
 پور  افضلی ابوالفضل
 :تحصیالت

 معمار 

 :سوابق
 .جعفر سید حاج اهلل آیت فرزند قم، در ۱۳۴۶ متولد پور، افضلی ابوالفضل

 سه برای شش، ی شماره ازدواج ی دفترخانه در جعفر، سید حاج اهلل آیت مرحوم پدرم،

 این در کرد؛ جاری شرعی عقد و رسمی ثبت بیوت، مراجع و قمی اصیل ی خانواده از نسل

 .رساند خدمت و داشت تعهد قم شهر به سال پنجاه از بیش او امر،

 آیت شاگردان از که او. برمیگردد شهادتی حسن شیخ اهلل آیت مرحوم به ام مادری نسب

 جماعتی امام همچنین،. کرد رسانی خدمت و تحصیل قم، ی علمیه ی حوزه در سال هشتاد از بیش بود، حائری اهلل

 .داشت برعهده نیز را صفاییه خیابان در صاحباألمر مسجد

 رزمندگان اعزام ی زمینه در و هستم مقدس دفاع آثار نشر و تبلیغات ی عرصه فعالین از کنون، تا نوجوانی دوران از

 .میکنم فعالیت ایرانی-اسالمی های گردهمایی ویژه، مراسمات و بزرگداشت و دلیر

 حضرت ی آستانه بصری-سمعی بخش مسئول زوار، به رسانی خدمت بر عالوه سال، سه مدت به ۱۳۷۵ سال از

 .ام بوده(س) معصومه

 کرده فعالیت به شروع اسالمی معماری ی حوزه در همزمان شخصی، ی عالقه و گرایش به توجه ،با ۱۳۷۹ سال از سپس

 هزار ده از بیش به تعدادشان که قم، شهر بناهای از بسیاری کارشناسی و مشاوره چون فعالیتهایی زمینه، دراین. ام

 سازمان ادارات سوی از خصوص به. ام رسانیده ثبت به خویش کاری ی کارنامه در را میرسد، مشاوره و کارشناسی

 انجام کارشناس، عنوان به مراجع، بیوت و خصوصی و دولتی ارگانهای و علمیه ی حوزه دفترتبلیغات اسالمی، تبلیغات

 .ام کرده وظیفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امراللهی  اهلل روح

 :تحصیالت

 عمران مهندسی کارشناسی

 شهرسازی مهندسی ارشد کارشناسی

 : سوابق 

 ساختمان مهندسی نظام اموزش کمیته رییس

 مرکز در روستایی و شهری مدیریت موسسه پژوهشی - اموزشی شورای عضو

 شهرداری اموزش

 قم شهر اسالمی شورای نقل و حمل و عمران کمیسیون رییس

  قم شهر اسالمی شورای ومعماری شهرسازی کمیسیون رییس نایب

 مربوطه مراجع از مرمت - ابنیه - سازی انبوه صالحیت اخذ با شار کیان مهندسی شرکت سابق عامل مدیر

 شهرداری اموزش مرکز کاربردی - علمی جامع دانشگاه شهرسازی و معماری گروه مدیر

 ششم دوره قم استان ساختمان مهندسی نظام مدیره هیئت البدل علی عضو

 قم شهرداری معماری و شهرسازی معاونت شهری ریزی برنامه و مطالعات سابق مدیر

  ۹2 اردیبهشت ایرانی -اسالمی شهرسازی و معماری شهرسازی و معماری همایش مقاالت داوری و علمی کمیته عضو

 قم استان مهندسین بسیج راهبردی شورای عضو

 ۱۳۹۴سال در کاربردی - علمی جامع دانشگاه نمونه مدرس

 ۱۳۹۳ سال در قم شهرداری برگزیده کارمند

 کنون تا ۱۳۹۱ سال از ساختمانی مصالح بر نظارت رشته در ایران استاندارد ملی سازمان رسمی کارشناس

