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 سم الله الرحمن الرحیمب 
 مشخصات و ویژگیهای عمومی

 

 16/11/1364 تاریخ تولد:

 

نام و نام خانوادگی: 

 ساززادهامیرحسین چیت

 -ن حبیبب الهیاخیاب -ن ستارخاناخیاب -محل سکونت: تهران

 30پالک  –مقابل پارک چمن  –همایونشهر جنوبی  –سروش یکم 

 02166539814 - 14د واح –

 محل تولد: اصفهان

 1292458488کد ملی: 

 شماره تلفن همراه: Amir.chitsazzadeh@gmail.com :کیآدرس پست الکترون

09131055502 

 

 سوابق تحصیلی
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل توضیحات

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران 96اسفند  – 93ند اسف

 های امنیت انرژیگذاری صادرات گاز جمهوری اسالمی ایران با توجه به مولفهنامه کارشناسی ارشد: بررسی سیاستعنوان پایان

در قالب طرح تک درس 

 96اسفند  – 95اسفند 

 دوره فرعی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان 89مهر  – 84مهر 

 

 سوابق کاری 
 محل خدمت پست سازمانی دوره زمانی همکاری وضعیت استخدامی علت خاتمه همکاری

بخش دانشجویان مدیر  تاکنون 1397از بهمن  قراداد موقت -

 المللی و نخبگان مهاجربین

 انجمن دیاران

های بازرسی طرح رشناس پروژهکا 1398نوروز  ایقرارداد پروژه 

نوروزی شهرداری 

تهران )مرکز مطالعات 

 شهرداری(

اتمام تدوین گزارش 

 مورد نظر

تا اسفند  1397از آذر  قرارداد موقت

1397 

های مرکز پژوهش پژوهشگر در دفتر انرژی

 مجلس شورای اسالمی
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همکار در نگارش برنامه  1397آبان   اتمام تنظیم سند

 استراتژیک

ع شهرداران مجم

 آسیایی

تا شهریور  1397از تیر  ایقرارداد پروژه اتمام پروژه

1397 

کارشناس پروژه کشف 

فرآیندهای فسادزا در 

 شهرداری تهران

پویش تدبیر قرآیند 

 پارس

اتمام کار به درخواست 

شخصی جهت تمرکز بر 

نامه و دوره اقتصاد پایان

 دانشگاه شریف

اسفند  تا 1394از آبان  قرارداد موقت

1395 

مدیر اداری و مالی دفتر 

 تهران

رفاه گستر سلمان 

 فارسی

تا مهر  1393از مرداد  قرارداد موقت پایان پروژه

1394 

مسئول کنترل پروژه و 

 هماهنگ کننده اجرا

 ناظرکاران هیراد

اتمام کار به علت نقل 

مکان به تهران جهت 

 دوره کارشناسی ارشد

تا  1390از اردیبهشت  قرارداد موقت 

 1393تیر 

EXPEDITOR  طراحی و مهندسی

ساخت صنایع نفت 

(OILMICO) 

اتمام کار به علت نقل 

مکان به تهران جهت 

 دوره کارشناسی ارشد

تا تیر  1392از فروردین  قرارداد موقت

1393 

طراحی و مهندسی  HSEمدیر واحد 

ساخت صنایع نفت 

(OILMICO) 

تا مرداد  1390از آذر  قرارداد موقت اتمام پروژه

1391 

طراحی و مهندسی  مدیر پروژه

ساخت صنایع نفت 

(OILMICO) 
 یآموزش هایدوره

 عنوان دوره طول دوره دکنندهییمرجع تأ یزمان برگزار

اندیشکده مطالعات حاکمیت و  1397تیر 

گذاری دانشگاه صنعتی سیاست

 شریف

مدرسه تابستانی روش تحقیق  دو هفته

ط کمی در علوم سیاسی، رواب

گذاری بین الملل و سیاست

 عمومی

گذاری علم پژوهشکده سیاست 1397بهار 

و فناوری دانشگاه صنعتی 

 شریف

 مدرسه بهاره توسعه پایدار یک ماه

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه  1396تابستان 

 صنعتی شریف

مدرسه تابستانی مسئولیت  یک ماه

 CSRاجتماعی شرکتی 

مدرسه تابستانی اقتصاد  یک هفته انتفاعی خاتمدانشگاه غیر  1396تابستان 
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 سیاسی بدهی های دولت

