سوابق فعالیت های علمی و اجرایی همکاران شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک

مشخصات عمومی :
نام :جمشید
نام خانوادگی :گراوند
ملیت :ایرانی
شماره شناسنامه28252 :
تاریخ و محل تولد -6581 :کوهدشت
آدرس :تهران ،خیابان فاطمی-خیابان چهارم -کوچه شهرام -پالک6
تلفن 62625512121 :
تحصیالت 
دانشجوی سال آخر دکتری فرهنگ و ارتباطات ،پژوهشگااه للگوم انسگانی و ماالاگات اجتمگالی ،در حگالتحصیل؛
فوق لیسانس جاماه شناسی از دانشااه آزاد اسالمی 6526؛ -لیسانس پژوهشاری اجتمالی از دانشااه آزاد اسالمی 6555؛

مقاالت:
 چاپ مقاله راباه احساس لدالت اجتمگالی بگا هویگت ملگی جوانگان رگوم کگرد_فصلنامه علنیلپعوهشی لپعهطملعمتعجوانمن_سملعسومع،شیمرهعیفدیمعبهمر4931
 مقاله بررسی جاماه شناختی کارکرد و نقش هیات ها و اجتمالات مذهبی در توانمندسازی سکونتااه هگایغیررسمی شهر کوهدشت ؛ کنفرانس ملی مهندسی ماماری ،لمران و توساه کالبدی6521
 چاپ مقاله بررسی تأثیر احساس لدالت اجتمالی بر هویت ملی شهروندان سنی و شیاه مذهب رگوم کگرد-فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران 0931؛
 چاپ مقاله بررسی ارزیابی اجتمالی یکارفه شدن خیابان ولیاصر -فصلنامه علمی پژوهشیی میریریتشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحر علوم و تحقیقات 0933؛
 چاپ مقاله تحلیل مکانی در جابجایی و مکانیابی سکونتااه روسگتایی در پگرو ه هگای سگد سگازی ،اولگینکنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق ابی6526 ،؛
 چاپ مقاله بررسی میران سرمایه اجتمالی در بافتهای فرسوده ،پژوهش نامه للگوم اجتمگالی دانشگااه آزاداسالمی گرمسار 6526؛

-

چاپ مقاله نقدی بر پرو ه های ارزیابی تاثیر اجتمالی سرای محالت -همایش ملی ارزیابی تاثیر اجتمگالی
6552؛
چاپ مقاله مروری بر نظریات و رویکردهای مشارکت گروههای خاص (زنگان ،کودکان،جوانان،سگالمندان)در
نوسازی بافتهای فرسوده)،شماره  22نشریه اینترنتی سازمان نوسازی شهر تهران
چاپ مقاله تاملی بر نظریه های جاماه شناختی مهاجرت و مهاجرین افغانی در ایران ،نشگریه نسگیغ غگر ،
 65خرداد 6555؛
چاپ مقاله ارزیابی آثار اجتمالی فرهنای ورزشااه شهدای رسالت در مناقه  62شهرداری تهران-همایش
ملی ارزیابی تاثیر اجتمالی 6552؛
چاپ مقاله زن ،توساه ،اشتغال،نشریه نسیغ صبا 21 ،اسفند 6556؛
]چاپ مقاله تاملی بر انحرافات و منحرفین جنسی ،نشریه نسیغ غر  ،سال اول شماره .5
گواهی نامه ها:

-

شرکت در کارگاه آموزشی پرسشاری و تکنیکهای آن در موسسه ملی سنجش افکار لمومی 6556؛
دارای گواهینامه بهسازی بافتهای فرسوده از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن6551؛
دارای گواهینامه مداخله و مدیریت بحران در بافتهای فرسوده شهری 6552؛
دارای گواهینامه تسهیل گری اجتمالی در بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی6552
دارای گواهینامه مقدماتی ارزیابی تاثیر اجتمالی فرهنای پروژه های شهری 6555
دارای گواهینامه پیشرفته ارزیابی تاثیر اجتماع فرهنای پرو های شهری 6552
دارای گواهینامه آموزشی تشریح تجربیات تهیه برنامگه سگاماندهی سگکونتااه هگای غیررسگمی و ارگدامات
توانمندسازی اجتمالات آنها با تاکید بربهسازی شهری در ایران 6526؛
دارای گواهینامه مبانی تشکیل تااونی ها از سازمان نوسازی شهر تهران 6525؛
دارای گواهی نامه پودمان پایه نوسازی بافت فرسوده از سازمان نوسازی شهر تهران 6525؛