 کنون تا ۱۳8۶ سال از کشور  دانشگاههای در تدریس

 کنون تا ۱۳8۱ سال از ساختمانی های پروژه در فعالیت

 ۱۳8۱ سال شهرسازی ارشد کارشناسی سراسری کنکور در ۶۳ رتبه

  کشور عمومی نهادهای و مراجع از متعدد های نامه تقدیر دریافت

  :از اعم دهه یک طی قم شهر  شهری مطالعات تدوین در مشارکت

 اختران چهل امامزادگان ، جامع مسجد کهنه، بازار ، نو بازار شهرقم تاریخی محالت  شهری مرمت مطالعات

 خرداد سوم ری، دروازه فهیمی ، زاد خاکفرج، ، ابراهیم امامزاده محالت بازافرینی مطالعات

  روحانی ، یاسر عمار ، جمکران- حرم شهری طراحی

 قم شهر گانه هشت مناطق تفصیلی طرح

 اراک ، جعفریه ، تهران قم شهر ورودیهای منظر ساماندهی طرح

 کشوری عمومی نهادهای با موضعی - موضوعی مطالعات و قم شهر نقل و حمل جامع طرح
 



 رسول امیدی                                            
 :تحصیالت

 قم دانشگاه از عمران گرایش عمران مهندسی رشته در کارشناسی دانشنامه دارای

 موسسه از شهری مدیریت گرایش شهرسازی مهندسی رشته در ارشد کارشناسی دانشنامه دارای

 تهران طوبی نور

 : علمی و اجرایی سوابق

 قم دادگستری رسمی کارشناسان مرکز ساختمان و راه رشته در دادگستری رسمی کارشناس

 قم مهندسی نظام سازمان مجری و ناظر ، طراح مهندس

 قم شهرداری فنی کارشناس

 ۱0۴ شماره مهندسی گروه مدیر

  سابقه سال پانزده از بیش با شهر سطح در عمرانی های پروژه پیمانکار و مجری

 :ها برنامه و اهداف
 نظارت و بومی اولویت با کارآمد مسئول، شهرداری انتخاب برای تالش و شهرداری و شهر به نسبت نو نگرشی ایجاد

 .شهری پایدار توسعه راستای در شهرداری عملکرد بر مستمر

 . شهرداری مالی عملکرد سازی شفاف

 .برخوردار کمتر مناطق محوریت با شهری بودجه عادالنه توزیع

 . مردم با مستمر ارتباط ایجاد

 .شهر های ورودی مناسب سبز فضاهای و پارکها احداث و زیباسازی ساماندهی، جهت در ریزی برنامه

 .شهر در مناسب های پارکینگ احداث جهت در ریزی برنامه

 .آنها موثر پیشنهادات و طرحها از استفاده و جوانان و نخبگان از دعوت جهت در ریزی برنامه

 .شهرداری برای مدت بلند و مدت میان و مدت کوتاه ریزی برنامه

 .شهر در زایی اشتغال و زایی درآمد جهت صنایع کامل ظرفیت از استفاده جهت در ریزی برنامه

 .مردم برای تفریحی مکانهای ایجاد و شهر گردشگری عملکرد بهبود جهت ریزی برنامه

 سطح در فعال غیر های پروژه و آن اتمام روند در تسریع جهت شهر سطح در تمام نیمه های پروژه تکلیف تعیین

 ( مترو و مونوریل مانند)شهر

 
 

 

 

 

 



   بیطرفان علی
قم اهل و قم ساکن ساله۴8   

 :تحصیالت

  معماری ارشد کارشناسی

 : برنامه ها

 تفصیلی طرح و جامع طرح تطبیق با شهر ،گسترش شهرسازی روند به دقیق نظارت .۱

  شهری خدمات راستای در شهرداری امور بر نظارت .2

  تاریخی و معماری منظر و دید از حرم اطراف و مطهر حرم به ویژه توجه .۳

(  مذهبی و تاریخی هویت گرفتن نظر در عدم)  حرم اطراف در گونه دالل و جویانه سود های طرح از جلوگیری .۴

