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 بسمه تعالی
 

 : مشخصات فردی -1
 

 سید حسین میرجلیلی نام و نام خانوادگی -1-1

 1532 تاريخ تولد -1-2

 يزد محل تولد -1-5

 يزد - 563 شماره و محل صدور شناسنامه -1-4

 4450630314 کدملی -1-3

صندوق  -پارک علم و فناوری -مجتمع اداری -بلوار دانشجو -يزد محل کار آدرس -1-6

 43163-1354ستیپ

053-42315345 -3 محل کارشماره  -1-3  

 03151313423 تلفن همراه -1-4

 absarkavir@gmail.com پست الکترونیکی -1-3

 

 مدرک تحصیلی :  -2

 

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل تحصیل گرايش مدرک تحصیلی
 1536 يزدواحد  یدانشگاه آزاد اسالم شیمی تجزيه کارشناسی

ارشد یکارشناس يهتجز یمیش  يزدواحد  یدانشگاه آزاد اسالم   1543 

يهتجز یمیش دانشجوی دکتری  يزدواحد  یدانشگاه آزاد اسالم   1533 

 

 فعالیتهای پژوهشی :  -3
 (.1533بررسی دفورمگی در صنايع چینی مظروف)پروژه لیسانس, -1

هوا و صوت در واحدهای صنعتی  بررسی و سنجش کیفی آالينده های زيست محیطی شامل پساب ، پسماند، -2

گوناگون) شرکت ذوب روی بافق، مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت فوالدآلیاژی ايران، شرکت سنگ آهن 

 .(1541-46)مرکزی ايران ، نیروگاه اصفهان و ... (

 .(1544)طرح عملیات سنجش کیفی و آنالیز آب ورودی به کوره قوس الکتريکی شرکت فوالد يزد -5

 1532در سال  ثبت اختراع با موضوع اليه نانو مغناطیسی تامین امنیت و افزايش بازدهی شبکه های بی سیم -4
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 سوابق کاری:  -4

 مدت زمان اشتغال سمت رديف

 1533-1536 شیمیايی ابرندصنايع مدير عامل شرکت گسترش  1

 1542-1545 رئیس هیات مديره شرکت تعاونی يزد فن آور 2

 1545-1543 دير عامل شرکت تعاونی يزد فن آور م 5

 1544-1546 نائب رئیس هیات مديره صندوق پژوهش و  فناوری استان يزد  4

تحقیقات صنعتی آبسار تولیدی ورکت شرئیس هیات مديره  ، سهامدار ومدير عامل 3

 کوير 

 تاکنون 1536از سال 

 1534-1533 هیات مديره و سهامدار شرکت زانا 6

 تاکنون1534از سال  یات مديره و سهامدار شرکت سبزآزما صدرا کويره 3

 1534-1533 صنايع شیمیايی ابرندهیات مديره و سهامدار شرکت  4

 تاکنون1533از سال  مرکز سرامیک ايرانهیات مديره و سهامدار  3

 تاکنون 1534از سال  شتابدهنده سرآيند افکار نوسهامدار و رئیس هیات مديره  10

 تاکنون 1533از سال  رستا کشت سبز نموسهامدار و رئیس هیات مديره  11

 

 :  هاعضویت   -5

 يزد انجمن نخبگان -1

 خانه صنعت و معدنتحقیق و توسعه  انجمن -2

 شبکه واحد های فناور پارک علم و فناوری يزد -5

 عضو شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی-4

 عضو اتاق بازرگانی يزد-3

 زرگانی ايران بلژيک و لوگزامبورگاعضو اتاق ب -6

 

 سوابق تدریس: -6

 تاريخ عنوان درس نام دانشگاه ديفر

 1536 1بیو شیمی  موسسه آموزش عالی امام جواد يزد 1

 1536-1533 2بیو شیمی  موسسه آموزش عالی امام جواد يزد 2

 1536-1533 1,2آزمايشگاه بیو شیمی  موسسه آموزش عالی امام جواد يزد 5

 1533-1536 1,2می آزمايشگاه شیمی عمو موسسه آموزش عالی امام جواد يزد 4

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  3

 درمانی شهید صدوقی يزد

 1533-1533 تجزيه و ارزيابی نمونه های هوا 
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 دوره های آموزشی: -7
 آب: آزمايشگاههای شامل)کوير آبسار  صنعتی تحقیقاتی و تولیدی بنیان دانش  شرکت در مديريت سابقه -1