 دارای گواهی نامه شرکت در "همایش زنان در مسیر توساه اجتمالی با تاکیگد بگر برنامگه ششگغ توسگاه"6525؛
- -دارای گواهینامه مستند سازی در بافتهای فرسوده،شرکت لمران و بهسازی و مسکن 6521

سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی:
 کارشناس ستاد کنکره شهدای استان تهران6525-2 همکاری با طرح ملی مصرف کاالی فرهنای 6522 -همکاری با طرح ملی خشونت خانای للیه زنان در سال 6552

-

-

همکاری با مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران و موسسه ملی سنجش افکار لمومی به لنوان پرسشگار در
سال  6556؛
همکاری با موسسه ملی سنجش افکار لمومی6556
همکاری با طرح ملی مشارکت سیاسی زنان در سال 6552
مجری طرح بررسی لوامل موثر بر ترک التیاد درسال6552
مجری پرو ه میزان موفقیت سازمانهای غیر دولتی در ترک التیاد ستاد مبارزه با مواد مخدردر سال 6555؛
مجری پرو ه امکان سنجی روابط لمومی الکترونیك شگرکت ملگی پگاالیش و پخگش فگراورده هگای نفتگی
ایران6551
همکار طرح آمایش جزایر استان هرمزگان در سال 6558؛
همکار طرح ملی ساماندهی مهاجرت کشور در سال 6558؛
مدیر پرو ه بررسی میزان آگاهی شهروندان از اطالع رسانی کارت هوشمند سوخت در سال 6558؛
مدیر پرو ه بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتگی ایگران در
سال 6558؛
مدیر تیغ ماالاات میدانی طرح ملی آرمان ها و الاوهای جوانان سازمان ملی جوانان6558-؛
مدیر پرو ه طرح ماالاات اجتمالی فرهنای بافت های فرسوده محله سی متر جی6551؛
مدیر گروه جمع آوری اطاللات طرح ملی روابط اجتمالی سازمان ملی جوانان6551؛
مدیر پرو بررسی رضایت مراجاین به شهرداری از لملکرد و رفتار کارکنان شهرداری مناقگه  66و نگواحی
سازمانها و ادارات تاباه آن 6551؛
مدیر پرو ه بررسی نظر شرکت کنندگان در کالس های آموزشی خانه های مشق و سراهای محالت مناقه
(درموردکمیت ،کیفیت و نحوه برگزاری کالسها و خدمات ارائه شده آموزشی ،فرهنای ،ورزشی و سالمت )
مناقه  26شهرداری تهران6552؛
مدیر پرو ه بررسی نظر و میزان رضایت شهروندان از غرفههای تره بار مناقه (محله بهشتی ،شگهید غیبگی،
مترو ،جنب فروشااه شهروند و  )...مناقه  26شهرداری تهران6552؛
مدیر پرو ه بررسی میزان رضایت شهروندان مناقه  66تهران از لملکرد خانههای سالمت و سرای محالت
6552؛
مدیر پرو ه بررسی نظر مخاطبین و ماتادین خود مارف در مورد کمپ های مناقه ( کمیت ،کیفیت ،ارائگه
خدمات و )....مناقه  26شهرداری تهران6552؛
مدیر پرو ه ماالاات ارتصادی -اجتمالی -فرهنای بافتهای فرسوده محله بیسیغ 6552؛
مدیر پرو ه بررسی نظرات شهروندان در خصوص برنامه های سیامگین سگالارد پیگروزی انقگال اسگالمی
مناقه  26شهرداری تهران6552؛
مدیر پرو ه ارزیابی بروشورهای آموزشی اداره کل آموزش و مشارکت شهروندی شهرداری تهران مناقه 26
شهرداری تهران6552؛
مدیر پرو ه بررسی میزان رضایت شهروندان از غرفههای ترهبار مناقه 26تهران 6552؛
مدیر پرو ه بررسی میزان رضایت شهروندان مناقه  26تهران از لملکرد خانه های سالمت 6552؛

