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 1737 تاکنون :عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی پردازش اطالعان نالش کلیک.
 1731 تا کنون :رئیس هیئت مدیره موسسه پژوهشی عرش کاووش.
 1737 تاکنون :مدیر بخش مطالعان جمعیتی شرکت بین المللی پردازش اطالعان نالش کلیک.
 :1733-1737 ریاست جمهوری ،مرکز امور مشارکت زنان  ،کارشناس بخش اجتماعی،
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ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ،سال 1737؛
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فرهنگی و عمومی استان ها)  ،شرکت نالش کلیک ،سال 1733؛
 مدیر علمی طرح ملی پردازش اطالعان سرشماری عمومی نفوس و مسکن سهال  ،1737شهرکت نالهش کلیهک،
سال 1733؛
 مدیر علمی طرح ایماد بخش شاخص های اقتصهادی -اجتمهاعی (سهر سرشهماری عمهومی نفهوس و مسهکن) ،
شرکت نالش کلیک ،سال 1733؛
 مدیر بخش مطالعان جمعیتی طرح تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاهههای غیررسهمی و اقهدامان توانمنهدسهازی
اجتماعان آنها با تاکید بر بهسازی شهری خوی با دیدگاه شهرنگر ،شرکت نالش کلیک ،سال 1733؛
 مدیر بخش مطالعان جمعیتی ارزیابی اجتماعی اقتصادی طرح ههای سهد خرسهان یهک و سهد خرسهان دو در
استان چهار محال و بختیاری ،فاز  7پروژه ، ،شرکت نالش کلیک1733 ،؛
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شرکت نالش کلیک ،سال های 1733- 31؛
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شرکت نالش کلیک1711 ،؛
 مدیر بخش مطالعان جمعیتی تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و اقدامان توانمندسازی اجتماعان
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 مدیر بخش جمعیت طرح خدمان نظارن بر پروژه طرح ایماد قطهب گردشهگری شهرق تههران ،حاشهیه شهرقی
منطاله  17با محوریت پارک جنگلی سرخه حصار ،شرکت نالش کلیک1712 ،؛
 مدیر اجرایی طرح تهیه اطلس شاخص های اشتغال استان ها و شهرستانها ،شرکت نالش کلیک1712 ،؛
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 دوره های آموزشی 

 بهسازی بافتهای فرسوده شهری ،مرکز تحالیالان ساختمان و مسکن1731 ،؛
 معرفی استانداردهای آماری راهی به سوی ارتالای کیفیت ،مرکز آمار ایران1733 ،؛
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 تشریح تمربیان تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و اقهدامان توانمندسهازی اجتماعهان آنهها بها
تاکید بر بهسازی شهری در ایران ،شرکت عمران و بهسازی شهری ایران1711 ،؛
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