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 مهندسي عمران – عمران
( دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین ) 3131 -

 كارشناسي ارشد عمران – سازه
( دانش آموخته دانشكدهفني -دانشگاه دولتي گيالن – ) 3138

 كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی – استراتژیک
( دانش آموخته ممتاز دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین ) 3113 -
كسب رتبه دوم رشته مدیریت اجرایي با معدل كل 31,91
 دكتری تخصصي کارآفرینی – کسب و کار
( دانش آموخته ممتاز دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین ) 3111 -
كسب رتبه اول رشته كارآفریني – كسب و كار با معدل كل 31,29

 اخذ مدرک  ICDLدر سطح یک  ،دو و سه از انستيتو ایز ایران
 آشنایي با زبان انگليسي ( خواندن و درک مطلب  ،نوشتن  ،مكالمه )
 آشنایي با خلق مدل های كسب و كار و ایجاد كارآفریني سازماني
 آشنایي با خلق مدل های برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت منابع انساني
 آشنایي با روشهای تحقيق و پژوهش و ارائه مقاالت علمي
 آشنایي با روشهای تصميم گيری چند معياره (  ) MCDMو نرم افزار Expert Choice
 آشنایي با تحليل های آماری و نرم افزار SPSS
 آشنایي با نرمافزارهای تحليل و طراحي سازه SAP/ ETABS/ SAFE
 آشنایي با نرم افزار مدلسازی ANSYS
 آشنایي با تحليل و طراحي سازههای فلزی و بتني .
 آشنایي با تحليل و طراحي لرزهای ساختمانها.
 آشنایي با روش طراحي سازهها بر اساس عملكرد.

پیشینه آموزشی و مهارتی

پیشینه آموزشی و مهارتی :
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 كارشناس عمران در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین  8 -ماه
 ریيس اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملكرد مهندسين ناظر شهرداری قزوین  9-سال
 مدیر برنامه ریزی و طراحي شهری شهرداری قزوین  3 -سال
 مدیر عامل سازمان خدمات طراحي شهرداری قزوین از تاریخ  32/39/92تاكنون  3 -سال
 مدیر تهيه بيش از  113طرح مطالعاتي  ،پژوهشي و اجرایي در حوزه مدیریت شهری

پیشینه حرفه ای و اجرایی

پیشینه حرفه ای و اجرایی :

 مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین  -یک سال
 مشاور جوان شهردار قزوین از تاریخ  13/33/31تاكنون  1 -سال
 عضوهيأت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری قزوین از تاریخ  13/3/3تاكنون  1 -سال
 عضو هيات مدیره بنياد توسعه كارآفریني و تعاون استان قزوین  9 -سال
 دبير علمي اجالس بين المللي شهرداران آسيایي در ایران 3111 -
 دبير علمي یازدهمين اجالس بين المللي شهرداران جاده ابریشم در ایران 3111 -
 دبير علمي  33دوره همایش ملي شهر و سيمای شهری در ایران – از 3131تاریخ تا كنون
 رئيس كارگروه طراحي شهری و معماری انجمن علمي اقتصاد شهری ایران
 عضو و دبير شورای هدایت فني مجمع جهاني شهر اسالمي
 عضو كميته تدوین برنامه استراتژیک شهر قزوین
 عضو كميته فعاالن سيما و منظر شهری استان قزوین
 عضو اتاق فكر مناسب سازی محيط شهری استان قزوین
 عضو كارگروه گردشگری شهر قزوین
 عضو كميته اجتماعي و عضو كارگروه هم اندیشي قزوین  93+شهرداری قزوین
 عضو كميته معماری و شهرسازی كمسيون تحقيق و پژوهش شهرداری قزوین
 عضو كميته شهرسازی و ترافيک شهرداری قزوین
 دارای پروانه اشتغال پایه یک خدمات مهندسي ( طراحي  ،نظارت  ،اجرا )
 نماینده شهرداری قزوین در شورای انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوین
 عضو هسته مركزی كميته كنترل نظارت و اجرای سازمان نظام مهندسي استان قزوین
 عضو كميته پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوین
 عضو كميته انتشارات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوین
 طراحي و نظارت ده ها پروژه مسكوني در شهر قزوین
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 انجام پایاننامه كارشناسي ارشد با عنوان " مدلسازی سازماني با استفاده از علم مهندسي سازه "
در دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي قزوین به راهنمایي دكتر ناصر حميدی
(دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي قزوین ) و دكتر سيد علي حاج سيد تقيا (استادیار دانشگاه آزاد
اسالمي قزوین )
 انجام پایاننامه كارشناسي ارشد با عنوان " ارزیابي لرزه ای ساختمانها با استفاده از روش آناليز

