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 سوابق تحصيلي:
 كارشناسي مهندسي مكانيك – حرارت و سياالت  -دانشگاه فردوسي مشهد
 كارشناسي ارشد مهندسي صنایع – مدیریت سيستم و بهره وري  -دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران
 دكتري تخصصي كارآفریني ( – )PhDكارآفریني سازماني  -دانشكده كارآفریني دانشگاه تهران

 مهارتها (دورههاي آموزشي):
 كارگاه آموزشي مدیریت فرآیندهاي سازماني
 كارگاه آموزشي برنامه ریزي و مدیریت شهري
 مدیرت پروژه مبتني بر استاندارد  PMBOKو  PRINCE2و دیگر دوره هاي مرتبط با كنترل پروژه
 مدیریت كيفيت ()ISO
 مدیریت كارآفریني و كسب و كار
 آشنایي با قوانين و مقررات تأمين اجتماعي
 كارگاه آموزشي برنامه ریزي و كنترل پروژه با رویكرد مدیریت شهري
 دوره ( BPMSسيستم مدیریت یكپارچه فرآیندهاي كاري)
 اصول بازرسي جوش  -اصول زیرسازي و آسفالت
 گزارش نویسي و مكاتبات اداري
 تكریم ارباب رجوع
 دوره  GISو AutoCAD
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 دوره كارگاهي شرایط هواي مناسب داخل ()IAQ
 تجارت جهاني ( )WTOو تجارت الكترونيك
 مدیریت دانش
 دورههاي متعدد تخصصي مرتبط با سوابق شغلي شهرداري
 دوره آموزشي تخصصي و عملياتي شهرهوشمند در كشور كره جنوبي شهر سئول

 تواناييها و تخصصها:
 آشنایي با نرم افزارهاي Carrier – FLUENT – Gambit- Expert Choice – smart PLS :
ISM - SPSS – Lisrel –ICDL software (Microsoft Office) – MS Project - EPM

