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 اطالعات 

 شناسنامه ای

 عادلفرزند:  نادر صفرزاده :خانوادگی نام و نام

 خویمحل تولد:  2803133725کد ملی:  متاهلوضعیت تاهل: 

 20/08/35تاریخ تولد: (56-58)دارای کارت پایان خدمتوضعیت نظام وظیفه: 

سوابق 

 تحصیلی

 مدیریت دولتی :) DBAدکتری )

 مدیریت از دانشگاه مدیریت دولتی : فوق لیسانس

 اقتصاد از دانشگاه تهران  : لیسانس

 : ریاضی  یپلمد

 تبریزاز دانشگاه  : بازرگانیفوق دیپلم

 سوابق کاری

 سمت محل خدمت طول خدمت

نیروی دریایی)معاونت پرسنلی و  1356-1358
 دایره بهبود روشها و کامپیوتر(

 خدمت وظیفه

 راه اندازی دفتر اقتصادی استان استانداری آذربایجان غربی 1365-1366

سازمان صنعت ،معدن و تجارت  2/1366-12/1366
 استان

 ی آذربایجان غربیمعاون مدیر کل بازرگان

 مدیر اجرایی تعزیرات حکومتی  استان اداره کل تعزیرات حکومتی 3/1366-12/1366

 فرماندار فرمانداری سلماس 12/1366-6/1371

 فرماندار  فرمانداری ماکو 6/1371-10/1372

مرزی مشاور اقتصادی استاندار و  مدیر بازارچه های  استانداری آذربایجان غربی 7/1373-7/1382
 استان

مشاور استاندار ومدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  استانداری آذربایجان غربی 7/1373-7/1382
 امور اقتصادی استانداری

مشاور اقتصادی استاندار و رئیس مرکز خدمات حمایت  استانداری آذربایجان غربی 7/1382-7/1383
 از سرمایه گذاری آذربایجان غربی

شرکت شهرک های صنعتی  8/1382-11/1390
 آذربایجان غربی

 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



شرکت شهرک های صنعتی  6/11/1392- 3/1391
 آذربایجان شرقی

 عضو هیئت مدیره

 عضو هیئت مدیره )منطقه آزاد ماکو( منطقه آزاد ماکو 6/11/92-29/12/95

 

6/11/1392 -
01/03/1394 

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار معاون استاندار
 

 )معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع( معاون استاندار 01/03/1394-19/11/96

 استاندارمشاور  آذربایجان غربی 19/11/96-7/3/97

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره  شرکت نیروآتیه صبا 7/3/97
 

 کار شاخص

70-69زه رش در شهرستان سلماس در سالهای راه اندازی بازارچه کو  

 ایجاد و راه اندازی بازارچه مشترک مرزی ایران  و نخجوان

 مدیریت بازارچه های مرزی استان از بدو تاسیس تا واگذاری به گمرک و پایانه ها

ی مکان یابی شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه در منطقه ساری سو ماکو به همراه هیئت های جمهور

 اسالمی اسران و ترکیه

راه اندازی مرکز سرمایه گذاری خارجی و) نمایندگی وزارت اقتصاد  و دارایی در استان(   

شهرک صنعتی استان و مجتمع های کارگاهی 10به تصویب رساندن و احداث تصفیه خانه   

ناحیه صنعتی برای اولین بار در استان 10مطالعه و تصویب رساندن   

ر مکان یابی و تصویب )شهرک بعثت( و طراحی بزرگترین شهرک صنعتی کشور در مشارکت جدی د

 استان

ارومیه بزرگترین شهرک صنعتی استان آذربایجان غربی در سال  3مکان یابی شهرک صنعتی شماره 

1384  

سوابق 

 آموزشی

1374-1372  سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور شهرستان ماکو 

 

9137-1374  عضو ستاد دانشگاه جامع تکنولوژی آذربایجان غربی 

1392-1374  تدریس در مرکز آموزشی مدیریت دولتی آذربایجان غربی 

1382-1378  تدریس در مرکز آموزشی مدیریت صنعتی آذربایجان غربی 



1392-1387  تدریس در دانشگاه آذرآبادگان ارومیه 

1382-1372 رومیه ،خوی و ماکوتدریس در دانشگاه های پیام نور ا   

1396-1391  تدریس در دانشگاههای جامع علمی و کاربردی ارومیه  

1396-1390  تدریس در دانشگاه ارومیه 
 

دوره های 

  ضمن خدمت
 آشنایی با تمام دوره های کامپیوتر

 آشنایی کافی به زبان انگلیسی

 ساعت 1200داشتن گواهینامه ضمن خدمت نزدیک به 

 

 


