
تاريخ آخرين انتصابمدرك حرفه اي/تحصيالتسمتنام و نام خانوادگيپرسنلي
سابقه در شركت 

(سال)
سوابق مهم اجرايي

مديرعامل و عضو هيأت مديره99/02/162دكتراي مهندسي هسته ايمديرعامل و عضو هيأت مديرهعليرضا بابازاده840078

مدير نگهداري و تعميرات- رئيس نگهداري و تعميرات ابزاردقيق400/04/2628كنترل- فوق ليسانس مهندسي برقرئيس مجتمعحسن خسروي635985

99/08/182ليسانس مهندسي صنايعمعاون پشتيباني و توسعه منابع غالمرضا مقيمي840082
مديركل نوسازي - معاون اداري مالي مؤسسه مطالعات بازرگاني - معاون طرح و برنامه گروه شركتهاي  مادر تخصصي دانا-مشاور نماينده مجلس شوراي اسالمي

مدير سيستمها و روشها شركت نوسازي صنايع ايران- سازمان توسعه تجارت  ايران

EMBA98/12/2732-فوق ليسانس مديريت كسب و كار مدير منابع انسانيعبدالرضا احمدي668869
مدير برنامه ريزي و - مدير بازرگاني- عضو موظف هيئت مديره- رئيس مجتمع- معاون مجتمع- رئيس نگهداري و تعميرات- رئيس تعميرات برق و تهويه

اطالعات مديريت

سرپرست حسابداري صنعتي 85/07/2227ليسانس حسابداري دانشگاه صنعت نفتمدير امور ماليسيد محمد سيدي508428

سرپرست امور پيمانها400/02/1229ليسانس حرفه اي حقوق ثبتيرئيس امور حقوقي و پيمانهاقدرت اله پورعلي504254

99/12/041فوق ليسانس اقتصاد، انرژي و بازاريابيمعاون بازرگانيكامبيز ميركريمي840085
معاون مديركل اتاق - (ايران خودرو)مديرعامل شركت پاسادانا ايرانيان - (ايران خودرو) تركيه fbsمديرعامل - مديرعامل شركت بكو تجارت ايرانيان

مدير بازرسي شركت پلي پلين جم- بازرگاني و صنايع و معادن ايران

رئيس برنامه ريزي استراتژيك99/12/0416(استراتژيك)فوق ليسانس  مديريت اجرايي مدير برنامه ريزي و اطالعات امير آشتياني568528

99/08/052فوق ليسانس حقوق بين المللمشاور و مدير حوزه مديرعاملمهدي ابري بسطامي840084
مدير امور بين الملل شركت بازرگاني صنايع شير - مدير حقوقي و امور قراردادها شركت حمل و نقل نصر جهاد- گوينده مترجم و سرپرست امور خبرنگاران

رئيس امور حقوقي و پيمانها- ايران

99/03/082ليسانس مديريت دولتي رئيس حراستياسر دليري840080

مسئول پدافند غيرعامل- سرپرست نوبتكاري400/10/2128ليسانس مهندسي بهداشت حرفه ايسرپرست بهداشت ايمني و محيط زيستمحمد صادقي طاهري506826

مدير نگهداري و تعميرات- رئيس تعميرات مكانيكي- سرپرست تعميرات مكانيكي واحدهاي توليدي-  سرپرست تعميرات نوبتكاري99/07/0830ليسانس مكانيكمعاون رئيس مجتمعفريدون نيكخواه709557

رئيس واحد كريستال  مالمين400/01/2126ليسانس مهندسي شيميمدير بهره برداريعيسي نوروزي پور520347

رئيس برنامه ريزي نگهداري و تعميرات-  سرپرست تعميرات نوبتكاري400/05/1222الكترونيك-  ليسانس مهندسي برقمدير نگهداري و تعميراتقاسم يزداني520719

سرپرست حفاظت فلزات-  سرپرست بازرسي جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب400/10/2727ليسانس مهندسي متالوژيسرپرست خدمات فنيغالمحسين والي501599

مدير بازرگاني- مدير منابع انساني97/06/2730ليسانس شيمي فردوسي مشهدرئيس بارگيري و انبارهاي محصولتورج قزويني627826

رئيس امور حقوقي و پيمانها400/08/2529ليسانس مديريت دولتي سرپرست  و دبير كميسيون معامالتعلي اصغر محمودزاده504240

400/10/2711ليسانس شيمي طراحي فراينهاي صنايع نفتسرپرست پژوهش و فناوريمجيد مسعودي840030

اطالعات مديران اجرايي شركت


