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سوابق اجرایی در مجتمع آموزش عالی بم
.1عضو هیات علمی آموزش عالی بم 1396تا کنون
 .2مدیر دانشجویی آموزش عالی بم1397-1396
.2معاون توسعه وپشتیبانی آموزش عالی بم 1397تا کنون

عضویتها و شرکت در دوره ها
.1عضو نظام مهندسی استان کرمان از سال  1381تا کنون.
.2عضو انجمن بتن ایران از سال  1387تاکنون.
. 4شرکت در دوره های مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی (اصول وفلسفه تعلیم وتربیت -بهینه سازی روابط انسانی در
دانشگاه-مدیریت خالق-رسانه ها و وسایل آموزشی-کتابخانه دیجیتال دانشگاه -ارتباط چهره به چهره-ارزشیابی واندازه
گیری پیشرفت تحصیلی)
. 5شرکت در دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان استان کرمان(جایگاه مهندسان در تولید ساختمان-مقاوم سازی
وتجربیات زلزله های گذشته-مصالح وفناوریهای نوین ساختمان-تحلیل دینامیکی در اثر باد وزلزله-مبانی گودبرداری وسازه
های نگهبان)
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4

خواجه نصیرالدین طوسی
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مدیریت شهری قرن  ، 21کرج
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25

مدیریت شهری ،اصفهان
1396
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