پیشینه پژوهشی و تحقیقاتی

پیشینه پژوهشی و تحقیقاتی :

پوش اور مودال( " )Modal Pushoverدر دانشكده فني دانشگاه دولتي گيالن به راهنمایي
دكتر نصرت ا ...فالح (دانشياردانشگاه گيالن) و دكتر سعيد پورزینلي (دانشياردانشگاه گيالن)
 مدیریت تهيه بيش از  113طرح مطالعاتي  ،پژوهشي و اجرایي در حوزه شهری از مرحله خلق
ایده  ،تنظيم شرح خدمات  ،انتخاب مشاور  ،تهيه طرح  ،مدیریت طرح و تحویل كار
 تدوین كتاب بانک پروژه های مطالعاتي و طراحي شهرداری قزوین (  131پروژه )
 مشاركت فعال علمي و پژوهشي در تهيه اطلس جامع شهر قزوین
 عضویت فعال در كميته معماری و شهرسازی كمسيون تحقيق و پژوهش شهرداری قزوین و
تعریف و تصویب ده ها پایان نامه و طرح تحقيقاتي و پژوهشي مشترک با دانشگاهها
 عضویت فعال در كميته پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوین و تعریف ،
تصویب و مدیریت ده ها طرح تحقيقاتي و پژوهشي در كميته پژوهش سازمان
 عضویت فعال در كميته انتشارات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوین و بررسي و
داوری مقاالت علمي و گزارشات تحقيقاتي و پژوهشي جهت چاپ در مجله سازمان
 عضویت فعال در اتاق فكر مناسب سازی محيط شهری استان قزوین
 مدلسازی و بررسي رفتار اتصاالت صلب رایج تير به ستون در ایران در نرم افزار Ansys
 بررسي ميداني و تعيين نقاط ضعف سوله های صنعتي تخریب شده در حادثه برف گيالن
 بررسي و تعيين نقاط ضعف سازه ای در  333ساختمان شهر قزوین


ارائه سخنراني و شركت در ده ها سمينار  ،كنفرانس  ،كارگاه و دوره آموزشي مرتبط
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مقاالت علمی :


"Accuracy Evaluation of The Modal Pushover Analysis Method in The
Predication of Seismic Response of Vertically Irregular Frames .” May 2011
 ارائه مقاله  ISIدر ژورنال "" Indian Journal of Scientific Research

مقاالت علمی

 ارائه مقاله  ISIدر ژورنال" " IJST, Transactions of Civil Engineeringبا عنوان :

با عنوان:

" Organizational modeling using Structural engineering Science.” June 2014
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 ارائه مقاله علمی – پژوهشی با عنوان " مدل سازی سازمانی با استفاده از علم مهندسی سازه "
در مجله علمي – پژوهشي ( )ISCمدیریت و تحول دانشگاه آزاد اسالمي قزوین  ،اسفند ماه 3113

 ارائه مقاله با عنوان " بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مودی و کاربرد آن در
ارزیابی لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع" در پنجمين كنفرانس بينالمللي زلزلهشناسي و
مهندسي زلزله  ،خرداد ماه 3138
 ارائه مقاله با عنوان " بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مودی در برآورد
پاسخهای لرزه ای ساختمانهای با نامنظمی جرم در ارتفاع " در سومين كنگره ملي مهندسي
عمران  ،اردیبهشت ماه 3138
 ارائه مقاله با عنوان " بررسی راهکارهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان محرکی در
رونق اکوسیستم کسب و کار " در دومين كنفرانس بين المللي آینده پژوهي  ،مدیریت و توسعه
اقتصادی  ،دانشگاه فردوسي مشهد  ،بهمن ماه 3111
 ارائه مقاله با عنوان " بررسی مدلهای پیش بینی محصوالت جدید با هدف حفظ مزیت رقابتی
کسب و کارها در بازار " در سومين كنفرانس بين المللي پژوهش های كاربردی در مدیریت و
حسابداری  ،دانشگاه شهيد بهشتي  ،بهمن ماه 3111

