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جلیل حبیب اللهیان
1332خرداد ماه 15- اصفهان: محل و تاریخ تولد

:تحصیالت
1359اخذ مدرك –1356معماري از دانشگاه شهید بهشتی، پایان تحصیالت کارشناس ارشد

1366دوره عمومی مدیریت از سازمان مدیریت صنعتی 
1371مدیریت صنعتی دوره مدیریت استراتژیک از سازمان 

1372از سازمان مدیریت صنعتی ) پروژه(دوره مدیریت ساخت 

:سابقه کار و فعالیت و مسئولیت ها

59- 58مشاور استاندار سیستان و بلوچستان -
)59شهریور (آغاز به کار در وزارت مسکن و شهرسازي در دولت شهید رجایی به عنوان مشاور وزیر وقت - 
)61-59(زیر و عضو شوراي مرکزي و قائم مقام رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نماینده و-
62-61معاون شهرسازي و برنامه ریزي وزارت مسکن و شهرسازي -
عضو شوراي مرکزي و قائم مقام رییس بنیاد مسکن و مسئول ستاد بازسازي مسکن روستاهاي جنـگ زده و عضـو   -

63-62ر ستاد مرکزي بازسازي مناطق جنگ زده کشو
1364معاون هماهنگی و امور جنگ و مهندسی رزمی وزارت مسکن و شهرسازي -
66-64عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل سازمان مسکن و مجري طرح هاي ساختمانی نیروهاي مسلح -
71-66معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور -
73-66) میدان بهارستان(فترفنی مجلس شوراي اسالمی و مجري طرح ساختمان دفتر کار نمایندگانمسئول د-
72-71قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در مجامع شرکت هاي وابسته -
1372) در امور شوراي عالی اداري(مشاور معاون رئیس جمهور و دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور -
73-72مشاور ریاست بنیاد شهید انقالب اسالمی در امور ساختمان و مسکن -
76-72) بخش خصوصی(موسس، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مدیریت ساخت اسوه یکم -
76-74واحدي، 4000رییس هیات مدیره شرکت باغمیشه تبریز، مجري شهرك -
بیر شـوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران و عضـو       معاون شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي، د-

79-76شهر تهران، ) 5(کمیسیون ماده 
79-76) آبادي(مدیر مسئول فصلنامه تخصصی معماري و شهرسازي -
نیمـه  موسس و رئیس مرکز جدیداالتاسیس مطالعاتی شهرسازي و معماري وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي از -

1380ل مردادماه ساتا 1379سال دوم
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مهندسین مدیریت طرح اسوه آغاز فعالیت مجدد در بخش خصوصی در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه -
هکتاري پیرامون حرم مطهـر رضـوي در مشـهد مقـدس و طـرح هـاي       270و مدیر طرح نوسازي و بهسازي بافت 

83تا پایان مهر ماه 81از نیمه سال ،گردشگري شهرداري مشهد/تفریحی
1385تا پایان سال 83از آذر ماه ،مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهرانرئیس-
تـا  83شهر تهران، از آذر مـاه  ) جامع و تفصیلی(رئیس نهاد مشترك مسئول تهیه همزمان طرح هاي توسعه شهري -

1386پایان سال 
1386ماه لغایت پایان خرداد 1384از آبان ماه ،معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران-
.تاکنون1387رئیس هیأت مدیره موسسۀ پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاهها، از ابتداي سال -
.تاکنون1387از ابتداي سال هیأت مدیره گروه مهندسین مدیریت طرح اسوهرئیس -
.تاکنون1387رئیس هیأت مدیره مهندسین مشاور پارس بوم پایدار از ابتداي سال -

:راها عضویت در مجامع و شو

70-69اجرایی کشور –عضو کمیته تدوین نظام فنی -
78-76عضو شوراي تخصصی شهر تهران -
79-76عضو کمیسیون زیربنایی دولت به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازي -
79-76عضو شواري عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور -
79- 78از طرف وزارت مسکن و شهرسازي عضو کمیته اقتصادي شوراي عالی امنیت ملی به نمایندگی - 
80-76عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان عمران و بهسازي شهري -
80-76عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان نوسازي شهر تهران -
80-76عضو شوراي مشورتی و سیاستگذاري سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور -
79-77عضو شوراي عالی نقشه برداري کشور -
عضو و رئیس کمیته برنامه ریزي آمایش سرزمین، محیط زیست و شهرسازي در ستاد تـدوین برنامـه سـوم توسـعه     -

1378
79-78عضو کمیته ملی توسعه پایدار -
80-78عضو کمیته ملی اسکان بشر -
80-79عضو شوراي آمایش سرزمین در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -
82-80ن مسکن بنیاد تعاون ارتش عضو غیرموظف هیات مدیره سازما-
82عضو شوراي بافت هاي فرهنگی، تاریخی و شهري و روستایی سازمان میراث فرهنگی - 
تاکنون1378عضو گروه معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر - 
84- 81عضو شوراي مرکزي سازمان بسیج مهندسین - 
84- 82تهران عضو علی البدل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان - 
86- 84،)شوراي راهبري نهاد(یه طرح هاي توسعه شهري تهراندبیر شوراي هدایت و راهبري ته- 
1388تا نیمه سال 1378عضو شوراي مرکزي بنیاد مسکن انقالب اسالمی، از سال - 
.1389بهار تا 1386ضو شوراي هدایت و راهبري تهیه طرح هاي توسعه شهري مشهد مقدس، از مهر ماه ع- 
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:تخصصی - فعالیت هاي علمی

