
 

 

 بسمه تعالی

 حسن خزائینام و نام خانوادگی: 

 1349تاریخ تولد: 

 تحصیلی و اجرائی خالصه وضعیت

 و سوابق علمی التیحصتالف:

  آزاد اسالمیکارشناس حقوق دانشگاه -

 قمدانشگاه  خصوصیحقوق  کارشناس ارشد-

 ب:اهم مشاغل، سمت ها و احکام سازمانی و اقدامات اجرائی:

 کارشناس دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران-

 کارشناس مسئول امالک و قراردادها ی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران-

 رانیرئیس اداره دعاوی شرکت پست جمهوری اسالمی ا

 سال 8می ایران بمدت الدفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اس معاون مدیر کل-

 با حفظ سمت رئیس کمیسیون معامالت شرکت پست جمهوری اسالمی ایران-

 سال 4بمدت  مدیرکل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران-

و راهبردی  مشارکت و عضویت در اکثریت گروه ها، کمیته ها، کمیسیون ها و ستادهای سپاسگزاری، اجرائی-

شرکت پست و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حسب مورد و در مناسبت های مختلف از جمله: عضویت و 

، خصوصی سازی، تنظیم مقررات، تدوین قوانین برنامه سوم و چهارم، تغییر ساختار، WTOمسئولیت در کمیته های

  44 .دبیرخانه کمیسیون اجرای اصل و امور حقوقی ریاست جمهوری هیئت انتخاب مشاور، شورای هماهنگی



 

 

 مشاور حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی-

 (14مشاور حقوقی شرکت نوسازان شهرداری تهران)منطقه -

 شرکت زیرمجموعه 11نعت و معدن با مدیر امور حقوقی، شرکت های سرمایه گزاری آتیه دماوند وابسته به بانک ص-

 مدیره شرکت فومناتنایب رئیس هیئت -

 عضو هیئت تصفیه گروه صنایع پوشش-

 نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نخ خمین-

 مشاور حقوقی شرکت کارگزاری حمل و نقل دریایی اوشن الینز

 نمایندگی در مجامع شرکت های متعدد زیرمجموعه بانک صنعت و معدن-

 مشاور حقوقی شرکت سرمایه گزاری صنایع شیمیایی ایران-

 صفیه و عضو هیئت مدیره شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایرانت مدیر

 عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حقوقی  شرکت سرمایه گزاری آتیه دماوند-

 مشاور حقوقی مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسالمی ایران-

 ITمشاور حقوقی شرکت ها در حوزه -

 دادگستری مرکزی یک دادگستری و عضو کانون وکال وکیل پایه-

 ج: اهم دوره های آموزشی و سایر موارد:

 در مرکز آموزش شرکت پست جمهوری اسالمی ایران  ICDLدوره -

 دوره 9دوره های آموزشی کارشناسان حقوقی بمدت -

 دوره آسیب شناسی و آسیب زدایی در دستگاه های اجرائی-



 

 

 دوره فرآیند فنون و تصمیم گیری-

 اداریدوره شفافیت و سالمت -

 دوره مدیریت و مهندسی ارزش-

 دوره رهبری تحول در سازمان ها-

 شرکت در کارگاه آموزشی رویکردهای نوین در مدیریت شرکت های هولدینگ )مادر تخصصی(-

 شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک در شرکت های سرمایه گزاری-

سیونهای شهرداری، قانون تجارت یانون چک، کمتدوین مقاالت متعدد در زمینه مباحث حقوقی از جمله ق-

 الکترونیک و ...

 جلد کتاب در داخل مجموعه شرکت پست جمهوری اسالمی ایران 2مشارکت در تدوین -

ه های حقوق جزاء، مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام در قانون نتدریس دوره های مقدمه علم حقوق و زمی-

 صات و آیین نامه های اجرائی آن. قتجارت، قانون برگزاری منا