مقاالت علمی :

ترویجي مهارت آموزی  ،اردیبهشت ماه 3111

مقاالت علمی

 ارائه مقاله با عنوان " مهارت یادگیری کارآفرینانه  :از تئوری تا عمل " در فصلنامه علمي

 ارائه مقاله با عنوان " کاربرد تکنیک  TOPSISدر ارزیابی و رتبه بندی استانهای کشور با توجه
به ویژگیهای زیست محیطی " در مرحله پذیرش مقاله .
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 ارائه مقاله با عنوان " مکتب سازی نوین کارآفرینی از منظر اسالم با تاکیید بر مبنای رزق و
اعتقاد به آن در کسب و کار " در مرحله پذیرش مقاله .

 ترجمه تحقيق علمي با موضوع " استراتژی" ارائه شده در مركز علمي هاروارد با عنوان :
Orit Gadiesh and James L.Gilbert , Harvard Business Review , MAY 2001 ,
" "Transforming Corner-Office Strategy into Frontline Action.
 ترجمه تحقيق علمي با موضوع "  " MISدر نشریه بين المللي مدیریت اطالعات با عنوان :
David Naranjo-Gil , International Journal of Information Management,2009 ,
" Management information systems and strategic performances: The role of
" top team composition.
 ترجمه تحقيق علمي با موضوع " مدیریت تغيير" در مركز مطالعات كمبریج با عنوان :
by Xiongwei SONG, Department of Politics, University of Sheffield, 2009,
"Why Do Change Management Strategies Fail? Illustrations with case
" studies
 ارائه مقاله با عنوان" بررسي آیين نامه های اخالقي در حرفه مهندسي " بعنوان مقاله برتر در
اولين همایش ملي جایگاه اخالق حرفه در مهندسي  .،دی ماه 3132
 ترجمه مقاالت و تحقيقات علمي مرتبط با حوزه فعاليت كاری

 چين  ،شانگهای  ،دریافت تجربه مدیریت شهری  -سال 9333
 چين  ،پكن  ،دریافت تجربه مدیریت شهری  -سال 9333
 تركيه  ،استانبول  ،شرکت در کنفرانس و کارگاه سه روزه پایانی مرحله نخست طرح
مدل زمین لرزه منطقه خاورمیانه " –"EMMEسال 9331
 ایران  ،مشهد  ،دریافت تجربه مدیریت شهری و شرکت در کارگاههای عملی سمینار
بین المللی  Metropolis International Instituteبه مدت چهار روز  -سال 9339
 ایران ،تهران ،شرکت در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک به مدت
دو روز و اخذ گواهینامه از مرکز آموزش مدیریت دولتی  -سال 9339
 ایران ،تهران ،شرکت در اولین کنفرانس بین المللی مجازی مدیریت استراتژیک به
مدت دو روز و اخذ گواهینامه از موسسه آموزش عالی آزاد بهار  -سال 9331
 ایران ،قزوین  ،شرکت در کنفرانس بین المللی توسعه پایدار شهری و کارگاههای آن به
مدت سه روز و اخذ گواهینامه از رییس برنامه اسکان بشر سازمان ملل – سال 9331

فعالیت های ملی و بین المللی

فعالیت های ملی و بین المللی :
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دانشگاهای صنعتی شریف  -سال 3131
 ایران  ،مشهد  ،شرکت در اولین همایش و کارگاههای تخصصی فناوریهای نوین صنعت
ساختمان به مدت دو روز و اخذ گواهینامه دوره مربوطه -سال 3132
 ایران ،تهران ،شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت شهری و بازدید از پروژه های
شهرداری تهران به مدت دو روز و اخذ گواهینامه  -سال 3131
 ایران ،تهران ،شرکت در دوره مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار و اخذ گواهینامه
از مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف  -سال 3131
 ایران ،قزوین  ،شرکت در دوره صرفه جویی در مصرف انرژی و اخذ گواهینامه از
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت – سال 3138
 شركت در دهها كنفرانس ،سمينار و دوره آموزشي مرتبط با رشته مدیریت و رشته
مهندسي عمران .