-

مدیر پرو ه ماالاات اجتمالی سکونتااههای غیررسمی مناقه  62شهرداری تهران 6555؛
مدیر پرو ه بررسی نظرات شهروندان تهرانی دربارهی برخی از حوزهها و جنبههای زندگی شهری (با تکیه بر
شورایاریها ،مشارکت شهروندی ،احساس تالق محلهای و 6555)...؛
مدیر پرو ه بررسی رضایت مراجاین به شهرداری از لملکرد و رفتار کارکنان شهرداری مناقه  26و نگواحی
سازمانها و ادارات تاباه آن 6555؛
مدیر پرو ه بررسی رضایت مراجاین به شهرداری از لملکرد و رفتار کارکنان شهرداری مناقه  26و نگواحی
سازمانها و ادارات تاباه آن 6555؛
مدیر پرو ه بررسی رضایت مراجاین به شهرداری از لملکرد و رفتار کارکنان شهرداری مناقه  26و نگواحی
سازمانها و ادارات تاباه آن 6555؛
لضو شورای راهبردی پروزه آموزش مهارتهای پایه سکونتااههای غیر رسمی شهر بندر لباس با کارفرمگایی
بانك جهانی6552
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی احداث و تجهیز ورزشااه الزهرا ،شهرداری مناقه یك تهران6552 ،؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی احداث ناهداری بوستان مهرگان ،شهرداری مناقه یك تهران6552 ،؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی احداث خیابان تااونیهای دارآباد ،شهرداری مناقه یك تهران6552 ،؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی ساماندهی و ایجاد حریغ سبز ارتفالات  6566متر ،شهرداری مناقه یك
تهران6552 ،؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی احداث و تجهیز ورزشااه صابرین ،شهرداری مناقه یك تهران6552 ،؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی احداث خیابان  58متری ریاریه ،شهرداری مناقه یك تهران6552 ،؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی احداث و ناهداری بوستان رحمان آباد ،شگهرداری مناقگه یگك تهگران،
6552؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی اجرای طرح تفکیك زباله از مبدا ،شهرداری مناقه یك تهران6552 ،؛
مدیر پرو ه تهیه پیوست اجتمالی تهیه پیوست اجتمالی تکمیل بزرگراه لشکرک ،شگهرداری مناقگه یگك
تهران6552؛
مدیر پرو ه نقش گروه های خاص در نوسازی بافت های فرسوده شهری 6526؛
مدیر پرو ه جمع آوری اطاللات طرح بررسی بازار خودروی کشور در  61شهر کالن و حومه 6526؛
مدیر پرو ه کلینیك خودرو رانا 6522؛
مدیر پرو ه طرح پژوهشی اندازه گیری تصویر ذهنی جاماه درباره محصوالت سواری 6522؛
مدیر پرو ه اجرای کلینیك وانت تندر 6522 ) 26؛
مدیر پرو ه تکریغ مشتریان وفادار ایران خودرو 6522؛
مدیر پرو ه اجرای کلینیك خودرو دنا .6525
مجری پرو ه پژوهش ارزیابی تاثیر اجتمالی و فرهنای (اتاف) طرح تاریض ماابر غیگر بزرگراهگی ،تاگویض
گذر و ماابر اطراف حرم لبدالاظیغ (ع)6525؛
مدیر پرو ه خدمات آمارگیری خرده فروشان 6521؛

