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 به نام خدا

 مشخصات فردی( یک 

 

 محمد ابراهیم الریجانی     نام و نام خانوادگی:

 علی رضا                  نام پدر:

 

    ۱۳۵۵            سال تولد:   

 رامسر             محل صدور:

  

 gmail.com1404larijani@آدرس پست الکترونیکی:   
 

 

 ارک تحصیلی  : مددو ( 
 

 ها برنامه ریزی و تحلیل سیستمگرایش  _مهندسی صنایعکارشناسی :  -

 بازاریابی  گرایش  _گردشگری : کارشناسی ارشد -
-  (Master of Business Administration in Tourism) : MBA 

- POST MBA 

- (Doctorat of Business Administration in Tourism) : DBA 

 

سازمان اداری  معتمد از سوی کانون های ارزیابیصادره ) حرفه ای مدیران شایستگی و توسعه  دارای گواهی ارزیابی  -

 (۹۸، ارزیابی سال و مستعد سرمایه گذاریشایسته  با عنوان و اخذ باالترین امتیاز استخدامی

 

 

 ساعت ۲۰۰۰حدود  : آموزشی طی شدهدوره های ( سه 

 

 :های عالی  مدیریتی  شامل دوره الف( 

  بحران، مدیریت،  مالی مدیریت، مدیریت فروش ، مدیریت منابع انسانی 

 توسعه و تحول  دوره عالی مدیریت  استراتژیک مدیریتعالی  دوره حسابداری ویژه مدیران، 

 ی اداری و مدیریتیاداری  و سایر دوره هاری ، نگارش ، تخلفات دوره های امور ادا  

 

 :شامل گردشگریدر حوزه  دوره های آموزشی ب( 

 ،آداب معاشرت و تشریفات  دوره های   ،هتلداری دوره های مقدماتی و پیشرفته  

   ژئوتوریسم،  اکوتوریسم،   و تبلیغات گردشگری، گردشگری معنویت، بازاریابی  دوره های

   برنامه ریزی تور با عالیق ویژه  ،برنامه ریزی مقاصد گردشگری  برنامه ریزی و مدیریت رویداد، های رهدو 
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 دوره های تخصصی گردشگری و هتلداری و سایر المللی وبین تخصصی نمایشگاههای برگزاری رهود 

 

 

 دانشگاه علم و فرهنگ  گردشگریدانشکده  ذیل درس وتدریس در سابقه تدریس:چهار( 

 ترم( ۳) برنامه ریزی توسعه جهانگردی درس  -۱

 (ترم4) درس آشنائی با سازمانهای تخصصی صنعت گردشگری  -2

 ترم( 2)  کارآفرینی در صنعت گردشگریدرس  -۳

 ترم( ۱آشنایی با تاسیسات اقامتی و پذیرایی) درس  -4

 
 

 

 

 

 :مسئولیت های اداری( پنج

 
 

 ۱4۰۰شهریور  2۹شهر ؛ در تاریخ محترم شورای اسالمی  اعضایبا رای تنکابن  شهردار _۱۵ 

 

 ۱4۰۰ابانماه  ۹۹د تیرماه آبامجموعه فرهنگی تاریخی سعد اجرایی فنی و  معاون_۱۴

 

 ۱۳۹۹تیرماه   تا ۹7گردشگری ازاردیبهشت سال  میرات فرهنگی و وزارتمدیرکل بازاریابی و تبلیغات  -۱۳

 

رفاه و  تابعه هلدینگ ،تامین ریلی و هواییمسافرت گردشگری و شرکت بین المللی خدمات  مدیرعامل و عضو هیات مدیره -۱۲

 ۹6تا پایان سال  ۳۰/۸/۹4مورخه  ۱6۰2/۱۱۰/۹4طی حکم شماره ** گردشگری سازمان تامین اجتماعی

 

 ردشگری سازمان تامین اجتماعیمدیرعامل هلدینگ گمشاور -۱۱

 ۹6تا پایان سال  عامل هلدینگصادره از سوی مدیر  ۸/7/۹4مورخه  ۹۰۵/۱۱۰/۹4طی حکم شماره**

 

 ((۹4تا بهمن  ۹2شهریور)) کشوردبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر  -۱۰

صادره از سوی  رئیس ستاد مرکزی و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی  ۳۰/6/۹۳مورخه ۳6۰6/۹۳۳4۰طی حکم شماره **

