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 خالصه سوابق

 مشخصات عمومی

 ناصر انزلی چی نام و نام خانوادگی

 

 تبریز محل تولد

 26/02/1348 تاریخ تولد

 دکترا میزان تحصیالت

 فارسی، انگلیسی، ترکی  زبان

 سوابق تجاری

 پایان شروع شرح  ردیف 

 1387 1382 صنعتی واردات موادشیمیایی و 1

 ادامه دارد 1386 واردات ماشین آالت و دانش فنی از آلمان، چین و فرانسه 2

 ادامه دارد 1388 انتقال فناوری و دانش فنی 3

 ادامه دارد 1386 و روسیه  صادرات خدمات مهندسی به آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، عراق 4

 ادامه دارد 1395 اقالم کاالیی و خدماتی دانش بنیان به حوزه اوراسیا صادرات 5

 ادامه دارد 1386 صادرات اقالم کاالیی مبتنی بر خدمات فنی )سیم و کابل، سیمان و ...( 6

 ادامه دارد 1389 مطالعه و تحقیقات بازار 7

 ادامه دارد 1389 مدیریت صادرات در قالب مشارکت در مناقصه های برون مرزی 8

 و مشاوره  سوابق اجرایی

 وضعیت کنونی سال نهاد/سازمان شرح

 ادامه دارد 95 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگزار صادراتی

 خاتمه یافته 95 پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی کارگزار صادراتی

 خاتمه یافته 95 جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاست  کارگزار انتقال فناوری

 ادامه دارد 91 کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی عضو دارای حق رای

 خاتمه یافته 92 منطقه آزاد ارس مشاور اقتصادی 
 است عموم های زیر قابل دسترسیبرخی مستندات مربوطه در پایگاه اینترنتی کریدور صادرات و تبادل فناوری به نشانی

 http://tesc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=4009 

 http://tesc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=4232 

 

 

 

http://tesc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=4009
http://tesc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=4232
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  )اخذ رتبه مدیریت صادرات از سازمان توسعه تجارت ایران( سوابق بنگاهی

 وضعیت کنونی سال اخذ رتبه سمت نام شرکت/ بنگاه

 ادامه دارد 1399 2 مدیر عامل تجارت آفرینان پایدار )مدیریت صادرات تاپ(

 ارتقاء 1397 2 رئیس هیات مدیره تجارت آفرینان پایدار )مدیریت صادرات تاپ(

 ارتقاء 1395 3 رئیس هیات مدیره تجارت آفرینان پایدار )مدیریت صادرات تاپ(

 ارتقاء 1393 3 رئیس هیات مدیره تجارت آفرینان پایدار )مدیریت صادرات تاپ(
 

 سوابق تشکیالتی

 وضعیت  سمت سازمان/ بنگاه کشور

 شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد ایران

 اسالمی تبریز

عضو دارای حق 

 رای

 ادامه دارد

 خاتمه یافته دبیر شرقیانجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی آذربایجان ایران

 ادامه دارد عضو هیات مدیره شرقیانجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی آذربایجان ایران

 داردادامه  دبیر سازمان صنعت و معدن و تجارت –میز کشوری سوریه  ایران

 ادامه دارد رییس هیات مدیره عراق ESEشرکت  عراق

 ادامه دارد مدیر عامل روسیه -ДМПОТ شرکت روسیه

 خاتمه یافته رییس هیات مدیره L.D.P.Eشرکت  گرجستان
 است عموم زیر قابل دسترسی به نشانی مدیریت صادرات تاپبرخی مستندات مربوطه در پایگاه اینترنتی 

 http://www.topemc.ir/licences  

 های مطالعاتی و اجرائی بازارهای برون مرزیسوابق پروژه

 کشورهای هدف سال نهاد/سازمان شرح

مطالعه بازار تجهیزات 

 پزشکی

روسیه، قزاقستان و  95 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 آذربایجان

مطالعه بازار انرژی های 

 تجدید پذیر

 جمهوری آزذبایجان 95 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 روسیه، قزاقستان 94 های صنعتی استان آذربایجان شرقیشرکت شهرک مطالعه بازار قطعات خودرو

آذربایجان، عراق،  93 های صنعتی استان آذربایجان شرقیشرکت شهرک مطالعه بازار کفش

 قستانقزا

عراق، گرجستان،  92 های صنعتی استان آذربایجان شرقیشرکت شهرک مطالعه بازار مبلمان

 آذربایجان 
 است عموم های زیر قابل دسترسیبه نشانی مدیریت صادرات تاپدر پایگاه اینترنتی و گزارشات بازار برخی مستندات 

 http://www.topemc.ir/allReport 

http://www.topemc.ir/licences
http://www.topemc.ir/allReport


 3فحه ص 21/10/99آخرین به روز آوری –خالصه سوابق ناصر انزلی چی 
 

 

 کتاب

 سال نشر شابک  نام کتاب

 1391  0-7-95101-964-978 سرمایه گذاری خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی به گرجستان

پیش از انتشار )ارزیابی و در مرحله  بایسته های مشارکت در مناقصات بین المللی

 داوری خاتمه یافته(

 

 افتخارالواح تقدیر و 

 موضوع سازمان/ نهاد سال

 صادرکننده نمونه استانداری آذربایجان شرقی 1398

 شرکت مدیریت صادرات برتر کشور های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک 1397