سازمان تحقیقات و مطالعات  1391زمستان 

 کار

 HSEمدیریت  دو روز

مبانی تشریح الزامات،  ساعت 16 مرکز تحقیقات مدیریت ایرانیان 1390دی  

ساخت و مستند سازی 

ت یکپارچه یسیستم مدیر

(IMS) 
 آثار علمی منتشر شده

 زمان انتشار
ناشر )برای کتاب(، عنوان مجله یا همایش )برای مقاله( و مرجع 

 تأییدکننده )برای طرحهای پژوهشی، گزارشهای علمی و ...(
 عنوان اثر   

ماهیت اثر )مقاله، کتاب، طرح 

 پژوهشی، گزارش علمی و ...(

ر میدان عمل: دگرگونی اقتصادی اقتصاد د تهران یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان 1400اردیبهشت 

-2004و اصالح دولت در گرجستان 

2012 

 ترجمه کتاب

 –جمهوری معاونت علمی و فناوری ریاست 1399دی 

 انجمن دیاران

زیست نخبگان علمی و کارآفرینان 

ها و بررسی چالش –المللی در ایران بین

 ارایه راهکارها

 گزارش علمی

شماره  اقتصادی هشی راهبردفصلنامه علمی پژو 1399تابستان 

33 

گذاری صادرات مطالعه تطبیقی سیاست

های امنیت گاز طبیعی در چارچوب مولفه

 انرژی در روسیه، قطر و ایران

 مقاله علمی پژوهشی

نگاهی به  –تحصیل در این سوی مرزها  انجمن دیاران 1399تیر  

جایگاه ایران در بازار جذب دانشجویان 

 المللیبین

 میگزارش عل

 –های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش -

 دفتر انرژی

های ارزیابی معرفی و نقد شاخص

 وضعیت بخش انرژی

 گزارش علمی

 

 منتشر شده مقاالت

 زمان انتشار
ناشر )برای کتاب(، عنوان مجله یا همایش )برای مقاله( و مرجع 

 تأییدکننده )برای طرحهای پژوهشی، گزارشهای علمی و ...(
 وان اثرعن   

ماهیت اثر )مقاله، کتاب، طرح 

 پژوهشی، گزارش علمی و ...(

 یادداشت طرح خام روزنامه اعتماد 1400 خرداد

 رانیا یچرا مهاجران مساله امروز و فردا اقتصاد یایروزنامه دن 1400اردیبهشت 

 هستند؟

 یادداشت
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  اعتمادروزنامه  1399آذر 

آیا می شود از کارگران غیر ایرانی برای 

 ؟تقویت رشد اقتصاد ملی استفاده کرد 

 یادداشت

 یادداشت منافع داخلی از کارگران خارجی اقتصاد یایروزنامه دن 1399آذر 

گسترش تجارت ایران و افغانستان:  سایت انجمن دیاران 1399آبان 

 حرکت در مسیری نو

 یاستیمقاله س

در دوره  یخارج انیدانشجو یسرگردان اقتصاد یایروزنامه دن 1399اردیبهشت 

 کرونا

 یادداشت

 یادداشت یفساد در شهردار چهیدر 20 روزنامه دنیای اقتصاد 1398اسفند 

 ادداشتی شدن یدر عصر جهان رانیا روزنامه همدلی 1398بهمن 

 ادداشتی 2019در سال  یالمللنیب یهامهاجرت سایت انجمن دیاران 1398آذر 

 ادداشتی در قبال مهاجران یمل تیامن یمعما ه همدلیروزنام 1398آبان 

دانشجویان  یدر عرصه جهان رانیا گاهیجا روزنامه دنیای اقتصاد 1398شهریور 

 المللیبین

 ادداشتی

گذار: فهم نادرست آدرس غلط به سیاست روزنامه شرق 1398خرداد 

 ها و خطاهای شناختیروابط پدیده

 یادداشت

 یارزها یاستفاده از ساختار مال یبررس گذاری عمومیات سیاستشبکه مطالع 1397تیر 

 هامیوقوع تحر طیدر شرا هیرمزپا

 سیاستی مقاله

جان  ی: بالیانرژ ختهیمصرف افسارگس گذاری عمومیشبکه مطالعات سیاست 1397اردیبهشت 

 صادرات گاز

 سیاستی مقاله

 

 تسلط بر زبانهای خارجی
 زبان سطح تسلط معتبر گواهی یا مدرک کلی نمره زمان

 انگلیسی خوب آیلتس 5/6 2021می 
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 افزارهای مورد تسلط هم در این بخش آورده شود.()مهارتهای رایانه و نرممهارتها

 نوع مهارت سطح مهارت گواهی مهارت )در صورت وجود( نمره زمان

 Officeنرم افزارهای  خوب   

 نرم افزار نیک حساب خوب   

 

 


