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  :كشور نشاني آتش و ايمني امور هماهنگي ستاد دبير  

  : ايران اسالمي جمهموري نشانان آتش ورزش ملي كميتهمسئول  

 و شركت در مسابقات جهاني  نشاني آتش و ايمني سازمانهاي خدمات ورزشكاران : مسئول تيم ملي  

  :كشور روستايي و شهري جامد پسماندهاي مديريت كارگروه رييس  

  :پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزارت سالم شهر طرح در كشور وزارت نماينده  

  نماينده وزارت كشور در سازمان حفاظت محيط زيست براي تدوين قانون مديريت پسماندها : 

  :اسالمشهر شهرداري تابعه سازمانهاي شوراي رييس 

 :  نماينده شهرداران استان تهران در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور 

  نماينده شهرداريهاي استان تهران در شوراي فني استان : 

 در كميته بافت هاي فرسوده استان تهران  : نماينده شهرداران استان تهران 

  نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده صد رباط كريم : 

  :سمنان استان سازان مسكن و عمران سازمان مديره هيئت رييس  

 : شاهرود شهرداري تابعه سازمانهاي شوراي رييس  

  نماينده شهرداران استان در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور : 

 نماينده وزارت كشور در كميسيون دوم ماده صد دامغان : 
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 تهران 3 منطقه شهرداري عمراني معاونت حوزه فني دفتر : مدير  

  : تهران11 منطقه شهردار اجرايي مشاور  

 : برداري بهره و ساخت حين در خاوران فرهنگسراي فني دفتر مقام قائم  

  :شهرداري فني دفتر رييس  
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 ( 19-11 - مهان)  انديشه همراه محققان : شركت 1

  :تهران 91 منطقه شهرداري عمراني هاي هژپرو چهارم عامل مديريت  

  :تهران شهرداري پسماند مديريت سازمان شيرابه خانه تصفيه تكميل هژپرو مدير 

  :تهران شهرداري(  كالن گانه 91 هاي هژپرو)  هژپرو كنترل مدير  

  :مقدس مشهد شهر در اقامت و اسكان طرح هژپرو مدير  

  :(ع) رضا امام حرم پيرامون بافت بهسازي هژپرو در مهان مديرعامل مشاور 

 ( 11-12معاون عمران و توسعه دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران ) :  2

 ( 12سوهانک )تا پايان سال  –طبقه نور  33برج های  –: معاون اجرايي گروه مهندسي نور 3

 ( 13 سال) تهران شهرداری سازنده زباله سوز : مشاور هیات مديره شركت طرح تجارت سديد  4

زيره كیش بتون مسلح در ج بلند ترين برج مسکوني دوارمدير اجرايي  ، شركت شاراكس كیش:  5

 ( 13-15)بمدت دوسال 

 نفتي هاي اسكله بازسازيدر  سازه بخش مسئول  33سال  ،انديشان طرح مشاور مهندسین شركت:  3

T.Jeety 1993 خاركدر جزيره 
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  :9831 ايران استراتژيك مديريت انجمن:  استراتژيك مديريت گواهينامه 

  :9831 تهران ،(  تجارت در ها چالش)  رهبري و مديريت گواهينامه 

 9831 سمنان استانداري:  اداري نظام در مردم كرامت و حفظ و ءارتقا : گواهينامه 

 جايگاههاي از برداري بهره و اندازي راه و نصب تخصصي : گواهينامه  CNG9831 سال در 

 نقش : گواهينامه IT 9833 كشور شهرداريهاي سازمان:  مديريت و توسعه در 

 9833 تهران دانشگاه مديريت دانشكده:  مديريت جهاني مجمع : گواهينامه 

 9833 سمنان استانداري:  طبيعي بحرانهاي رويكرد با بحران مديريت : گواهينامه 

 33سال در عمراني امور معاونت ، قم استانداري:  مالي منابع تامين هاي روش آموزشي : گواهينامه  

 9833 سمنان استانداري:  شهري ريزي برنامه و مديريت : گواهينامه 

 9833: ايران انساني منابع سازي توانمند بنياد:  انساني منابع سازي توانمند : گواهينامه 

