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متولد  2338/2/82تهران  .متاهل  ،دارای دو فرزند  88و  82ساله .با شماره شناسنامه  8822و کارت ملی
4422223402
تحصیالت :
دارای دیپلم ریاضی و دیپلم فنی در رشته برق از هنرستان صنعتی تهران در سال  ،2332لیسانس مهندسی راه و
ساختمان از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال  ،2333ام بی ا گرایش راهبردی از دانشگاه ولز سال  ،2334دکترای
عمران از دانشگاه وستمینستر لندن (گرایش بتن از مدرسه معماری و محیط زیست) سال  ،2320اخذ مدرک گواهی
نامه و دیپلم مدیریت از موسسه رهبری و مدیریت انگلیس و مدرک دورههای متعدد مدیریت و رهبری سازمانها از
دانشگاههای دورهام و نیوکاسل انگلیس در سالهای .2323-2328
خالصه سوابق شغلی:
دیپلمات بازنشسته ،استاد و همکار افتخاری دانشگاه دورهام انگلیس ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در اردن ،مشاور
رئیس مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن و شهرسازی ،مدیر پروژه عملیات ساختمان سازی اداری -صنعتی ،رایزن
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در انگلیس ،مشاور وزیر کشور ،مشاور وزیر امور خارجه ،مشاور و مسئول ستاد بازسازی
وزارت مسکن و شهرسازی ،مدیر کل مسکن و شهرسازی کردستان ،مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم و مشاور فنی
شورای شهر قم
مشاغل قبلی:
استاد و همکار افتخاری مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه دورهام انگلیس2323 -2328 .
سفیر جمهوری اسالمی ایران در اردن 2302 .تا 2328
مشاور رئیس مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن و شهرسازی2302-2302 .
مدیر پروژه عملیات ساختمان سازی اداری -صنعتی2300-2303 .
کارشناس ارشد امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه2302-2304 .
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در انگلیس2304-2322.
مشاور وزیر کشور2322-2320.
استاندار هرمزگان2320-2322 .
مشاور وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و رئیس ادرات هشتم و نهم سیاسی وزارت امور خارجه-2322 .
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 -24مشاور مطبوعاتی روزنامه اطالعات و همکاری در انتشار اطالعات جوانان و امید انقالب2322 .
 -22مشاور و مسئول ستاد بازسازی وزارت مسکن و شهرسازی2322-2324 .
 -28مدیر کل مسکن و شهرسازی کردستان2324-2333 .
 -23مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم و مشاور فنی شورای شهر قم2333-2332 .
 -22رئیس کارگاه ساختمانی مجموعه صدوق قم2332-2330 .
فعالیتهای قبل از انقالب:

از مبارزین دانشجوئی از سال  2332و فعال سیاسی با سابقه سه بار دستگیری و تحمل بیش از دو سال زندانی در رژیم
سابق که در سال  2330در آستانه پیروزی انقالب اسالمی از زندان آزاد گردید .کسب آموزش از محضر اساتید در

زمینه تفسیر قرآن (مرحوم سید مرتضی شبستری) ،فلسفه و منطق (مرحوم مرتضی مطهری و رضا اصفهانی) ،و و
دارای مطالعه در زمینه جامعه شناسی ،تاریخ سیاسی -اجتماعی ایران ،اقتصاد و مسائل سیاسی اجتماعی ایران و جهان.
تالیفات فارسی و انگلیسی:
دارای مقاالتی به زبان فارسی در زمینه سیاست داخلی ،مباحث مدیریتی ،سیاست خارجی و روابط بین الملل و مسائل
سیاسی اجتماعی خاورمیانه و خلیج فارس در مطبوعات داخلی و خارجی.
چاپ کتاب انگلیسی:
مولف دو جلد کتاب در زمینه ساختمانهای حجیم بتنی نظیر سد ،پل و نیروگاههای هسته ائی و اثرات محیط زیستی
آنها و همچنین چهار جلد کتاب به زبان انگلیسی در زمینه مسائل برنامه ریزی راهبردی در نهادهای عمومی عام
المنفعه و مدنی ،رهبریت عمومی در احزاب سیاسی و سازمانها ،مدیریت راهبردی بر اساس منابع درونی سازمانها،
جهانی سازی و رابطه دولت و جامعه مدنی و نقش رسانه های اجتماعی در حکومتهای مشارکتی و محلی.
Tajik, N. (8422). Early Age Thermal Cracking in Concrete Structures: New
Experimental Tests in Internal and External Factors Influencing on the Early
Age Thermal Cracking. Germany: LAP Publication.
( Early Age Thermal Movements of Mass Concrete .)8422Tajik, N.
Constructions: Restraints to Early Age Thermal Movements and Cracking in
.Concrete Structures
Germany: LAP Publication.
’Tajik, N. (8422). Impacts of Strategic Planning on Political Parties
Achievements. Germany : LAP Publication.
Tajik, N. (8422). A New Paradigm of Leaders and Leadership in Political Parties.
Germany : LAP Publication.
Tajik, N. (8428). New Paradigm of Strategic View to Public Leadership. Germany
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: LAP Publication.
Tajik, N. (8428).

Governance.Germany : LAP Publication.
عضویت سازمانها:
سازمان نظام مهندسی ،مجمع استانداران و انجمن سفرای جمهوری اسالمی ایران (در شرف تاسیس) ،عضو هیئت
مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی.
اشتغال کنونی:
نائل آمدن به افتخار بازنشستگی با حدود  30سال سابقه کار از وزارت امور خارجه و اشتغال به نوشتن خاطرات دوران
قبل و بعد از انقالب (به زبان فارسی) و پروسه و مقوله استردا د به زبان انگلیسی .مشاوره ،آموزش و پژوهش در زمینه
امور مدیریتی و سیاست خارجی.
فعالیتهای پس از بازنشستگی:

زندانی و تحمل بیش از شش سال از  2323در حبس خانگی در انگلیس و مبارزه علیه استرداد خود از انگبیس به
آمریکا بدالیل سیاسی و تله گذاری و اقدامات غیر قانونی انگلیس و آمریکا ،که نهایتا" با راهبری ،مدیریت پرونده ،بسیج
امکانات کشور و فعالیت در کلیه سازمانها و نهادهای درگیر انگلیسی ،ایرانی و اروپائی در سال  2332حکم برائت در
دادگاه عالی انگلیس صادر و این پرونده ملی به پیروزی رسید و نامبرده با موفقیت و سرافرازی در آذرماه  2332به
کشور بازگردید.

