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 :تحصیالت سطح

 دانشگاه تهران  (وتوسعه قیتطبی دولتی گرایش) مدیریت رشتهPHD :    ی تخصصی دکتر

 :عنوانبا  دکتری رساله

 با اخذ نمره عالی» ایران اسالمی جمهوری در آن توسعه راهکارهای وارائه شهروندی فرهنگ الگوی طراحی «

 :ارشد کارشناسی نامه پایان 

  ) شرکتها عملیاتی عملکرد بر سازمانی بین اطالعات سیستمهای پذیرش تاثیر بررسی( با عنوان

 

 )فارابی پردیس (تهران دانشگاه  :تدریس سابقه

 شهرداریها و محلی حکومتهای : درس

 روشها و تشکیالت اصالحو سازماندهی :درس

 اراک واحد: نور پیام دانشگاه

 کیفیت کنترل-تئوریهای تصمیم گیری و خط مشی گذاری صنعتی  –طراحی و تجزیه تحلیل سیستم ها  :درس

 انسانی منابعمدیریت  جبرانی دروس ارشد کارشناسی سطح در و )کارشناسی(ایران دولتی حکومتهای – آماری

 و سایر دروس مدیریت سازمانی رفتار و

  :مقاالت

 : عنوان با review-international - ISI نشریه در چاپ جهت مقاله ارائه
An Analysis of Civic Culture in Arak Metropolitan 

 در مدیریت المللی بین کنفرانس ششمین .اراک کالنشهر در موردی مطالعه سازمانی آوری تاب بر معنویت تاثیر

 بلژیک بروکسل

 انسانی، علوم در نوین رویکردهای المللی بین کنفرانس. اراک شهر کالن در شهروندی فرهنگ بر تحلیلی

 سوئد استکهلم حسابداری و اقتصاد مدیریت،

 سازمانی فرهنگ مدیریت ی مجله .دولتی های سازمان در کارکنان توسط مدیران تخریب های استراتژی

 تهران دانشگاه



 گرگان، ،نوین مدیریت علوم ملی همایش چهارمین .آن ایجاد در موثر عوامل و زهراگین رهبری سبک

 گلستان وحسابداران مدیران ای حرفه و علمی انجمن
CMMS04-CMMS04_112.html،http://www.civilica.com/Paper-  

 در انتخابی های سازه پرورش های تاکتیک و شناختی روان سرمایه سازه مثابه به متغیر یک انتخاب های مالک

 المللی بین مرکز انزلی، آزاد منطقه ،کشاورزی علوم و مدیریت اقتصاد المللی بین کنفرانس .ها سازمان

 دانشگاهی کارآفرینان توسعه دانشگاهی، ارتباطات

ICMAS01_286.html-ICMAS01-،http://www.civilica.com/Paper 

 .نآ توسعه برای راهکارهایی و فراترکیب روش بر مبتنی ایرانی  –طراحی الگوی فرهنگ شهروندی اسالمی 

 دانشگاه تهرانمجله مدیریت فرهنگ سازمان 

بررسی و اولویت بندی مولفه های فرهنگ شهروندی در کالنشهرهای جمهوری اسالمی ایران. نشریه فرهنگ و 

 دولتی سازمان اداری و استخدامی کشوررفتار اداری مرکزآموزش مدیریت 

 
 درحوزه مدیریت شهری :خدمتی سوابق

 

 و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراکمعاون برنامه ریزی 

 رییس کمیته نوسازی و تحول اداری سرمایه انسانی شهرداریهای کشور

 شهرداری اراک  دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی

 اجتماعی و ورزشی شهرداری اراکیس هیت مدیره سازمان فرهنگی رئ

 یس هیت مدیره سازمان فناوری اطالعات  شهرداری اراکرئ

 یس کمیته انظباطی شهرداری اراکرئ

 نماینده تام االختیار شهردار در شورای اسالمی کارگری شهرداری اراک

 مشاور فرهنگی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اراک

 شورای پژوهش استاندارینماینده شهردار در 

 مرکز پژوهش شورای اسالمی شهر اراک عضو

 

 تجارت معدن صنعت در تولید موانع رفع جلسات در االختیار تام نماینده

 کشور جهادی مدیریت همایش خصوص در اطالعات انتقال جهت در االختیار تام نماینده

 کشور ی کالنشهرها نشست در  اراک اطالعات شهرداری و آمار مدیر

 عضو کارگروه کمیته تخصصی خدمات شهری

 عضو دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز اراک

 عضو اصلی کمیته تخصیص اعتبار شهرداری اراک

 عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری اراک

 نماینده کارفرما در شورای اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی



 رح جامع مدیریت پسماند شهر اراکعضو کمیته فنی  و بازنگری ط

 عضو کمیته اجرائی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات شهرداری اراک

 

 :صنعت عمران و حوزهدر شغلی عنوانهای

  عمران:

 آپارتمان دستگاه 760 حدود سابقه ای بالغ برساخت با سال 3/5 سازی ماشین مسکن تعاونی مدیره هیئت رئیس و عامل مدیر 

 تعاون اداره کارنامه در که واحدی 54پروژه -واحدی 204پروژه -واحدی 504مجموع با ساخت سه پروژه )در 

 .است گردیده لحاظ مرکزی استان

  نوین روش عمرانی پروژهای ساخت بر وتسلط سال دومرکزی طی  استان مسکن تعاونیهای کل اتحادیه بازرس
  صنعت:
 سال سه بمدت ای پروژه تجهیزات تولید سرگروه

)دهها پروژه بین المللی و ملی از قبیل مخازن کروی ترکمستان ،آمونیاک عمان پی  لسا 5 مدت به ای پروژه تجهیزات ریزی برنامه رئیس

  تاورهای اراک(،امارات .......پارس جنوبی   LNG9800وی سی اروند، سیار 

 ماه 10 مدت به پروژهای تجهیزات کارگاه موقت رئیس

  سال 2 تولید کنترل کارشناس -سال 1 بویلر گروه ریزی برنامه کارشناس

 سال 2 بویلر گروه ومواد موجودی کنترل کارشناس

 تولیدی صنعتی واحد خدمات خرید و انبار سیستم بر کامل تسلط

 تولید گروه رهبری و جوش و مونتاژ در اجرا و صنعتی خوانی نقشه در کامل تسلط

 کارسنجی و صنعتی کالیبراسیون به کامل تسلط

 و پاالیشگاهی وبرجهای مخازن انواع و سیار گاز فشار تحت مخازن پروژهای امور بر کامل تسلط

 آمونیاک مخازن کروی، مخازن ، اودرایزرها اسکرابرو سپریتور، قبیل از سرچاهی تجهیرات     

 ( POINT-TIG –MIG-CO2-ARQWELDING ) صنعتی جوشکاری تجهیزات بر تسلط

 X و گاماگرافی روشهای وشناخت( UT-PT-MT روش (NDT )( فوالدها انواع غیرمخرب برتستهای تسلط

 صنعتی مدیریت سازمان به مربوط موفق مذاکرات اصول گواهینامه اخذ      -

 گواهینامه یافت ودر یرژومتالو مواد تکنولوژی آموزش تکمیلی ازدوره 19نمره اخذ-

 گاز فشار تحت مخارن یک درجه جوشکار مهارت مدرک اخذ-
 


