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سوابق تحصیلی و آموزشی
 .1فوق لیسانس مهندسی شهرسازی(طراحي و برنامه ریزي شهري و منطقه اي)
موضوع پایان نامه:
بررسي روند تحول روستاها وبافتهاي پیرامون شهري و امکانسنجي اعمال ضوابط شهرسازي در این مناطق نمونه موردي ،
جنوب کرج  ،محمد شهرکرج

 .2دكتري رشته مدیریت استراتژیك
موضوع پایان نامه:
تدوین الگوي راهبردي استقرار نظام بهینه مدیریت منابع انساني الكترنیك  e-HRMدر دستگاه هاي عمومي كرج
 .3دوره های آموزشی استانداری البرز
 .4دوره های آموزشی شهرداری کرج
 .5دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 .6دوره های آموزشی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور
 .7دوره های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
 .8دوره آموزشی زبان های خارجه( انگلیسی و فرانسه )
سوابق کاری
 12سال در دوایر مختلف شهرداری:
حوزه معاونت شهرسازی معماری شهرداری مرکز:
الف)اداره طرح هاي راهبردي و كاربردي(طرح تفصیلی) (،کارشناس).
ب)رئیس اداره تفکیک (تفكیك عرصه و اراضي كل محدوده قانوني كالنشهر كرج).
ج) مدیر طرح هاي راهبردي و كاربردي شهرداري كرج
 .2معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري كرج
 .3مدیرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري كرج
 .4مشاور شهرسازي و حمل و نقل و ترافیك شهردار كرج
 .5مدیر عامل سازمان پایانه های بار و مسافر شهرداری کرج
 .6معاون حمل و نقل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج
 .7مدیر منطقه  21شهرداری کرج در حال حاضر
سوابق تدریس
-2تدریس در دانشگاه آزاد كرج از سال  2535تاکنون -رشته های مهندسي شهرسازي و مهندسي معماري
-1تدریس در دانشگاه پیام نور از سال  2535تاكنون  -رشته مهندسي شهرسازي
-5تدریس در دانشگاه علمي كاربردي شهرداري كرج و داراي  IDتدریس از سال  2503تاكنون  -رشته هاي مهندسي شهرسازي ،
مهندسی معماری و مهندسي ترافیك
-3تدریس در دانشگاه علمي كاربردي شهرداري شهر جدید هشتگرد از سال  2533تا کنون  -رشته هاي مهندسي شهرسازي و
مهندسي معماري
 -3مدیر گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج از سال  2533تاکنون
فعالیت های علمی پژوهشی

 .1تهیه طرح شهر-محله شهر نصرت آباد قزوین(،پروژه دانشگاهی).2501،
 -2تهیه طرح جامع ناحیه ای شهرستان کرج(پروژه دانشگاهی). 1387،

-5تهیه پایان نامه پایان كارشناسي ارشد در رشته مهندسي شهرسازي با عنوان" بررسي روند تحول روستاها و بافتهاي پیرامون
شهري و امکانسنجي اعمال ضوابط
شهرسازي در این مناطق نمونه موردي محمد شهر کرج" ،تابستان .2500
-4تألیف مقاله" :كرج  ،نگین البرز"فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشگران شهر.1381،
 -3تألیف مقاله":شهر و روستا و روابط حاکم بر آنها"ماهنامه علمي پژوهشي شمس،ارگان نظام مهندسي ساختمان كشور.
-2جمع آوري و تألیف":مدیریت شهري،چالش ها،باید ها و نبایدها"مجله آبادبوم2503،
 -1دبیر كارگروه تخصصي شهرسازي مجله خبري،اطالع رساني،پژوهشي آبادبوم
-0داور و مربی اولین استارتاپ ویکند شهری کالنشهر کرج
-3تألیف مقاله ":شناسائي عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ كارآفریني سازماني در گروه صنعتي زرماكارون"ششمین كنفرانس بین
المللي مدیریت،كارآفریني و توسعه
اقتصادي،2535،تهران
-21تألیف مقاله ":ارزیابي توانمندي هاي فناورانه در گروه شركت هاي مپنا(شركت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا)"،همایش
ملي پژوهش هاي كاربردي در مدیریت
و حسابداري،2535،تهران

