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سوابق تحصییل

دکترای تخصصی مدیریت گردشگری کودک ـ دانشگاه عالمه طباطبایی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی برنامه ریزی 

فوق دیپلم پرورشی

الف) سوابق در وزارت آموزش و پرورش

مربی پرورشی دبستان شهید وحید نیا شهر ایالم

مربی پرورشی مدرسه راهنمائی خیام شهر ایالم

مربی پرورشی دانشسرای تربیت معلم امام جعفر صادق(ع) چوار(١٣٦٧-١٣٦٨) 

تدریس در دانشسرای تربیت معلم دختران شهر ایالم (١٣٦٩-١٣٧٤)

تدریس در مراکز تربیت معلم دختران حضرت رقیه و پسران شهید مدرس استان 

ایالم(١٣٦٩-١٣٧٣) 

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایالم(١٣٧٠-١٣٧٤) 

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم(۱۳٧٤ - ١٣٧٧) 

مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایالم(١٣٧٦-١٣٧٨) 

مسئول پرورشی مدارس جمهوری اسالمی ایران در کشورهای قطر و بحرین(١٣٧٨-١٣٨٠)

سوابق شغیل و اجرایی

معریف و سوابق
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الف) سوابق در وزارت آموزش و پرورش

مشاور دبیرستان ایثارگران شهرستان ایالم (١٣٨٢-١٣٨٤)

دبیر هنرستان فنی امام خمینی (ره) و هنرستان حضرت آیت اهللا خامنه ای شهر ایالم (١٣٨٠-١٣٨٤)

دبیر هنرستان کاردانش شهدای بسیج شهر ایالم (١٣٨٠-١٣٨٤) 

دبیر مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهر ایالم(١٣٨٠-١٣٨٤) 

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان ایالم (١٣٨٤ - ١٣٨٥) 

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش تهران (١٣٨٦- ١٣٨٧) 

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش (١٣٨٨ - ١٣٨٩) 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش (١٣٨٩ - ١٣٩٢) 

ب) سایر سوابق شغلی و اجرایی

مدیر سازمان های مردم نهاد(سمن) و خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی 

تهران (١٣٩٩ تا کنون)

نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) در دولت و مجلس شورای اسالمی (١٣٩٨-١٣٩٩)

مشاور معاونت توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی (١٣٩٧-١٣٩٩)

مشاور اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی (١٣٩٢ تا ١٣٩٤)

سوابق شغیل و اجرایی

عضو شورای مرکزی بسیج فرهنگیان کشور

عضو مؤسس هیأت رزمندگان استان ایالم 

عضوهیأت نظارت شورای نگهبان در انتخابات ادوار مختلف و قائم مقام دفتر نظارت و بازرسی استان 

ایالم

دبیر ستاد اقامه نماز استان ایالم 

عضو کار گروه مالی بهبود شاخص های آموزشی و پرورشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

فعالیت های فرهنیگ و اجتمایع
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عضویت در کارگروه عفاف و حجاب

عضو کمیسیون محتوای الکترونیکی شورای عالی فضای مجازی کشور

عضو کمیته تعیین شاخص های نقشه جامع علمی کشور

عضوکمیته تخصصی آموزش الکترونیکی کشور

عضوکمیته صیانت ازحقوق شهروندی وزارت آموزش وپرورش

مشاور شرکت های دانش بنیان مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور

عضو کارگروه اصالح الگوی مصرف وزارت آموزش و پرورش

عضویت در جامعه خیرین مدرسه ساز

مشاور اقتصادی و بودجه پارک علم و فناوری پردیس ریاست جمهوری 

عضوکمیسیون های معین و نیروی انسانی شورای عالی آموزش و پرورش

عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان کشور

دبیرستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه های وزارت آموزش و پرورش 

عضو هیأت اندیشه ورز برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش

عضو کمیسیون دائمی دانشگاه شهید رجائی 

عضو هیأت امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

حسابرس داخلی و مشاور اجرائی سازمان اقتصادی کوثر

رئیس کمیته گردشگری کودک اتاق بازرگانی ایران

فعالیت های فرهنیگ و اجتمایع
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الف) پروژه های پژوهشی

