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 سوابق تحصیلی:

 (1379-1370)   دانشگاه تهران –کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری 

 

 :اطالعات شغلی 

 تا کنون 1396معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری    

 1394-1395مدیر طرح های عمرانی و مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری      

 نهاد ریاست جمهوری ) دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری(

 

 

 سوابق اجرایی:

 1394-1393   تولیدی دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور -سرپرست اداره کل زیر بنایی 
  معاون اداره کل پیگیری و نماینده نهاد برای برگذاری سفرهای اصحاب رسانه به همراه

 1391-1385مشاوران رئیس جمهور    



 1393-1391قزوین و خراسان رضوی    های کارشناس مسئول امور پیگیری های استان 
  پروژه های سفر  –کارشناس فنی و مهندسی دفتر پیگیری های ویژه دفتر رئیس جمهور

 1384-1382  رئیس جمهور
 1384-1382کرمانشاه و کردستان و خراسان رضوی  هایکارشناس امور پیگیریهای استان 
 1385-1384         ارشناس امور پیگیری های استانهای کرمانشاه و کردستان و بوشهرک 
  1382-1378     چند منظوره نهاد ریاست جمهوری       مدیر فنی و ساختمانی شرکت 

 : سوابق حرفه ای

 عتی دانشگاه علوم قضایی و نطراحی و نظارت سلف سرویس دانشگاه و آشپزخانه ص
 1395    خدمات اداری

 1395  طراحی و نظارت و اجرا سالن دفاع دانشگاه 
  1394   (دانشگاه هوشمندطراحی و نظارت و اجرا کالس های نمونه دانشگاه )کالس های 
   1384-1383       طراحی و نظارت بر اجرا سالن اطالعات مراجعین نهاد ریاست جمهوری 
   طراحی و نظارت بر اجراء ساختمان چک و خنثی سازی بمب نهاد ریاست جمهوری

1383-1384 
 )1384                 طراحی و نظارت بر اجرا ورودی نهاد ریاست جمهوری )خیابان پاستور 
 اسازی مجموعه های کاخ های سعد آباد و مجموعه های نهاد ریاست طراحی و زیب

 1384-1380جمهوری   
  طبقه توقف(   11طراحی و نصب آسانسور )دوم( درمانگاه نهاد ریاست جمهوری )برای

1383-1384 
  1380-1378و نظارت بر اجرای پارک شهر لنگرود )استان گیالن(      طراحی 
 هکتاری شهر رامسر )روبروی هتل جدید و قدیم  15 طراحی و نظارت بر اجرای پارک

 1382-1380رامسر(  
    )1382-1380طراحی و نظارت بر اجرای پارک ساحلی رامسر )ساحل رامسر 
  1391-1388واحد آپارتمانی دکوراسیون داخلی       200طراحی و نظارت و اجرا 

 اهم فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی و دانشگاهی:

 و مجموعه تفریحی  ویالها-تفریحی و توریستی ساحل چمخاله ) هتل ها طراحی مجموعه
 1379-1377     رودخانه ای ..( -دریایی

  مطالعه و برسی و بهسازی بافتهای تاریخی شهر اردبیل و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
 1376-1375)مسکن و شهر سازی(     

 1377)شرکت آمون نو(      مطالعه و بررسی و بهسازی بافت تاریخی بازار تهران 



  )طراحی و بهسازی زیباسازی گلزار شهدای شهر تهران و حومه )بنیاد شهید استان تهران
1377-1378 

 

 سوابق آموزشی:

  دورهICDL مرکز آموزش نهاد ریاست جمهوری 
 دولت  دوره برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه، مرکز آموزش نهاد ریاست جمهوری(

 یازدهم(
  دورهWord وExcel مرکز آموزش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 

 افتخارات:

 1395دانشگاه   تقدیر نامه ریاست دانشگاه به عنوان مدیر نمونه 
  تقدیر نامه از معاون امور زیربنایی تولیدی اقتصادی بازرسی ویژه ریاست جمهوری )دولت

 یازدهم(
  تقدیر مقام معظم رهبری )مدظلله العالی( به واسطه پیگیری و اجرای سفر )به صورت گروهی

 اداره کل مربوطه( –
 استان ها )دولت هشتم(رات رئیس جمهور و معاون اول به واسطه پیگیری ویژه امو تقدیر 
 یس جمهور به عنوان متولیان امور سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت ئتقدیر ر

 )دولت نهم(
  89الی  86تقدیر معاون هماهنگی رئیس جمهور در سفرهای استانی هیئت دولت سال های 
  (92الی  86تقدیر مشاور و مدیر کل نهاد ریاست جمهوری در دولت نهم و دهم ) سال های 

 

 


