بسمه تعالی
اینجانب سید حسین میرظفرجویان فرزند علی متولد  2431ساکن تهرران فرا ا التیلریا کا سناسری ،43سرته
مهندسرری سرریمی ،شرررایع پررنای زالررایع از عان رریا ،پررنعتی سررریش ،کا سناسرری ا سررد  ، 43سررته
مدیریت ع لتی ،شرایع سیسرتمها اللاعرام مردیریت از موسسره عرالی مروزو زر
برنامه یز ک و

ع سرازمان مردیریت

عان جو عکترا مدیریت شرعسیر از موسسه موزو عالی ق م سریتی ان

مچنرین

عا ا  1شوا ینامه ع  ،بین المللی  ( EMDمدیریت زر ژ ،مدیریت بازا یابی نمای یا ی مدیریت نمای یا ی،
از عان یا ،ازنبو گ لمان مو ع تایید اتیاعیه نمای یا ها بین المللی  ) ufiعا ا شوا ینامه مبیث  21مقر ام
ملی ساختمان( پرفه جویی ع ملرف انرژ ) عا ا شوا ینامه تربیت مد سرین مربیران کرا فرینری مرد
عان یا ،جام علمی کا برع  ،مرکز موزو باز شانی( زا م پمت) اتاق باز شانی ایرران مری باسرم ( جانبراز ،
براع سهید حد ع  14سال سابقه کا عا م) خلاپه سوابق کا
سمت

سال
47

تجربی ب رح ذیا می باسد

واحد سازمانی

کارشناس ارشد

دستگاه

مدت تصدی

سازمان بازرسی ونظارت

وزارت بازرگانی

 47ماه

شرکت حمل ونقل بستان

وزارت بازرگانی

 41ماه

مرکز توسعه صادرات ایران

وزارت بازرگانی

 01ماه

47

مدیر طراحی وغرفه آرایی

نمایشگاههای بین المللی

وزارت بازرگانی

 77ماه

78

مدیر ساختمان و تاسیسات

نمایشگاههای بین المللی

وزارت بازرگانی

 77ماه

74

مشاور فنی مدیر عامل

نمایشگاههای بین المللی

وزارت بازرگانی

 7ماه

77

معاون اداری ومالی

نمایشگاههای بین المللی

وزارت بازرگانی

 0ماه

77

معاون امور نمایشگاهی

نمایشگاههای بین المللی

وزارت بازرگانی

 7ماه

78

مشاورمدیرعامل ورئیس ستاد پرند

نمایشگاههای بین المللی

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

88

معاون فنی و مهندسی

نمایشگاههای بین المللی

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

 77ماه

87

مشاورعمرانی و اکسپو

نمایشگاههای بین المللی

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

 47ماه

88

معاون فنی و مهندسی

نمایشگاههای بین المللی

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

47

مشاور و معاون بازرگانی داخلی

مدیر فنی

47

 78ماه

قبل از تصدی امور دولتی در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده ام
بخشی از فعالیت های اجرایی انجام گرفته و در حال انجام:
 عضو سو ا اجرایی مرکز موزو ز -مد

ع پنعت نمای یا ی ایران

عان یا ،جام علمی-کا برع از سال 41

 مربی فنی حرفه ا امو باز شانی ع مراکز موزسی مد-

مرکز موزو باز شانی زا م پمت اتاق باز شانی ایران

ئیس ستاع مرکز نمای یا ها بین المللی جمهو

 -مسئول کمیته فنا

اسلامی ایران ع سهر جدید زرند 11-41

عستا ع ا علمی ع ستاع اکسپو  1122میلان ایتالیا

 عبیر یام مدیر ،سرکت نمای یا ها 441

-

نمایند ،سرکت نمای یا ها ع کمیته پد مجوز ا نمای یا ی (سازمان توسعه تجا م)44

 عضو کمیسیون مناقلام معاملام سرکت نمای یا ها مدیر نمونه ع سطح عستیا 4 ،مرتبه -مد

موزو باز شانی تهران

نمونه سال  19 12ع مرکز علمی -کا برع

 کاندیدا مدیر نمونه ع سالها حضو ع مرکز توسعه پاع ام سرکت نمای یا ها -عضو کمیته فنی باز شانی سرکت نمای یا ها

ییس کمیته فنی باز شانی بمدم  4سال

-

ییس کا شر  ،مدیریت یسک سرکت نمای یا ها

-

ییس کا شر  ،ت کیا اتیاعیه بین المللی نمای یا ی

 -عضو سوا

سیاست شذا

کر نا ع پنعت نمای یا ی ک و

مقابله با اثرام بیما

 مسول لرح یجستر سرکت نمای یا هامدیریت نمایشگاههای مختلف ایران در بیش از  15نمایشگاه بین المللی در آسیا و اروپا
مدیر نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی بازل  -سوئیس 77 -77
مدیرفنی واجرایی نمایشگاه جهانی اکسپوی 1997لیسبون  -پرتغال 77
مدیر نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد – عراق  77لغایت 71
( دریافت لوح تقدیرمقامهای اول ودوم از وزارت بازرگانی عراق و تقدیر از سفارت ایران و معاون وزیر بازرگانی ایران)

