"بسمه تعالی"

رزومه رایزن بازرگانی ج.ا .ایران در شانگهای
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی  :علی دهقانی
متولد :تهران 1359
آدرس پست الکترونیکی:
tpo.dehghani@yahoo.com
dehghani@tpo.ir

سوابق تحصیلی و مدارک آموزشی:
-1دیپلم از دبیرستان مفید
-2لیسانس مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 -3لیسانس حقوق دانشگاه شیراز
 -4اخذ گواهی گذراندن بیش از  180ساعت دوره های آموزشی در زمینه های بازرگانی و تجارت بین الملل
-5تسلط به  4مهارت زبان انگلیسی و دارای گواهی نامه آیلتس
سوابق فعالیتهای اجرایی در بخشهای دولتی :
-1بازرس شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری()IGI
-2کارشناس توسعه صادرات محصوالت کشاورزی(سازمان توسعه تجارت ایران)
-3کارشناس بررسی بازار محصوالت کشاورزی (دفتر بررسی بازار کاال و خدمات)
-4رئیس اداره محصوالت صادراتی صنعتی(دفتر بررسی بازار کاال و خدمات)
-5رئیس اداره رایزنان بازرگانی(دفتر امور نمایندگی ها)
-6مشاور و نماینده رییس کل سازمان توسعه تجارت در باشگاه صادرکنندگان برتر
-7کارشناس امور بین الملل (دفتر امور نمایندگی ها)
 -8رئیس اداره توسعه صادرات محصوالت فرهنگی،هنری و گردشگری (دفتر توسعه صادرات خدمات)
-9مشاور و دستیار ویژه معاونت کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت
-10مدیرکل خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران

سوابق فعالیتهای اجرایی در بخش غیردولتی :
 -1مدیریت سرپرستی و راه اندازی  6شرکت فعال در زمینه تولید و تجارت محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی
 -2عضو کمیسیون حقوقی و داوری اتاق بازرگانی بین الملل()ICC
 -3رئیس انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

سایر موارد:
 شرکت در دوره آموزشی بانک توسعه اسالمی در کشور ترکیه با موضوع کمک و حمایت از توسعه صادرات کسب عنوان نیروی انسانی نخبه بر اساس نتیجه آزمون سراسری استخدامی دولت(در سطح کشور) انتخاب به عنوان کارشناس برتر سازمان توسعه تجارت ایران و دریافت چندین لوح تقدیر از معاونیین وزیر عضویت و مسئولیت در کمیته ها و کارگروههای سا زمان توسعه تجارت اعم از کمیته برگزاری روز ملیصادرات،انتخاب کارمند نمونه ،کمیته استفاده از ناوگان ملی کشتیرانی و ...
 تولید مقاله های تخصصی در زمینه های توسعه صادرات ،سازمان های توسعه تجارت در جهان،سالمت وشفافیت اداری و دولت الکترونیک

