
 

 

 پوشش تحت های شرکت و(عام سهامی) تأمین پتروشیمی و گاز و نفت گذاری سرمایه شرکت مدیره هیأت اعضای                 

 نام خانوادگی نام نام شرکت ردیف
 موظف/

 غیر موظف
 مقطع تحصیلی سال

1 
نفت و گاز و 

 پتروشیمی تامین

 ــ ــ مدیرعامل-موظف مخدومی محمود

 ــ ــ غیرموظف ثانیپیوندی  محمدحسن

 ــ ــ غیرموظف خسروی اسالم

 ــ ــ غیرموظف داوری آشتیانی جواد

 پتروشیمی آبادان 2

 کارشناسی ارشد موظف حمزه لوی شهناز

 کارشناسی ارشد موظف هادی زاده محسن

 کارشناسی ارشد موظف مرندی بهرام

 پتروشیمی فارابی 3

 کارشناسی ارشد - حیدرنژاد علی

 غیرموظف جمشیدی مسعود
 کارشناسی/

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد غیرموظف اخوان پرویز

 پتروشیمی فن آوران  4

 موظف کریمی عباس
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد موظف جبارزاده تبریزی جعفر

 پتروشیمی غدیر 5

 کارشناسی موظف بیانک امین

 کارشناسی ارشد موظف سقائی مقدم فومنی سید ابراهیم

 کارشناسی ارشد موظف شفیعی سیف آبادی محمدعلی

 کارشناسی ارشد غیرموظف محمودی سید علیرضا

 کارشناسی ارشد غیرموظف اکوان  غالمعلی اکوان 

 پتروشیمی خراسان 6

 دکترا غیرموظف محقر علی

 کارشناسی موظف شفیعی حسین



 

 

 نفت پاسارگاد 7

 موظف جبرائیلی مسعود
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد موظف مهرافشان محمدرضا

 کارشناسی ارشد موظف نظریان زاده افشین 

 نفت ایرانول 8

 دکتریدانشجوی  موظف اسحاقی عیسی 

 موظف محقق زاده مهرداد 
 دانشجوی دکتری 
 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد موظف افضلی سیاوش

 پتروسینا 9

 کارشناسی موظف ناظم الشریعه  مهدی 

 کارشناسی غیرموظف ناصری کریموند علی

 کارشناسی غیرموظف رکنیان محمد مجید

11 
گاز  توسعه نفت و

 آریا

 کارشناسی غیرموظف بنی اسدی علیرضا

 دکترا غیرموظف نجفی محمد

 غیرموظف میراشرفی نوراله
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 گازایرانپرسی 11

 کارشناسی ارشد موظف حدادی  حمیدرضا 

 کارشناسی ارشد غیرموظف عالءالدینی   محمدولی

 کارشناسی ارشد موظف مهدوی   معصومه

 دکتری غیرموظف سمیعی  سعید 

 گروه صنعتی بارز 12

 کارشناسی ارشد موظف اخوان پرویز

 کارشناسی ارشد غیرموظف عباسی ابیانه عباس

 کارشناسی ارشد موظف مشرفی علی اکبر

13 

سرمایه گذاری و 
توسعه صنایع 

 الستیک

 صنعان بنیسی حسین 
_ 

 کارشناسی ارشد موظف

 مهدی
زکی پور رحیم 

 آبادی
 کارشناسی ارشد موظف



 

 

