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 _ دانشگاه تهران کارشناسی ارشد شهرسازی
  دانشگاه دانشوری برنامه ریزی شهری

 دانشگاه تهرانGIS دکتری  ورهد_اصفهان 

 

 مدرک تحصیلی:

  

 : سوابق اجرایی
 هیئت علمی دانشکده عمران . دانشگاه اصفهان 

 قائم مقام مهندسی کل نقشه برداری مجتمع فوالد میبارکه .
 کارشناس بخش کارتوگرافی سازمان زمین شناسی کشور .

    وبودجه استان اصفهان .مسئول دفتر فنی آمایش سازمان برنامه 

 سوابق  علمی:
 تاکنون . 1331فعالیت در بخشهای آموزشی وپژوهشی دانشگاه اصفهان ازسال 

 دانشگاه های آزاد وجامع استان اصفهان .دانشگاه هنر و فعالیت آموزشی در 
 مقاله علمی پژوهشی در مجله دانشکده شهرسازی هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران .

 درژورنال های بریتانیا .  ISI مقاالت 
 مقاالت متعدد در مجالت سازمان نظام مهندسی اصفهان .

 مدیریت :
 .( دوره  4)مدیرگروه مهندسی نقشه برداری دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان 

 معاونت دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان.
 مجری چند پروژه برون دانشگاهی و درون دانشگاهی.

 . دوره (5)  اصفهاناستان عضوهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
 عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان اصفهان .

 عضوگروه محیط زیست شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان .
 عضویت در کمیسیون ماده پنج استان اصفهان.

 عضو شورای استان اصفهان و رئیس کمسیون عمران شورای استان اصفهان.
 رییس  شورای اسالمی خمینی شهر.نائب 

 .طرحهای روستائی مسئولیت و همکاری در تهیه طرحهای شهری و
 مسئولیت و همکاری در تهیه طرحهای ساماندهی سکونتگاهها.

 مسئول تهیه طرح جامع دانشگاه اصفهان.
 مجری پروژه های متعد د شهرسازی ونقشه برداری.

 اهم دیدگاه ها وبرنامه ها :
 وارتقا سیستم های اداری ومالی کانون .بهبود 

 ارتقا شان ومنزلت کارشناسان محترم .

 اصالح سیستم کنترل گزارش های کارشناسی .
 تقویت وبهبود ارتباط بین سیستم دادگستری وکانون .

 ایجاد ارتباط مستحکم تر بین کانون وشورای عالی واعضا محترم .
 کارشناسی کانون .ایجاد فضای همکاری وهمیاری گروه های 

 اصالحات اساسی درسیستم آموزشی کانون ازطریق سیستم اتوماسیون کانون . 
 تغییرات الزم در نحوه تحویل فیش های حق الزحمه کارشناسان وتالش در بازیابی فیش سالهای گذشته .

 



 