  مطهر حرم منظر و سیما کشیدن چالش به و دید بردن بین از و کردن کور باعث که مرتبه بلند های هتل و ساختمانها

  شهری جمعیت با متناسب ها دسترسی ، ها راه ایجاد .۵

 و فرهنگ با متناسب فرهنگی و تفریحی مرکز و سبز فضای ایجاد ، ها بوستان ، پارکها اکثری حد ایجاد برای تالش .۶

  قم مردم اجتماعی ساختار

 بخشی( هویت و سازی برجسته)  شهر تاریخی ابنیه به ویزه توجه .۷

 با رایزنی..... ساخت پروانه رایگان صدور مانند تشویقی و حمایتی های بسته ایجاد فرسوده بافت احیای برای تالش .8

 در امداد حداکثری جهت به فرسوده بافت در شوارع کردن تعریض راستای در بودجه تخصیص و ربط ذی دستگاههای

 مترقبه غیر حوادث و بحران زمان

 می شهر های محله اکثریت دغدغه که فرسوده های نهر و جداول ، آسفالت پوشش سازی باز بر اکثری حد پیگیری .۹

 .باشد

 سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی شرایط گرفتن نظر در و فرهنگ با متناسب قم شهر شهری منظر و سیما به ویژه توجه .۱0

 شهرقم

 در آینده در تشریح بصورت که دارد وجود نیز دیگری های برنامه و هست رو پیش کلی های برنامه از بخشی این

 . گفت خواهم شورا به یابی راه صورت

 

 

 

 

 

 



 مهدی پورنجاتی
 :تحصیالت

 ایران صنعت و علم دانشگاه از معماری مهندسی رشته پیوسته ارشد کارشناسی مقطع آموخته دانش

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری دررشته( Ph.D) تخصصی دکتری دوره دانشجوی

 (مکان حس پدیدارشناسی عنوان با دکتری رساله از دفاع مرحله در)  

 :علمی واجرایی سوابق

 (کنون تا ۱۳8۷) اجرا سه پایه و(  نظارت و طراحی ۱ پایه)  قم استان ساختمان مهندسی نظام سازمان عضو

 (۱۳۹2-۱۳۹۱) قم شهرداری اسالمی معماری پژوهشکده عضو و قم کالنشهر شهردار معماری مشاور

 (۱۳88-۱۳8۶) همدان استان در (PMU) جهانی بانک های پروژه مدیریت

 (کنون تا -۱۳۹2) قم استانداری فنی دفتر شهری ریزی برنامه و معماری شهرسازی، گروه رئیس

 (کنون تا ۱۳۹۵ سال از) قم استان شهری پایدار بازآفرینی ستاد در استانداری عمرانی معاونت حوزه نماینده

 (۱۳۹2-۱۳۹0) قم استانداری فنی دفتر معیارهای تدوین و امورفنی مسئول کارشناس

 (کنون تا ۱۳88) قم سلفچگان شهر ۱00 ماده کمیسیون در کشور وزارت نماینده

 (۱۳۹0-۱۳88) قم استانداری فنی دفتر شهرسازی کارشناس

 (۱۳۹2( )ص) اعظم پیامبر بلوار افتتاح  درآئین قم کالنشهر شهردار و استاندار توسط شده تقدیر

 استانی و ملی اعتبارات – قم استان مختلف های دستگاه استانی های پروژه ای دوره عالیه نظارت انجام

 کنون( تا ۱۳۹۱)  مسکن تامین شورای ذیل قم مهر مسکن مشکالت به رسیدگی ویژه کمیته در عمرانی معاونت نماینده

 کنون( تا ۱۳8۹ سال)  قم استان شهری منظر و سیما کمیته در استانداری ترافیک و نقل و حمل ، عمرانی فنی، دفتر نماینده

 کنون( تا – ۱۳۹۱) قم استان شهرسازی و امورزیربنائی کارگروه فنی کمیته در امورعمرانی هماهنگی معاونت نماینده