 آشنایي با برنامهریزي ،مدیریت و كنترل پروژه
 آشنایي با سيستم هاي مدیریت اجرایي و سازماندهي و استراتژیك
 آشنایي با سيستم هاي كنترل كيفيت سيستماتيك
 آشنایي با انواع تكنيكهاي بهبود سيستمي و افزایش بهرهوري
 آشنایي با مسائل مرتبط با برنامهریزي سيستماتيك و برنامهریزي عملياتي
 آشنایي با موضوعات مرتبط با كارآفریني و نوآوري
 آشنایي با نظام آراستگي محيط كار (تكنيك بهبود عملكرد )5S
 آشنایي با سيستم هاي انتقال آب ،سيستمهاي تهویه مطبوع و سيستمهاي تبرید صنعتي
 آشنایي با اصول مذاكره ،قرارداد و تأمينكنندگان
 آشنایي با مسائل مربوط به توسعه كسب و كار
 داور جشنوارههاي مرتبط با موضوعات كارآفریني و كسب و كار
 مشاور توسعه كسب و كار و روشهاي تأمين مالي
 مشاور كارآفریني و راه اندازي استارتاپ
 آشنایي با توسعه اپليكيشنهاي موبایلي و مدلهاي درآمدي مربوطه
 آشنایي با اصول  Gamificationو بازيوارسازي
 متخصص در زمينه شهرهوشمند
 متخصص در زمينه بودجهریزي عمراني و اصول و قواعد مربوطه
 متخصص در موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت شهري و شهرداري
 متخصص در زمينه شهر كارآفرین و كارآفریني شهري
 آشنایي با اصول تحليل نرمافزار ،طراحي  UXو طراحي محصول
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 سوابق اجرايي و شغلي:
 مدرس دانشگاه صنعتي سجاد مشهد
 مدرس دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) مشهد
 مدرس دورههاي متعدد مدیریتي ضمن خدمت كاركنان در سازمانهاي مختلف (شهرداري مشهد ،آستان قدس
رضوي ،شركت هاي بزرگ خصوصي و دولتي و )...
 مدرس دورههاي كارآفریني و توسعه كسب و كار
 مدیر سازماندهي شبكه یكپارچه خدمات و كسب و كارهاي شهري شهرداري مشهد ()1399-1397
 عضو اصلي كميسيون سياست گذاري اپليكيشن شهروندي شهرداري مشهد ()1399-1397
 رئيس اداره راهبري سبد پروژه هاي شهرداري مشهد ()1398-1397
 رئيس اداره كنترل پروژه و امور مشاوران و پيمانكاران شهرداري مشهد ()1397-1394
 مسئول دبيرخانه قرارگاه اقتصاد مقاومتي شهرداري مشهد ()1398-1394
 عضو اصلي كميته فسخ و خاتمه شهرداري مشهد ()1398-1397
 دبير كميته فسخ و خاتمه شهرداري مشهد ()1397-1394
 دبير كميته راهبري امور تأمين كنندگان شهرداري مشهد ()1398-1395
 عضو اصلي كميته تخصصي شرح خدمات هيئت انتخاب مشاور شهرداري مشهد ()1398-1395
 عضو اصلي كميته تخصصي تعيين حق الزحمه هيئت انتخاب مشاور شهرداري مشهد ()1398-1395
 نماینده رسمي شهرداري مشهد در كارگروه اقتصاد مقاومتي استان خراسان رضوي ()1398-1394
 رئيس اداره ارزیابي عملكرد شهرداري مشهد ()1394
 مشاركت در تأسيس و عضویت در شوراي عالي برنامهریزي و توسعه شهرداري مشهد ()1396 -1394
 مسئول واحد كنترل پروژه شهرداري مشهد ()1393
 مسئول دبيرخانه نظام آراستگي شهرداري مشهد ()1392-1391
 دبير كارگروه اجرایي نظام آراستگي معاونت برنامهریزي و توسعه شهرداري مشهد ()1392-1391
 مسئول ترافيك ناحيه 2منطقه  13شهرداري تهران ()1391-1390
 كارشناس فني شهرداري تهران در بخش معاونت حمل و نقل و ترافيك ()1391-1389
 مشاوره متعدد در راه اندازي و توسعه كسب و كارهاي بخش خصوصي و استارتاپ ها
 همكاري با مراكز شتاب دهنده به عنوان مشاور ،منتور و داور رویدادهاي مختلف استارتاپي و اكوسيستم نوآوري
 طراح و تحليلگر مكانيكال چندین پروژه مميزي انرژي در مراكز صنعتي ،اداري ،مسكوني و عمومي
 مسئول واحد فني مهندسي شركت سردینه ()1389-1388
 مشاور و طراح شركت فني مهندسي صالح صنعت شرق ()1388
 مسئول واحد مكانيكال شركت فني مهندسي بهپویان ()1389
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 دبير و مدرس فيزیك در مقاطع مختلف دبيرستان و مؤسسات آموزشي ()1389-1385
 سابقه  4ساله در امر مدیریت آموزشي (مشاوره و برنامه ریزي آموزشي و مدیریت گروه مشاوران و صاحب ایده
و سبك در زمينه مدیریت آموزشي) ()1389-1385

 سوابق اجتماعي:
 رئيس هيئت مدیره شوراي هماهنگي تشكلهاي ایثاگران استان خراسان رضوي ( – 1398تاكنون)
 مدیرعامل و عضو هيئت مدیره مجمع ایثارگران شهرداري مشهد ( – 1394تاكنون)
 عضو اصلي كميسيون اقتصاد مقاومتي تشكلهاي ایثارگران كشور ( – 1396تاكنون)
 عضو اتاق فكر و شوراي مشورتي ایثارگران شهرداري مشهد ()1397 -1395
 دبير كارگروه ویژه ایثار و شهادت شهرداري مشهد ()1395-1392
 كاندیداي انتخابات چهارمين دوره شواري اسالمي شهر مشهد ()1392
 عضویت فعال در بسيج دانشآموزي با مسئوليت هاي مختلف ستادي و اجرایي ()1383-1377
 عضویت فعال در بسيج دانشجویي ()1389-1384
 مسئول نيروي انساني بسيج دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد ()1386-1384
 عضویت فعال در بسيج كارمندان ( -1395تاكنون)
 معاون تربيت و آموزش پایگاه مقاومت بسيج شهداي شهرداري مشهد ()1397-1395
 عضو هيئت مؤسس و عضو اصلي نهضت شهداي ایران اسالمي ( -1393تاكنون)
 عضو شوراي مركزي اجتماع عظيم منتظران (چندین دوره از سال )1396
 عضو هيئت مؤسس هيئت محبين الحسين عليه السالم ( – 1380تاكنون)

