
 
  

 

 

 

 رسمی نحوه استخدام:زاهدان                          محل تولد:                   ۱۸/۱۲/۱۳۳۵ :تاریخ تولد 

 تحصیالت     

 مهندسی راه و ساختمان  : کارشناسی 

 سیستان و بلوچستان  دانشگاه

 مدیریت شهری   : کارشناسی ارشد 

 سازمان مدیریت صنعتی کشور

 شغلی سوابق    

 ۱۳۶۰تیر    -  ۱۳۶۰فروردین   ➢
 20KVپروژه احداث پست توزیع برق   تکنسین  وزارت نیرو، شرکت الین ایران 

 ۱۳۶۴شهریور   -   ۱۳۶۰مهر   ➢
 پروژه های عمرانی فرودگاه زاهدان و سراوان  تکنسین  جهاد دانشگاهی، جهاد ادارات 

 پروژه های عمرانی فرودگاه های استان  مهندس ناظر  اداره کل فرودگاه های استان  ۱۳۶۵تیر   -   ۱۳۶۴شهریور   ➢

 مجموعه ورزشی کارگران زاهدان  رئیس کارگاه  جهاد سازندگی، شرکت بناء  ۱۳۶۹دی    -   ۱۳۶۸آبان   ➢

 ۱۳۷۰فروردین    -  ۱۳۶۹دی   ➢
 طرح توسعه سیلوی زاهدان  رئیس کارگاه  شرکت سازه ساز 

 ۱۳۷۳آبان    -   ۱۳۷۱اردیبهشت   ➢
 _ _  مسئول واحد فنی  سازمان همیاری شهرداری های استان 

 - 
 _ _  مدیر عامل  سازمان همیاری شهرداری های استان  ۱۳۷۵مرداد    -  ۱۳۷۳آبان   ➢

 دفتر برنامه ریزی، آموزش، خدمات مدیریت  مدیر  استانداری سیستان و بلوچستان  ۱۳۷۷دی    -   ۱۳۷۵مرداد   ➢

 ۱۳۸۰شهریور   -   ۱۳۷۷دی   ➢
دفتر پیگیری و نظارت پروژه های عمرانی   مسئول  استانداری سیستان و بلوچستان 

 ملی 
 ۱۳۸۴آبان   -   ۱۳۸۰شهریور   ➢

 دفتر فنی استانداری  مدیر کل  استانداری سیستان و بلوچستان 

 عمران و شهرسازی شهرداری زاهدان  معاون  زاهدان )مأمور از استانداری( شهرداری   ۱۳۸۷تیر    -  ۱۳۸۴آذر   ➢

عضو اصلی هیئت   شرکت آب و فاضالب استان  ۱۳۸۵دی    -  ۱۳۸۲مرداد   ➢
 مدیره 

 _ _ 

 ۱۳۸۸دی    -  ۱۳۸۷تیر   ➢
 مشاور شهردار در امور شهرسازی و معماری  مشاور عالی  شهرداری زاهدان )مأمور از استانداری( 

 ۱۳۹۰شهریور   -  ۱۳۸۸دی   ➢
 مشاور شهردار در امور شهرسازی و معماری  معاون اداری و مالی  ( ی زاهدان )مأمور از استاندار   ی شهردار 

کارشناس برنامه ریزی   استانداری سیستان و بلوچستان  ۱۳۹۳مهر    -  ۱۳۹۰شهریور   ➢
 عمرانی 

مسئول آموزش شهرداری ها و شوراهای  
 اسالمی 

 دفتر امور شهری و شوراها  مدیر کل  استانداری سیستان و بلوچستان  ۱۳۹۸مهر    -   ۱۳۹۳مهر   ➢

 تا کنون  ۱۳۹۸مهر   ➢
 _ _  مشاور استاندار  استانداری سیستان و بلوچستان 

 تا کنون  ۱۳۹۹مرداد   ➢
 امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک ،  مشاور استاندار و سرپرست دفتر فنی  استانداری سیستان و بلوچستان 

09151410502 



 توضیحات 
 

 ماه خدمت مقدس سربازی   28به مدت   57/ 8/ 30لغایت    55 / 4/ 30از  

 به بعد   1357عضو سازمان نظام مهندسی استان از سال  

 / پایه یک   21- 3- 0054نظام مهندسی:  

 1377کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری از سال  

 سیستان و بلوچستان   -  3000410004  /    کشوری   –  2099  : شماره عضویت 

 عضویت در هیئت مدیره 

رئیس هیئت مدیره سازمان   - شورای سازمان پایانه مسافربری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی زاهدان   - سازمان همیاری ها شهرداری های استان  
سازمان    عضو هیئت مدیره   -  89نماینده شهرداری و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه استان در سال    -  87 و    85،  85عمران شهرداری سال های  

 89همکاری با سازمان بازرسی خراسان رضوی در سال    -  89عضو هیئت عالی معامالت شهرداری در سال    -   89آمار و فناوری اطالعات شهرداری در سال  

 رئیس هیئت مدیره سازمان پسماند شهرهای شمالی استان )حوزه سیستان( 

 1398تا    1393از سال  

 ابهار و کنارک چ اند  رئیس هیئت مدیره سازمان مدیریت پسم 

 1398تا    1393از سال  

عضویت در شورای سازمان های فضای سبز و پارکها، تاکسیرانی، میادین میوه و تره بار و پایانه مسافربری  
 شهرداری زاهدان 

 1398تا    1393از سال  

 عضویت در کمیته انطباق مصوبات شورای اسالمی شهر زاهدان در فرمانداری 

 قانون شهرداری ها به عنوان نماینده وزارت کشور    100عضویت در کمیسیون تجدید نظر ماده  
 )در زاهدان و میرجاوه( 

 

 

 

 محل امضاء: 

 محمد مهدی سلمان زاده 


