
  رزومــه
 نام پدر: حسین         نام و نام خانوادگی: بهمن حسین زاده

 تحصیالت: مهندس برق قدرت، فوق لیسانس مدیریت و دکتری مدیریت استراتژیک

 
 سوابق کاری 

 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران رئیس هیأت مدیره و مدیر عاملست فعلی: پ -

 دبی  2020کمیسر ژنرال ایران در اکسپو  -

 اردبیل یمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار -

 های صنعتی استان اردبیل عضو اصلی هیأت مدیره شرکت شهرک -

 مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان آذربایجان شرقی -

 فناوری اطالعاتعضو کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی وزارت ارتباطات و  -

 عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطالعات ایران -

عضووو هیأت اارایی منه ه ویژه علو و فناوری آذربایجان شوورقی حبا حکو معاون وزیر علوم و دبیر کل شووورای عالی    -

 علوم، تح ی ات و فناوری( 

 دبیر شورای اداری استان اردبیل -

 ه استان آذربایجان شرقی و اردبیل ریزی و توسععضو شورای برنامه -

 جان شرقی یرئیس کارگروه مخابرات و ارتباطات شورای مدیریت بحران آذربا -

 رئیس کارگروه توسعه دولت الکترونیک اردبیل  -

 رئیس کمیته الوگیری از تخلفات اداری استانداری اردبیل  -

 های مخابراتی شرکت مخابرات استان اردبیل رئیس اداره واگذاری مدارات و شبکه -

 های مخابراتی(مدیر کارخانه آرتا کابل حتولید کننده کابل -

 آذربایجان غربی ای مدیر کل آموزش فنی و حرفه -

 ای کشورای کشور و دبیر شورای معاونین سازمان آموزش فنی و حرفهمشاور عالی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه -

 ای کشور صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه مدیر کل آموزش در -

 عضو گروه مهالعاتی توسعه مخابرات -

 مدیر روابط عمومی سازمان تنظیو م ررات و ارتباطات رادیویی ایران  -

 ای کشور مسئول کارآفرینی سازمان آموزش فنی و حرفه -

 کارمند نمونه وزارت ارتباطات و فناوری در اشنواره شهید راایی  -

 اجتماعی  سوابق علمی و 
 مدرس دانشکده مخابرات آذربایجان شرقی و دانشگاه علمی کاربردی  -

 عضو ارشد و پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان حرشته برق( تهران -

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق، الکترونیک و مخابرات -

 تألیفات 
  1392سال تألیف  "تنظیو م ررات در ارتباطات و فناوری اطالعات "کتاب 
  1393سال تألیف  "ن ش ارتباطات و فناوری اطالعات در مدیریت بحران "کتاب  


