
 

 باسمه تعالي

  اده  راهیم حسن زاب

 کارشناسي زبان و ادبیات فارسي 

             در اسالم ندیشه سیاسياکارشناسي ارشد 

 hassanzadehe@ut.ac.irایمیل : 

 

 الف(سوابق کاري: 

 . 1400ماه  نمدیر کل امور رفاهي دانشگاه تهران از آبا 

 . 1400تا آبان  96 دانشگاه تهران از سالرئیس تشریفات و مناسبتها     

 . 96شهریور تا  91از سال  حراست صندوق تامین بیمه مرکزي ج.ا.ا  رییس 

 . 95تا  93 بیمه رئیس و رئیس حراست پژوهشکده مشاور 

 91. /7/3تاریخ از  اي بدنيصندوق تامین خسارته بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران و رئیس حراستحراست  نماینده 

  . 30/1/92تا  1/7/91ات ایران  از تاریخ مشاور صندوق ضمانت صادر 

 .  20/4/91لغایت  1/9/88دانشگاه تهران پردیس دانشکده هاي فني  حراست رئیس 

 . 1/9/88لغایت   1/10/84حراست کوي دانشگاه تهران  از تاریخ رئیس  

 . 83سال  اداره کل حراست دانشگاه تهران ور اداريمسوول ام 

 . 84تااواخر  83اواخر  سولیت اداره اسناد ودبیرخانه (اداره کل حراست واداره کل انتظامات دانشگاه تهران )با مرئیس دفتر 

 .  83-82کارشناس حراست سازمان مرکزي دانشگاه تهران 

 . 82کارشناس حراست کوي دانشگاه تهران  

 . 82ان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران تا سال راست سازمکارشناس ح 

 . 80-76از سال  شهرستان ري  20منطقه  مسوول پرسنلي حراست آموزش و پرورش 

 سوابق جانبي و غیر موظف: ب (

  . 94تدوین مشاغل حساس بیمه مرکزي ج.ا.ا   در سال  

 ه مرکزي ج.ا.ابیمعضو کمیته مالي و سرمایه گزاري صندوق تامین  

  شخص ثالث در صندوق خسارت هاي بدني.  بیمهقانون ري گبازنروه عضو کارگ 

 بیمه مرکزي ج.ا.اعضو کمیته ارتقاء کارکنان صندوق تامین  

 بیمه مرکزي ج.ا.ا تدوین مشاغل حساس صندوق تامین خسارتهاي بدني 

 .  82ستان دانشگاه تهرانموزه مقدم و باغ نگار و لیست برداري از اشیاء و آثارعضو کارگروه  

 . در آموزش و پرورش و دانشگاهها  91تا  76مسوول حفاظت از آزمونهاي سراسري از سال  

 . 76-75-74-73 عضو شوراي بسیج تربیت معلم  

 .  شعر و خوشنویسي در کانون هاي فرهنگي تربیتي مدرس 

 . مسوول فرهنگي اردوي راهیان نور در چندین دوره  

 ج (علمي 

 . 1383، چاپ و انتشار کتاب کالبد شکافي اعتراضات دانشجویي، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 

 . 1390آبان ماه  50شماره  5سال  در مجله کتاب ماه فلسفه شهر فارابيچاپ مقاله آرمان 

 . ارائه و چاپ مقاله در همایش بین المللي نظریه بیداري اسالمي 

 . حوزه هنري مجله شعر چاپ شعر در مجالت علمي وادبي   رودکي و 

 83. -82-81-80-79-78در سالهاي  هاي شعر دفاع مقدس و... داوري شعر همایش  

 

 قبه للمتقین والعا                                                                                                                                        

 ابراهیم حسن زاده                                                                                                                                        
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