 (۱۳۹۵-۱۳۹۳) غیرمجاز ساز و ساخت و اراضی تصرف خواری، زمین با مقابله و پیشگیری استانی ستاد کارشناس

 (۱۳۹۵-۱۳8۹) آن ذیل فرعی شورای و استان مسکن تامین شورای در فنی دفتر کارشناس

 ذیل محدوده به الحاق و کاربری تغییر روستائی، هادی های طرح بازنگری و تصویب ، تهیه فنی کمیته در دفترفنی نماینده

 (۱۳۹۵ – ۱۳۹۱) قم استان شهرسازی و امورزیربنائی کارگروه

 (۱۳۹۱ – ۱۳8۹) مهر مسکن قراردادهای و پیمانکاران بر نظارت چهارجانبه کمیته در عمرانی معاونت نماینده

 کنون( تا ۱۳8۹) قم استان مهر مسکن تعاونیهای تخلفات به رسیدگی ویژه کمیته در استانداری فنی دفتر نماینده

 (۱۳۹2 تا ۱۳8۹) قم استان شهدای گلزارهای ساماندهی کارگروه فنی کمیته در استانداری فنی دفتر نماینده

 (۱۳۹۵-۱۳88) قم استان معلوالن تردد سازی مناسب ستاد در استانداری فنی دفتر کارشناس

 (۱۳۹۳ – ۱۳8۹) غیررسمی های شهری؛سکونتگاه فرسوده های بافت بهسازی و نوسازی کمیته در فنی دفتر نماینده

 کنون( تا ۱۳۹۵) معلوالن تردد سازی مناسب ستاد ذیل انطباق تخصصی کمیته در استانداری فنی دفتر نماینده

 (۱۳۹۵- ۱۳۹۳) قم استان پرورش و آموزش نوسازی و  پشتیبانی کارگروه در استانداری فنی دفتر نماینده

 (۱۳۹۱) قم استانداری غیرعامل پدافند کل اداره با همکاری

 (۱۳۹0 سال)  قم استانداری استخدام تخصصی مصاحبه کمیته عضو

 (۱۳۹۱) استان اداری های ساختمان و فضا ساماندهی کارگروه در امورعمرانی هماهنگی معاونت کارشناس
 



  ساز چیت مسعود

 :تحصیالت

 عمران 

 کارشناسی

 : علمی و اجرایی سوابق

 و عمران کارشناسی مدرک اخذ از پس صادق محمد فرزند ساز چیت مسعود اینجانب

  لغایت ۱۳۷۳  سال از  مسکونی های ساخت بر نظارت و قم استان مهندسی نظام در عضویت

 واحد در خدمت مشغول( س) معصومه حضرت مقدسه آستانه در سال سه مدت به۱۳۷۵

 گسترش و بهبود جهت در شهرداری قمی کارشناس بعنوان قم شهرداری در اکنون لغایت۱۳۷۵ سال از و بودم عمرانی

 .نمودم خدمت اراده گرامی شهروندان آسایش و شهر و سبز فضای

 شهر محترم شهروندان به کمک و اداری رفع در کمک و قم مقدس شهر تفریحی فضاهای ارتفاع در کمک:  اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سید حسین حسینی
ای آمره حسینی به مشهور   
:تحصیالت   

