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1348 

 کارشناسی

 مدیریت صنعتی

 (آزاد کرج دانشگاه)

 

کارشناسی ارشد 

مدیریت مالی 

 (دانشگاه تهران)

 

 

معاون توسعه مدیریت و امور 

 پشتیبانی

 مالیامور مسئول -

 قفرمانداری ساوجبال

مسئول تنظیم حسابهای  -

 استانداری استان تهران

مسئول اعتبارات  -

 استانداری استان تهران

عضو کارگروه حسابرسی  -

استانداری جهت بررسی 

 استان هایعملکرد دستگاه

و بازرس  حسابرس -

 اتوبوسرانی  سازمان قانونی

عضو کمیته عمومی ، -

پشتیبانی نظام پذیرش و 

بررسی پیشنهاد های 

فرمانداری شهرستان 

 شمیرانات

مدیر امور مالی استانداری -

 استان البرز

کمیته  اصلیعضو -

 قراردادهای استانداری

عضو کارگروه امالک و -

 مستغالت استانداری

عضو اصلی کمیته -

 مناقصات استانداری

عضو هیأت انتخاب مشاور -

 استانداری

مسئول مالی ستاد -

 انتخابات استان البرز
 
مدیریت بودجه و -

تشکیالت استانداری استان 

 البرز



نماینده وزارت کشور در -

وری شورای سازمان فن آ

اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری کرج 

سرپرست معاونت امور -

 مالی بسیج استان البرز

سرپرست مالی حوزه -

بسیج شهید آجرلو ادارات 

 کل استان البرز

معاون مالی دانشگاه -

 علمی کاربردی

ذیحساب شهرداری -

 شهرستان شهر قدس

مدیرکل امور مالی و -

منطقه ویژه ذیحساب 

فرودگاه بین اقتصادی و

 المللی پیام 

 ومعاون توسعه مدیریت -

منطقه ویزه امور پشتیبانی 

اقتصادی وفرودگاه بین 

 المللی پیام

رئیس کمیته سرمایه -

 انسانی فرودگاه پیام 

رئیس کمیته ساختار و -

 فناوری های مدیریتی

عضو اصلی کارگروه -

 تخصصی برنامه ریزی

عضو کمیته سالمت -

اداری و صیانت از حقوق 

 مردم

عضو اصلی کمیسیون -

معامالت ) مناقصه و مزایده 

) 

عضو کمیته ارزش گذاری -

و ابنیه منطقه ویژه 

 اقتصادی پیام

عضو اصلی شورای -

 راهبردی کیفیت



عضو کارگروه تخصصی -

 مدیریت پروژه 

عضو شورای توسعه -

 مدیریت 

رئیس کارگروه تخصصی -

 بهره وری

رئیس کمیته مدیریت -

 ارزیابی عملکرد 

کارگروه وصول عضو -

 مطالبات

 رئیس کمیته انضباط کار-

عضو کمیته دولت -

 الکترونیک و هوشمند

 سازی

رئیس کمیته نظام -

 پیشنهادات

کمیته تخصصی توسعه -

مشارکت عمومی و 

 خصوصی

 
عضویت و مسئولیت در  -

تخصصی کمیسیون های 

 1393مختلف از سال 

 تاکنون

 

 
 

 

 