 هیات محترم وزیران۸/۱۱/۹2مورخه   ۵۰۱۰7ت/۱6۹۰67صنایع دستی و گردشگری وفق تصویب نامه شماره 

 

 کشور اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری آزاد مناطق شورایعالیامورمناطق وهماهنگی ریزی برنامه معاون-۹

 و دبیر شورایعالی جمهور رئیس معاون ازسوی صادره ۱2/۹/۹۰مورخ 242/۱۰/۹۰2شماره حکم طی**

  

 مسئولیت های همزمان :

 2۱/۹/۹۰مورخ  24۸/۱۰/۹۰2 شورای هماهنگی مناطق آزاد طی حکم شماره خارجی سفرهای عضوکمیته   

   2۱/۹/۹۰ مورخ 24۹/۱۰/۹۰2 طی حکم آزاد مناطق هماهنگی شورای انتصابات عضوکمیته   

 کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی پژوهشی شورای رئیس نائب   

 و دبیر شورایعالی جمهور رئیس معاون ازسوی صادره 27/۹/۹۰مورخه 2۵۵/۱۰/۹۰2شماره حکم طی   
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 تهران استان وگردشگری دستی فرهنگی،صنایع میراث مدیرکل -۸

 صادره ازسوی معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان۱۲/۳/۱۳۸۹ مورخ ۱/۸۹2ـ۳۸۰ طی حکم شماره**     

 

 : مسئولیت های همزمان       

 دولت مالی ازمقررات بخشی تنظیم قانون۸۸ ماده کمیته رئیس                   

  سازمان ورئیس جمهور رئیس معاون ازسوی2۸/۹/۱۳۸۹مورخ۱24۳/۱/۸۹2شماره حکم طی                  

 تهران استان فرهنگی میراثفنی شورای رئیس                  

 ۱۱/۸/۱۳۸۹ مورخ ۱۵۹7/۵۰/۸۹2 شماره حکم طی                  

 ری و محیط زیست شورای شهر تهران ؛ گردشگ کارگروه عضو                  

 اشتغال استانداری تهران عضوکارگروه                  

 ماده پنج شهر تهران عضو کمسیون                  

 

 کشور  سفرهای تتسهیال دائمی ستاددر میراث فرهنگی و گردشگری  سازمانمعاون گردشگری   مقام قائم -۷

  گردشگری معاون ازسوی صادره۳۰/6/۱۳۸7 مورخ 4۰/۸72ـ۱۳4۵۰ شماره حکم طی

 

 مسئولیت های همزمان :

 ۳۰/۹/۱۳۸7 مورخ ۱۰۰2۸/4۰/۸72 شماره حکم طی**   کشور گردشگری گانه پنچ مناطق دبیرشورای  

   فارس خلیج کشوردرحوزه وفرهنگی اقتصادی ، تجاری روابط ساماندهی ملی طرحگردشگری کمیته رئیس  

 فرهنگی  میراث وسازمان بازرگانی وزارت 2۳/۱۱/۱۳۸7 مورخ ۱۱۰2۸/4۰/۸72 شماره مشترک حکم طی 

 ۱/۱2/۱۳۸۸ موخ 227۰/4۰/۸۸2 شماره حکم طی،کشور سفرهای تسهیالت ستاددائمی نظارت هیات رئیس   

 2۸/۱2/۱۳۸7 رخمو ۱۱477/4۰/۸72 طی حکم شمارهکشور ستاد تسهیالت سفرهای دبیر هیات نظارت   

 ۱6/۹/۱۳۸۹مورخ ۱۳2۵/4۰/۸۹2 شماره حکم طی**  آزادکشور مناطق گردشگری کمیته رئیس 

 

 

 

 قشم آزاد منطقه سازمان سیاحتی معاون -۶

 دیرعامل  منطقه آزاد قشممرئیس هیات مدیره و صادره از سوی 6/4/۱۳۸۵ مورخ د/477 شماره حکم طی**

 

 مسئولیت های همزمان : 

                                                                              قشم آزاد منطقه سفرهای تسهیالت دائمی ستاد رئیس  

 فرهنگی میراث سازمان گردشگری معاون ازسوی صادره 4/۵/۱۳۸۵ مورخ 4۰ـ۳۹2۵ شماره حکم طی  

                       

