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 هوالرزاق

 سعی ما  اال  لالنسان  لیس                           جا به آرم می سعی مقام من

 خدمتی و تحصیلی سوابق

  فرزند دو دارای ، متاهل  ؛9431 سال متولد ، مطلق شریفی  ناصر: خانوادگی نام و نام

 و انتظامی ، دولتیواحدهای   اجرایی و ستادی مختلف های حوزه در مفید خدمت سابقه سال 31 
همكاري با و اسالمی شورای مجلس دهم و نهم ، هشتم ادوار نمایندگان مشاورت  ، كشور خصوصی

 ، فعال اجتماعی و سیاسی  نظام مصلحت تشخیص مجمع

   

 :  آموزشیدوره های  و تحصیالت دانشگاهی -9 -9

 

 فرهنگ تهراناه علم و دانشگ فرهنگی مطالعات و اجتماعی علوم رشته لیسانس فوق -9-9

 اجتماعی شناسی آسیب رشته لیسانس -9-2

 کار و بهره وری اقتصاد رشته دیپلم فوق -9-4

کوتاه و میان مدت تخصصی وره های متعدد دو طی   ای جاده نقل و حمل ارشد کارشناس -9-3

مرتبط با هر یک از صنایع حمل و نقل جاده ای و دریایی در مراکز آموزش عالی وزارت 
سازمانهای راهداری و حمل و نقل جاده ای  و بنادر و دریانوردی  –راه و شهرسازی 

 کشور

 : و ماموریتهاي اداري  مقاالت و پژوهشی تحقیقاتی، سوابق-2
 رساختا وضعیت بررسی"  موضوع با  نظام مصلحت تشخیص مجمع تحقیقاتی طرح  ناظر -2-9

 " ملی سطح در  مخدر مواد با مبارزه کالن

 تهاسیاس تطبیقی بررسی"  موضوع با  نظام مصلحت تشخیص مجمع تحقیقاتی طرح  ناظر -2-2

 "  اعتیاد و مخدر مواد حوزه در کشورها برخی اقدام برنامه و

 نقل و حململی   همایش  در منتخب مقاله)  ساختها زیر نوین معماری و لجستیکی آمایش  مقاله   -2-4

 (ناجا تعاون بنیاد میزبانی به وجهی چند

 در کشور عمومی ونقل حمل صنعت در مستتر سیاسی ظرفیتهای از مندی بهره چگونگی  مقاله -2-3

 دفتر به شده ارائه)  اتمی انرژی المللی بین آژانس و 5+9 به موسوم هگرو با ایران ای هسته مذاکرات

 (  یازدهم دولت خارجه امور وزارت آمریکای و اروپا معاونت حوزه و جمهور رئیس معاون

 ." کشور ریلی نقل و حمل ساماندهی اهمیت چرائی"    عنوان با تخصصی مقاله -2-5

 وسایل جایگزینی هرگونه بدون کشور ای جاده نقل و حمل ناوگان ساماندهی ضرورت چرائی  مقاله -2-6

 ( یازدهم دولت در  مربوطه  معاونین و شهرسازی و راه وزیر به شده ارائه)  نو نقلیه
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 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت در موجود بالفعل و بالقوه ظرفیتهای از مندی بهره چگونگی-2-7

 کشور ای جاده نقل و حمل ساماندهی در( ایران بانک پست و ایران اسالمی جمهوری پست های شرکت )

 و شهرسازی و راه ء وزرا به شده ارائه)  تووکی پیمان به ایران الحاق از ناشی امتیازات از استفاده و

 ( یازدهم دولت اطالعات فناوری و  ارتباطات

  کشور  درمان و  بهداشت های حوزه از یک هر ی پذیر ثیر تأ نگی چگو"   عنوان تحت  مقاله -2-8

  "   آن از رفت برون های ه را و  شهری برون و شهری عمومی  ونقل حمل صنعت بهمبتال  معضالت از

 (  یازدهم دولت پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزیر به شده ارائه) 