14 
گروه صنعت سلولزی 

 تامین گستر نوین

 کارشناسی غیرموظف عاشوری بندری پیمان

 فوق لیسانس موظف سراج القوم محمدرضا

 دکترا غیرموظف اسدزاده عبداهلل

 کارشناسی ارشد غیرموظف ملک آسا کریم

 کارشناسی ارشد غیرموظف مهدی پور دامیر حسن

15 
صنایع کاغذسازی 

 کاوه

 کارشناسی موظف مویدی فرهاد

 کارشناسی ارشد غیرموظف مجاور شیخان محمد

 اسفندیاری امیرسامان
 
 موظف

کارشناسی 

 حیدری محمدتقی
 

 غیرموظف
کارشناسی 

 کارشناسی غیرموظف دشتی رحمت آبادی  محمد علی 

16 
صنایع کاغذ بسته 
 بندی بیستون تأمین

 کارشناسی ارشد موظف سلیمانیان ناصر 

 کارشناسی ارشد موظف امجدیان مرتضی

17 
صنایع چوب و کاغذ 

 چوکا -ایران 

 کارشناسی ارشد موظف برزن علی

 کارشناسی ارشد موظف مرادی امیر 

 کارشناسی ارشد موظف بابائی کارنامی  علی

 کارشناسی  غیرموظف جزایری ناصری محمد مهدی

 کارشناسی غیرموظف شیرزادی غالمحسین

18 
محصوالت کاغذی 

 لطیف

 کارشناسی ارشد موظف خشوعی رمضانعلی

 کارشناسی ارشد موظف بابائی کارنامی  علی

 کارشناسی ارشد غیرموظف حسینی داسی احد

 کارشناسی  غیرموظف امام مهران حریر خوزستان 19



 

 

 کارشناسی موظف ثابت تاش ناصر 

 کارشناسی موظف ظهیری امیر

 بهزاد
پور محمدی 

 رودسری 
 کارشناسی  غیر موظف

 کارتن ایران 21

 کارشناسی موظف کاظمی سیدمحمد

 کارشناسی موظف دویران حسن

21 
صنایع چوب خزر 

 کاسپین

 کارشناسی ارشد موظف بشارتی فر کامران

 کارشناسی ارشد غیرموظف مرندی بهرام

 کارشناسی ارشد غیرموظف زادبوم حمید

 کارشناسی ارشد غیرموظف کریمیان محمد 

 کارشناسی موظف امیری مقدم  محمد 

 فیبربابلسر 22

 کارشناسی ارشد غیرموظف مسعودی داریوش

 دیپلم موظف  مرادی عباس آبادی هدایت

 کارشناسی غیرموظف آقائی محمدحسن

 ماشین سازی پارس 23

 کارشناسی - شهاب الدین یوسف

 کارشناسی ارشد1349 موظف زمردی جهانگیر 

 دکترای1345 غیرموظف ناصر ایرج 

 کارشناسی ارشد غیرموظف آیت الهی سید محمدرضا پتروشیمی خارگ 24

 کارشناسی غیرموظف ویسی  اسماعیل ویسی  پاالیش گاز خارگ 25

 صفری حسین پتروشیمی شازند 26
 
 موظف

 ارشدکارشناسی 

 کارشناسی غیرموظف پاشایی  محمد رضا  پتروشیمی نوری 27

 کارشناسی ارشد غیرموظف خاموردی مجید پتروشیمی جم 28

 کارشناسی ارشد غیرموظف بصیری مجتبی پتروشیمی مارون 29



 

 

 دکترا غیرموظف قنبری داریوش پتروشیمی ایالم 31

 دکترای غیرموظف فتح الهی  افشین  پتروشیمی مروارید 31

 کارشناسی ارشد غیرموظف مسینه اصل حامد پتروشیمی مرجان 32

 کارشناسی ارشد غیرموظف صبائی امیرمهدی پتروشیمی تبریز 33

 پاالیش نفت آناهیتا 34

 - غیرموظف طالبیان امیر

 غیرموظف نادرپور علیرضا
 کارشناسی ارشد

 کارشناسی

35 
نفت ستاره خلیج 

 فارس

 کارشناسی غیرموظف توکلی بنیزی رضا

 کارشناسی  غیر موظف وکیلی حمزه

 دکترا غیرموظف فرمهینی فراهانی احمد حفاری شمال 36

37 
پایانه ها و مخازن 

 پتروشیمی
 کارشناسی غیرموظف کفائی خو محسن

38 
مجتمع صنایع 
 الستیک یزد

 کارشناسی ارشد غیرموظف میرباقری سیدهادی

 کارشناسی غیرموظف سعادتی بهزاد

 دکترا غیرموظف عیدی وندی شاهپور ایران یاسا تایر و رابر 39

 نیروکلر 41
 کارشناسی ارشد غیرموظف حسینی لواسانی سیدمحمد

 کارشناسی غیرموظف حسین زاده حجازی سیدمهدی

 کارشناسی ارشد غیرموظف صبائی امیرمهدی کاالی ایرانبورس  41

42 
هلدینگ صنایع خلیج 

 فارس
 - غیرموظف امینی نجات

 