  قشم آزاد منطقه سازمان به وابسته وموسسات ازشرکتها تعدادیمدیره عضوهیات   

                      

 یاسالم کشورهای غذا جشنوارهسیاستگذاری شورای عضو    

   سازمان رئیس و جمهور رئیس  معاون ازسوی صادره 24/۸/۸۵ مورخ 6۵7/۱/۸۵2 شماره حکم طی    
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 تهران ۱۱ منطقه شهرداری زیباسازی اداره رئیس -۵

 تهران  ۱۱منطقه  شهردار سوی از صادره 2۹/۱۰/۱۳۸۳ مورخ 2۹۹۰۵/2۱/۵۱۱ شماره حکم طی**

 

 مسئولیت های همزمان :

 تهران ۱۱منطقه  بازپیرایی وآراستگی معابر ونمای شهریدبیرکمیته       

 تهران  ۱۱صادره ازسوی شهردار منطقه  ۱۰/۱2/۱۳۸۳ مورخ 27۰۰۳7/6/۵۱۱ طی حکم شماره**    

                    

 تهران ۱۱ منطقه( ره) بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امامدبیرستاد     

    صادره از سوی معاون خدمات شهری شهرداری  ۱7/2/۱۳۸۵ خ مورخ/م/۹۸4 طی حکم شماره**   

                           

 تهران ۱۱ منطقه شهرداری وافکارسنجی امورفرهنگیمدیر - ۴

 تهران ۱۱منطقه  شهردار ازسوی صادره2۰/۵/۱۳۸۳ مورخ 24664۱/۳/۵۱۱ شماره حکم طی**

 

 ۸۳و ۸2سالهای ناجا تعاون بنیاد به وابسته( پاسیران) پاس ناجی شرکت اجرایی معاون -۳

 صادره از سوی معاون بازرگانی بنیاد تعاون  2۸/7/۱۳۸2 مورخ 6۵/۱۸۳/6/۵/4۵ شماره حکم طی** 

 

 با حکم معاون بازرگانی بنیاد تعاون ۸2 و ۸۱درسالهای ناجا تعاون بنیاد بازرگانی معاونتنمایشگاهی مدیرامور-۲

 

 ۸۰ لغایت 7۸درسالهای ناجا تعاون بنیاد وبازرگانی تولید ارشد کارشناس-۱

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاری تجارب    سال گذشته ۲۰ کارنامه(  شش
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 .کردم  سبانجام دادم و چه تجاربی کهای مختلف چه کارهایی  در مسئولیت    

 

 7۸ال سازبه عنوان مدیر اجرایی دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی  ۳برگزاری  -۱

 ۸2دوره کنگره بین المللی صدای پای آب بزرگداشت شاعر و نقاش معاصر سهراب سپری سال 2برگزاری   -۱

 ) اولین کتاب با این موضوع در زمان خود( ۸4زیباسازی شهری سالتهیه و تدوین و انتشار کتاب  -۲

 ۸۳سابقه تاریخی و بر اساس طرح استاد ارژنگ در  سال  با توجه بهاحیای میدان حر و نصب چهار عدد شیر سنگی در اطراف میدان  -۳

  ۱۱در دوره تصدی بر اداره زیباسازی شهرداری منطقه 

در سال  ۱۱اداره زیباسازی شهرداری منطقه اینجانب  در  در دوره تصدی ،میدان قزوین تهران دروازه قزوین درمحل ساخت اجرای طرح -۴

  ا همکاری معاونت عمرانی شهرداری و ب ۸4

 ۸۵در سال  میدان پاستور تهران بر اساس طرح استاد دارش اجرای طرح -۵

 ۸4 نصب مجسمه ابوسعید ابوالخیر در ابتدای خیابان ابوسعید تهران در سالساخت و  -۶

 ۸۵تهیه و تدوین کتاب جامع بانک اطالعاتی قشم سال -۷

هکتار در اراضی غرب جزیره قشم و  ۰۰۰/۳۰ثبت اولین ژئوپارک خاورمیانه در شبکه جهانی ژئوپارکها تحت نظارت یونسکو با وسعت  -۸

زمان منطقه آزاد قشم  سالهای در دوره مسئولیت اینجانب در ساجلد مطالعات  7طی انجام مطالعات طرح جامع آن و تصویب در یونسکو 

