مشخصات فردی :
● نام :
● نام خانوادگی :
● نام پدر :
● کد ملی :
● جنسیت :
● متولد :
● شهر (و استان ):
● وضعیت تاهل :

بیان
عزیزی
صالح
8663380223
زن
بیست و پنجم مرداد ماه 5821
كرمانشاه (کرمانشاه )
مجرد

● ایمیل :
● آدرس وب :

b.azizi@iranhf.com
http://www.iranhf.com

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس
علوم پایه
شیمی فیزیک
کردستان

● مدرک :
● رشته تحصیلی :
● گرایش :
● دانشگاه :
مهارتهای تخصصی:

● quantum chemistry
nanochemistry
سوابق تحصیلی:

مدرک
دولتی روزانه
دولتی

نام دانشگاه/موسسه
دانشگاه دولتی کردستان
دانشگاه رازی

رشته
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی شیمی

گرایش
شیمی فیزیک
کاربردی

تاریخ اخذ مدرک
5803956932
5832936983

سوابق شغلی:

نام شرکت
نمایندگی منطقه ای
group 7در غرب
کشور
شرکت تخصصی
شمیایی اسلوب
صنعت
دوره های گذرانده:

تاریخ
پایان

سمت سازمانی

شرح فعالیت

تاریخ آغاز

مشاور شیمیایی

انجام انواع تست های تایید اسیدیته و....

ادامه
5805938935
دارد

تولید و سنتز مواد شیمیایی آزمایشگاهی (انواع نیترات ،کربنات،
ادامه
کارشناسی ارشد
سولفات ،اکسید ،فلوبوراتها ،کلرید ،اسید هگزافلوئورو سیلیسیک5805938935 ،
دارد
تولید و آزمایشگاه
اسید فلوبوریک و سولفوسالیسیلیک و )...

عنوان دوره
مدیریت کنترل کیفی

نمره/امتیاز

تاریخ اخذ
5803930938

نام موسسه
انجمن مسولین فنی و کنترل کیفیت استان کرمانشاه

سوابق پژوهشی و مقاالت:

عنوان
Ab initio study on the stability and reactivity of DNA base pairs
بررسی نظری تاثیر جهت¬ یابی و اندازه نانولوله کربنی تک الیه بر خواص جذب گازی کربن منوکسید و ارزیابی
نتایج روش PBC
تنظیم ادعانامه ثبت اختراع فرایند بازیافت ضایعات رادیولوژی و تولید نیترات نقره

تاریخ انجام
5830956933
5803956932
5805937936

آشنایی با زبانهای خارجی:

زبان خارجی
زبان انگلیسی

Speaking
متوسط

Listening
متوسط

Reading
خوب

Writing
خوب

شرکت در سمینار ،اجالس و کنفرانسهای داخلی و بین المللی:

تاریخهای برگزاری
اسفند30

عنوان
چهاردهمین كنفرانس شیمي فیزیك

سمت
شركت كننده

عضویت در NGOها:

نام NGO/سازمان
ستاد توسعه و فناوری نانو
باشگاه پژوهشگران جوان

سمت
عضو
آزاد

توضیح

تاریخ شروع
5803956953
5805936967

تاریخ پایان
ادامه دارد
ادامه دارد

