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سوابق تحصیلى :

سال 1382، دیپلم ریاضى فیزیک، دبیرستان شاهد رازى تربت حیدریه، معدل 19/36 
سال 1387، کارشناسى عمران - نقشه بردارى، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراك، معدل 16/24

 ،(GIS) جغرافیایى  اطالعات  سیستم  گرایش  بردارى،  نقشه   - عمران  ارشد  کارشناسى   ،1390 سال 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسى تهران، معدل 17/85

*
*
*

کارهاى تحقیقاتى انجام شده :

«تهیه نقشه آسیب پذیرى با استفاده از منطق فازى». دهمین کنفرانس سیستمهاى فازى ایران. تهران 
(1389). (سخنرانى)

یابى  مکان  در  بر وب  مبتنى  مکانى  گیرى هاى  تصمیم  از  براى حمایت  فازى  «توسعه یک چارچوب 
امالك»، نشریه علمى و پژوهشى برنامه ریزى و آمایش فضا (1390). (مرحله داورى)

*

*

رزومه

صفحه یک



سوابق اجرایى :
سال 1385 تا 1387، عضو انجمن علمى نقشه بردارى دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراك

سال 1385 تا 1386، عضو انجمن صنفى دانشجویى دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراك
سال 1386 تا 1387، دبیر کانون فیلم و عکس دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراك
سال 1388 تا 1389 عضو انجمن علمى GIS دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسى تهران

سال 1392، عضویت در سازمان نظام مهندسى خراسان رضوى
سال 1393: عضویت در جامعه نقشه برداران خراسان
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سوابق کارى :
سال 1387، مدرس دوره آموزش نرم افزار Matlab، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراك

سال 1388، سرپرست دفتر فنى در پروژه مجموعه آبى هتل پردیسان مشهد
سال 1389، سرپرست دفتر فنى در پروژه بهسازى هتل آپادانا ى مشهد

سال 1389، سرپرست کارگاه در پروژه بهسازى هتل آزادى مشهد
سال 1390، فعالیت به عنوان مشاور در کانون فرهنگى آموزش شهرستان تربت حیدریه

سال 1391، ناظر نقشه بردارى پروژه هتل امام رضا (ع)، مشهد
سال 1392، ناظر نقشه بردارى پروژه مرکز تجارى عالء الدین، مشهد 

سال 1392، اجراى نقشه بردارى ماده 147 قانون ثبت، توابع مشهد
سال 1392، اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسى نقشه بردارى

سال 1390 تا کنون، سرپرست دفتر فنى شرکت آتریم سازان آریا، مشهد
سال 1392 تا کنون، ناظر نظام مهندسى در پروژه هاى ساختمانى مختلف، مشهد

سال 1392 تا کنون، مدرس نقشه بردارى، دانشگاه آزاد اسالمى مشهد
سال 1392 تا کنون، مدرس نقشه بردارى، آموزشکده فنى سما مشهد
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