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 من درباره

 های پروژه بر  نظارت و طراحی تخصصی  حوزه در فعالیت و کار سابقه سال 25 از بیش با  عمران  مهندس    

 7 از بیش و ، ریاضیات و  افزاری نرم و محاسباتی و فنی مباحث زمینه در تعلیم و  آموزش سابقه سال 30 و عمرانی

 های فعالیت  از اعم سوابق سایر  و ساز و ساخت حوزه با مرتبط سازمانهای و ادارات در مدیریت سابقه سال

 .هستم....    و المنفعه عام و اجتمائی و فرهنگی

 تحصیلی سوابق

 1370لغایت  1368دانشگاه تربیت معلم اصفهان               ریاضیات رشته در مقدماتی تحصیالت •

  1371-1374 شهرکرد اسالمی آزاد دانشگاه: دانشگاه/موسسه                   عمران مهندسی کارشناسی •

 شغلی سوابق

 (و دبیرستانها ) هنرستانهای فنی و حرفه ای  پرورش و آموزش وزارتدر  آموزش و تدریس •

   زمانی مقطع دو در  1398 پایان لغایت 1394 خرداد از و 1389 پایان تا 1368  مهرماه:  از همکاری آغاز 

  مدیریتی و ای حرفه •

 (  اجراء و  سازه نظارت و سازه طراحی ) تاکنون 1378 سال از سازه ، عمران رشته در یک پایه اشتغال پروانه .1

  برداری نقشه و ساختمان و راه رشته در دادگستری رسمی کارشناس .2

و دبیر کارگروه اختمان س) مدیر مسکن و   1391 لغایت 1389 سال از استان شهرسازی و راه کل اداره مسکن معاونت .3

 (شورای تامین مسکن استان 

بر  فنی واجرائی یت) مدیر   1393 لغایت 1391 سال از استان شهرسازی و راه کل اداره اجرائی فنی  معاونت .4

 ( پروژهای عمرانی دولتی

   1394 سال در استان شهرسازی و راه کل اداره وپدافند غیر عامل بحران مدیریت اداره ریاست .5

  استان در اداره کل راه و شهرسازی استان  زلزله مخاطرات و نقل و حملتخصصی  کارگروههای دبیر .6

 (  تاکنون 1398 سال ) تاسیسس بدو از استان مهندسی نظام سازمان ای حرفه اخالق پایش کارگروه رئیس نائب .7

  1388 سال در فارسان شهرستان مهندسی نظام نمایندگی دفتر ریاست .8
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  تاکنون 1397 سال از استان فرهنگیان دانشگاه حامی انجمن در عضویت .9

 1372 سال در فارسان فنی و حرفه ای هنرستان معاونت .10

  آن از بعد و 1376 سالهای در  فارسان پرورش و آموزش اداره مسکن تعاونی فنی ناظر .11

  آن از بعد و 1376 سالهای در  فارسان شهرداری فنی ناظر .12

  1380 و 1379 سالهای در  فارسان کاربردی علمی دانشگاه فنی ناظر .13

  آن از بعد و 1381 سالهای در  فارسان خواهران علمیه حوزه و  فارسان  بزرگ مصالی ساخت مدیر پروژه .14

  امنا هیات در دائم عضویت و 1391 و 1390 و 1389 سالهای در استان ساز مسکن خیرین مجمع ریاست .15

   تاکنون 1384 سال از  مدیره هیات عضو و 1395 و 1394 و 1393 سالهای در استان ساز مدرسه خیرین مجمع  ریاست .16

 خیرین انجمن به وابسته فارسان خیری درمانی وتکمیل مرکز احداث و در طرح بازنگری پروژه مدیر .17

  استان سالمت

) اعم از زیرسازی و آسفالت فارسان  شهرستان سازی راه و شهرسازی های پروژه بر نظارتطراحی و  .18

ونظارت محوطه دانشگاه علمی کاربردی و ناظر مقیم دانشگاه پیام  و طراحیمعابر شهری و تفکیک اراضی شهرکهای اقماری 

   و... ( و طراحی مساجد  نور

  1374 فارسان بهشتی شهید هنری فرهنگی کانون معاونت .19

 فرهنگی و دینی فعالیت های  از بسیاریو مسئولیت در   .20

 افتخارات

  (  کشوری نمونه معلم ) بعنوان 1395 سال برترمعلمی در های سراسری جلوه جشنواره در برگزیده کشوری •

 تخصصی و مرتبط با صنعت ساختمان  گذراندن دهها دوره •

  تخصصی های مهارت

 در کارت مربیگری  ☑ (سازی صنعتی) سازی ساختمان نوین روشهای تدریس ☑ عمرانی های پروژه بر نظارت و طراحی ☑

