
   اسامی افراد کاندیدا برای نمایندگی خریداران اراضی شاندیز

نام 

 خانوادگی 

 عکس  رزومه نام

 ی بدن یت کارمند بازنشسته دانشکده ترب • حمید  آبادی

 ی بازرگان یریتمد یسانسمدرک ل یدارا •

در دانشکده   ۱۳۸۸تا  ۱۳۷۷و  از سال   یو آمار دانشگاه فردوس یوترشاغل در مرکز کامپ ۱۳۷۷تا   ۱۳۶۲سال  از •

 دانشگاه یبدن   یتترب یریتو مد یبدن یتترب

    یوترو اشتغال در بخش سخت افزار مرکز کامپ یوتردر مرکز کامپ MAIN یوتراپراتور دستگاه کامپ •

 دانشگاه ی بدن یتدانشکده ترب یحسابدار ییسر •

 دانشگاه یبدن  یت ترب یریتمد یحسابدار ییسر •

و اداره ساختمان دانشگاه دو دوره  )که بحمداهلل منجر به   یوترمسکن مرکز کامپ ی شرکت تعاون یرهمد یأته ییسر •

 (یدگرد ی و آپارتمان یالییبه اعضا بصورت و  یلو ساخت و ساز و تحو   یاز اداره مسکن و شهرساز ینزم یافتدر

 مشهد   یزواقع در شاند یزسرخاند یشرکت  عمران یمال یریتمد •

 یمشهد در امر آبرسان یپارس آبنوس خراسان طرف قرارداد شهردارشرکت   یمال یریتمد •

 شرق مشهد  یاری ده ۱۶۰مشهد  با  پوشش تعداد   یبخش مرکز ی ها  یاریده یشرکت تعاون یمال یریتمد •

 ارز  یهو شرکا در امر ته یانبرکچ ی صراف  یشرکت تضامن یمال یریتمد •

 کاراسپا واقع در بزرگ  بازار اطلس مشهد  ییمجموعه خودرو یمال یریتمد •

 

 بازنشسته دفتر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد  • مهدی  اخباری

 دانش آموخته حوزه علمیه قم  •

 پنج سال مدیر مرکز علوم اسالمی جانبازان در مرکز  •

 پنج سال همکاری با دادگستری استان خراسان رضوی  •

 نیشابور عضو هیات امنای دو دانشگاه در مشهد و  •

 
و   یمنتخب قبل یندگاندر پنج سال گذشته تا کنون در کنار نما یزشاند یامور اراض یگیریفعال در پ ی همکار • مدرضا مح امیری 

 جلسات؛  یرجلسات مرتبط با آن به عنوان دب یهشرکت در کل

 ؛ یزشاند یاراض یدارانخر یحقوق اعضا یگیریپ یمشارکت در جلسات مشترک با دانشگاه برا •

   یو علوم انسان یاتدانشکده ادب یامور عموم یریتمد •

 دانشگاه   یسرپرست دفتر معاونت پژوهش •

 مربوط ؛  ییو امور اجرا یدانشگاه و آزمون ها و کنکور سراسر یالملل ینب ی کنفرانسها یمشارکت فعال در برگزار •

  دانشگاه .  یقامور از طر یگیریجهت پ ی اشراف کامل بر پرونده اراض •

 مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر نرم افزار  • فرشته  جعفری 

 فعالیت در واحد امار واطالعات َواحد شبکه •

انجام امورگروهی  مربوط به سیستم های مختلف اموزشی َسیستم های مختلف حقوقی َپیاده سازی سیستم   •

 ی دانشگاه و... اتوماسیون اداری َاموزش وپیاده سازی شبکه های اینترنت واینترانت َصفحه خانگ 

 پست سازمانی برنامه نویس سیستم •

 پیاده سازی سیستم حقوق تحت وب )گروهی( •

 پیاده سازی سیستم اموال وانبار  •

 کاراموزی های دانشجویان -اموزش کارکنان  •

 ناظر مالی دانشگاه •

 

  علیرضا  جفائی

 



 ۱۳۹۴سال   یدکتر کاف یبه صورت مستمر با ورود آقا یزشاند یپرونده اراض  یگیریشروع و آغاز پ • مهدی  جاللی

  یزشاند ی اراض یگیریمحترم اداره ثبت و کارشناسان مربوطه و درخواست  اطالعات الزم از پرونده و پ یرکلبا مد یدارد •

 به خصوص 

 هکتار به طور مرتب   ۱۴۱ •

 و شرکت در جلسات  یتیامن  _  یاسی س ینمعاون  _  یعمران  ین معاون _ استاندار محترم یانمالقات با آقا •

  یگیریو شرکت در جلسات متعدد و ارائه مدارک الزم و پ ی و عملکرد استاندار  یدفاع از حقوق اعضا در بازرس •

   یدگلبهار گرد ی اراض یو واگذار  یوزارت محترم کشور که منجر به دستورات کتب  یقاز طر یاستاندار ۸۴مصوبات سال 

محترم اسبق   یاستر یدکتر کاف  یگلبهار توسط جناب آقا( ۲,۳,۴) یپالک ها یصورت جلسه موافقت با واگذار •

 دانشگاه 

 ,توسط دانشگاه جهت اقدامات الزم  یلموافقت با گرفتن وک •

 اعضاء محترم  ی برا یرهمه گ  یشرکت تعاون یک یلجهت تشک  یموافقت با انتخاب خانم اطهر •