 دستفروشان جامعه در مستتر فرهنگی و اقتصادی ، ماعیاجت ظرفیتهای از مندی ه بهر گونگیچ-2-1

 اجتماعی امنیت سطح ارتقاء در حومه و تهران شهری قطارهای     و      مترو ایستگاههای  در مستقر

  شرکت   عامل مدیر به شده ارائه)  نظام معاند و تکفیری گروههای تروریستی اقدامات از پیشگیری و

 ( تهران شهرداری حومه و تهران شهری ی هاقطار مترو

 ای جاده آزمون احداث شرف در ملی مرکز در متعارض منافع وجود بر   مبنی  انتقادی مطلبی -2-91

 به  موصوف پروژه از  برداری بهره و تکمیل  در طوالنی تاخیرات بروز  چرائی بررسی و خودرو

 – تجارت و معدن – صنعت – سازی شهر و راه وزراء به شده ارائه)    پیشنهادی راهکارهای همراه

 دولت  زیست محیط حفاظت سازمان رئیس و جمهور رئیس معاون  – ایران استاندارد ملی سازمان رئیس

 (  دوازدهم

 و باغی محصوالت و شیمیایی سموم و کود ، ها نهاده نقل و حمل جامع نظام ملی طرح تهیه--2-99

 دکترینال افزاری مغز برنامه ابر سیاسی و اقتصادی – فنی توجیه طرح همراه به دامی و کشاورزی

 ئهارا)  کشاورزی محصوالت مصرف و توزیع ، تولید ، ینتام مدیریت مدیای محتوای و مهندسی کنترل

 جهاد وزیر – اسالمی شورای مجلس دهم دوره خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو به شده

 (  دوازدهم دولت کشاورزی

   در شهرها و شهرستانها ، استانها مراکز  به مکرر  مراجعات:     داخلی   سفرهای و ماموریتها--2-92

  کشور  دریائی و زمینی  خروجی و ورودی مبادی و مرزها تمامی ،  ایران  نقاط اقصی

 ، ارمنستان ، سوریه ، لبنان ، روسیه ، عربی متحده  امارات ، ترکیه:    خارجی ی ماموریتها-2-94

  اروپا اتحادیه عضو کشورهای برخي از لمان و آ و آذربایجان جمهوری ،   نخجوان

 

  تخصصی همایش چندین در سخنرانی همچنین گردهمائیهای متعدد ملی ،  برگزاریمیزبانی و   -2-93

  المللی بین و ملی
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 :کشور انتظامیدر بخشهای دولتی و  خدمتی سوابق-4

 مجلس  دهم دوره  خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو فرهنگی و  اجتماعی مشاور-4-9

 اسالمی شورای

  اسالمی  شورای مجلس  نهم ی دوره اقتصادی کمیسیون رئیس نایب  اجتماعی و اقتصادی  مشاور -4-2

 اسالمی شورای مجلس هشتم  دوره اجتماعی کمیسیون  رئیس  نایب   اجتماعی و اقتصادی مشاور -4-4

 رمایهس شرکت  از اسالمی شورای مجلس تفحص و تحقیق کمیته   گروه کار رئیس و مسئول کارشناس -4-3

 (  شستا ، سیمان و نقل و حمل و عمران های هولدینگ)  اجتماعی تأمین سازمان گذاری

 مجمع   تخصصی کمیسیونهای   پژوهشی  امور   و رسانی اطالع  ، همایش  کل مدیر  مشاور -3-5
  نظام مصلحت تشخیص

 و نهادها  و استانداران ، ء وزرا مشاوران شورای  اقتصادی کارشناس و کل دبیر   ویژه  بازرس -4-6

وابسته به حوزه معاونت ریاست جمهوری و سازمان بنیاد  در امور ایثارگران کشور اجرایی دستگاههای
 شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی

  مهندسی محتوای مدیای ایرانیان " دانش بنیان "  ندیشکده ا عضو اصلی هیئت مدیره -3-7

 وابسته)     گذاری سرمایه امور در ایرانجمهوری اسالمی   بانک پست شرکت عامل مدیر مشاور-3-8

