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سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی

رشته

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسی

مهندسی محیط زیست

0831

0831

کارشناسی ارشد

مدیریت محیط زیست

0831

0831

دکترای تخصصی

دکتری محیط زیست-آلودگی محیط زیست

0811

0811

وضعیت استخدام و سوابق کاری و در شهرداری رشت:
استخدام پیمانی

 01سال

محل خدمت

سازمان مدیریت پسماند

 1سال

محل خدمت

اداره مطالعا ت و پژوهش

 1سال

نوع استخدام و سنوات خدمت در شهرداری رشت

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی:
ردیف

نام طرح

کارفرما

سال اجرا

سمت در طرح

0

طرح جامع مدیریت پسماند(حوزه مرکزی
گیالن)

شهرداری رشت

0833

کارشناس

1

طرح بهسازی مرکز دفن سراوان

شهرداری رشت

0811

کارشناس

8

استاندارد ملی کیفیت آب-برف و یخ در
سطوح پیاده رو -راهنما

سازمان ملی استاندارد
ایران

0811

کارشناس

1

شناسایی و اندازه گیری عوامل ایجاد بو و
ارتباط آن با سالمتی ساکنین اطراف رودخانه
گوهررود رشت

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان گیالن

0813

مجری

فعالیت های اجرایی و تخصصی:
ردیف

محل فعالیت

سمت

0

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

کارشناس پسماند

1

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

مسئول کارشناسان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

8

کارگروه محیط زیست شهرداری رشت

دبیر کارگروه

1

کمیته پسماند ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت

عضو

1

دبیرخانه شورای راهبردی استقرار و اجرای نظام ارزیابی
عملکرد در شهرداری رشت

کارشناس

1

کمیته راهبردی و هماهنگی شهرداری رشت

عضو

3

مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

کارشناس مطالعات و پژوهش

سوابق آموزشی  /تدریس:
 دانشگاه جامع علمی کاربردی -دانشگاه آزاد اسالمی

مقاالت ارائه شده:
ردیف

عنوان مقاله

نام مجله/کنفرانس/سمینار/همایش
Journal of Chemical Health Risks

1

The effect of unpleasant odor of Gohar-rood
Sewage River in Rasht on the quality of life of
human communities

2

بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد و قابلیت بازیافت آن سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

در حوزه مرکزی استان گیالن
3

الگوی مناسب مدیریت پسماند کشاورزی(ساقه برنج)

همایش ملی مدیریت پسماندها و پساب های کشاورزی

4

The study of quantitative and qualitative
features of iran’s biggest waste piling place
latex in north, to the international
wetland,Anzali.

First international conference of Soil and
Roots

5

بررسی جنبه های اقتصادی بازیافت شیشه از زباله های شهری
رشت

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند ،بازیافت و
بیومس

6

اثرات مخرب شیرابه بزرگترین دفنگاه شمال کشور بر خاک
منطقه

پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

7

شرحی بر نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست دریای خزر

فصلنامه محیط زیست جهاد دانشگاهی

عنوان مقاله

ردیف
8

نام مجله/کنفرانس/سمینار/همایش

اثرات مخرب شیرابه بزرگترین دفنگاه شمال کشور بر خاک پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

منطقه
9

بررسی عوامل موثر در کارآیی اقتصادی زیست محیطی شهر رشت

اولین کنفرانس ملی شهرهایی برای مردم

11

بررسی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت کاغذ و
مقوا از زباله های شهر رشت

دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

11

مقاله ارزیابی پیامدهای محیط زیستی ( )EIAگردشگری تاالب اولین کنفرانس ملی شهرهایی برای مردم
عینک در زمان کرونا

12

اثرات زیست محیطی بزرگترین دفنگاه شمال ایران

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط
زیست

