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: سوابق تحصیالت دانشگاهی- 2
تاریخ پایانتاریخ شروعدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور  محل تحصیلرشتهمقطع تحصیلی

1356دانشگاه فنی–دانشگاه مازندران مازندران ایران عمران کارشناسی
1372صنعتی شریفدانشگاه تهرانایرانمدیریت ساخت و اجراکارشناسی ارشد

؛سال سابقه آموزشی بشرح ذیل30:سابقه آموزشی-3
نام دانشگاه یا موسسه آموزشی و 

پژوهشی
عنوان درس هایی که 

نمایدمیتدریس نموده یا
تاریخ 
شروع

تاریخ 
تلفنسسهؤآدرس مپایان

دانشکده شهیدرجائی–لویزان 13651379دروس تخصصی عمراندانشگاه شهید رجائی
عالی انقالبمرکز آموزش–تهران13801381دروس تخصصی عمرانانقالب اسالمیمرکز آموزشی عالی 

دانشگاه صنعتی شریف–تهران 13731374پیمانبرآورد و اسناد )مدعو(دانشکده عمران صنعتی شریف
ایرانشهرخیابان–تهران 13731375یمعاون عمراندانشگده آزاد اسالمی واحد جنوب

خیابان ایران زمین-تهران13851388مدرس مهندسین عمرانسیدسازمان نظام مهن

سال سابقه پژوهشی بشرح ذیل؛30:سابقه پژوهشی-4

پیش ساختھ، روشھاي مدیریتي پروژه ھاي عمراني، • سي ارزش، سیستم ھاي  مقاالتي درخصوص مھند
متدھاي صنعتي کردن ساختمانھا، بتن سبک، ساماندھي بانک ماشین آالت در طرحھاي اضطراري ، 

در تضمین اسنادي پروژه ھا، شرکتھاي کارفرمایي غیر دولتي در سمینارھا یا کارگاه و مالي 
. آموزشي یا کلینیک مشاوره اي ارائھ گردیده است

در دانشکده ھنرھاي زیبا دانشگاه تھران و دانشکده ) Work shop(برگزاري کارگاھھاي آموزشي •
صنعت  لم و  شگاه ع ماري دان ناطق ج(مع سازي م یات باز بیش از )نگ زده تجرب گزاري  شرکت در بیش از یکصد ھمایش داخلي و بین المللي بازدید از مراکز علمي و تحقیقاتي بھ •.جھت مدیران ارشد در سازمانھا و نھادھاي مختلف )Work shop(ساعت کارگاه آموزشي ١٠٠٠، بر

. آفریقایيمنظور بررسي توانمندي و تکنولوژي ھاي مرتبط رد کشورھاي اروپایي، آسیایي و

لت • ئت دو صویب ھی بھ ت خي  کھ بر قاتي  پروژه تحقی صد  بیش از یک لي و  طرح م پنج  بر  مدیریت 
.عنوان کتاب منتشر گردیده است٢٨عنوان گزارش و ٣٠٠رسیده است و در قالب 

مدیریت ریسک، منابع انساني در بنگاھھاي مدرن، ویژگي شرکتھاي دانش بنیان، ابزارھاي پولي 
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:  اي و اجرائیخالصه سوابق حرفه- 5
١٣٨٩-١٣٨٧ھا، ط و سکونتگاهیعامل مؤسسھ توسعھ محر یمد•

١٣٨٦) بنیاد(مشاور معاونت توسعھ و فناوري -
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (عضو ھیئت مدیره شرکت مدیریت پروژه ایران -
مپسا١٣٨٥-١٣٨٣) 
مدیرعامل و عضو ھیئت مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات شھرسازي و معماري ایران ، •

١٣٨٣-١٣٧٧
١٣٨٢عضو ھیئت مدیره گروه مدیریت مھندسي رسا، -
دفتر ) م.م(٢٣٠٠٠معاون اجرایي دفتر فني مجلس شوراي اسالمي و نظارت بر پروژه -

کار نمایندگان مجلس 
واحد ١٠٠٠طرح و ساخت بیش از (مدیرعامل شرکت مھندسي مدیریت ساخت پي آیند -

١٣٧٧)مسکوني 
)وزارت مسکن و شھرسازي (جنگ زده کشور معاون مجري بازسازي مناطق -

سکن • ساختمان و م قات  کز تحقی یژه مر ساختمانھاي و جري  شگاه ( م نھ، نمای کتابخا
)مصالح ساختماني ، اکوستیک

)سازمان نوسازي مدارس کشور(مجري طرح مدارس خارج از کشور، اروپا و خاورمیانھ -
طرح مھ• یھ و  مدارس علم مذھبي و  ماکن  ھاي ا پروژه  جري  ھاي م پروژه  ھران و  یھ ت د

)سازمان تبلیغات اسالمي(مسکوني مربوطھ 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي و وزارت مسکن ( معاونت برنامھ ریزي مناطق جنگ زده -

)وشھرسازي 

:یو تخصصیت در مجامع علمیعضو-6
ونسکویيو علميتھ اجتماعیعضو کم-
عضو کارگروه برنامھ چھارم توسعھ-
مختلف يقاتیو تحقيآموزشيت شوراھایعضو-
)يوزارت مسکن وشھرساز(يفناوريعضو شورا-
ران یايت تکنولوژیریعضو انجمن مد-
)دانشگاه تھران(متعارف ينار زلزلھ در ساختمانھایر سمیدب-
د دکتر چمرانیت شھیریبا مديقات دفاع ملیسازمان تحقيراھبرديعضو شورا-
)قات ساختمان و مسکنیمرکز تحق(و توسعھ ن کنفرانس بتنیاولیيتھ اجرایعضو کم-
انقالبيشورايندگیع دفاع و نمایصنايو خارجيداخليپروژه ھايبررسيعضو شورا-
)١٣٧٨دانشگاه تھران (عضو کمیتھ اجرایي ھمایش زمین شھري -
ملي و (عضو کارگروه تخصصي تدوین سیاستھاي راھبردي براي توسعھ آتي تھران -

١٣٨٣) منطقھ اي–فراملي 
٨٩-٨٢عضو پایھ یک سازمان نظام مھندسي -


