
 

 تعالی بسمه                                                

 علمی عبدالسالم  ومهزر                                     

   عبدالسالم: نام

 علمی:خانوادگی نام

 بیک شه:فرزند

 ۳۷۰۱۱۲۸۷۲۳:ملی شماره و ۹۶۵:شناسنامه شماره

 زاهدان: سکونت محل     هیدوچ  ـ- سراوان : تولد محل

 فرزند چهار دارای متاهل

 :تحصیلی سوابق( الف
  سراوان مالصدرا،  دانشگاهی پیش مرکز و نژاد هاشمی شهید هنرستان  ۱۳۷۷ خرداد فیزیک ریاضی رشته در دانشگاهی پیش و دیپلم ـ۱

 ۱۳۸۶ بهمن تا ۱۳۸۲مهر وبلوچستان سیستان دانشگاه از بازرگانی اقتصاد  لیسانس ـ۲

  ۹4بهمن تا  ۱۳۹۲ مهر  زاهدان تحقیقات علوم واحد آزاد دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی ـ۳

 :کار  سوابق (ب
 وسوران سیب شهرستان عشایر پرورش و آموزش ۱۳۸۰خرداد تا ۱۳۷۸خرداد از معلم سرباز ـ۱

 وسوران سیب شهرستان پرورش و آموزش  ۱۳۸۲ خرداد تا ۱۳۸۰مهر از التدریس حق آموزگار ـ۲

 ۱۳۸۷مرداد اول  نیمه پایان تا ۱۳۸۶اسفند وبلوچستان سیستان استان بازرگانی سازمان خارجی نیبازرگا کارشناس ـ۳

 ۱۳۸۹ اردیبهشت تا ۱۳۸۷مرداد دوم نیمه چابهاراز اجتماعی امور و کار اداره  اشتغال  و کار بازار کارشناس ـ4

  اردیبهشت از سراوان شهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون اداره اکنون و ماعیاجت امور و کار اداره گذاری  سرمایه و اشتغال  کارگروه دبیرخانه کارشناس ـ۵

 ۱۳۹۳اسفند  تا ۱۳۸۹

 اردیبهشـت از( مهرسـتان و وسـوران سراوان،سـیب) شهرستان سـه کشـاورزی  توسـعه کارگروه و گذاری  سرمایه  و  اشتغال   کارگروه  جلسات  ثابت  عضو  و  ـ۶

 ۱۳۹۳اسفند تا ۱۳۸۹

 ۱۳۹۳تا اسفند ماه  ۱۳۸۹ی و تشكالت کارگری و کارفرمایی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سراوان از اردیبهشت  کارشناس امور اجتماع -۷

 ۱۳۹4مهر    تا ۱۳۹۳کارشناس بازارکار و اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زاهدان از اسفند ماه  -۸

 ۱۳۹۶تا بهمن  ۱۳۹4ان و بلوچستان از مهر ن کار و رفاه اجتماعی استان سیستاداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاو و رئیس سرپرست -۹

 تاکنون  ۱۳۹۶سرپرست معاونت و معاون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زاهدان از بهمن  -۱۰

 : مطالعات( ج
 (۱۳۸۵بهار تحقیق روش درس برای  مطالعه) وبلوچستان سیستان استان ریزی  نامهبر نظام در سراوان شهرستان جایگاه بررسی

 (www.dsei.blogfa.com)وبلوچستان سیستان استان توسعه حوزه در مطالعاتی

رساله کارشناسی  یه اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ) مطالعه تطبیقی فرهنگ سیاسی دانش آموختگان بلوچ مراکز آموزش عالی و حوزه های علم

 ( ۱۷.۷۵با نمره  ۲۹/۱۱/۱۳۹4ارشد دفاع در تاریخ 

 (۱۳۸۹تا اردیبهشت ۱۳۸۷همكاری با مرکز مطالعاتی کاوش معماری)مطالعات ساماندهی سكونت گاه های غیر رسمی چابهار 

 :آموزشی  های  دوره( د
 ICDL  هفتگانه مهارتهای  •

 تهران  ۱۳۸۹  تابستان( اجتماعی امور و کار وزارت آموزش مرکز) اشتغال کارشناسان خدمت بدو آموزش •

 استان  اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره اکنون و اجتماعی امور و کار کل اداره در وکارشناسی سازمانی پست به مربوط های  آموزش سایر •

 كاری وزارت کشور و یونیسف تهران( )هم ۱۳۸۸دوره آموزشی مربوط به حقوق کودکان کار آبانماه   •

  کوچه  نبش  ۱۹بشارت  –بشارت    خیابان زیباشهر، -زاهدان ـ وبلوچستان سیستان :آدرس
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