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سوابق تحصیلی
دکترای اقتصاد بین الملل

سوابق شغلی وآموزشی
مدیر کل دفتر بازرگانی اروپا وآمریکا و ،CISسازمان توسعه و تجارت ایران
دستیار ویژه دفتر بازرگانی اروپا وآمریکا وCIS
رئیس گروه کشورهای CIS
کارشناس ارشد کشورهای آسیای مرکزی
مسئول هماهنگی،مذاکره وتهیه موافقتنامه های بازرگانی دوجانبه وترجیحات تجاری با کشورهای CIS
مسئول هماهنگی ،مذاکره وتهیه یادداشت های تفاهم اجالس ،یادداشت تفاهم همکاری های اقتصادی وتجاری
مسئول هماهنگی ،مذاکره وتهیه نقشه راه همکاری های اقتصادی،صنعتی،معدنی و تجاری
برنامه ریزی،هماهنگی و برگزاری اجالس های کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی،علمی ،فنی و فرهنگی
برنامه ریزی تهیه طرح راهبردی توسعه صادرات به بازار های هدف
برنامه ریزی ،هماهنگی وبرگزاری کمیته همکاری های اقتصادی ،تجاری و صنعتی
برنامه ریزی،هماهنگی و برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری ،تجاری با حضورشرکت های دولتی
وخصوصی
برنامه ریزی وهماهنگی سفر مقام عالی وزارت و معاون وزیر و رئیس کل سازمان
برنامه ریزی مالقات های مقام عالی وزارت ومعاون وزیرورئیس کل سازمان با وزراء،معاونین و سفرای
کشورهای خارجی

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و سرمایه گذاری و برنامه ریزی وهماهنگی تشکیل جلسات
 B2Bبا تمامیی اعضای هیئت ها و شرکت های خصوصی ودولتی دو کشور
پیگیری تمامی اسناد رسمی ،شرکت های خصوصی و دولتی که منعقد می گردد.
رسیدگی به مسائل و مشکالت شرکت های تجاری و سرمایه گذار در خارج از کشور از تریق مجاری رسمی
شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت از جمله  ، WTOگمرگ ،برنامه فرصت های تجاری سازمان ملل،
برنامه توسعه همکاری تجاری با آسیای مرکزی توسط  ،OICمشاوره و نحوه ارائه تسهیالت تجاری ،سرمایه
گذاری وخدمات فنی مهندسی به شرکت های متقاضی.

سوابق علمی و پژوهشی

الف  -کتاب
_ ناظر علمی سازمان ،راهکار های توسعه روابط تجاری جمهوری اسالمی ایران با کشور های ،CIS
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی5031 ،
_ راهنمای تجارت با کشور ازبکستان  ،سازمان توسعه تجارت ایران5033،
_ ارزیابی مدیریت صندوق بین المللی پول (به زبان انگلیسی) ،دهلی نو5131 ،

ب

 طرح ها و مقاالت_ طرح توسعه روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی ایران با 5031،CIS
_ چالش ها و راهکار های توسعه صادرات به کشوری های 5031،CIS
_ برسی روند توسعه روابط تجاری جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان 5031،
_ طرح برنامه توسعه مناسبات اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کشور های آسیا ی مرکزی5031،
_ طرح راهبردی توسعه صادرات به بازار کشورهای هدف5011،
_ سایر طرح ها و گزارش ها در خصوص کشورهای حوزه فعالیت دفتر اروپا وآمریکا

