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(مدیر ارشد)مدیرحقوقی و قراردادهاي سازمان بازنشستگی شهرداري تهران •

تنها تعاونی اعتبار )واخذ مجوز تاسیس تعاونی اعتبار (تایید صالحیت توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزي ایران)مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداري تهران •

و  (داراي مجوز بانک مرکزي در شهرداري تهران

نایب رییس هیات مدیره تعاونی هاي مسکن و مصرف در شهرداري تهران با بازدهی باال و سه پروژه موفق در شهرداري تهران •

دبیر و عضو کمیسیون معامالت ، نایب رییس کمیته منابع انسانی، رییس کمیته تخلفات، رییس کمیته انظباطی  دبیرکمیته وصول مطالبات ،رییس کمیته احتساب سوابق ،دبیر کمیته نظام پیشنهادات،عضو ستاد اقامه نماز،  •

عضوستاد امربه معروف و نهی از منکر، عضوکمیته فرهنگی، عضوکمیته سرمایه گذاري سازمان بازنشستگی شهرداري تهران

ریس اداره قراردادها و دعاوي حقوقی وزارت تعاون •

کارشناس ارشد و مشاورمعاونت پشتیبانی حقوقی و امورمجلس وزارت تعاون •

عضو و دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات اداري وزارت تعاون با حکم وزیر تعاون •

عضو کارگروه اتاق فکر وزارت تعاون •

عضو گروه تحقیق هیات رسیدگی به تخلفات اداري وزارت تعاون •

(86-90)بازرس طرح ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد با حکم معاون وزیرتعاون •

(88-90)عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادات وزارت تعاون با حکم معاون وزیر •

عضویت در کمیته اجرایی انتخاب تعاونیهاي برتر با حکم معاون وزیر تعاون •

عضو کمیته تخصصی بررسی و هدایت ایده هاي وزارت تعاون با حکم معاون وزیر •

عضو کمیسیون تخصصی بهره وري وزارت تعاون •

عضو کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم صندوق بازنشستگی کشوري. 

عضو شوراي برنامه ریزي و اداري استخدامی صندوق بارنشستگی کشوري.

 .17 /71معدل (فارغ التحصیل ممتاز)لیسانس حقوق قضایی * 

17فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی معدل  * 

.فوق لیسانس حقوق بشر   * 

دکتري حقوق جزا و جرمشناسی  * 

سوابق تدریس- 4

مشخصات فردی- 1

مدارک وسوابق تحصیلی- 2

(به ترتیب سال انجام)سوابق شغلی - 3

صندوق بازنشستگی کشوري (صباجهاد)سرپرست و عضو هبات مدیره هلدینگ غذایی دارویی و کشاورزي •

مدیرکل حقوقی و امالک صندوق بازنشستگی کشوري    •

عضو هیات امنا خانه مدیران صندوق بازنشستگی کشوري. 

معاون امور بازنشستگی مشترکین و منابع انسانی سازمان بازنشستگی شهرداري تهران    •

(ر ه)مشاور مدیرعامل شرکت عمران گستر بصیر وابسته به هلدینگ اقتصادي کمیته امداد امام خمینی    •

(با سهامداري بنیاد مستضعفان)معاون اجرایی شرکت کنکاش نفت    •

و دبیر هیات امنا صندوق(مهر امام رضاع)مشاور مدیرعمل صندوق کارافرینی امید    •

وابسته به شهرداري تهران(با تایید صالحیت حرفه اي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور)موسس وعضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاري مدیریت مالی میالد شهر •

وابسته به شهرداري تهران (با تایید صالحیت حرفه اي توسط  بیمه مرکزي ایران)عضو هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره کارگزاري بیمه سپهر افاق امید •

وابسته به شهرداري تهران (با تایید صالحیت حرفه اي توسط  سازمان بورس و اوراق بهادار کشور)موسس و عضو هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاري اقتصاد شهر طوبی •

وابسته به شهرداري تهران (با تایید صالحیت حرفه اي      توسط  بانک مرکزي)میالد شهر(لیزینگ)موسس ونایب رییس وعضو هیات مدیره شرکت واسپاري  •

(عمرانی)موسس وعضو هیات مدیره شرکت معین اسایش شهر وابسته به شهرداري تهران •

عضو هیات مدیره شرکت عمران تهاتر شهر  وابسته به شهرداري تهران •

(موسسه خیریه وابسته به سازمان بازنشستگی)عضو هیات مدیره موسسه معین بازنشستگان •



تقدير شده هشتمين جشنواره دانش آموزي خوارزمي •

.برگزيده بخش اختراعات و ابتكارات سومين جشنواره ممتازين و برگزيدگان بسيجي سراسر کشور •

.درراستاي انجام وظايف شغلي ..دريافت چندين تقدير نامه از وزير و معاونين وزيرو مديران کل ومعاونين شهردار تهران و  •

تقديربابت تاسيس تعاوني برتر در حوزه مسكن در شهرداري تهران •

.1391-92کارمند نمونه شهرداري تهران در سال  •

.نفر برگزيده جشنواره مطبوعات دانشجويي شهرستان •

pinnacle   research   gournalمقاله ماهيت جرم زدايي درنشريه 

     pinnacle   research   gournalمقاله بررسي رابطه انگيزه دروقوع جرم درنشريه 

مقاله بررسي رابطه انگيزه در وقوع جرم در نشريه

internationai   gournal   of   biology pharmacy and allied sciences 

مقاله  بررسي عناصر اصلي حكمراني مطلوب  در نشريه                                                                                                                                                

internationai   gournal   of   biology pharmacy and allied sciences    

مقاله بررسي و تحليل اصول جرم زدايي در نشريه

internationai   gournal   of   biology pharmacy and allied sciences

 (مجله دانشگاه شيراز)مقاله بررسي رابطه با انگيزه دروقوع جرم 

(مجله دانشگاه اصفهان)مقاله بررسي عناصر اصلي حكمراني

 چاپ در مجالت علمي و پژوهشي داخلي و خارجيicc  وisiارائه مقاالت متعدد در همايش ها و جشنواره ها و اخذ پذيرش مقاله در  •

گواهی نامه دوره های آموزشی- 6

سوابق مقاالت - 5

افتخارات و تقدیرنامه ها - 8

.(وزارت صنعت و معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن و تجارت)دريافت لوح هلدينگ پيشرو با تاييد هيات علمي سومين کنفرانس بين المللي هلدينگ و گروه شرکتها و دومين جشنواره ملي هلدينگ هاي برتر و شرکتهاي پيشرو •

فعالیت های پژوهشی - 7

طراح سواالت تخصصي کنكور سازمان سنجش آموزش کشوردر دو دوره •

عضو کارگروه تدوين دروس کارشناسي ارشد حقوق تعاون در دانشگاه قوه قضاييه •

  "قوانين و مقررات بخش تعاون "تدوين و گرداوري و ويراستاري کتاب •

.همكاري در تدوين کتاب پالک هاي شهر  •

همكاري در گرداوري کتاب خاطرات رزمندگان بازنشسته شهرداري شهرداران فاو •

 ساعت آموزش رسمی600حدود ...شرکت در دوره هاي تخصصی بورس و هلدینگ و  •