و عقد قرارداد  بیژن فرهنگ دره شوری ، خانم دکتر معظمی استاد با هدایت اساتید ارزشمند ، پروفسور حقی پور،  ۸6و  ۸۵و  ۸4

 ) خانم کلودیا(آلمان های مشاوره با مدیر یکی از  ژئوپارک 

در سه سال    undpبا مشارکت سازمان جهانی و چند پروژه زیست محیطی دیگر  اجرای پروژه حفاظت از الک پشتهای پوزه عقابی  -۹

 ۸7و  ۸6و  ۸۵متوالی در جزیره قشم با مسئولیت اینجانب و با مشاوره فنی  استاد دره شوری در سالهای 

 در بیش از ده روستای جزیره قشم  در حوزه صنایع دستی  اجرای طرح توانمند سازی جوامع محلی   -۱۰

 و فعال سازی آنها چندین کارگاه تولیدصنایع دستی در روستاهای جزیره قشم  ساخت  -۱۱

محصوالت فروش بازاریابی و و کاربردی کردن محصوالت و رشته به اهالی جزیره قشم  ۱۵گسترده صنایع دستی در بیش از آموزش  -۱۲

 تولیدی هنرمندان جزیره در حجم گسترده 

در  جزیره قشم قشم و چند اثر مکتوب دیگر در حوزه معرفی و حفاظت از محیط زیستگردآوری وچاپ کتاب پرندگان قشم؛ گیاهان  -۱۳

 با هدایت و مشاورت استاد هوشنگ فتحی  ۸7لغایت  ۸۵سالهای 

ساماندهی  و راه اندازی موزه مردم شناسی روستای الفت وبادگیر تاریخی  ۳۰۰احیای بندر تاریخی الفت مشتمل بر مرمت حدود   -۱۴

 ، )سه پروژه حفاطتی مرمتی جداگانه(ههای تالمحوطه تاریخی چا

 )اولین کتاب در کشور با موضوع ژئوپارک( ۸6ئو پارک سال تدوین کتاب مجموعه مقاالت علمی ژ تهیه و      -۱۵

 )اولین مجموعه مدون با این موضوع(۸6تهیه و تدوین کتاب صنایع دستی و نقوش سوزن دوزی استان هرمزگان سال -۱۶

  ۸7تهیه و تدوین کتاب طرح ها و پروژه های سیاحتی منطقه آزاد قشم سال  -۱۷

درجه بندی مراکز اقامتی جزیره قشم و صدور کارت مدیریت برای هتلداران قشم و برگزاری دوره های آموزشی برای هتلداران در  -۱۸

) با اعزام عملیتهران و مشهد(  و به صورت  )با دعوت از اساتید ازتئوری به صورت سطوح مدیریت ؛ خانه داری ؛ رستوران و غیره 

 مدیران و کارکنان هتل ها به تهران و شیراز ( که در زمان خود برای اولین بار انجام گردید .

 ۸7و۸6و۸۵جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی در قشم )به عنوان رئیس ستاد برگزاری( سال 4برگزاری   -۱۹
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 ۸6ژئوپارک در توسعه گردشگری )به عنوان مدیر اجرائی(  سالبین المللی نقش برگزاری اولین کنفرانس  -۲۰

 ساخت و توسعه اسکله تفریحی روستاهای سهیلی و طبل برای استفاده گردشگران از جنگل های حرا -۲۱

سایت ژئوتوریستی در محدوده ژئوپارک چند کیلومتر جاده خاکی منطبق با طرح مورد تایید یونسکو در  ۳۰ایجاد بیش از مجموعاً  -۲۲

 م شامل دره ستاره ها، چاهکوه، نمکدان، غار نمکی  و سایر سایت هاقش

 

 

 2۵۰و حدود  مختلف موضوع 7با ) ۸7در سال  تهیه و تدوین دستورالعمل  های اجرایی ستاد دایمی تسهیالت سفرهای کشور -۲۳

؛ سال هنوز هم به عنوان پایه اقدامات دوازده بیشبا گذشت  ( کهو شیوه نامه ها  فرمت ها ،دستورالعمل هاشامل صفحه تولید محتوا 

  د.نفاده قرار میگیرمورد است میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  وزارتمعاونت گردشگری  ستاد سفر  یدر برنامه ریزی ها

