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 :اجرایی  خالصه سوابق

 :یو شرکت ها خصوص یانقالب یسازمانها  و نهادها  در امورحقوقی مشاور ، کنونتا 1392از سال                       

 کارگروه کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانیضو ع استان اصفهان کمسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی

 گانیرکارگروه مالکیت معنوی اتاق بازعضو   یقاتیتحق یسپنتا در شهرک علم نگیبا هلد یهمکار

 استان اصفهان یاندانش بن یانجمن شرکت ها استان اصفهان یشبکه پژوهش و فناورهمکاری سابق با 

دانش  یشرکت ها یابیارز کارگروه یریکشرکت آهمکاری و مشاوره با 

 و دانشگاه اصفهان  معاونت علمی ریاست جمهوری(یان  ) بن

 ها و شهرستانها همکاری با مراکز رشد استان 

 عضو بسیاری از گروه های همفکری حقوقی استانها استان اصفهان مجتمع منتظران الظهور یکانون فرهنگهمکاری و مشاوره 

فناور و دانش  شرکت 170با بیش از  و همکاری مشاوره مشاوره در امور دانش بنیان و ساختار حقوقی شرکت ها 

  بنیان 

  همکاری و مشاوره با مراکز رشد و واحد های فناور 

 سوابق همکاری

مستقر در های شرکت با بسیاری از همکاری  ، در حوزه کسب و کار در امور حقوقی و قرارداد ها ارائه خدمات ، نظارت ، مشاوره

ت ها در و سایر شرک ( غیردانش بنیان، فناور، خالق و...)دانش بنیان،  من جمله و غیر مستقر تحقیقاتی اصفهانشهرک علمی 

  تاکنون استان و شهرستان اصفهان

 ها و موضوعات مورد عالقهتوانمندی

 اداریقرارداد تجاری و  تدوین و آشنایی و تسلط به مباحث  

 و قانون کار تجاری با تبعیت بر مناطق آزاد اداری و تجاری قرارداد نگارش، تنظیم و  مباحث به تسلط و آشنایی 

  و قانون کار با تبعیت بر مناطق آزاد تجاری  حل اختالف قراردادهاآشنایی و تسلط بر قوانین 

 و کار مناطق آزاد تجاریبر تبعیتبا  آشنایی با قوانین بیمه 

 و اخذ اسناد تجاری جهت تضمین حسن انجام کار و قوانین موضوعه و اسناد تجاری آشنایی با قانون تجارت 

 :از عبارتندها مهارتسایر  

 (انگلیسی مانند) غیرفارسی زبان یک به تسلط 

 افزارهاینرم با کار توانایی Microsoft Office مانند Word، Excel، Powerpoint و … 

 اینترنت در جستجو توانایی 

 شغلی مرتبط آنالین ابزارهای به تسلط 
 