 (  اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت به

  البرز استان  های روستا و  شهرها اسالمی عالی شورای  رئیس مشاور -3-9

 به وابسته  ؛ خودرو ای جاده ملی آزمون شرکت  نظارت و پایش مسئول   کارشناس و  مشاور-4-91

 تجارت و معدن ، صنعت وزارت

  المللی بین نقل و حمل شرکتهای کارفرمائی صنفی انجمنهای سراسری کانون عالی مشاور -3-11

 یزبانیم به  طبیعی سوانح و بحران مدیریت المللی بین همایش ستیننخ مجری و  کل دبیر مشاور--4-99

  کشور وزارت

  البرز استان جوانان و ورزش کل  مدیر  مشاور-4-92

  قم استان مهر مسکن تعاونی شرکتهای اتحادیه  اقتصادی مشاور --4-94

 تعاون بنیاد به وابسته  ؛  کشور عمومی نقل و حمل ناوگان نوسازی و توسعه  ملی مرکز مدیر -4-93

  ناجا

لیس پ فرماندهی کل ستاد  ،    ترافیک ایمنی و  مهندسی -فنی  معاونت حوزه   مسئول  کارشناس -4-95

 راه ناجا 
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  انتظامی نیروی  راهور ترافیک کنترل نامحسوس بازرس -4-96

 سازمان  مرزی های پایانه و هماهنگی امور   الملل بین امور  و ترانزیت ترادف رسمی کارشناس-3-17

  کشور ای جاده نقل و حمل و راهداری

 های معمجت و پارکها تیر یابی مکان کمیته اصلی عضونماینده دفتر ترانزیت و امور بین الملل و -4-98

  کشور ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان  راهی بین رفاهی- خدماتی

 حمل و راهداری سازمان – شکایات به رسیدگی و ارزشیابی ، بازرسی دفتر  رسمی کارشناس --4-91

  کشور ای جاده نقل و

  کشور ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان  مسافری امور کل اداره رسمی کارشناس -4-21

  شهرسازی و راه وزارتوقت   مالی و اداری معاونت و وزارتی های  حوزه رسمی کارشناس--4-29

 پرست و مربی کالسهای آموزش هنرهای رزمی وزارت راه و شهرسازیسر –مسئول تربیت بدنی -4-22

   قزوین استان  ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان مسافری های پایانه  پرست سر--4-24

 حمل و راهداری سازمان  کارکنان مسکن تعاونی شرکت مدیرعامل و مدیره هیئت اصلی عضو--4-23

 متوالی دوره  دو     طی   شهرسازی و راه وزارت به وابسته کشور ای جاده نقل و

 :کشور  و اجتماعي سوابق شغلی در بخشهای خصوصی -4

 و  ملینیکوکاری و امور خیریه  موسسه   عامل مدیر    و مدیره هیئت  ،   موسس  هیات عضو -3-9

  فعالیت پروانه  و خارجه امور وزارت از قانونی  مجوز دارای) دیانت امام علی علیه السالم  المللی بین

صاحب امتیاز و رئیس و مدیر فني  مركز خدمات بهزیستي ) مثبت  – ( کشور وزیر سوی  از صادره

 زندگي ( تحت نظارت سازمان بهزیستي كشور

 دارای)  ی ایمن ترابر کاال  سراسری  توانمند  داخلی ای جاده نقل و حمل شرکت   عامل مدیر -3-2

 جاده نقل و حمل  و راهداری  سازمان ، شهرسازی و راه وزارت  سوی از صادره ،  ملی  فعالیت  پروانه

  (  ای

ی  کاال  سراسری  توانمند  داخلی ای جاده نقل و حمل شرکت   عامل مدیر و مدیره هیات عضو-4-3

  سازمان ، شهرسازی و راه وزارت  سوی از صادره ،  ملی  فعالیت پروانه دارای)  داماش ترابر ایرانیان 

