیر بازرگانی بدستو-

  00/10/97تا  09/10/90وزیر وقت نفت از تاریخ 

 

 :سوابق عضویت هیأت مدیره

  هلدینگ خلیج فارسنمایندگی از به پتروشیمی  بازرگانیعضو هیأت مدیره شرکت  -

 به نمایندگی از تاپیکو )سه دوره( ها و مخازن پتروشیمیعضو هیأت مدیره شرکت پایانه -

 به نمایندگی از شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی ها و مخازن پتروشیمیعضو هیأت مدیره شرکت پایانه -

  عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی هندوستان -

  عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور -

 مهندسی حمل و نقل پتروشیمی عضو هیأت مدیره شرکت -

 

  

 

 

 

 


