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 مقطع كارشناسی؛ رشته تاریخ -دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد1380-1376

 -4سوابق کاري و اجرایي

 مسئول نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان جاجرم
 مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان جاجرم
 دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان جاجرم
 رابط ویژه بقاع متبركه سازمان میراث فرهنگی و استان
 مسئول حوزه مدیر كل و هماهنگی امور شهرستان ها
 بازرس طرح تکریم ارباب رجوع اداره كل
 عضو كمیته رفاهی ،دبیر كمیته ماده  ،88عضو كمیته بهره وری و اصالح الگوی مصرف ،عضو كمیته برنامه ریزی و
تأمین نیروی انسانی ،عضو كمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ،عضو شورای اقامه نماز ،عضو كمیته عفاف و
حجاب ،عضو كارگروه پژوهش ،تحقیق و توسعه ،عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر ،عضو پایگاه بسیج
المهدی(عج) و بسیجی فعال اداره كل
 عضو هیئت داوران جشنواره شهروند برگزیده -شورای اسالمی شهر بجنورد
 مسئول واحد ارزیابی عملکرد ،آمار و اطالعات و رسیدگی به شکایت اداره كل
 مسئول كمیته اجرایی همایش "حضور هنر اسالمی – ایرانی در خراسان شمالی"  -دانشگاه پیام نور بجنورد
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 مسئول كمیته نظارت و هماهنگی امور شهرستانهای نمایشگاه بین المللی اكو-شهریور 1391
 مسئول كمیته هماهنگی و نظارت بر امور شهرستان های دبیرخانه ستاد تسهیالت سفر استان
 دبیر كمیته دائمی پدافند غیر عامل اداره كل
 كارمند نمونه اداره كل سال 94
 سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان بجنورد
 دبیرستاد خدمات سفر شهرستان بجنورد
 عضو كمیته مدیریت حوزه آبخیز شهرستان بجنورد(پروژه بین المللی منارید -منابع طبیعی استان)
 عضو كمیته فنی اشتغال روستایی و عشایری شهرستان بجنورد
 مسئول پی گیری و هماهنگی امور شهرستان ها
 مسئول پی گیری و رصد پروژه های اقتصاد مقاومتی
 نماینده اداره كل میراث فرهنگی استان در كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
 عضوكمیسیون تبصره  1ماده  1قانون حفظ كاربری اراضی سازمان جهاد كشاورزی استان
 مسئول دبیرخانه رویداد های فرهنگی و گردشگری استان
 سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 -5مهارت هاي نرم افزاري
Microsoft Office: Word – Excel – PowerPoint
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