
 سمه تعالی

 مشخصات اعضای هیأت مؤسس و امنای مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 

 مشخصات: -1

 تهرانمحل تولد:     92/40/3194سال تولد:     قبالینام خانوادگی: ا   شکوفهنام: 

 تحصیالت:

 کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

های فرانسه و تسلط به زبان -در صنعت نفتهای آموزشی مدیریت های خارجی/ دورهزبانرشته تحصیلی: 

 انگلیسی

 رتبه علمی، پست سازمانی، وضعیت استخدامی: -2

 معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 های علمی و اجرایی:فعالیت -3

 :آموزشی 

 ، پژوهشگر مرکز پژوهش ادیان جهان و فرهنگستان آینده پژوهی، تألیف و ترجمهعلمیسال خدمت  94 -

یست، زو         محیطکتاب حیات، انسان  و آینده پژوهی از جمله زیستکتب و مقاالت متعدد در زمینه محیط

جهان "و  "سیمای خداوند"، "خدا و علم"و همکاری در ترجمه کتب همسرشان شادروان دکتر عباس وثیق 

 ی جناب آقایکارهمو همچنین ترجمه کتب مرکز پژوهش ادیان، آثار خانم آن ماری شیمل با  "در یک اتم

 فرهنگستان علوم و تاریخ ادیاندکتر گواهی عضو 

 :پژوهشی 

 المللی وزارت امور خارجههای تحقیقاتی و تهیه مقاالت در دفتر مطالعات سیاسی و بینانجام پروژه -

 :اجرایی 

 سال و ارائه خدمت در:  32به مدت  3112خدمت در شرکت ملی نفت ایران از سال  -

 بندی مشاغلکارشناسی مدیریت و طبقهسازمان اوپک و  -المللهای کارشناس امور بینسمت -

 المللی وزارت امور خارجهمحقق اقتصادی دفتر مطالعات سیاسی و بین -

 الملل وزارت صنایع سنگینامور بین -

 29تا  31قائم مقام ریاست مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه از سال  -

 معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه  -

 32رئیس هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه از سال  -

 



 :و اجتماعی های فرهنگی، سیاسیفعالیت -4

 مقاله نویسی -

 ترجمه کتب عرفانی -

 فعالیت در محدوده سوابق اجرایی، آموزشی و فرهنگی -

 

 ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی:امنای دانشگاه مؤسس و سابقه عضویت در هیأت -5

              تاریخ خاتمه عضویت                  تاریخ شروع عضویت                                      نام هیأت مؤسس یا امناء       

 ادامه دارد                                3133هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه                     
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