
 بسمه تعالی

 جعفر مسجدي: نام، نام خانوادگی

 محمود :نام پدر

 1431 :تاریخ تولد

 رسمی :نوع استخدام

 سال 43 :سنوات خدمت

  فوق ليسانس علوم سياسی با گرایش روابط بين الملل :تحصيلی آخرین مدرک 

 شغلیسوابق 

 (1424تا  1424) دانشگاه شهيد چمران اهواز  نماینده دانشگاه در وزارت بازرگانی  -1

  (26دي ماه تا  26آذر ) (آمریكا)شركت وینچلز معاون مدیر فروشگاه  -4

 (1464تا  1461) (آمریكا)الس وگاس  -دانشگاه ایالتی نوادا  استادیار و محقق -4

  (63اردیبهشت تا  64اردیبهشت )( آمریكا)بازرگانی كالينا  –شركت تجاري  مدیر بازرگانی -3

سازمان سرمایه  هاي بانك جهانی و مسئول وام كارشناس روابط بين الملل -6

 شهریورتا  63اسفند ) (وزارت امور اقتصادي و دارائی)گذاري و كمكهاي اقتصادي و فنی ایران 

62) 

 (1434اسفند تا  62مهر ) بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزيمدیر بازرگانی خارجی  -2

تا  1433  فروردین)  شركت خدمات حمایتی كشاورزي  رئيس حوزه معاونت بازرگانی -6

 (43اردیبهشت 

تا  43خرداد )  شركت خدمات حمایتی كشاورزيمحقق در زمينه هایی از قبيل كود و بذر  -3

   (46بهمن 

 (تا حال حاضر 46اسفند )  شركت خدمات حمایتی كشاورزيمدیر بازرگانی خارجی  -4



 تخصص

مهارتهاي هفت گانه   كامپيوتر، نرم افزارهاي مربوطه از قبيل آشنایی كامل با - 

(ICDL)اینترنت، موتورهاي جستجوگر ،  

 (خواندن و نوشتن)آشنایی كامل با زبان انگليسی  - 

 آشنایی كامل به كليه مراحل انجام مناقصات بين الملل و محدود و تدارک كاال- 

 كارهاي تحقيقاتی

 كتاب: الف

 كتاب راهنماي صنعت كود شيميایی :ترجمه و تدوین -

نوآوري در سرمایه گذاري در بخش كشاورزي و مدیریت : ترجمه و تدوین -

 تقویت توليد غذا و مبادالت بازرگانی در منطقه در حال گذار  ریسك

 مقاالت: ب

تحقيقات كشاورزي و انتقال تكنولوژي به جوامع روستایی در : ترجمه و تدوین -

ق اروپا، مشترک المنافع اتحاد شوروي سابق و دیگر مركز و شر: كشورهاي

 كشورهاي در حال گذار

: كشاورزي براي تاب آوري اقتصادي و عملكرد زیست محيطی: ترجمه و تدوین -

 4111 -4114مزارع آینده در امروز 

 سناریو كود در هندوستان: ترجمه و تدوین -

 صنعت بذر هندوستان: ترجمه و تدوین -

چرا تغييرات اخير در سهام كودهاي شيميایی توجه ها را به خود : نترجمه و تدوی -

 جلب نموده است؟

 