 _ دادستان محترم طرقبه  _ محترم  یدادستان_   ینمعاون _ یمحترم دادگستر یاستبا ر یحضور  یمالقات ها •

  یبه دادستان  یتا  که نها یامور مربوطه به صورت جد یگیریمستقر در مشهد و پ ی محترم جمهور یاستنامه به ستاد ر •

 . یدمحترم طرقبه ارجاع گرد

  ینمحترم دانشگاه و مسئول ینو ورود مسئول انجام شده یکه تاکنون به درست یامور  یگیریبنده در حال حاضر پ ی  وظیفه •

 محترم استان, جهت خاتمه کار 

 

  محمد  حاجبی

 
خادم 

 مشهدطرقی 

 تجربه امور عمومی دانشکده دامپزشکی و  • سیدحسن

 امور عمومی دانشکده الهیات  •

 سابقه تاسیس شرکت تعاونی  •

 تجربه عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی به عنوان بازرس  •

 تاسیس و ثبت شرکت تجربه  •

  کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق با دیپلم حسابداری و آشنا به امور مالی  •

 زی شهری ه ریدکترای جغرافیا و برنام • براتعلی  خاکپور

 شهردار شهر جدید گلبهار  •

 چهارم شهر مشهد  ی عضو شورا •

 چهارم شهر مشهد  یشورا یو عمران و شهرساز یفن ونی سیکم سیرئ  بیو نا  سیرئ •

 شهر مشهد  یشورا یمرکز پژوهشها سیرئ •

 مشهد  یدانشگاه فردوس یعلم ات یه ی موسسه صندوق رفاه اعضا سیعضو و رئ  •

 مشهد  یدانشگاه فردوس ی ایگروه جغراف  ریمد •

 

  ابوالفضل  نیا رجب 

 
 یک برق و الکترون  ی: مهندسیالتتحص • علی عنایتی

مشهد بعنوان مدرس وکارشناس مسئول اداره آموزش   یسال خدمت دردانشگاه فردوس ۳۰: سابقهکاری وسابقه مشاغل •

سازمان سنجش،   یکل آزمونها یبرگزار یرحوزهدانشکده و معاون ومد یشگاههایو سرپرست کارگاهها و آزما

 اداره آموزش، بازنشسته شدم.  یسبا پست رئ یانودرپا

 مشهدبودم.  یپزشکان راز  یرمجتمعسال مد ۴بمدت حدود  ازبازنشستگی پس •

 سال وهم اکنون  ۵بمدت   یدریهشرکت توسعه وعمران تربت ح  یره مد یات ه  وعضواصلیسهامدار  •

 . یدریههشت نما تربت ح یوسهامدارشرکت مهندس  یره مد هیات عضو  •

 کار درتهران. کسب و یارشد کشوردر کنفرانسها مدیران بعنوان شده  دعوت •

 کشور گرجستان.  یا کوانتوم در دانشگاه جورج مدیریت دوره  گذارندن •

 



 یاسالم  یرانا یختار ی دکتر ی: دانشجو یالتتحص • حسین قاسمی 

 ۹۸تا  ۸۸سال از سال  ۱۰دانشکده به مدت  یامور عموم یرمد یپست سازمان اخرین •

آن  یت احقاق حق کارکنان بوده ام و به پرونده و وضع یگیردر ارتباط بوده و پ یزشاند یبا پرونده اراض ۱۳۹۴سال  از •

 اشراف دارم. 

 
 وتری کامپی مهندس سانسیلی : ل یتحص مدرک • عباس کرمانشاهی

 دانشگاهیی دانشجو  امور ، ی دانشگاه جهاد وی مرکز سازمان ، وتریکامپ مرکز در شاغل •

  جهاد   و دانشگاه ی  عموم  روابط  و  اطالعات  مسئول  عنوان  به   دانشگاه  سهیرئ  ئت یه و استانی  عموم  روابطی  شورا  در  شرکت •

 یدانشگاه

 دانشگاهیی دانشجو  خدمات تیریمد معاون •

 وتر یکامپ مرکز قاتیتحق و  آموزش واحد مسئول  •

 ی دانشگاه جهاد نیداوطلب  امور در کارکنان امور  مسئول  •

 دانشگاه کیانفورمات ی شورا و  شبکه تهیکم در تیعضو  •

 دانشگاه آزادی ها  آموزشی شورا در تیعضو  •

 دانشگاهی ها  کتابخانهی بهساز  وی زیر برنامهی  شورا در تیعضو  •

 کنون  تا دانشگاه  ثارگرانیای اراض  ره یمد ئتیه  با مستمری همکار •

 

کوچک 

 زاده 

 مطالبه گری، احقاق حقوق و تعامل  • هادی

 مشورت با خبرگان و پرهیز از حاشیه سازی •

 

 
 سال   ۳۲سابقه کار  • هاشم نساج کریمی

 به مدت  هشت سال    یومهربار یمال یول امور ادارئمس •

   ۱۳۶۵ ۱۳۶۳دانشگاه از  ی مسکن راز یعامل تعاون مدیر •

 خانه ها(  یل تحو )  ۱۳۶۸تا   ی مسکن راز یتعاون یره مد یاته رییس •

 ی خدمت در دفتر تهران تا بازنشستگ مامور •

 
  رضا ولی زاده

 
 