 ۸۹تهیه و تدوین کتاب بانک اطالعات تخصصی گردشگری استان تهران سال -۲۴

 ۹۰در سال  نقش هدفمند سازی یارانه ها در توسعه صنعت گردشگری  سمینار تخصصیبرگزاری  -۲۵

مشتمل بر همایش، نمایشگاه، پنل تخصصی ، جشنواره موسیقی و غذا و سایر  ) استان تهران(برگزاری هفته جهانی گردشگری -۲۶

 نماینده مجلس شورای اسالمی  ۱۵حضور بیش از  بابرنامه های متنوع در سطح استان تهران 

 ۹۰رترین ها و اولین های گردشگری در شاخه های مختلف و مرتبط با صنعت گردشگری سال انتخاب ب -۲۷

تهران و  ی استانرزی در سایر شهرهاوو چندین جشنواره با موضوع گردشگری کشا برگزاری اولین جشنواره طالبی در ورامین -۲۸

 البرزفعلی

مرکز علمی گردشگری با همکاری  در صنعت گردشگری  هابا موضوع تاثیر هدفمندی یارانه قاالت مجموعه مکتاب  دو جلدچاپ  -۲۹

 ۹۰جهاد دانشگاهی سال

 ۹۰و  ۸۹سالهای  (فعلی البرزدر استانهای تهران )و بسته های سرمایه گذاری کتاب  جلد۲تهیه و تدوین  -۳۰

که هردو سابقه   ۹6روزه  نوروز  ۳و تورهای نوروزی تهران با اقامت  ۸۹سال مسیر  2۱های شبانه طهرانگردی در طراحی و اجرای تور -۳۱

 مدون و برنامه ریزی شده قبلی نداشتند ،

که هم اینک به عنوان منابع  کتاب کاوش های باستانشناسی پروفسور مجید زاده در خصوص تپه ازبکیچاپ دو جلد اهتمام به   -۳۲

 دانشگاهی مورد استفاده است 

 (فعلی و البرز )تهران هایحفاظتی ، پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی استان ،وژه مرمتی پر ۸۰اجرای بیش از  -۳۳

 کمپینگ مسافری در مبادی ورودی و خروجی استان تهران  ۱۰ساخت  -۳۴

کشور در دوره مسئولیت  اولین دفترچه بیمه تامین اجتماعی هنرمندان صنایع دستی ،ی تحقق بیمه هنرمندان صنایع دستیپیگیر -۳۵

نایع دستی این استان صادر برای هنرمندان ص به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران اینجانب

 گردید 

و بسیاری از  گردیدعقد تفاهم با بیمه ایران برای اعطای ضمانت نامه بیمه ای به دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران که اجرایی  -۳۶

ضمانت نامه بانکی اخذ و ارائه  انت نامه بانکی، ضمانت نامه بیمه ای با پوشش چند برابری نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی به جای ضم

در دوره مسئولیت اینجانب  برای اولین بار  ابتکارابن  . بیمه پرداخت می نمود را  به مسافر خسارت و جریمه آژانسبعبارتی  نمودند.

  اجرایی شد.

بخش خصوصی )طرح، مشاوره، نظارت بر اجرا( در حوزه گردشگری  در استانهای تهران، مدیریت پروژه های سرمایه گذاری  -۳۷

 ۹۳و  ۹2و  ۹۱در سالهای  مازندران، هرمزگان
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 استان کشور  ۱۵پزشک در  2۵۰بیمارستان،  22برنامه ریزی و طراحی فرآیند جذب بیمار خارجی با عقد قرارداد با   -۳۸

 تامین اجتماعیگردشگری پزشکی  در طرح برای بازاریابی دنیا  کشور ۳7در  ( دفتر کارگزاری 44 ایجاد کارگزاری ) -۳۹

نفر تور ورودی) اینکامینگ(  در زمان تصدی بر آژانس  ۱2۰۰هزار نفر تور خروجی و  ۸هزار نفر تور داخلی  7۰اجرای تور برای  حدود  -۴۰

  ۹6و  ۹۵تامین. در سالهلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به شرح: وزارت گردشگری مسئولیت در اداره کل بازاریابی و تبلیغاتاقدامات شاخص و موثر  در طول مدت  -۴۱

 (سطح و اولویت  4کشور در ۳۰ )کشور  ۸6ازبین  بازارهای هدف گردشگری ایران کشور ۳۰ تعیین -۱

