
ساختمان شماره یک ستاد  -مجتمع ادارات -خ نواب :آدرس پستی

34199-15315: کدپستی 

028-33374617-18: تلفن تماس

028-33375158: تلفن تماس مستقیم

028-33375157: نمابر

: پست الکترونیکی 

14:15الی 7:30شنبه تا چهار شنبه از ساعت :ساعت کار اداری 

13:15الی 7:30پنج شنبه از ساعت 

عمران کارشناسی 



 دبیرستانقزوين در مقاطع راهنمايی و ( تیزهوشان ) فارغ التحصیل مركز آموزشی استعدادهاي درخشان

 عمران از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوين-فارغ التحصیل مقطع كارشناسی عمران



 1379سالهمکاري با شركت مهندسین متحد قزوين در پروژه ساختمان مدرس

 فنی پروژه راهسازي قطعه ششم تعريض جاده بويین زهرا به كارفرمايی اداره دفتر 1383و 1382كارشناس دفتر فنی شركت راه ري در سال هاي

قزوينمدير پروژه آسفالت شهر قزوين به كارفرمايی شهرداري –راه و ترابري استان قزوين

 پروژه هاي كانال كشی ، لوله گذاري ناظر 1384و 1383كارشناس تامین آب مديريت آب و خاک سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين در سال هاي

استان براي آب كشاورزي در سطح استان و برداشت و طراحی تامین آب كشاورزي در سطح 

 گاه پروژه وسرپرست كارگاه انتقال قسمتی از خط اصلی شهر تاكستان و مدير پروژه ايستمدير 1384ازسال مدير دفتر فنی شركت نوين صنعت البرز

ونقل شهر پمپاژ شهرآبیک به كارفرمايی شركت آب و فاضالب استان قزوين و مدير پروژه تعريض پل رو گذر شهر اقبالیه به كارفرمايی شركت حمل

اقبالی



 نقشه برداري و طراحی تقاطع هاي در سطح شهر قزوين 87تا 84مشاور معاونت ترافیک شهرداري قزوين ازسال

  1383رئیس هیات مديره شركت پويا طرح البرز از سال

 مدير پروژه هاي شبکه محوطه سازي ، سلف 1388تا سال  1386ازابتداي سال   ( ره)كارشناس دفتر فنی دانشگاه بین المللی امام خمینی

ات سرويس مركزي ، خوابگاه داشجويان مجرد و خوابگاه دانشجويان متاهل ، كنترل نقشه هاي از نظرمعماري و سازه و تطبیق آنها با مشخص

اجرايی پروژه ها ، كنترل اجراي پروژه با برنامه زمانبندي ، كنترل صورت وضعیت ها ، هماهنگی با مشاور در خصوص پروژه ها ، طراحی ، 

زير سازي وآسفالت كمربندي شمالی و غربی و خیابان 300برآورد و نظارت پروژهاي امانی دانشگاه ازقبیل ديواركشی ضلع جنوبی زمین 

و... 1387دفتر فنی و ورزشگاه جديد دانشگاه و نظارت پروژه هاي تعمیراتاساسی دانشگاه در سال 

 1390تا سال   1388سالاز ( ره)مدير ساخت ونصب دانشگاه بین المللی امام خمینی

: سوابق اجرایی 



 وطراحی چندين پروژه مسکونی شخصی در سطح نظارت )1386ازسال  عضو نظام مهندسی ساختمان استان قزوين وداراي پروانه اشتغال

(شهر قزوين

 1389هیات مديره شركت جوش بتن محک از سال

 1391سال كارشناس رسمی دادگستري از

 1391سال مسئول عمرانی پارک علم وفن آوري استان قزوين

 1396تا سال 1391سال مدير دفتر فنی و طرح هاي عمرانی دانشگاه علوم پزشکی از

 1396مشاور معاون توسعه و مدير ارشد پروژه هاي عمرانی از سال

 قزوينعلوم پزشکی استان دانشگاه 1400دبیر دبیر خانه دانشگاه

 قزوينعضور شوراي فنی ستاد بازسازي عتبات استان

 با نرم افزا هاي آ شنايیETABS ،SAF ،AutoCAD ،Office

: سوابق اجرایی 