 ساخت و پروژه مدیریت

 دانشجوی دوره دکتری

 : سوابق علمی و اجرایی

 تهران دانشگاه از ساخت و پروژه مدیریت و معماری رتبه برتر دکتری

 قم مهندسی نظام مسکن تعاونی مدیره هیات رئیس

 تهران و قم در متعدد عمرانی های پروژه مجری و ناظر طراح،

  شهرداری و بنیاد مسکن قبیل از اجرایی های دستگاه در مشاور

  تهران بهشتی شهید دانشگاه قبیل از تهران های دانشگاه استاد

 قم دانش شهاب دانشگاه و قم دانشگاه سراسری  دانشگاه استاد

 قم ساختمان استان مهندسی نظام مجری و ناظر طراح،

  شهری مدیریت حوزه در المللی بین متعدد مقاالت مؤلف

 مختلف  مسکن های تعاونی مدیریتی با همکاری

 های متعدد داوری انجام و ایران داوری مرکز عضو

 نخبگان ملی بنیاد عضو و هوشمند کاشی مخترع

  مختلف خصوصی و دولتی های شرکت با همکاری

  پروژه و ساخت مدیریت-عمران حوزه در کتاب مؤلف

  کریم قرآن مهد موسسه عضو و قرآن جز سه حافظ

 بسیج رسانه و فاوا مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   دهناد حسین سیدمحمد
 :تحصیالت

 تهران امیرکبیر صنعتی دانشگاه از ترافیک و راه عمران، مهندسی تخصصی دکترای

 : سوابق علمی و اجرایی

 قم دانشگاه مهندسی و فنی دانشکده علمی هیئت عضو

 ترافیک، ونقل، نقل و حمل های حوزه در شهری و استانی ملی، متعدد های پروژه مدیر

 اطالعات فناوری و عمران

 ...و امارات ترکیه، مالزی، روسیه، بلژیک، فرانسه، هلند، کشورهای در المللی بین معتبر کنفرانسهای و مجامع در حضور

  صنعت با ارتباط برتر علمی هیئت و پژوهشی گزارش المللی، بین تخصصی مقاله کتاب، دهها مولف و مخترع پژوهشگر،

 قم استان برتر فناور و پژوهشگر کشور،

 قم شهر اطالعات فناوری تحول شورای عضو و قم ترافیک هوشمند مدیریت مرکز رئیس و موسس

 ساختمان مهندسی نظام سازمان ترافیک مهندسی تخصصی گروه رئیسه هیئت عضو

 جشنواره برگزیده و امیرکبیر صنعتی دانشگاه در عمران رشته ارشد کارشناسی مقطع اول نفر ممتاز دانشجوی

 نخبگان ملی بنیاد اختراعات

 پذیری اشتغال و آموزی مهارت راهبری شورای عضو و دانشگاه دانشجویی مدیر قم، دانشگاه شورای عضو

 ساختمان استان قم مهندسی نظام سازمان پژوهش کمیته سابق عضو

:توانمندی ها از ، خالصه ایتخصصی زمینه های  
 ارتباطات و اطالعات فناوری ترابری، و عمران،راه نقل،مهندسی و حمل ریزی برنامه ترافیک، مهندسی

 مهندسی نظام سازمان ،قم دانشگاه م،داری قشهر در اجرایی های فعالیت سابقه و ربهجت لسا دوازده از بیش

 ،ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان ،تهران شهرداری )ره(،امام حضرت فرمان اجرایی ستاد ،قم استان ساختمان

 .خصوصی بخش در مجموعه چندین و اسالمی انقالب مسکن بنیاد

 و دکتری مقاطع های برنامه ،پژوهشی قراردادهای و ها طرح قالب در تخصصی علمی سوابق سال یازده تقریباً 

 .است شده المللی بین معتبر مجالت در پژوهشی مقاالت و فنی های گزارش ،کتاب تالیف به منجر که ارشد کارشناسی

 و ترابری و راه ،عمران مهندسی های زمینه در کارشناسی و ارشد کارشناسی مقاطع در مستمر تدریس سابقه سالده 

 .کشور معتبر های دانشگاه در اطالعات فناوری و نقل و حمل ،ریزی برنامه

 اجرایی های پروژه مشاور و ناظر مدیر عنوان به صنعت با ارتباط و اجرایی ارتباط و صنعتی تجارب سال شش حدود 

تی  دانشگاه )دلفت شهرهای در المللی بین معتبر های کنفرانس و مجامع در حضور ،هوشمند نقل و حمل و ترافیکی