مدیرفنی واجرایی نمایشگاه جهانی اکسپوی  0222هانور – آلمان 72
مدیر نمایشگاه بین المللی بازرگانی دهلی – هند  70و78
مدیر پاویون ایران در نمایشگاه جهانی اکسپوی 0225آیچی  -ژاپن 78
مدیر نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا – ایتا لیا 78
مدیر نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق  -سوریه 77
نماینده شرکت در اجلاس  78اتحادیه صنعت نمایشگاههای بین المللی  ufiزاگرب – کرواسی 77
افتتاح غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی هاوانا -کوبا  77بهمراهی مدیرعامل و هیات مدیره شرکت
نماینده شرکت جهت اقدامات برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در مالزی 77
مسئول فنی و عضوستاد اکسپو  0212شانگهای چین ()1879
مدیر پروژه نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان – کابل 79
مدیر پروژه نمایشگاه جهانی اکسپوی  0215میلان ایتالیا(78و )78و اخذ مدال نقره برای پاویون کشوردر طراحی نمایشگاهی

مدیر پروژه اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در رم -ایتالیا 95
مدیر پروژه و عضو ستاد نمایشگاه بین المللی اکسپوی  0217آستانه –قزاقستان (95و )98
عضو اصلی ستاد اکسپوی 020 2دوبی و رییس کمیته فنی و معماری ستاد اکسپوی 020 2دوبی
-

مدیر مسابقه معماری طرح پاویون ایران در اکسپوی  0202دوبی

 -معا نت برنامه یز

مالی باز سی زاییا ،بسیج سازمان توسعه تجا م سرکت نمای یا ها

 -عضو کانون تفکر شر  ،ز

ع تیقیقام باز شانی بسیج ز ام باز شانی
2

 عضو کمیته ایثا شران (ع حال حاضر) مسول امو ایثا شران نمای یا ها به مدم یکسال عضو یت مدیر ،تعا نی مرکز توسعه پاع ام ایران به مدم  1سال عضو کمیته فا ی سرکت نمای یا ها به مدم چند سال عضو کمیته ا اضی املاک سرکت نمای یا ها بمدم ع سال عضو کمیته غیر عاما مرکز توسعه ایران بمدم 1سال عضو کمیته زو سرکت نمای یا ها عضو کمیته مدیریت عملکرع سرکت نمای یا ها -عضو سو ا فنا

اللاعام ا تبالام سرکت نمای یا ها

 عضو کمیته اعزام به خا ج سرکت نمای یا ها 44 عضو کمیته ا بر سیستم مدیریت کیفیت سرکت نمای یا ها نمایند ،سرکت نمای یا ها ع قوع مسایا حواعث غیر مترقبه -نمایند ،مدیران ع کمیسیون تیول اعا

مرکز توسعه پاع ام (سال)44

 نمایند ،مدیران ع ستاع ج نوا  ،سهید جایی مرکز توسعه پاع ام (سال)44 عضو کمیته ابط عمومی سرکت نمای یا ها چندین سال عضو سازمان کیفیت سیا اقیانوسیه APQO عضو کمیته مدیریت انرژ سرکت نمای یا ها عضو کمیته نیر -عضو سته ز

انسانی سرکت نمای یا ها
ع سرکت نمای یا ها

 عضو یئت ت خیص سرکت نمای یا ها( نمونه های از فعالیت های فنی )
 -مدیریت زر ژ ،بهساز

نوساز سالنها نمای یا ی بالغ بر 11111متر مرب

 مدیریت زر ژ ،بهساز سالن کنفرانس نمای یا، مدیریت زر ژ ،سیستم ک ش اعلام حریق سالنها نمای یا 211111 (،متر مرب ) مدیریت زر ژ ،انتقال خطوط نیر-

نمای یا ،احداث زست زاساژ

مدیریت زر ژ ،احداث مجموعه فا ی ( استخر ،سونا

)

 مدیر لرح ناظرعالی زر ژ ،لرح جام نمای یا ،بین المللی مدیر لرح ناظرعالی زر ژ ،مطالعام بهینه ساز سالنها نمای یا 41111( ،متر مرب ) مدیر لرح ناظرعالی زر ژ ،مطالعام مکان یابی نمای یا ،بین المللی تهران مدیر لرح ناظرعالی زر ژ ،احداث سالنها جدید نمای یا 22111( ،متر مرب ) مدیر لرح ناظرعالی زر ژ ،ساخت زا یون ایران ع اکسپو  1122میلان3

