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مشخصات تحصیلی
کارشناسی ( ،1368 ،)B.Scفیزیک کاربردی ،دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد ( ،1371 ،)M.Scژئوفیزیک ،دانشگاه تهران
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فعالیت ها و سمتهای اجرایی









مدیرکل منابع انسانی دانشگاه ،از  1393تاکنون
رئیس کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران ،از 1397
عضو کمیته بازنگری و تدوین آئیننامه استخدامی کارمندان دانشگاه تهران ،از 1397
عضو کارگروه اخالق حرفه ای دانشگاه ،از 1397
عضو کارگروه کمیته بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از فرصتهای بین المللی ،از 1397
نماینده دانشگاه در هیات مدیره شرکت ندای توسعه مدیریت ایرانیان1397-1396 ،
عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران ،از 1396
دبیر و عضو شورای سیاستگذاری مناطق حوزه اداری وپشتیبانی وزارت علوم1397-1395 ،



























رئیس کمیته اصلی ارتقا رتبه کارکنان دانشگاه تهران ،از 1395
عضو کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های آمار دانشگاه تهران ،از 1394
عضو کمیته مشورتی منابع انسانی  ،مالی و امور زیربنایی دانشگاه تهران ،از 1394
عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی ،اداری ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران ،از 1394
عضو و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران ،از 1393
عضو کارگروه طرح طبقه بندی مشاغل و بررسی فوق العاده های موضوع ماده  ،36از 1393
عضو کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران ،از 1393
مجری پروژه "احداث و تجهیز مرکز پیش نشانگرهای زلزله "1393-1392 ،
دبیر پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1391-1390 ،
مدیر داخلی مجله ژئو فیزیک ایران1393-1388 ،
دبیراجرایی چهاردهمین کنفرانس ژئو فیزیک ایران1389-1388 ،
رئیس مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله1393-1387 ،
دبیر و عضو دوره سوم هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران1389-1386 ،
مدیر داخلی مجله فیزیک زمین وفضا1380-1379 ،
عضو کمیته اجرایی دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1379-1378 ،
دبیر کمیته اجرایی سومین همایش آسیایی زلزله شناسی1378 ،
مسئول کمیته تهیه پیش نویس اساسنامه و تشکیالت موسسه ژئو فیزیک1377 ،
تدوین ساختار  20ساله موسسه ژئو فیزیک1378-1377 ،
معاون اداری و مالی موسسه ژئوفیزیک1379-1376 ،
سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر1376-1373 ،
مسئول اداری گروه فیزیک زمین1375-1373 ،
معاون پژوهشی و آموزشی جهاد دانشگاهی مشهد1374-1371 ،
عضو انجمن ملی ژئوفیزیک ایران ،از 1391
عضو هیات موسس انجمن ملی ژئوفیزیک ایران ،از 1389
همکاری درخرید تجهیزات بخش های تحقیقاتی موسسه ژئو فیزیک از محل وام بانک جهانی1375 -1373 ،