 9831 تهران دانشگاه مديريت دانشكده:  سوم هزاره در رهبري و مديريت : گواهينامه 

 9831 سمنان استانداري:  باليا و سوانح در آن نقش و شهرسازي : گواهينامه 

 9831 تهران مدرس تربيت دانشگاه:  استراتژيك ريزي برنامه نظام : گواهينامه 

 نقش : گواهينامه  ITشهرداريها سازمان كاربردي مطالعات و آموزش دفتر:  شهري توسعه مديريت در  

 9831 معماري و هنر پژوهش المللي بين مركز:  تاعمل تئوري از شهري طراحي : گواهينامه 

 اقتصاد پژوهشكده تهران مدرس تربيت دانشگاه:استراتژيك مديريت پايه بر ريزي برنامه نظام : گواهينامه  

 كيفيت دانش توسعه و مطالعات موسسه:  سيكما شش روش به كيفيت مديريت دوره پايان : گواهينامه  

 9831 شهري فرسوده هاي بافت مرمت و بهسازي دوره پايان : گواهينامه 
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 9831جغرافيايي  اطالعات هاي سيستم و عمراني هاي هژپرو با آشنايي دوره پايان : گواهينامه ،GIS 

 9831 بحران مديريت و شهري خدمات مديريت دوره پايان : گواهينامه 

 9831 تهران استانداري:  اي ناحيه ريزي برنامه دوره پايان : گواهينامه 

 9831صنعتي مديريت سازمان:  المللي بين مذاكرات و مذاكره فنون و اصول دوره پايان : گواهينامه 

 

 سوئد استكهلم  يكارولينسكا دانشگاه در "ايمني  ارتقای و مصدومیت كاهش 

   1111     با اخذ گواهينامه معتبر 

 انگلستان آكسفورد دانشگاه در  شهری امالک مديريت و ريزی برنامه  

     1113     معتبر گواهينامه اخذ با

 هلند  تيودولف دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكده : شهر و ساختمان ارتباط ، 

  1111      معتبر گواهينامه اخذ با           

    

 برنامه ريزي محيط زيست دانشگاه تهران  رشتهدوره كارشناسي ارشد   تخصصي دروس : تدريس 

 شاهرود صنعتي دانشگاه در عمران مهندسي كارشناسي تخصصي دروس : تدريس 

  : شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه در عمران مهندسي كارشناسي تخصصي دروس تدريس  

 شهر اسالم واحد اسالمي دانشگاهآزاد در شهري ريزي برنامه تخصصي دروس : تدريس 

 



                                    7 

 

 

  تدوين مقاله شاخص هاي برآورد ظرفيت برد اكوسيستم هاي شهري نمونه موردي كالنشهر تهران : 

  تدوين مقاله شناخت روابط سيستماتيك مولفه هاي اجتماعي موثر در مديريت مواد زائد جامد شهري : 

 تفاده از تكنيك شبكه ايتدوين مقاله تحليل عوامل موثر در برنامه ريزي شهرهاي جديد با اس ANP  

  تدوين مقاله مدلسازي سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري فضايي در مديريت بحران قبل از وقوع زلزله با

 رويكرد دستيابي به توسعه پايدار نمونه موردي شهر زنجان ، مجله علمي و پژوهشي مديريت شهري

 

  : سردبير فصلنامه مديريت پسماندها در زمان تصدي اداره كل هماهنگي خدمات شهري سازمان شهرداريها 

 شهرداريها سازمان شهري خدمات هماهنگي كل اداره تصدي زمان : سردبير فصلنامه فرهنگ ايمني در  

 

  :9831نشهر تهران ،برنامه ريزي و مديريت پسماند نمونه موردي كال 

  : شناخت روابط سيستماتيك مولفه هاي اجتماعي موثر در مديريت

 9811كالنشهر تهران ( ،  11مواد زائد جامد شهري ) نمونه موردي منطقه 

  مديريت و شيوه نظري كنترل آلودگي هواي داخل تونل هاي شهري نمونه موردي

 9811، تونل توحيد تهران  

 

  