همکاری در پروژه بررسی عملکرد سیاست های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش (به 

سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام و زیر نظر دکتر علیرضا علی احمدی ١٣٩٥)

طراحی مدل ریاضی تخصیص منابع مالی با رویکرد اثربخش(در ادارت کل آموزش و پرورش 

استان های کشور)

تدوین راهبرد و دستورالعمل اجرایی، مالی و بودجه آموزش و پرورش در سال ١٣٨٩

همکاری در پروژه بررسی عملکرد سیاست های اصالح الگوی مصرف (به سفارش مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، زیر نظر دکتر علیرضا علی احمدی ١٣٩٥)

بررسی میانگین دریافتی معلمین آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت (پژوهشگاه تعلیم و تربیت ١٣٨٢)

نظارت بر تعداد ٦٠ عنوان پروژه فناوری اطالعات و ارتباطات (١٣٨٩-١٣٩٢)

تدوین استاندارد مرکز آموزشی IWA٢ در سازمان ملی استاندارد

طراحی الگوی تدوین تفاهم نامه مالی توزیع اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان ها(١٣٨٨ - ١٣٩١)

ب) تدریس در مراکز آموزش عالی

تدریس در مراکز تربیت معلم و ضمن خدمت فرهنگیان

دبیر دانشسرای تربیت معلم، مدارس متوسطه، راهنمائی و ابتدائی 

تدریس در دانشگاه عالمه طباطبائی (دانشکده مدیریت و حسابداری)

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی (واحد ایالم)

تدریس در دانشگاه پیام نور تهران و دانشگاه علمی کاربردی تهران

ج ) مقاالت و تألیفات

همکاری در تألیف کتاب شمیم تحول (زیر نظر دکتر حمیدرضا حاجی بابائی)

مدل سواد گردشگری در برنامه درسی دانش آموزان دوره ی ابتدائی، (رساله دکترا) دانشگاه عالمه 

طباطباتی تهران ١٣٩٩

ارائه دو مقاله «الگوی توزیع بودجه غیرپرسنلی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران» و «نقش 

فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد آموزش و پرورش» -  کنفرانس ساالنه سازمان جهانی اسالمی 

برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ (آیسسکو)

سوابق علیم - پژوهیش
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بررسی وضعیت بودجه و اعتبارات و نحوه نظارت بر منابع و مصارف

AHP رتبه بندی استان ها (۳۲) و شهرستان های کشور (۴۴۹) مبتنی بر شاخص های آموزشی بر اساس مدل

نقش تلفیق برنامه درسی با انواع گردشگری در ساحت های تربیتی دوره ی ابتدایی (١٤٠٠ ـ علمی پژوهشی)

نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث (١٣٩٩ ـ علمی پژوهشی)

بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و ثبات سیاسی جمهوری اسالمی ایران (١٣٩٥)

بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر درآمدهای گردشگری جمهوری اسالمی ایران (١٣٩٨)

نقش گردشگری بر تربیت کودک در ساحت های تربیتی دوره ی ابتدائی از دیدگاه قرآن و حدیث (١٣٩٩)

سوابق علیم - پژوهیش

حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل به مدت ٥٣ ماه  و نائل شدن به درجه جانبازی

احراز رتبه اول ستاره فناوری ایران در سال های ١٣٩٠ و ١٣٩١ در دوره تصدی مسئولیت مرکز آمار و 

فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش به واسطه جهش شاخص های فناوری اطالعات و 

ارتباطات

تدوین و شناسایی اقالم آماری وزارت آموزش و پرورش از طریق انعقاد تفاهم نامه با مرکز آمار ایران

تدوین سند استراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش (ICT Master Plan)، مبتنی 

بر اسناد فرادستی به ویژه سند تحول بنیادین (١٣٩٠ تا ١٣٩١)

کسب جایگاه اول آمارهای بخشی دستگاه های اجرائی کشور در سال جهانی آمار (١٣٩٢)

 طراحی و استقرارسامانه های برخط آمارهای ثبتی به ویژه سامانه ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان، 

