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   :مدرك تحصیلی

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1352مهندسی راه و ساختمان در سال  در رشته) لیسانس( کارشناسی- 1
  ، )پلی تکنیک تهران(

صنعتی مدیریت ساخت از دانشگاه مهندسی و مهندسی عمران  )فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد- 2
  )پلی تکنیک تهران(امیرکبیر 

مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاه  –در رشته مهندسی عمران  دکتراي تخصصیدانشجوي - 3
  )تهران ( واحد علوم و تحقیقات  -آزاد اسالمی 

پس از گذراندن  1352از سال به طور کامل فعالیت حرفه اي : (سوابق کاري -1
  )بوده استدر بخش خصوصی تاکنون دوران خدمت نظام وظیفه 

  :سوابق حرفه اي و کار هاي اجرایی و مدیریتی 

  .، اداري و تجاري در سطح کشور گذاري در ساخت پروژه هاي مسکونی یهمدیریت و سرما* 

  .مدیریت در ساخت و اجراي کارخانه یکصد تنی شیر پاستوریزه زنجان * 

مدیریت در ساخت واجراي پروژه هاي درمانگاهی و خانه هاي فرهنگ روستایی و خانه هاي * 
  .و مراکز فرهنگی مذهبی    بهداشت در روستاهاي محروم

مدیریت در اجراي پروژه مرکز تجاري بهرود و فروشگاه شهروند شماره سه واقع در شهرك * 
  .سـعـادت آبـاد   مـخـابـرات

  .سرمایه گذاري و مشارکت در اجراي پروژه بیست و شش واحدي مجتمع مسکونی امیر * 



  .سرمایه گذاري و مشارکت در اجراي پروژه نوزده واحدي مجتمع مسکونی کیان * 

  .مدیریت در اجراي پروژه مسکونی شهید حاضري * 

  .مدیریت در اجراي پروژه توسعه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف * 

  .مهر استان البرز  نواحد در منطقه کیا 8300ابریشم به تعداد شهرك مدیریت ساخت پروژه * 

  .واحدي پردیس در شهر جدید پردیس  10000یت ساخت پروژه مدیر* 

 .در شهر جدید پردیس واحدي مسکن مهر  662مجري ساخت پروژه *

  

  :کارهاي شاخص -2

  :جایگاه و موقعیت هاي اجتماعی حرفه اي  - الف

  .مدیره کانون سراسري انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران  هیأترئیس * 

انجمن صنفی انبوه سـازان مسـکن  مدیره هیأترئیسه  هیأت عضـومؤسس و  هیأتاز اعضاي * 
  .1392سال  تا  )1380( استـان تهران از سـال تأسـیـس انـجـمن

  .92تا پایان سال  86از سال انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران   مدیره هیأترئیس * 

  . انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران  مدیره هیأترئیس نائب * 

  . گرا کانون کارآفرینان توسعه عالیشوراي  اصلی عضو* 

  .)پلی تکنیک تهران(صنعتی امیر امنا و کمیته اجرایی جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه  هیأتعضو * 

نوین ساختمانی دانشکده پردیس هنرهاي زیباي  عضو اصلی شوراي قطب علمی فناوري هاي* 
  .دانشگاه تهران 

  .رئیسه کمیسیون فناوري و تحقیقات انجمن انبوه سازان مسکن  هیأتعضو * 

  .عضو شوراي راهبردي تکنولوژي و فناوري نوین ساخت * 

  .عضو انجمن بتن ایران * 



مدیره و مدیرعامل شرکت پیوند آرمه داراي صالحیت پایه یک انبوه سازي از وزارت  هیأتعضو * 
  .اجرا مسکن و شهرسازي در زمینه مدیریتی و مضاعف 

  .رشد وابسته به بنیاد فرهنگی رشد عضو انجمن گروه فرهنگی *
  
  .صنعت احداث و انرژي توسعه  براي عضو هیأت امناي موسسه تحقیق *

  ) .منتخب مردم ( عضو اصلی دوره دوم شورایاري محل واقع در منطقه سه تهران *

  .و قیمت گذاري کارشناس خبره در امور ارزیابی ساختمان ها از نظر کیفیت فنی * 

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و داراي پروانه اشتغال بکار مهندسی و مجري ذیصالح * 
  .پایه یک از وزارت مسکن و شهرسازي 

بر اساس  86گروه دستور العمل آیین نامه اجرایی برنامه تأمین مسکن در سال  عضو اصلی کار* 
  .  86قانون بودجه سال  6تبصره 

  .مدیره شرکت بین المللی توسعه شهرسازي ایرانیان  هیأتمدیره و رئیس  هیأتعضو * 

  .تشکل حرفه اي تابشمدیره  هیأترئیس * 

  

  :فعالیت هاي پژوهشی و تحقیقاتی  -ب

تهیه و تدوین جزوات آموزشی فنی حرفه اي در امور ساختمان در حد استاندارد مهارت حرفه اي * 
  .اجتماعی با همکاري وزارت کار و امور 

تحقیقات در امور تکنولوژي نوین ساخت و ساز در قالب انبوه سازي در کمیسیون فنـاوري و * 
  .انـبـوه سـازان مسـکن   تحقیقات انـجـمن

تحقیقات در روش هاي مدیریت و تأمین منابع مالی ساخت واحد هاي مسکونی و پروژه هاي   *
 ، مشاوران،صاحبان زمین( حقیقی و حقوقی  مرتبط با آن به صورت فروش سهام و مشارکت افراد

  ) .پیمانکاران و انبوه سازان 

  ).LSF(عضو انجمن علمی سازه هاي سبک فوالدي * 

در رابطه با بیمه و پیگیري به منظور ) EMR(مطالعه و تحقیق در خصوص نرخ تعدیل تجربی * 
  .) در قالب پایان نامه دکترا(تدوین و تصویب آن در ایران 