)ره(فروردین ماه حضرت امام 21تهیه، تدوین و ارائه طرح اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی براساس فرمان - 
ها؛هدایت، مدیریت و مشارکت در تهیه و اجراي طرح هاي بهسازي روستاها و تامین مسکن روستائیان با مشارکت آن- 
جنـگ، زلزلـه   (تهیه و اجراي طرح هاي بازسازي مسکن روستائیان آسیب دیده از سوانح هدایت، مدیریت و مشارکت در- 

با مشارکت روستائیان؛...) و
ایران؛) مدارس(هدایت و نظارت بر تهیه طرح پهنه بندي اقلیمی ساختمان هاي آموزشی - 
و طراحـی مـدوالر در نظـام    کشـور  ) مدارس(تهیه و ارائه و اجراي سیستم هاي پیش ساخته در ساختمان هاي آموزشی - 

ساختمان سازي آموزشی کشور؛
و تهیه شناسنامه هـاي فنـی جـامع سـاختمان هـاي      GISراه اندازي سیستم اطالعات ساختمان هاي آموزشی بصورت - 

مذکور؛
و عاملیت هاي چهارم در بخـش  "خدمات مدیریت طرح"تدوین و بکارگیري اولین شرح خدمات و شرایط عمومی - 

مهندسین مـدیریت  "در کشور با نام ) .M.C(ن و ثبت و راه اندازي اولین شرکت مدیریت ساخت ساختمان و مسک
."ساخت اسوه یکم

هدایت، راهبري و مدیریت بر طراحی و اجراي ساختمان هـاي بـزرگ و مجتمـع هـاي مختلـف مسـکونی، آموزشـی و        - 
فرهنگی؛

در بخش هاي شهرسـازي، مسـکن، محـیط زیسـت و     مدیریت و مشارکت در تدوین و ارائه برنامه پنجساله سوم توسعه - 
آمایش سرزمین؛

تدوین و ارائه سیاستهاي کلی نظام در امور شهرسازي، عمران شهري و روستایی جهت تصـویب در مجتمـع تشـخیص    - 
مصلحت نظام جهت تصویب؛

حت نظام؛مدیریت و مشارکت در تدوین سیاستهاي کلی نظام در آمایش سرزمین براي ارائه به مجمع تشخیص مصل- 
مشارکت و همکاري در راه اندازي نشریات تخصصی در موضوعات مسکن، معماري و شهرسازي؛- 
درخصوص نحـوه بررسـی و   ) 12/10/78(تهیه و به تصویب رساندن آئین نامه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران - 

ون تاسـیس شـوراي عـالی و بـه     سال از تاریخ تصویب قانون تصویب قان27تصویب طرح هاي شهرسازي کشور بعد از 
.1379رد اجرا گذاشتن آن از ابتداي سال مو

در زمینه هاي آمایش سرزمین و طرح هاي توسـعه  "توسعه پایدار"تأسیس و راه اندازي یک مؤسسه پژوهشی با نگاه - 
1382ل و عمران ملی، منطقه اي، ناحیه اي، شهري و روستایی، مسکن و ساختمان، محیط زیست و گردشگري، در سا
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تهیه و ارائه چندین مقاله در زمینه هاي مختلف کاري و حرفه اي و شـرکت در انـواع همـایش هـاي مـرتبط، در طـول       - 
.تا کنون1380سالهاي 

) یلی شهرو تفص"جامع"ساختاري - طرح راهبردي(مشارکت و همکاري فعال در تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران - 
.1386تا 1383در طول سال هاي 

و ) Developer(تهیه و ارائه انواع شرح خدمات و تنظیم قراردادهاي مـرتبط بـا مـدیریت جـامع و اجرائـی طـرح       - 
.بکارگیري آن

.در بخش ساختمان و مسکن و بکارگیري آن"قراردادهاي درآمد آتی"تهیه و ارائه اولین نمونه - 
ري؛تهیه و ارائه مقاالت گوناگون در زمینه هاي شهرسازي و مدیریت شه- 
تهیه و ارائه پیشنهاد اولین اساسنامه سازمان شهرداري هاي کشور؛- 
تهیه و ارائه لوایح مختلف و گوناگون در امر شهرسازي و در جهت اصالح و تغییر ساختار شهرسازي کشور و طرح هـاي  - 

توسعه شهري؛
مندسـازي مـدیریت شـهري در امـر     تهیه و ارائه پیشنهادات و دستورالعمل هاي الزم و عملیاتی کردن آنها در جهت توان- 

شهرسازي و تهیه طرح هاي توسعه شهري و واگذاري بیش از پیش مسئولیت از طرف دولت به آنها
تحقیقـاتی در زمینـه هـاي شهرسـازي و ضـوابط و      –پایه ریزي و راه اندازي بیش از چهل عنوان طرح هاي پژوهشی - 

ماري و شهرسازي اسالمی و از جمله طرح مطالعاتی مسـاجد  مقررات، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و احیاي مع
و شهرسازي؛

.طراحی سازمان نهاد مشترك تهیه کننده طرح هاي جامع و تفصیلی شهر تهران و پیاده سازي آن- 
مدیریت و مشارکت در تهیه طرح هاي جدید جامع و تفصیلی شهر تهران و تدوین و ارائه الیحـه تاسـیس نهـاد دائمـی     - 

تهیه طرح هاي توسعه شهري تهران و کالنشهرها؛مطالعات و 
تدوین و ارائه بسیاري از طرح ها و لوایح گوناگون مرتبط با مدیریت شهري تهران و در اجراي راهبردها، اهداف، برنامه و 

شروط تحقق پذیري طرح هاي جامع و تفصیلی شهر تهران