  (  ای جاده نقل و حمل  و راهداری

 پروانه دارای)  ی  شاهین ترابر شهریار  کاال   داخلی ای جاده نقل و حمل شرکت   عامل مدیر-4-4

 جاده نقل و حمل  و راهداری  سازمان ، شهرسازی و راه وزارت  سوی از صادره شهرستانی ،  فعالیت

 (  ای

 درهصا فعالیت،  پروانه دارای)   طالیه داران دنیز  و خدمات دریایی  کشتیرانی شرکت  عامل مدیر -3-5

 (  کشور  دریانوردی و بنادر سازمان سوی  از
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رانان مطمئن شرق ) مرکز مکانیزه معاینه فنی وسائط رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت جاده  -3-6

 (یمه سنگین و سنگین باری نقلیه ن

  CFL  قائم مقام مدیر عامل شرکت نوآوران صنعت الکترونیک ) تولید کننده المپهای کم مصرف  -4-7
 ( LED و 

قائم مقام مدیرعامل شرکت نوآوران صنعت انرژی پاک ) تامین و تولید کننده پنلهای خورشیدی پنج  -4-8
 کشور آلمان (  AEGتا صد کیلو واتی خانگی و صنعتی با برند 

 ورزیکشا و معادن ، صنایع ، بازرگانی  مشترک اتاق  گمرکات و نقل و حمل سیونیکم رئیس نایب-3-1

 عراق و ایران

 انیر کشتی شرکت امام بندر شعبه مدیر و"  سپاهان رهشاد"  عام سهامی شرکت مدیره هیات رئیس 3-91

 ء احیا معادن و صنایع تمعمج و تکادو سهامی شرکت" به وابسته" بحر کشتی ایران" دریایی خدمات و

 " سپاهان

  شهاب صنعتی - تولیدی گروه  مطالبات وصول و مستغالت و امالککل   معاون-3-99

هاب صنعتی ش –وابسته به گروه تولیدی )  خودرو میزانصنعتی  –تولیدی   شرکت اجرایی مدیر-3-92 

) 

و  یعریلی و دریائی هر یک از مجتمعهای صنا –مشاور عالی هولدینگهای حمل و نقل جاده ای  -3-94

 یر زنگان در شهرهای اصفهان و زنجان هان  ، تکادو و طالیه داران غدسپامعادن احیاء 

 مشاور اجرائی شرکت پارس گاز ) توزیع کننده گاز مایع در سراسر کشور ( -3-93

           

 : سایر فعالیتها و اقدامات -5

كاندیداي نمایندگي مردم شهرستانهاي رزن و درگزین استان همدان در انتخابات دوره یازدهم  -5-9

کاندیدای نمایندگی مردم شهرستانهای بهار و کبودر آهنگ استان همدان در  – مجلس شوراي اسالمي
 انتخابات میان دوره ای یازدهم مجلس شورای اسالمی 

 و شهرها اسالمی شوراهای انتخابات دوره پنجمین در کرج ستانشهر مردم نمایندگی کاندیدای--5-2

  کشور روستاهای

ای مجلس شور هفتم ای دوره میان انتخابات در   بیکآ  و قزوین شهرستان مردم  مایندگین کاندیدای--5-4

 اسالمی
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 و شهرها اسالمی شوراهای انتخابات دوره اولین در کرج شهرستان مردم نمایندگی کاندیدای--5-3

 ی کشورروستاها

ارت کشور و شورای عالی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد یدای عضویت در هیات نظکاند -5-5

  به نمایندگی از سوی سازمان مردم نهاد ملی و بین المللی دیانت امام علی علیه السالم ،  وزارت کشور 

 ان انقالب اسالمی ناحیه مرکزی شهرستان کرجرال پایگاه مقاوت بسیج سپاه پاسداعضو فع-5-6

نهای مردم نهاد ستاد رییس کمیته های بهزیستی و سازما دی ستاد نخبگان ،عضو شورای راهبر -5-7

دکتر سید ابراهیم رئیسی ، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست آیت هللا حضرت مرکزی انتحابات 

 جمهوری اسالی ایران
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