 مسکو،  متحد ملل سازمان شهری جهانی مجمع ابوظبی اینرتترافیک( کنفرانس )آمستردام دانشگاهیودلفت(

 .....پاریس ،استانبول ،بروکسل ، کواالالمپور(، تکنیک پلی دانشگاهسنت پترزبورگ) گوبکین( دولتی دانشگاه)

 تحلیلگر ،صنعت با ارتباط برتر استاد ،نمونه دانشجوی ،برتر آورونو فناور ،پژوهشگر عنوان به شدن برگزیده 

 ..برتر پژوهشی قرارداد ،مجریبرتر



 

 

 المع                                                                                   گفتار خوش رضا
 :تحصیالت

  کاشان دانشگاه از عمران مهندسی کارشناسی

 

 : و برنامه ها کاری سوابق

 شهر سطح های پروژه سایر و کشاورزی جهاد و نصر جهاد های پروژه اجرای

 فنی دفتر مسئول

 صالح ذی مجری

 استان سطح در فاضالب و آب و سازی راه و مسکونی های پروژه اجرای

  پروژه چندین پیمان مدیریت و ساخت در مشارکت

 از رفاهی امور وسایر آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی ، عمرانی ، اقتصادی ، اجتماعی های برنامه سریع پیشبرداهداف:

 امور اداره و خویش سرنوشت بر مردم بیشتر چه هر مشارکت برای واقع در شورا.  مردم و مسئولین همکاری طریق

 .گیرد می شکل مردم خود توسط

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حسین زنجیرانی فراهانی                                                       
 :تحصیالت

 راه و ترابری –عمران 

 دکتری تخصصی

 

 : علمی و اجرایی سوابق

 تهران  دانشگاه از ترابری و راه-عمران مهندسی تخصصی دکتری

 اسالمی آزاد دانشگاه و قم صنعتی قم، های استاددانشگاه

 نقل و حمل و عمران مهندسی  حوزه در تخصصی کتاب چندین مولف

 المللی بین و داخلی معتبردرمجالت انتشاردههامقاله

 

 :ها برنامه و اهداف
 راهها آزاد ی حوزه در برداری بهره و بهسازی،نگهداری های مدیرپروژه

 امیرکبیر راه آزاد مهندسی فنی معاونت

 قم استان نمایندگان مجمع عمرانی فنی عضوکارگروه

 قم استان شهرسازی و راه کل اداره های پروژه تصویب کمیته عضو

 قم استان ای جاده نقل و حمل و راهداری کل مشاوراداره

 لیان مهندسی فنی هلدینگ مدیره هیئت سابق رییس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسفندیاری محمود سیاحت

 :تحصیالت

 اسالمی اراک آزاد عمران عمران کارشناسی مهندسی

 اراک تحقیقات علوم ساخت مدیریت عمران مهندسی ارشد کارشناسی

 اسالمی اراک ساخت آزاد مدیریت،عمران مهندسی  (رساله نگارش حال در) تخصصی دکترای

 : علمی و اجرایی سوابق

 با عضویت عادی ۱۴/۱2/۱۳۷۴الی  ۱۹/0۷/۱۳۷۴عضو حوزه مقاومت بسیج از تاریخ 

 با عضویت فعال 0۹/۱0/۱۳8۷الی   ۱۳۷۴//۱۵/۱2عضو حوزه مقاومت بسیج از تاریخ 

 با عضویت فعال ۱۴/02/۱۳۹۳الی  02/0۱/۱۳8۶عضو سازمان بسیج مهندسین از تاریخ 

 با عضویت کادر ۱۵/02/۱۳۹۳عضو  سازمان بسیج مهندسین از تاریخ 

 ۱۳۷۷-۱۳۷۶مسئول انجمن اسالمی مرکز پیش دانشگاهی نور استان قم در سال تحصیلی 

 مسئول حلقه صالحین سازمان بسیج مهندسین

 کاندیدای چهارمین دوره شورای اسالمی شهر قم

 ره شورای اسالمی شهر قمکاندیدای پنجمین دو

 ۱۳۷8بازرس انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسالمی در سال 

 ۱۳80بازرس هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 

 عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن و ساختمان )مجریان ذیصالح( استان قم هم اکنون