 مدیر لرح ناظرعالی زر ژ ،ساخت زا یون ایران ع اکسپو  1111ع بیتحقیق و پژوهش و مقاله و کتاب
 بر سی عواما موثر بر موفقیت نمای یا ها بین المللی ع توسعه پاع ام ( زر ژ ،فوق لیسانس) لرح تهیه بنزن از تولوئن ( زر ژ ،لیسانس) لرح توجیه اقتلاع احداث کا خانه تولید زوع ما ی ( مازند ان) بر سی ضعیت سرکت نمای یا ها تهیه  swotسرکت مقاله غرفه ایی لراحی غرفه ( مجله نما )42 مقاله بر سی اجمالی تا یخچه نمای یا ها بین المللی ایران جهان ( سال 42مجله نما ) مطالعام مقدماتی نمای یا ،بین المللی سهر فتاب 42 مطالعام مقدماتی ایجاع مرکز نمای یا ها بین المللی زرند سال 41 لرح تفکیک ب سرب خام نمای یا ،اجرا-

ن ع جهت کا ع زینه سال 43

لرح جام استاندا ع ا نمای یا ی خدمام نمای یا ی مربوله بر اسا

مطالعام تطبیقی ساخص

ا یوفی (سال )12
 لرح تلفن بی سیم نمای یا ،جهت مدیریت بهینه کا ع زینه ع نمای یا ،سال 44-

تخللی بین المللی( ز

مقاله سناسایی عواما موثربرموفقیت نمای یا ها

نامه علوم انسانی اجتماعی

عان یا ،مازند ان )44

 مقاله لراحی غرفه ایی نمای یا ها ( سایت نمای یا ها بین المللی ج ا ایران )-

مولف کتاب طراحی و غرفه آرایی نمایشگاهها  4081و چاپ با تغییرات جدید 87

 مولف کتاب نمایشگاه و مدیریت نمایشگاهی 4081 مولف کتاب نمایشگاههای جهانی ( اکسپو) 4084 مولف کتاب نمایشگاه و فرایند اجرایی برگزاری آن 4088 مولف کتاب اصول سرپرستی و مدیریت 4088 مولف کتاب جامع اکسپو نمایشگاه جهانی 4087-

مولف کتاب اصول و فنون برگزاری نمایشگاهها 4087

 مولف کتاب مدیریت جامع نمایشگاهی 4084 تد یس ع  ،لراحی غرفه ایی نمای یا ها (کوتا ،مدم ) ع سراسر ک و -تد یس ع  ،چیونیی برشزا

نمای یا ها مدیریت بازا یابی نمای یا ی (کوتا ،مدم ) ع سراسر ک و

دوره های آموزشی
-

موزو ع  ،کاما ICDL
4

-

موزو توجیهی کا سناسی

-

موزو توجیهی مدیریت زایه

-

موزو سیستمها اللاعام مدیریت

-

موزو اتوماسیون اعا

-

موزو  Excelمقدماتی زی رفته مالی

-

موزو ع  ،لریق دایت

-

موزو زبان بیزینس  2الی 4

-

موزو ع  ،فنون مذاکر،

-

کا شا ،تخللی سیستمها اجرا زر ژ ،قرا عاع ا EPC

-

کا شا ،تخللی نظام تامین تدا کام کالا خدمام ع زر ژ ،ا

-

کا شا ،تخللی پو م ضعیت زر ژ ،ا اپول کا برع تهیه تنظیم ن

-

کا شا ،موزسی تئو

لرح ساخت

حا خلاقانه مسایا

-

سمینا بازانیا

-

کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ( ع ،

-

موزو مدیریت زر ژ ،مدیریت بازا یابی نمای یا ی ( EMDتوسط زر فسو بایر)

-

مدیریت ( شرع مایی مدیران ک و )
تم )

مایع بین المللی کا شا ،تخللی مدیران فنی نیهدا

تعمیرام (ع  ،چها م)

-

کا شا ،موزسی اعتبا اسناع ) )L/Cضمانت نامه ا ucp600

-

کا شا ،موزسی حما نقا بین المللی

-

ع  ،موزسی مدیریت کیفیت استاندا ع ا ایز 9001

-

ع  ،موزسی الکتر نیک  4ما ه مبیث  21مقر ام ملی ساختمان ( پرفه جویی ع ملرف انرژ )

-

ع  ،موزسی زدافند غیر عاما زا م باز شانی

-

ع  ،موزسی توجیهی حفاظتی مدیران ( امنیت ع سفر ا خا جی ضد جاسوسی )

-

ع  ،موزسی تخللی تربیت مد سین مربیان کا فرینی

-

ع  ،ا

-

ع  ،موزسی مهندسی ا زو

-

ع  ،موزسی ما کا برع

-

ع  ،موزسی مدیریت ملرف انرژ

-

ع  ،تکمیلی ما کا برع spss

-

کا شا ،مفا یم کا برع ع مدیریت کیفیت

-

ع  ،موزسی توجیهی حفاظتی مدیران ( امنیت ملی )2

-

ع  ،موزسی تعالی سازمانی

-

ع  ،موزسی بهر،

-

ع  ،ا مختلش موزو مجاز

موزسی قانون میاسبام ک و

قانون خدمام ک و

5

