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 سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و ...

 رشته تحصیلی مدیریت صنعتی 

سرپرست معاونت توسعه و منابع  -سرپرست معاونت مالی اداری  -سوابق اجرائی : سازمان مسکن و شهرسازی با سمتهای مدیر امورمالی 

لتی دو اموال شرکتهای امینحساب و ذیعامل  –مسکن و شهر سازی در استان اصفهان در چند دوره  محترم نماینده وزیر –نیروی انسانی 

 وزیر مسکنمحترم استان اصفهان با حکم معاون  درو مسکن و شرکت ما در تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  زمینسازمان ملی 

 و شهرسازی 

 

دانشگاه و وزارت  ممقاله علمی مرتبط که تقدی 4و دارای  ساعت آموزش در حین خدمت در کلیه زمینه های مورد نیاز 9111علمی : دارای 

 و شهر سازی شده است .   راه

 

معاون  (و .......  سازمان آموزش –یته های درآمد و هزینه مرئیس ک) –رئیس امورمالی  –رئیس بودجه و هزینه  –مدیریت : رئیس در آمد 

 در کشورمالی  رتبه اول و دوم امور –رتبه سوم در طرح چشنواره شهید رجائی  –امور مالی  خبره....درجه  –کارمند نمونه دولت اداری  مالی

 و مسکن (  زمین  )سازمان ملیدر زمان تصدی عاملیت 

 
 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها:

 که شأن اوست یگاهی م کارشناس رسمی دادگستری درجایاولین قدم طرح تکر-9

 کانون و بالطبع خود کانون در سطح کشور با همکاری و مشارکت خود کارشناسان محترم  کارشناسانمنزلت ارتقاء سطح ارزش و  -1

ل و تهسی یهای ماهیانه یا فصلی بین گروه ها جهت آشنایی با اهداف عملیاتی کارشناسان در طول خدمت رسانی به مردمئگردهما -8

  کارشناسی 

 ناسان در گروهای دیگر از دستمزد بسیار پایین تری بهره می برند پی گیری حق الزحمه کارشناسان زحمت کش که نسبت به سایر کارش -4

 .  محترم پی گیری در جهت کالس های آموزشی تخصصی در حین خدمت کارشناسان-5

و زحمت کش کانون که تا به حال در بسیاری از مراحل کارشناس از ایشان در حد شأن کارشناسی آنها  خدوم حمایت از کارشناسان  -6

 ده است تقدیر نش

 تخصص همکارانی که تمایل به ارتقاء سطح کانون را در کشور را دارند .  از  بهرگیری -3

 روشهای کانون در همه زمینه ها را دارند  . بهره گیری از تخصص و تجربه کارشناسانی که تمایل به بهبود   -3

 کارشناس محوری  در جهتدر سطح کانون ختلف از بین بردن خأل های موجود در زمینه های م-1

 

 


