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سوابق تحصيلی

-

دانشجوی دکتری عمران -گرایش مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز ( 1394تاکنون).
فوق لیسانس عمران -گرایش مهندسی مكانیک خاک و پی دانشگاه فردوسی مشهد (.)1390-1392
لیسانس عمران -عمران دانشگاه فردوسی مشهد (.)1384-1387
پیش دانشگاهی مرکز پیش دانشگاهی امام حسین (علیه السالم) (.)1380-1381
پایان دوره متوسطه نظام جدید دبیرستان پسرانه مالک اشتر (.)1379-1380
پایان دوره راهنمایی مدرسه نمونه مردمی  13آبان شهر قم (.)1376-1377

سوابق فرهنگی -اجتماعی

-

عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مهندسین خراسان (شاخه جامعه اسالمی مهندسین در خراسان) ( 1396تاکنون).
ناظر امین ،ناظر مسئول و سرناظر ناحیه شورای نگهبان ( 1390تاکنون).
عضو فعال کانون بسیج مهندسین خراسان رضوی ( 1387تاکنون).
عضو انجمن اسالمی مهندسین خراسان (شاخه جامعه اسالمی مهندسین در خراسان) ( 1384تاکنون).
فعالیت در بسیج دانشجویی دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی (.)1384-1387

سوابق تدریس

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ( 1393تاکنون). مدرس موسسه آموزش عالی خراسان (.)1395سوابق اجرایی

-

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی کاراطوس ( 1396تاکنون).
مشاور مدیرعامل و مدیر طرح و برنامه شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق (.)1388-1396
مشاور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی (.)1394-1395
مشاور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (.)1392-1393
بازرس شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسانرضوی (.)1394-1395
عضو هیاتمدیره شرکت تعاونی مسكنمهر جهادکشاورزی مشهد (.)1388-1397
مسئول کنترل پروژه مسكن مهر شرکت عمران شهر جدید گلبهار (.)1388-1390
کارشناس دستگاه نظارت پروژه  252واحدی بنیادمسكن انقالب اسالمی خراسان (.)1384-1385
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توانمنديها

برنامه ریزی استراتژیک (تدوین ارزش ها ،چشم انداز ،ماموریت ،راهبردها ،اهداف ،برنامه های عملیاتی و  )...و تعالی سازمانی.
مدیریت پروژه ،مدیریت سرمایه های انسانی و تعالی منابع انسانی.
مدیریت منابع مالی ،مدیریت ریسک.
هوش مصنوعی (شبكه عصبی ،ماشین بردار پشتیبان و .)...
دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو صالحیت محاسبه ،نظارت و اجرا رشته مهندسی عمران از دفتر امور
مقررات ملی ساختمان ،وزارت راه و شهرسازی.

-

سوابق پژوهشی و مقاالت

 شناسایی تفاوتهای فرهنگی و عوامل انگیزشی کارگران ساختمانی ایرانی و افغان ،اولین کنفرانس بین المللی وسومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران.1395 /
 مقایسه عملكرد مدلهای شبكه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور پیشبینی نشست شمعهای بتنیتحت اثر بار محوری ،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشكده مهندسی شهید نیكبخت ،زاهدان.1392 /
 مصالح نوین ساخت -بتن سبک هوادار اتوکالو شده ،دومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان،وزارت راه و شهرسازی ،مشهد.1390 /
Key Impacts on Construction Development, The 1st International & 3rd National
Conference of Construction & Project Management/ Islamic Azad University Central
Tehran Branch / 2017.
Illuminating The Develop of Human Resource Frameworks, The 1st International & 3rd
National Conference of Construction & Project Management/ Islamic Azad University
Central Tehran Branch / 2017.

عضویت در انجمن هاي صنفی تخصصی

-

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های طراح و ناظر ساختمانی شهرستان مشهد ( 1396تاکنون).
انجمن صنفی تخصصی مهندسان عمران ( 1396تاکنون).
انجمن مدیریت پروژه ایران  1395( IPMAتاکنون).
انجمن صنفی مدیران مسوول دفاتر مهندسی خراسان ( 1393تاکنون).
انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی ( 1393تاکنون).
انجمن صنفی فارغ التحصیالن دانشگاه های مشهد ( 1392تاکنون).
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