 سوابق پژوهشي:
 ارائه ،پذیرش و چاپ مقاله با عنوان "طراحي و مدل سازي تأسيسات تهویه مطبوع ساختمان  VIPمجموعه
ورزشي به كمك نرم افزار  Carrierو شبيه سازي آمفي تئاتر مجموعه با نرم افزار  "FLUENTدر دومين
كنفرانس بين المللي تهویه و بهداشت صنعتي با ميزباني دانشگاه صنعتي شریف
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان "مقایسهاي بر ابزارهاي اندازهگيري مدیریت زمان :توسعه مدل مفهومي ،مطالعه
موردي دانشجویان دانشگاه هاي منتخب تهران" به فصلنامه علمي -پژوهشي فرآیند مدیریت و توسعه
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان "نگاهي جدید در بهينه سازي مصرف انرژي :استفاده از پرده در پشت پنجرهها
مطالعه موردي :كتابخانه فردوسي مشهد" در دومين كنفرانس بين المللي رویكردهاي نوین در نگهداشت انرژي
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 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان " امكان سنجي وضعيت سازمان جهت اجراي موفقيت آميز فرآیند مدیریت دانش
با نگاهي ویژه به معاونت برنامه ریزي و توسعه شهري شهرداري مشهد" در پنجمين كنفرانس برنامه ریزي و
مدیریت شهري با ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان "بررسي جایگاه پدافند غيرعامل در برنامهریزي شهري" در ششمين كنگره انجمن
ژئوپليتيك ایران (پدافند غيرعامل) با ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد
 Presenting paper with title “Exploring time management and its impact on stress
management: a comparative case study in universities” in International journal of
academy of Organizational behavior management (IJAOBM).

 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان " بررسي كاربرد فناوري اطالعات در بهبود كيفيت ارائه خدمات شهري (مطالعه
موردي :شهرداري مشهد)" در ششمين كنفرانس برنامه ریزي و مدیریت شهري با ميزباني دانشگاه فردوسي
مشهد
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان " آسيب شناسي و بررسي چالش هاي مدیریت پروژه هاي شهري (مطالعه موردي:
شهرداري مشهد)" در هفتمين كنفرانس برنامه ریزي و مدیریت شهري با ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان " آسيب شناسي و بررسي چالش هاي راهبري فناوري اطالعات و ارتباطات
شهرداري مشهد با رویكرد حكمراني در توسعه شهر هوشمند مشهد" در هفتمين كنفرانس برنامه ریزي و مدیریت
شهري با ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد
 تدوین كتاب چراغ راه (مستندسازي تجارب و اقدامات شهرداري مشهد در اجرایي ساختن اقتصاد مقاومتي در
سال  - )1395انتشارات بوي شهر بهشت  -مشهد – 1396
 تدوین كتاب چراغ راه (مستندسازي تجارب و اقدامات شهرداري مشهد در اجرایي ساختن اقتصاد مقاومتي در
سال  - )1396انتشارات بوي شهر بهشت  -مشهد – 1397
 تدوین كتاب مدلهاي بازاریابي اپليكيشن هاي شهروندي  -انتشارات شمشاد  -مشهد 1398 -
 تدوین كتاب بازيوارسازي و روشهاي درگيركردن كاربر در اپليكيشنهاي شهروندي  -انتشارات شمشاد -
مشهد – 1398
 نگارش و درج یادداشت و مقاالت متعدد در مطبوعات تخصصي كارآفریني و مدیریت
 پایان نامه كارشناسي :طراحي و مدل سازي تأسيسات مكانيكي و تهویه مطبوع ساختمان  VIPزمين چمن
مجموعه ورزشي شهيد بهشتي آستان قدس مشهد
 پایان نامه كارشناسي ارشد :تبيين رابطه مدیریت زمان و مدیریت استرس با مقایسه موردي سه دانشگاه مالك
اشتر ،علم و صنعت و امام حسين (ع)
 رساله دكتري :طراحي چارچوب مفهومي اكوسيستم شهركارآفرین با الهام از مباني تئوري پيچيدگي (درمراحل
پایاني)
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سوابق و عالقه مندي تدريس (به ترتيب اولويت و سابقه تدريس) :
 گرايشهاي زير مجموعه رشته مديريت