 هم اکنون  مسئول کمیته آموزش انجمن سازندگان مسکن استان قم

 برنامه ریزی و برگزاری دروه های آموزش مربوط به مجریان ذیصالح استان قم

 بازدید از پروژهای در حال ساخت استان قم به عنوان نظارت عالی از طرف انجمن سازندگان مسکن استان قم

 عضو علی البدل هیئت مدیره کانون کارفرمایی صنعت استان قم هم اکنون

 ت مدیره انجمن مهندسین مدیریت ساخت استان قم هم اکنونعضو علی البدل هیئ

 بازرس اصلی کانون عالی کارفرمایی )انجمن های صنفی( استان قم هم اکنون

 /الف۳۶۵۱عضو خادم افتخاری آستان مقدس حرم حضرت معصومه )س( انتظامات و ارشاد با شماره عضویت 

 شهرسازی و راه وزارت از یک پایه مهندسی کار به اشتغال پروانه دارای

 قم استان کارفرمایی عالی کانون مدیره هیئت بازرس

 قم استان صنعت کانون مدیره هیئت عضو

 البرز تهران، قم، استانهای سطح در عمرانی های پروژه اجرای و مدیریت سابقه سال بیست دارای

 قم استان ساخت مدیریت مهندسین انجمن مدیره هیئت عضو

 قم استان hseایمنی مسئولین انجمن عضو

 "مناسبات صلح پایدار و توسعه پایدار  "، ایران، جزیره کیش  با موضوع مقاله۹۹شرکت در دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی،اسفند مقاالت:

 IPCR02_02۴ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران با کد مقاله  CIVILICAمنتشر شده در سایت  

 مدیریت دانش در شرکتهای پیمانکار استان قم )پایان نامه کارشناسی ارشد( استقراربررسی رابطه انگیزش کارکنان و 

 )سازمان تجارت جهانی( در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک WTOارائه سمینار با موضوع 

 :افزاری نرم های مهارت

Auto CAD: PROFESSIONAL 

Word: PROFESSIONAL  

Excel: PROFESSIONAL 

MS Project: PROFESSIONAL  

PowerPoint: PROFESSIONAL 



 

 غالمعلی  عالئی

 :تحصیالت

 مکانیک مهندسی ارشـد کارشـناسی

  

 : اجرایی سوابق

 ناظر مهندس  و  مهندسی  نظام سـازمان  عضو

 آسـیا  بیـمه   نمـایندگی شرکت مدیرعـامل

 قم حِرَف کارفرمائی کانون سابق رئیس و  شهید دو برادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد مهدی فراوانی
 :تحصیالت

 (سازه-عمران) ارشد کارشناسی

 : علمی و اجرایی سوابق

  کاشان  آزاد دانشگاه  از  عمران-عمران کارشناسی  دارای

 اراک آزاد  دانشگاه از  سازه -عمران  ارشد  کارشناس

 اجرا پایه  و سازه  نظارت و طراحی  ارشد  پایه  اشتغال  پروانه  دارای

  مهرگازران شرکت در کنون تا ۱۳8۵ سال از  کیفیت  مدیرکنترل 

 .باشم می  تاکنون۱۳8۷ سال از۳۴ مهندسی دفتر مدیر

 :ها برنامه و اهداف
 ویژه گردشگری زیارتی توریستی مکان به قم شهر تبدیل(۱

 قم شهر شورای الکترونیکی نظارتی سامانه ایحاد با پروانه صدور زمان مدت کاهش(2

 اشتغال ایجاد و تولید حرفه به آن بازگشتی و فعال غیر صنعتی واحذهای احیای طرح(۳

 قم شهر زیباسازی و سازی محوطه به ویژه توجه(۴ 

  بحران مدیریت برای بیشتر آمادگی و توجه(۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    حسن قاسمیان                           محمد