و   & Foxpro SQR  های افزار نرم ☑  ETABS ، SAFE ، آرشیکد ، اتوکد ☑ بحران مدیریت و عامل غیر پدافند مباحث

   و...ویژوال بیسیک 

  راستای ماموریت سازمان نظام مهندسی، ایده ها و دیدگاهها در برنامه ها 

 توسعه آموزشهای فراگیر ومورد نیاز اعضاء سازمان نظام مهندسی و ایجاد تعامل با مراکز دانشگاهی  -1

 
به منظور توسعه همه جانبه بخش ساختمان و اجرائی نمودن مباحث مقررات ملی مشارکت و تعامل با دستگاههای ذیربط  -2

  در شهرها و روستاها  ت و ساز و اقدامات مرتبط با مقوله مقاوم سازیو بکارگیری طرحهای نوین ساخ

 
بهره گیری از تمامی امکانات بمنظور ایجاد انسجام در میان دانش آموختگان رشته های هفتگانه برای پذیرش و ورود به  -3

هدف که عمدتا نیروهای عرصه های ساخت و ساز در استان و بستر سازی الزم برای ایجاد و تولید اشتغال برای جامعه 

 جوان و توانمند و مستعد میباشند . 



و تولید  بویژه در زمینه های احداث و مقاوم سازی ساختمانها ی مرتبط با ساخت و سازفعالیت ها و سمت دهی هدایت -4

با هدف کوتاه نمودن زنجیره تولید به مصرف  با روشهای نوین و مبتنی با دانش روز و مصالح ساختمانی استاندارد ، 

  دانش بنیانموسسات  ( یا بهره گیری از توان )ا محوریت ایجاد ب وتوجه به مسئله صرفه اقتصادی در پروژه ها ،

 
و شهرسازی و سایر مراجع تصمیم همسوئی و هماهنگی برنامه ها با اسناد باالدستی و سیاست های مدون در وزارت راه  -5

بمنظور رفع برخی مشکالت فرارو .بعنوان نمونه میتوان به برنامه بازنگری در طرح های جامع و آمایش سرزمینی به گیر 

کمک دستگاههای متولی ، بمنظور حل مشکالت ناشی از فروش تراکم و ساخت و ساز های غیر مجاز و مسئله دونقشه 

 ... اشاره کرد . الیه تقویت نظارت عای ها و 

 

تالش در جهت هماهنگی هرچه بیشتر گروههای تخصصی و الزام ایشان به ارائه برنامه های همسو با تمامی بخشهای  -6

ساماندهی موضوع نظارت مهندسین ناظر  بر پروژه های ساختمانی بعنوان و با اولویت ، در این راستا  ،صنعت ساختمان 

 ... ، پیشگیری از بروز اختالفات ناظر و کارفرما و  وء کیفیت ساخت و سازه ها با هدف ارتقامهمترین برنامه 

 

جهت دهی ، ساماندهی و یکپارچه سازی و هدایت و مشارکت نیروهای جوان و خالق عضو سازمان بویژه  بانوان مهندس  -7

 در فرآیند های حرفه ای ، سازمانی و عملیاتی مرتبط با اهداف سازمان 

 

تالش در جهت جلب حمایت و همکاری مسئولین ارشد کشوری و استانی از برنامه های سازمان استان با ایجاد تعامل چند  -8

 سویه 

 

به دام تشکیل واحد حقوقی در سازمان بمنظور آگاهی بخشی اعضاء با اولویت ناظرین از حقوقات مهندسی ، پیشگیری از  -9

 در پروژه های تحت نظارت و سایر حمایت های  حقوقی .... افتادن مهندسین ناظر در فراز و نشیب های حقوقی 

 

 ا ونمایشگاههای تخصصی در سطوح ملی واستانی تالش در جهت برگزاری همایش ها ، وبینار ها و کنفرانس ه -10

 

 دفاتر نمایندگی شهرستانهاجایگاه اصالح و تکمیل چارت سازمانی با  منظور نمودن  -11

 

 یا و تامین هدف با  ، اشتغال پروانه دارای و سازمان عضو مهندسین های توانمندی ارزیابی بمنظور مناسب بستر ایجاد -12

 مهندسین  های توانمندی از استفاده و ارجاعات بهتر چه هر ساماندهی نهایت در و ها رشته همه در توانمند انسانی نیروی تربیت

   مهندسین بین کاردر عادالنه توزیع و پروانه فاقد

.... 

 
 

 
 