 مدرس نمونه نظام صنفی مهندسان  1396

 محقق نمونه صادراتی انجمن کفش استان آذربایجان شرقی 1395

 مدرس صادرات تجهیزات پزشکی  المللی ایرانهای بیننمایشگاهشرکت  1395

 مدرس صادرات خدمات به رایزنان بازرگانی ج.ا. ایران انجمن صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت 1393

 خادم نمونه صادرات استان استانداری آذربایجان شرقی 1391

 های آموزشی تجاریهمایش برگزاری سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی 1385
 است عموم زیر قابل دسترسی به نشانی مدیریت صادرات تاپپایگاه اینترنتی در برخی مستندات 

 http://www.topemc.ir/licences 

 

  برون مرزی هایکارگاه سمینارها و  حضور درسوابق 

 عنوان کارگاه میزبان /برگزارکننده  کشور سال

 دوره توسعه توان مدیران بخش انرژی  وزارت اقتصاد و انرژی آلمان آلمان 1396

 IASP2016 های فناوریاتحادیه پارک روسیه 1395

 تجارت فناوری کشورهای اسالمی سازمان کنفرانس اسالمی مالزی 1395

 توسعه تجارت خدمات  APO وری آسیاییسازمان بهره کره جنوبی 1393
 است عموم زیر قابل دسترسی به نشانی مدیریت صادرات تاپپایگاه اینترنتی در برخی مستندات 

 http://www.topemc.ir/licences 

 

http://www.topemc.ir/licences
http://www.topemc.ir/licences
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 99 اسفندمنتهی به سال  3طی  آموزشی هایو کارگاه سمینارهادر  تدریسسوابق 

دفعات برگزاری  برگزارکننده عنوان کارگاه سمینار

سال  3طی 

 گذشته

کریدور صادرات و تبادل فناوری )ستاد  المللیمناقصات بین

های صنعتی / شرکت شهرک نانو(

 های مختلفاستان

2+4 

/ مرکز آموزش  اتاق بازرگانی اصفهان صدور خدمات فنی و مهندسی

های شرکت شهرک /بازرگانی تبریز

 های مختلفصنعتی استان

2+4 

صدور خدمات فنی و مهندسی با رویکرد به 

 رایزنان بازرگانی اعزامی به کشورهای هدف

 1 سازمان توسعه تجارت ایران

های های صنعتی استانشرکت شهرک اصول کلّی صادرات

 مختلف

4 

های های صنعتی استانشرکت شهرک اعتبارات اسنادی

 مختلف

4 

)کاال و خدمات( دانش صدور محصوالت 

 بنیان

 3 های فناوری مختلفپارک

 3 پارک های فناوری مختلف المللیاصول عقد قراردادهای بین

های کارگاه های آموزشی حاشیه نمایشگاه

 المللیبین

 ایران هلث .1

 صنایع کوچک .2

 ربع رشیدی .3

6 

 اتاق بازرگانی اصفهان شتاب دهنده های صادراتی 

 ماراتن صادرات

2 

 اتاق بازرگانی اصفهان حضور در بازار اوراسیا با محوریت روسیه 

 مرکز آموزش بازرگانی تبریز

2 

 مورد کارگاه و سمینار آموزشی دیگر 7
 است عموم زیر قابل دسترسی به نشانی مدیریت صادرات تاپپایگاه اینترنتی  از ارائه های آموزشی دربرخی 

 http://www.topemc.ir/allReport 

 

http://www.topemc.ir/allReport
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 سوابق وبینار

 هیات سازمان/ نهاد سال

 با محوریت روسیه« اوراسیا»بازار اتحادیه  کریدور صادرات و تبادل فناوری 1399

 بین المللمناقصات  نوآوری و شکوفاییصندوق  1399

 بین المللمناقصات  بازرگانی شیرازاتاق  1399

 داروی سوریهبازار  کریدور صادرات و تبادل فناوری 1399

 « اوراسیا»بازار اتحادیه  صنایع کوچکسازمان  1399

 محوریت روسیهبا « اوراسیا»بازار اتحادیه  معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 1398

 

 

 مدیریت شده سوابق هیات های تجاری اعزامی

 هیات سازمان/ نهاد سال

 روسیه-هیات و غرفه نمایشگاه ورلد فود مسکو های صنعتی بوشهر شرکت شهرک 1398

 هند -های تجدیدپذیر، ادیشاهیات مذاکره برای انرژی کریدور صادرات و تبادل فناوری 1398

 سوریه -دمشق -هیات مذاکره بازرگانی عمومی آذربایجان شرقیمیز سوریه  1398

 هند -ادیشا –هیات و پاویون ایران  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 1397

 مسکو روسیه -ازدارواخرانینی–هیات بازدید نمایشگاه  کریدور صادرات و تبادل فناوری 1396

 روسیه -مسکو  - ات بازدید نمایشگاه اتو مکانیکاهی شرقیهای صنعتی آذربایجانشرکت شهرک 1396

 

 99ماه منتهی به خرداد  24در  سوابق حضور در مناقصات بین المللی

سال اخیر در کشورهای آذربایجان، قزاقستان، عراق،  2مناقصه بین المللی در  41حضور در 

 مناقصه بین المللی . 7و سوریه با سابقه موفقیت در  ، تاجیکستان، ازبکستانارمنستان

 

 