فعالیت های ملی و بین المللی

 ایران ،تهران ،شرکت در دوره مدیریت شهری ایران و جهان و اخذ گواهینامه از جهاد

8

 دریافت لوح تقدیر بهترین تجربه جهانی  BEST PRACTICEاز سازمان اسکان حقوق
بشر  UNHABITATدر راستای طراحي و اجرای پارک بانوان – سال 9339
 دریافت لوح تقدیر تجربه خوب جهانی  GOOD PRACTICEاز سازمان اسکان حقوق
بشر  UNHABITATدر راستای اجرای پارک ملي باراجين -سال 9331
 دریافت لوح تقدیر از نماینده محترم قزوین در مجلس شورای اسالمی در راستای پيشرفت و
سازندگي باب الجنه قزوین و نيز طراحي 93پروژه شاخص شهرداری از جمله تقاطع غير
همسطح شهيد مطهری ،پل ایثار ،بلوار شهيد مطهری و فاز دوم بوستان بانوان و  ، ...سال 3119
 دریافت لوح تقدیر از رئیس محترم شورای اسالمی شهر قزوین و شهردار محترم قزوین در
راستای افتتاح تقاطع های غير همسطح نصر ،سرداران و ارتباطات و دیگر پروژه های شاخص
شهرداری قزوین و مناسب سازی شهر در ایام نوروز سال -13سال 3113
 دریافت لوح تقدیر از شهردار محترم قزوین و رئیس هیات ورزشهای همگانی در راستای
ارتقا ورزش همگاني و برگزاری همایش بزرگ پياده روی خانواده  -سال 3113
 دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در جهت همكاری
در هسته مركزی كميته كنترل نظارت و اجرا -سال 3131
 دریافت لوح تقدیر از انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین در خصوص
ارائه مقاله برتر در همایش بررسي جایگاه اخالق حرفه ای در حوزه مهندسي -سال 3132
 دریافت لوح تقدیر از شهردار محترم قزوین و مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی
شهرداری قزوین جهت كسب رتبه اول در جشنواره تزیينات شهری بصيرت -سال 3131
 دریافت لوح تقدیر از شهردار محترم قزوین و مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی
شهرداری قزوین جهت كسب رتبه اول در جشنواره تزیينات شهری بصيرت – سال 3113

تقدیر نامه های ملی و بین المللی

تقدیر نامه های ملی و بین المللی :
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سيمای شهری و اولين همایش ملي مصالح ساختماني مرتبط با بهينه سازی مصرف انرژی
– سال 3131
 دریافت لوح تقدیر از شهردار محترم قزوین در راستای برگزاری پنجمين همایش ملي شهر و
سيمای شهری و پيشبرد پروژه طرح پژوهشي بررسي ویژگي ها و تحوالت شهر و معماری
قزوین -سال 3132
 دریافت لوح تقدیر از شهردار محترم قزوین در راستای اجرای ششمين همایش ملي شهر و
سيمای شهری با عنوان مكتب معماری قزوین  -سال 3133
 دریافت لوح تقدیر از شهردار محترم قزوین در راستای برگزاری هشتمين همایش ملي شهر و
سيمای شهری و سومين همایش توسعه شهری با رویكرد فرهنگي-اجتماعي -سال 3113
 دریافت لوح تقدیر از رئیس شورای اسالمی شهر قزوین و شهردار محترم قزوین در راستای
برگزاری نهمين همایش ملي شهر و سيمای شهری و چهارمين همایش توسعه شهری با عنوان
منظر تاریخي شهر -سال 3113
 دریافت لوح تقدیر از معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین و شهردار
محترم قزوین در راستای برگزاری دهمين همایش شهر و سيمای شهری و پنجمين همایش
ملي توسعه شهری با عنوان منظر تاریخي و فرهنگي شهر اسالمي -سال 3119
 دریافت لوح تقدیر و تندیس از شهردار محترم قزوین در راستای همكاری در دومين شهر
نگاره و اولين جشنواره كاشي نگاره ها – سال 3119
 دریافت تندیس از شهردار قزوین و مدیرعامل سازمان زیباسازی شعرداری قزوین جهت
همكاری در برگزاری جشنواره نقاشي دیواری – سال 3113
 دریافت تندیس از شهردار قزوین جهت برترین پرتال های شهرداری قزوین -سال 3113
 دریافت تندیس از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در راستای برگزاری همایش ملي
شهرسازی و معماری در گذر زمان -سال 3111

تقدیر نامه های ملی و بین المللی

 دریافت لوح تقدیر از شهردار محترم قزوین در راستای اجرای سومين همایش ملي شهر و
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