خالصه ای از سوابق آموزشی ،اجرایی و پژوهشی

روح اله امراللهی

 سوابق آموزشی
 )1کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی ،پایه  2شهرسازی نظام مهندسی ساختمان
 )2کارشناسی عمران  -عمران  ،پایه  1عمران نظام مهندسی ساختمان

 سوابق اجرایی
 )1رییس کمیته اموزش نظام مهندسی ساختمان
 )2عضو شورای اموزشی  -پژوهشی موسسه مدیریت شهری و روستایی در مرکز اموزش شهرداری
 )3رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم
 )4نایب رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسالمی شهر قم
 )5مدیر عامل سابق شرکت مهندسی کیان شار با اخذ صالحیت انبوه سازی  -ابنیه  -مرمت از مراجع
مربوطه
 )6مدیر گروه معماری و شهرسازی دانشگاه جامع علمی  -کاربردی مرکز اموزش شهرداری
 )7عضو علی البدل هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان قم دوره ششم
 )8مدیر سابق مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم
 )9عضو کمیته علمی و داوری مقاالت همایش معماری و شهرسازی معماری و شهرسازی اسالمی-
ایرانی اردیبهشت 92
 )10عضو شورای راهبردی بسیج مهندسین استان قم
 )11کارمند برگزیده شهرداری قم در سال 1393

 سوابق پژوهشی و افتخارات
 )1مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی  -کاربردی در سال1394

 )2کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد ایران در رشته نظارت بر مصالح ساختمانی از سال  1391تا
کنون
 )3تدریس در دانشگاههای کشور از سال  1386تا کنون
 )4فعالیت در پروژه های ساختمانی از سال  1381تا کنون
 )5رتبه  63در کنکور سراسری کارشناسی ارشد شهرسازی سال 1381
 )6دریافت تقدیر نامه های متعدد از مراجع و نهادهای عمومی کشور
 )7مشارکت در تدوین مطالعات شهری شهر قم طی یک دهه اعم از :
 )8مطالعات مرمت شهری محالت تاریخی شهرقم بازار نو  ،بازار کهنه ،مسجد جامع  ،امامزادگان
چهل اختران.....،
 )9مطالعات بازافرینی محالت امامزاده ابراهیم  ،خاکفرج ،زاد  ،فهیمی دروازه ری ،سوم خرداد....
 )10طراحی شهری حرم -جمکران  ،عمار یاسر  ،روحانی .... ،
 )11طرح تفصیلی مناطق هشت گانه شهر قم
 )12طرح ساماندهی منظر ورودیهای شهر قم تهران  ،جعفریه  ،اراک
 )13طرح جامع حمل و نقل شهر قم و مطالعات موضوعی  -موضعی با نهادهای عمومی کشوری .....

