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سوابق اجرائي:


پانزده سال سابقه کار مدیریتي و آموزشي در ادارات و سازمان ها (از جمله مدیر دو شرکت توليدی صنعتي معتبر) بشرح ذیل:



رئيس دانشگاه جامع علميکاربردی واحد استان قم با حدود 0999دانشجو و 399مدرس علميکاربردی (ازسال 1380تا.) 8310



مدیرکل فناوری سازمان مرکزی دانشگاه جامع علميکاربردی (کشور) از اردیبهشتماه  18تا آبان (8310با حفظ سمت).



مدیرکل آموزش فني حرفه ای استان قم (از آبانماه  10تاکنون ).



دبير شورای اشتغال و فناوری و کارآفریني سازمان مرکزی دانشگاه علمي کاربردی کشور



عضو شورای آموزشي وشورای برنامه ریزی درسي سازمان فني حرفه ای کشور



دبير سومين وچهارمين وپنجمين جشنواره ملي علميکاربردی انتخاب کارآفرینان دربخش دانشجو واستاد نمونه کشور.



دبير کارگروه اشتغال و کارآفریني انجمنهای علمي دانشگاه ( 139انجمن علمي دانشجویي درکشور).



نایب رئيس کميته ارزیابي عملکرد دانشگاه علمي کاربردی کشور در سازمان سنجش وآموزش کشور.



عضو شورایپژوهشي دانشگاه .و عضو شورای پژوهشي سازمان حفظ محيطزیست .



رئيس کميته منتخب هياٌت مميزه اساتيد دانشگاه در استان.



رئيس کميته نظارت وارزیابي شورای نظارت وارزیابي دانشگاه در استان.



مسوٌل کميته اشتغال دانش آموختگان سازمان مرکزی دانشگاه.



رئيس بسيج اساتيد دانشگاه علمي کاربردی استان قم از سال  13تاکنون.



عضو انجمن مهندسي صنایع ایران .و عضو در انجمن بهرهوری ایران.



عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش وعضو کارگروه اجتماعي استان .
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