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 محل الصاق

 عکس
 48سال سال شروع کارشناسی: ساختمان راه و رشته کارشناسی

 16سال سال اخذ مدرک : لیسانس مدرک تحصیلی :
 

–ستاد وزیر مسکن وشهرسازی در عضو  –به شرح زیر می باشد  6931از سال  سوابق اجرایی،علمی،مدیریتی:

عضو  -شهرسازی وزارت مسکن و یعضو هیئت تجدید نظر پاکساز-است گذاری سیمان کشوریعضو شورای س

عضو شورای رسیدگی به اختالفات وزارت مسکن -شهرسازی شورای راه اندازی پروژه های وزارت مسکن و

تدوین کننده آئین نامه های اجرایی  –مسکن  وتدوین آئین نامه های وزارت ینفره فن 69 عضو شورای-وشهرسازی

مسئول گزینش پرسنل فنی وزارت  –جامع برنامه اول مسکن  تدوین کننده طرح –آماده سازی وزارت مسکن 

مدیر  –دعاوی بین الملی وزارت مسکن وشهرسازی  و 2NUنماینده  وزارت مسکن وشهرسازی در  –مسکن 

هوایی وزمینی  ، پروژه های ارتش جمهوری اسالمی ایران )نیروی دریاییرئیس گروه  -اجرایی شهرک واوان تهران

مسکن  کلمدیر -مدیر کل اداره فنی مهندسی کربال -وزارت مسکن شهرسازی اجرائی امور (مدیر کل سنجش و

رئیسسازمان  –شهرجدید فوالدشهر  مدیر فنی وعضو هیئت مدیره -وشهرسازی استان چهارمحال وبختیاری

-تاسیسات استان اصفهان شرکت های ساختمانی وسندیکای  مشاور حقوقی –اصفهان استان زی مسکن وشهرسا

 مدیر عامل سازمان نوسازی و –اصفهان  یمجلس فوالدشهر و ، عضو هیئت مدیره شهرهای جدید بهارستان

عضو نظام مهندسی استان  –سپاهان مدیر عامل شرکت مشاورین سامان طرح –بهسازی شهرداری اصفهان 

 دادسرایدادیار  –رسمی دادگستری استان اصفهان  کارشناس–در شهر اصفهان  یمجری پروژهای عمران–اصفهان 

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی استان   –دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

 اصفهان .
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 رفع چالش های کنونی کارشناسان  مساعی و مراجع دیگر جهت تشریک قوه قضائیه وتعامل با  .9
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