كارآفریني (كليه مباحث مرتبط)
مباني سازمان و مدیریت
تجزیه و تحليل و طراحي سيستمها
مدیریت كسب و كار
اصول و مباني مدیریت از دیدگاه اسالم
مدیریت دانش (مباحث ویژه)
مدیریت سازمانهاي محلي و شهرداريها
بهرهوري و تجزیه و تحليل آن در سازمان
روش تحقيق در مدیریت

 گرايشهاي زير مجموعه رشته مهندسي صنايع

 كارآفریني (كليه مباحث مرتبط)
 مدیریت دانش (مباحث ویژه)
 اصول مدیریت و تئوري سازمان
 مدیرت كيفيت و بهرهوري
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 اقدامات تخصصي و اجرايي شاخص در رابطه با نيازها و مأموريتهاي شوراي اسالمي شهر:
 تدوین بخش عمراني آلبوم بودجه شهرداري مشهد و دفاع از آن در سنوات مختلف
 مشاركت فعال در تدوین برنامه عملياتي شهرداري مشهد
 تدوین برنامههاي متناسب با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در شهرداري مشهد
 طراحي ،پيادهسازي و استقرار اپليكيشن جامع شهروندي شهرداري مشهد به نام "شهرمن"
 پياده سازي نظام آراستگي محيط كار ( )5Sدر شهرداري مشهد
 مشاركت فعال در تدوین نظام ارزیابي عملكرد شهرداري مشهد
 تغيير فرآیند سنتي اعطاي كارانه پرسنل شهرداري مشهد و تصویب آیيننامه جدید آن در شوراي اسالمي شهر
مشهد و نيز پيادهسازي براي اولين بار بصورت سيستماتيك بر اساس شاخصهاي عملكردي فردي و سازماني
در سامانه مربوطه
 تدوین نظام ارزیابي تأمينكنندگان شهرداري مشهد براي اولين بار در سطح شهرداريهاي كشور و تصویب
فرآیندهاي مربوطه آن در شوراي اسالمي شهر مشهد
 هوشمندسازي و مكانيزه نمودن نظام صورتوضعيت نویسي پروژهاي عمراني در شهرداري مشهد و بهينهسازي
و استقرار سامانه مبصا (متره ،برآورد و صورت وضعيت الكترونيك) در شهرداري مشهد
 طراحي و راهبري سامانه  vendorدر شهرداري مشهد و مكانيزه نمودن عقد قراردادهاي عمراني (استعالم،
مناقصه و خرید) در سطح شهرداري
 مشاركت فعال در تنظيم نظام شفافيت شهرداري مشهد و پيادهسازي سامانه فاش
 طراحي ،پيادهسازي و استقرار نظام كنترل پروژه شهرداري مشهد و نظام سبد پروژههاي عمراني شهر مشهد
 اخذ جایزه جهاني "خشت طالیي" تهران براي اولين بار در حوزه هوشمندسازي براي شهرداري مشهد به
واسطه پروژه شهرمن
 تدوین نظام تخصيص اعتبارات پروژههاي عمراني و راهاندازي كميته تخصيص در شهرداري مشهد و تدوین
و تصویب آیيننامه مربوطه
 طراح و تحليلگر مكانيكال پروژه مميزي انرژي ساختمان مركزي و پشتيباني پاالیشگاه شهيد هاشمي نژاد و
پروژه مميزي انرژي پارک بسيج مشهد
 اجراي نظام مدیریت مشاركتي با محوریت شهروندان مبني بر تخصيص  %20از بودجه عمراني شهرداري بر
اساس پيشنهادات مردمي طي یك سازوكار مشخص و آیيننامه مصوب در شوراي اسالمي شهر مشهد براي
اولين بار در كشور (كه البته بعدها از مسير اصلي خود منحرف شد و به طرح "محله ما" معروف گردید).

 ديدگاهها ،نظرات و برنامهها در رابطه با ششمين دوره شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس:
موارد مدنظر با توجه به فرمایشات مقام معظمن رهبري (مدظله العالي) و همچنين نقاط ضعف و قوت موجود و آینده
پيشرو و نيز با عنایت به قوانين و مقررات ،در قالب مجلدي به نام گام دوم مديريت شهري ارائه شده است.
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