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مشخصات فردی 

 ابراهیم حسن زاده کلیشمینام و نام خانوادگی: 

 رفاه و سالمت کارکنانمدیرکل اجرایی:  پست

 hassanzadehe@ut.ac.irپست الکترونیکی: 

 112 - 12221116 تلفن دفتر: 

 

مشخصات تحصیلی 
 تربیت معلم فرهنگیاندانشگاه ، زبان و ادبیات فارسی رشته ،2731سال  ،(B.Sc) کارشناسی

 علوم و تحقیقاتدانشگاه ، اندیشه سیاسی در اسالم رشته ،2762سال  ،(M.Sc) کارشناسی ارشد

 

 اجرایی  های سمت فعالیت ها و 
  2011از دانشگاه تهران رفاه و سالمت کارکنان مدیرکل 

  2011تا آبان ماه  2761رئیس تشریفات و مراسمات دانشگاه تهران از 

 2761تا شهریور ماه  2762مین بیمه مرکزی ج.ا.ا از أرئیس حراست صندوق ت 

 دبیر پدافند غیر عامل صندوق تأمین بیمه مرکزی ج.ا.ا 

  2760در سال تدوین مشاغل حساس بیمه مرکزی ج.ا.ا 

  2761تا  2767مشاور رئیس و رئیس حراست پژوهشکده بیمه از 

  2762و رئیس حراست صندوق تأمین خسارت های بدنی از مهر ماه نماینده حراست بیمه مرکزی ج.ا.ا 

  تدوین مشاغل حساس صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ج.ا.ا 

  2761فروردین ماه  تا 2762مشاور صندوق ضمانت صادرات ایران از 

  2762تا تیرماه  2711رئیس حراست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از 

  2711تا آذر ماه  2710تهران از رئیس حراست کوی دانشگاه 

 2717ه کل حراست دانشگاه تهران از مسئول امور اداری ادار 

  2710تا  2717دانشگاه تهران از انتظامات  ورئیس دفتر اداره کل حراست 

  عضو کمیته مالی وسرمایه گذاری صندوق تامین بیمه مرکزی ج.ا.ا 

 عضو کمیته ارتقا کارکنان صندوق تامین بیمه مرکزی ج.ا.ا 
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  دوره آزمون نمایندگی و کارگزاری صنعت بیمه 21مسئول برگزاری و حفاظت آزمون بیش از 

 های بدنی کشوردر صندوق تأمین خسارت  ثالث عضو کارگروه بازنگری قانون بیمه شخص 

  2711عضو کارگروه و لیست برداری از آثار موزه مقدم و باغ نگارستان دانشگاه تهران 

  2711کارشناس حراست سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تا 

  2711تا  2731شهرستان ری از  11مسئول پرسنلی حراست آموزش و پرورش منطقه 

  2712تا  2733دبیرستان از دبیر دروس ادبیات فارسی مقطع 

 