(BI) پرتال مدارس، داشبورد آمارهای ثبتی

پیش بینی و تحقق بودجه بدون کسری در دوره تصدی مسئولیت دفتر برنامه و بودجه در سطح کالن 

وزارت آموزش و پرورش در سال ١٣٨٩ (انحصار در طول تاریخ آموزش و پرورش)

اجرای طرح بیمه طالیی (تکمیلی) فرهنگیان شاغل و بازنشسته

توفیقات
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اختصاص سرانه از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها به مدارس شبانه روزی، مناطق محروم و کمتر 

توسعه یافته و عشایرکشور به صورت واریز مستقیم به حساب مدارس دولتی

تحویل بودجه بدون کسری در دوره مسؤلیت معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران (١٣٨٧)

ارائه و اجرای طرح تکریم خدمتگزاران مدارس با عنوان «خادمان آینده سازان ایران اسالمی» در زمان 

مسؤلیت معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران (١٣٨٧) و تسری این طرح به کل کشور 

توسط وزارت آموزش و پرورش

ارتقای جایگاه آموزش و پرورش استان ایالم در شاخص های تحصیلی در زمان ریاست سازمان 

آموزش و پرورش استان ایالم (١٣٨٤ و ١٣٨٥) 

طراحی الگوی ارزیابی و عملکرد واحدهای ستادی و صفی در دوره ی تصدی مسئولیت ریاست 

سازمان آموزش و پرورش استان ایالم (١٣٨٤ و ١٣٨٥) (این الگو کماکان در وزارت آموزش و پرورش 

مورد استفاده قرار می گیرد.)

افزایش مشارکت خیرین در توسعه فضاهای تربیتی و ساخت نمازخانه هایی با معماری اسالمی- 

ایرانی در سطح مدارس شهر ایالم در زمان تصدی مسئولیت معاونت پرورشی آموزش و پرورش 

شهرستان ایالم (١٣٧٢ تا ١٣٧٤)

احراز رتبه برتر بسیج دانش آموزی کشور و تقدیر توسط فرمانده محترم سازمان بسیج مستضعفین 

کشور در دوران تصدی مسئولیت معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایالم(سال ١٣٧٢)

کسب رتبه اول سرپرستی های مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در دوره تصدی 

مسئولیت پرورشی سرپرستی کشورهای قطر و بحرین(١٣٨٠)

جلب مشارکت (٦ برابری) خیرین در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران علی الخصوص در 

دوران پاندمی کووید-۱۹ (١٣٩٩)

توفیقات
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شناخت تحلیلی و التزام به اسناد باالدستی خاصه مبانی نظری و سند تحول بنیادین آموزش 

و پرورش و مجموعه سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قوانین 

موضوعی مترتبه در آموزش و پرورش

اشراف به ادبیات علمی و الگوهای موفق جهانی در چارچوب نظام معیار ایرانی – اسالمی در 

حوزه های تعلیم و تربیت

استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه جوانان و بانوان در مسئولیت های کلیدی و جلب 

مشارکت و بهره مندی از دانش خبرگان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت

دارای روحیه و عملکرد جهادی و انقالبی و باور «ما می توانیم»، متکی به توانایی های درونی

باور ولی نعمت بودن مردم و روحیه خدمتگزاری

شناخت صحیح ظرفیت ها و ویژگی های آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی تربیت نیروی 

انسانی و مولدساز سرمایه اجتماعی کشور

دارای توانایی ارتباطی و تعاملی اثربخش با سایر دستگاه ها و نهادهای انقالبی

دارای دانایی و توانایی راهبری و مدیریت مبتنی بر ویژگی های تحول آفرین و کارآمد

آگاهی نسبت به نیروهای توانمند، متعهد و متخصص به منظور اجرای ماموریت ها و راهبردها در 

حوزه های مختلف آموزش و پرورش 

آشنایی با علم اقتصاد و نظام بودجه ریزی عملیاتی در وزارت آموزش و پرورش

توانمندی در شناسایی گلوگاه های فسادخیز و اعمال الگوهای نظارتی کارآمد و فسادستیز

توانایی در جلب مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی و خیرین در راستای تحقیق اهداف نظام 

تعلیم و تربیت

توانایی ها و نقاط قوت