 :تحصیالت

 عمران عمران

 ارشد حمل و نقل

 : علمی و اجرایی سوابق

 پیاده عابر دسترسی کیفیت سنجش و بررسی جهت آماری مدل یک ارایه:  تحقیق عنوان( ۱

 . شهری محالت در  عمومی نقل و حمل خدمات به

 ( فرهنگیان)  باجک در مهر واحدی 22 مجتمع شخصی پروژه احداث( 2

 علوی بوستان و دیوارساحلی کارگاه سرپرست( ۳

 سلفچگان واحدی 220 مهر مسکن مقیم مهندس( ۴

 ( عامل مدیر مقام قائم)  سازه منتظر شرکت مدیریت( ۵

 قم پردیسان شهر و قم شهر در شخصی های پروژه اجرای( ۶

 ایرانیان پویای معتمد اقدم تعاونی شرکت عامل مدیر( ۷

 ها: برنامه و اهداف

 . قم مترو پروژه تکمیل و اجرا پیگیری (۱

 . شهری سبز کمربند (2

 . ساختمانی عوارضات رویه بی افزایش از جلوگیری (۳

 . شهروندان حقوق احقاق (۴

 . پردیسان در خدماتی - رفاهی امکانات بخشیدن بهبود (۵

 . قم شهرداری ای جزیره و متعدد قوانین از جلوگیری (۶

 . قم اعظم پیامبر پروژه اتمام برای تالش و پیگیری (۷

 . استانی های پروژه در بومی عمرانی شرکتهای بیشتر مشارکت (8

 مردم مشارکت برای محله قوت نقاط تمامی از استفاده و نشاط با و پویا شهری داشتن برای محور محله شوراهای ایجاد (۹

 . شهر آبادانی در

 عادالنه توزیع ،  شهری خدمات به ها محله اهالی بیشتر آسایش و بهتر دسترسی منظور به ای محله رویکرد تقویت (۱0

 اولویتها تعیین در مردم مشارکت جلب و فرصتها و امکانات

 

 

 

 

 



  کاشی پزان مسعود
 :تحصیالت

 (سازه-عمران) ارشد کارشناسی دانشجوی

 : علمی و اجرایی سوابق

 قم استان ساختمان مهندسی نظام سازمان مجری و ناظر(۱

 ۳قم استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد ناظر(2

 قم استان کشاورزی و معادن ، نایعص ، بازرگانی اتاق عضو(

  ای حرفه و فنی آموزشگاه مدرس و مدیر موسس،(۴

 (ساز و ساخت خدمات) پارسا نامدار شرکت عامل مدیر(۵

 دانشگاه مدرس( (۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  1774کد مهدی محمدی نجف آبادی   محمد
 :تحصیالت

 مهندسی مکانیک

 دانشجوی دکتری

 :علمی سوابق

 ایران صنعت و علم دانشگاه مکانیک مهندسی دکترای دانشجوی

 قم های دانشگاه مدعو استاد

 قم استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کار بازرس

 قم استان ساختمان مهندسی نظام سازمان عضو

 

  .باشد شهر مردم ی اراده و رای از برخاسته باید قم شهر اسالمی شورای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جهندیزی                                                               سعید معصومی
 :تحصیالت

  معماری رشته در ارشد ناسیشکار

 : و برنامه ها کاری سوابق

 طراحی پروژه هزار از بیش حدود سال چندین در ساخت و طراحی پروانه دارای

  باشند می مسکونی و اداری و تجاری و درمانی شامل که کردم

   کردم اجرا و طراحی ساختمان ۳0 حدود و

 و کودکان برای هنری و فرهنگی مراکز ساخت با هنر و فرهنگ ترویج: اهداف

 زمان در در تسریع و گرایی منطقه از دوری با شهری منظر سازی زیبا و سنین تمام برای تفریحی مراکز نوجوانان،

 ساختمان پروانه گرفتن

 