 کشور ۱۵عات تحقیق بازار برای انجام مطال  -2

 مشخص شدل و بازار هدف هر استان طرح انطباق بازار با محصول و مقصد که در آن محصو  -۳

 بازار هدف کشور 7ارکتینگ به تفکیک برای ) برنامه عملیاتی( با پیوست دیجیتال م   تهیه اکشن پلن -4

                ثبت روز گردشگری در تقویم ملی ایران   -۵

با جلب    ۹۸و  ۹7الهای نفر از توراپراتورها؛ خبرنگاران ، عکاسان و سایر افراد موثر در طول س 42۰ی تور آشناسازی برای اجرا    -6

  مشارکت مادی و معنوی حامیان 

 بازار های هدف کشور های سلبریتی خارجی از  ۸اینفلوئنسر و  2۵دعوت و میزبانی از   -7

 استان ۳۱ در  شیوه نامه و یکدوره ارزیابی و ابالغ  طرح استاندارد سازی اقالم تبلیغاتی با تدوین -۸

و شیوه نامه  ف اعم از دیجیتال مارکتینگ، تور آشناسازی، دفاتر اطالع رسانی ، شیوه نامه در موضوعات مختل ۱۰تهیه و تدوین   -۹

  فرآیند انتخاب پایتختی گردشگری در مجامع بین المللی و غیره

 در ایران  unwtoای وابسته ضو اجالس اع 2۰۱۸، همدان 2۰۱۸اجرای سه  رویدادها بین المللی شامل  تبریز  -۱۰

 اقبین فعاالن گردشگری ایران با فعاالن گردشگری چین ، عمان، پاکستان، ترکیه، اتریش و عر B2Bبرگزاری نشست  -۱۱

در سازمانهای بین دیگر و اجالس وزرای کشور های عضو اکو در ایران و چندین امتیاز  2۰2۳و اردبیل  2۰22اخذ امتیاز مازندران  -۱2

  للیالم

 ۹۸در سال  گردشگری ایرانتهیه و تدوین اطلس و تقویم رویداد های فرهنگی و  -۱۳

  استان ۳۱ویدئو در سطح ملی و بیش از یکصد ویدئو در  2۰تولید اقالم تبلیغاتی دیجیتال بیش از   -۱4

 اکیو. آر کد .در اطالع رسانی و تبلیغات  استانه درجه و کد های دستوری ؛  ۳6۰و   VR و  ARاستفاده از   -۱۵

آثار ثبت جهانی و سایر  DVDتولید اقالم تبلیغاتی مکتوب به ده زبان شامل کنابچه ویزیت ایران ،بروشور ده دلیل سفر به ایران ،   -۱6

 قلم به ده زبان ۱۳اقالم با تنوع 
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زنان فرهنگی یابه نوعی رکشور جهان و استفاده از ظرفیت های آنان در معرفی ایران ،  62تفاهم با رایزنی های فرهنگی ایران در   -۱7

 .با موافقت سازمان فرهنگ و ارتباطات نقش رایزن گردشگری را ایفا نمایند 

 ایجاد صفحه رسمی گردشگری ایران در ویچت، فیسبوک، اینستا گرام، یوتیوب و پادگست شنوتو  -۱۸

تایید توسط سایر اجرای کمپین ملی معرفی و سفر به سیستان و بلوچستان که منتج به رشد در هشت شاخص)  با اعالم  و  -۱۹

 .دستگاهها ( گردید 

امور اداری ، رفاه  و آموزش ، اداره  : عهده دار بودم واحد های زیر را  مدیریت  ،به عنوان معاون اجرایی   آباددر مجموعه سعد    -2۰

دفتر و   ، اداره امور مالی و ذیحسابی پشتیبانی ، اداره فضای سبز، اداره تاسیسات و خدمات ، اداره فنی مهندسی ) دفتر فنی( 

 .حقوقی 

، نفر پرسنل  ۳۰۰موزه ،  ۱۵هکتار وسعت،  ۱2۰ وظیفه مدیریت و نگهداری الزم بذکر است معاون اجرایی مجموعه سعدآباد   -2۱

 و مسائل مالی و اداری  قراردادهای پیمانکاری فضای سبز ، تعمیرنگهداری تاسیسات  و همچنین  قرارداد عمرانی 2۰حدود سالی 

 را عهده دار است.مجموعه 


