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براساتید و اعضای محترم گروه درود  

.دارم را عزیزان وپیشکسوتان محترم شما جمع در حضور سعادت که است افتخار باعث  

:معرفی  خالصه   

 استان از معدن مهندسی نظام پروانه دارای 1373 فارغ التحصیل 1349اخطاری متولد  سیامک اینجانب

.تهران دو رسته اکتشاف و طراحی معدن  

دارای پروانه نظارت بر معادن و چند سابقه عملیاتی نظارت بر معادن در زمان وزارت معادن و فلزات 

.وقت  

دوره حسابداری صنعتی دراداره وابسته به وزارت تعاون وقت  

.دوره محاسبات سختی سنگ دانشگاه تربیت مدرس   

 دوره آموزش و اطالعات و کوچینگ از موسسه فهوخشوله هامبورگر آلمان 

 
:حوزه های  در تجربه سال 23 حدود با    

 سازمان  شناسی زمین پایه و اکتشفات ژئو شیمیایی–اکتشافی طرح توسعه فسفات  سوابق : اکتشافی 

 از امریکا دارای کرسی استادی دانشگده فنی تهران  با .پاک حسنی دکتر آقای مدیریت تحت شناسی زمین

. مناطق مختلف ایران  –شیمیایی ژئو هزار یکصد نقشه مشارکت در اکتشاف هشت  

آقای مهندس عربشاهی . رفیعا مهندس اقای - کاوشگران مشاور مهندسین شرکت در پروژه کارشناس

 شناسی زمین سازمان اکتشاف امور محترم معاونت باباخانی مهندس آقای چون استادی از مندی بهره

.همچنین و سرکار خانم دکتر بوذری فوق دکترای تکتونیک از فرانسه  پرتو مهر دکتر آقای وقت . 

  معدن حدود شش سال  فنی مسئولیت  : معدن حوزه در

 

آدمی آقای محترم پیشکسوت  سنگفرش با همکاری نصب پروژه و تولید مدیر  

 

آدمی آقای محترم پیشکسوت   با همکاری -مربع متر 16000 نصب سنگی کاذب کف پروژه مدیر  

 

 افتخار  ساختمانی سنگهای فرآوری ایتالیایی تکنولوژی با سنگبری کارخانه ساخت پروژه مهندس

 سنگ صنعت در که محترمشان فرزاندان و زنگنه حسن آقا حاج مرحوم محترم پیشکسوت با همکاری

.زنگنه و مهندس حامد زنگنه امیر مهندس آقای و زنگنه اکبر دکتر آقای  هستند مطرح  
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 - مختلف شهرستانهای در  مخابراتی شرکت یک سوئیچینگ ساختمان هشت سنگ داخلی فروش مدیریت

 

 غیر و فلزی  معدنی مواد حوزه در بازار توسعه مدیریت- سنگهای ساختمانی چند فقره  معدنی مشاوره

 فلزی

  -مقیاس متوسط و کوچک  ساختمانی خصوصی های  به پروژه پراکنده فروش

 و چند مورد موفق فروش غیر مستقیم 2004سال  از المللی بین فروش و بازاریابی بخش به ورود

:صادراتی به کشورهای مختلف  در ادامه در سال   

آلمانی شرکت طرف از کاری اقامت و موقت  همکاری پیشنهاد با دریافت  آلمان به عزیمت 2008   

 تیمی  عملیاتی  تجربه )میالدی 2009 سال از   ساختمانی سنگ درصنایع الملل بین بازاریابی  ادامه 

  سنگ فروش و انبار روم شو /امارات کشور در تجاری - پشتیبانی اندازی درراه

 

نگارنده بیش از پانزده مقاله در روزنامه های صنعتی و معدنی کشور   

 

: اخیر سال چند مدت اکنون وهم-    

تخصصی غیر حوزه در آلمان در شرکت  عاملی مدیریت سابقه ماه هجده  

  و همکاری با بنیاد علمی در برلین  مشاور موقت خرید سنگ شرکت آلمانی در برلین

 سنگهای حوزه در وبرندینگ  بازاریابی کوچینگ مشاوره /محقق -  صادراتی تحلیلگر و بازار تحقیق- 

  ساختمانی

شخصی تجارت حوزه فعال و محور پروژه  بازار توسعه مدیریت   

  در حوزه تجارت و مشاوره – دارای شرکت تخصصی واردات و صادرات در حوزه سنگهای ساختمانی

. آلمان کشور در مقیم حاضر حال  و در   . 

 در مشارکت در موثری و مفید حضور بتوانم که امیدوارم اینجانب محدود تجربه و دانش به توجه با

 بسیار میشناسم خود از که خوبی یادگیری استعداد بر تکیه با نهایت در.باشم داشته مطرحه مباحث

.نمائید می فراهم را گروه در اینجانب برای یادگیری امکان که خرسندم . 

احترام تقدیم با   

اخطاری سیامک  

 07.07.2019  
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