-22تألیف مقاله ":راهكارهاي ذخیره سازي داده هاي عظیم(مورد مطالعاتي:ذخیره سازي داده هاي مكاني) در شهرداري
كرج"،اولین كنفرانس مدیریت و فناوري اطالعات
و ارتباطات،2535،تهران
-21تالیف مقاله" :بررسی افزایش توانمندسازی کارکنان با استقرار شش سیگما"پایگاه نشریات علمی -تخصصی دانشگاهی
ایران ( پانتا ) بهار2532
-25تالیف مقاله":سنجش آسایش زیست اقلیمی استان مازندران با استفاده از مدل های بیوکلیماتیک انسانی"ماهنامه علمی -
تخصصی پایاشهر اسفند2533
-23تالیف مقاله":ارائه مدلی دینامیکی برای بازار سرمایه اقتصاد اسالمی"چهارمین کنفرانس مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت،اردیبهشت 2533

 -23تالیف مقاله":بررسی توان های محیطی گردشگری روستایی در شهرستان خرم آباد با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی"پایگاه نشریات علمی -تخصصی
دانشگاهی ایران(پانتا) پژوهش های نوین در علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی ،بهار2532
 -22تالیف مقاله":حقوق شهری و قوانین شهرسازی تفکیک و آماده سازی اراضی "فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگران شهر 2
 -21تالیف مقاله ":فقر شهری و اسکان غیر رسمی  ،با نگاهی به روند توسعه تپه مراد آباد کرج "همایش ملی علمی کاربردی
مدیریت بحران های شهری با
چشم انداز  ،2313آذر2532
 -20تالیف مقاله":سنجش رابطه بلوغ مدیریت دانش  km3با نوآوری سازمانی در شرکت صنعتی بهشهر"

-23تالیف مقاله":مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک  )(e-HRMدر دستگاههای عمومی شهر کرج"فصلنامه علمی
ترویجی مطالعات
منابع انسانی 2533،

 -11پایان نامه دوره دكتري تحت عنوان ":تدوین الگوي راهبردي استقرار نظام بهینه مدیریت منابع انساني الكترنیك  e-HRMدر
دستگاه هاي عمومي كرج".
-12تألیف کتاب "درآمدی بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک" 2532،
-11تألیف کتاب "تأثیر مدیریت یکپارچه در مدیریت شهری"2531،
 -15تالیف کتاب بررسی ضوابط شهرسازی درتوسعه روستاها وبافت های پیرامون شهری 2531 ،
 -13تالیف مقاله « زیست پذیری شهری  ،مفاهیم وچهار چوب ها » فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی  ،معماری وشهرسازی
بهار25 31
عضویت در:
 .1سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 .2جامعه مهندسان شهرساز
 .3رئیس هئیت مدیره سازمان های پایانه های بار و مسافر،تاکسیرانی و اتوبوسرانی تا اواخر سال 2531
 .4عضو هیئت مدیره سازمان پایانه های بار و مسافر تا اواخر تیر 2533
 .5عضو هیئت مدیره سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات تا پایان سال 2535
 .6عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند
 .7عضو کمیسیون عالی تحویل سازمان پایانه های بار و مسافر تا تیر ماه 2533
 .8عضو کمیسیون عالی معامالت سازمان پایانه های بار و مسافر
 .1عضو کمیسیون متوسط معامالت سازمان پایانه های بار و مسافر
 .11عضو کمیسیون متوسط معامالت شهرداری منطقه 2
 .11عضو کمیسیون عالی تحویل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
 .12عضو هیئت تحریریه فصلنامه « رویکردهای پژوهشی نودر علوم مدیریت »