 الکترونیک، نانو، گیاهی، بافت کشت ژنتیک، میکروبیولوژی، کود، و خاک هوا، عنصری، آنالیز پساب، و

 (، معدن، بهداشت حرفه ای، کروماتوگرافیغذايی مواد  شیمی،

 استات، پتانسیو ،,GC ،GCMASS HPLC, ابزربشن، اتمیک دستگاه با کار انجام توانايی و  کامل آشنايی -2

  STM، CVD، ICP و AFM الکترونی میکروسکوپ

  کود هوا، بخش خاک، آنالیز پساب، و آب ، هضم روشهای تر، شیمی معدن، آزمايشگاه با کامل آشنايی -5

 35 سال در يزد فناوری و علم پارک فکری مالکیت دفتر با معدنی فلوکوالنت طرح داور -4

 ISO 10002:2004 استاندارد مبنای بر مشتری شکايات به رسیدگی مديريت آموزشی گواهینامه -3

 ISIRO-ISO\IEC13023 استاندارد الزامات مستندسازی و الزامات تشريح آموزش مهگواهینا -6

 دارو و غذا سازمان فنی مسئول -3

 استاندارد کارشناس پروانه دارای -4

 يزد مواد نانو کارگروه فعال عضو -3

 انرژی ممیزی مبانی و اصول با آشنايی آموزش گواهینامه -10

 تجاری قوانین و حقوق گواهینامه -11

 عملی پروژه کنترل و مديريت ريزی، امهبرن گواهینامه -12

 مارکتینگ آموزشی گواهینامه -15

 business planning آموزشی گواهینامه -14

 تولیدی فرآيندهای در انرژی مصرف تعیین استانداردهای با آشنايی آموزشی گواهینامه -13

 های استاندارد مبنای بر مقدماتی انرژی مديريت نظام آموزشی گواهینامه -16

CEN/EN16001&ANSI/MSE2000 

 اطالعات الکترونیکی مبادله گواهینامه -13

 کارآفرينی مبانی گواهینامه -14

 باال کارايی با کروماتوگرافی -مايع کروماتوگرافی آموزشی گواهینامه -13

 ISO/IEC13023 آزمايشگاهها در کیفیت مديريت سیستم سازی مستند و الزامات تشريح گواهینامه -20

 ISO/13023 استاندارد اساس بر مستندسازی و الزامات تشريح مبانی، آموزش گواهینامه -21

 کشور سراسر مجاز و همکار آزمايشگاههای همايش در شرکت -22

 ISO10012 المللی بین استاندارد و کالیبراسیون اصول با آشنايی آموزشی گواهینامه -25

 محیطی زيست مديريت سیستم استقرار و مستندسازی الزامات، تشريح آموزشی گواهینامه -24

 استاندارد بر مبتنی کیفیت، مديريت سیستم سازی مستند و الزامات تشريح مبانی، زشیآمو گواهینامه -23

ISO/IEC13023 آزمايشگاهها در  

 محیط در ENNEAGRAM بخشی اثر آموزشی گواهینامه -26

شهرک  يعدر پساب صنا ینغلظت فلزات سنگ یزانم یینو تع یبا عنوان بررس یقاتیانجام پروژه تحق -23

 یبررس، يزد یآب منطقه ا یبا شرکت سهام 43در سال  ینیزم يرز یآبها یبر روواثرات آن  يزد یصنعت

نطقه و ارائه م يرزمینیز یآبها یمجتمع چادرملو بر سفره ها یو فاضالب بهداشت یاثرات پساب صنعت

 یکل،ن ی،کروم، رو یم،)سرب، کادم ینغلظت فلزات سنگ یزانم یینو تع یبررس، (1546راهکار مناسب)

 یریاندازه گ، (1546)يرزمینیز یآبها یو اثرات آن بر رو يزد ی(در پساب شهرک صنعتانوریو س یوهج

 .(1543)یدنیدر آب آشام یوهنقره و ج ینفلزات سنگ یجزئ یاربس يرمقاد
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 یچرب و استرول ها با دستگاه گاز کروماتوگراف یدهایاس یبآزمون ترک گواهی -24

 ناطیسی تامین امنیت و افزايش بازدهی شبکه های بی سیماليه نانو مغگواهی نامه ثبت اختراع با عنوان  -23

 