-

کارشناس ماالاات مرحله دوم طرح جامع گردشاری در ضلع غربی جاده منتهی به غار دربند و انجام نقشه
برداری زمینی و تهیه نقشه های 6521 ،6:86666؛
کارشناس طرح جامع مناقه نمونه گردشاری تپه سیلك شهرداری کاشان 6521؛
کارشگناس تهیگگه برنامگه سگگاماندهی سگگکونتااههای غیررسگمی شگگهر کوهدشگت و ارگگدامات توانمندسگگازی
اجتمالات آنها بر بهسازی شهری 6521؛
کارشناس انجام خدمات مشاور تهیه طرح بهسازی و نوسازی محدوده ها و محالت هدف بازآفرینی شگهری
در محدوده شهر تفت 6521؛
کارشناس طرح
کارشناس تهیه برنامه ساماندهی سکونتااه های غیررسمی شهر کاشان و اردامات توانمندسگازی اجتمالگات
آنها با تاکید بر بهسازی شهری 6521؛
راهبر پر ه بهره برداری از خدمات کارشناسی  ،لمومی و کارگزاری در رالب دفتر خدمات نوسازی و توسگاه
محلی و  ...در محدوده ناحیه  5مناقه  66شهرداری تهران 6521؛
راهبر پر ه بهره برداری از خدمات کارشناسی  ،لمومی و کارگزاری در رالب دفتر خدمات نوسازی و توسگاه
محلی و  ...در محدوده شمشیری ،مهرآباد ،سرسیا مناقه  2شهرداری تهران 6521؛
سوابق آموزشی:

-

تدریس در دانشااه جامع للمی کاربردی شهرداری تهران6526 -
برگزاری کارگاه مهارتهای پایه در مناقه  62شهر تهران
برگزاری کارگاه خانواده کارامد در مناقه هفت شهرداری تهران 6522
برگزاری کارگاه خانواده ایرانی و اسالمی در مناقه هفت شهرداری تهران 6522
برگزاری کارگاه جریان سازی اجتمالی در بافتهای فرسوده مناقه  62شهر تهران
برگزاری کارگاه اموزش مجریان استانی طرح ملی مصرف مواد مخدر
برگزاری کارگاه اموزش مجریان استانی طرح ملی آرمانها و الاوههای جوانان ایرانی
برگزاری کارگاه ارتباطات در جاماه محلی – مدیران روابط لمومی سدهای کشور – سد خرسان 6521 -5
برگزاری کارگاه مقدماتی ارتباطات و جاماه محلی –مدیران روابط لمومی هلدینگ خلیج فارس 6521
عضویت و سوابق اجرایی:

-

رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی پردازش اطاللات نقش کلیك-6551تاکنون
مدیر لامل جاماه مشاوران آمار کاربردی ایران-تاکنون6552؛
مشاور تحقیقاتی مدیر کل پژوهش و سازمانهای غیردولتی ستاد مبارزه با مواد مخدر6555؛
 سردبیر روزنامه نسیغ غر در سال 6555؛دبیر سرویس اجتمالی روزنامه نسیغ صبا در سال  6555-6556؛
 -مشاور تحقسقاتی موسسه ماالاات مواد مخدر26-6555

 -مشاو پزوهشی موسسه جاماه و فرهنگلضو انجمن للوم اجتمالی دانشااه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 6555؛
 تهیه کننده فیلغ مستند اجتمالی دو سوار با موضوع بررسی مباحث فولکوریك روم لر در استان همدان درسال 6552؛
 همکاری فاال با ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و موسسگه پژوهشگی وزارت للگوم تحقیقگات وفناوری 6552؛
 مدیر گروه ماالاات و تحقیقات للوم اجتمالی دانشکده مدیریت و للوم اجتمالی تهران-شمال 6556سخنرانی ها:
-

سخنرانی در همایش افتتاح دفاتر خدمات نوسازی شهر تهران با موضوع مشارگت اجتمالی در نوسازی شهر
تهران؛
سخنرانی در همایش سبك زندگی ایرانی و اسالمی با موضوع خانواده پایدار،شهرداری مناقه هفت
سخنرانی در همایش نوسازی بافتهای فرسوده در مناقه  62با موضوع مشارکت زنان در نوسگازی بافتهگای
فرسوده
سخنرانی در همایش تقدیر از پژوهشاران محلگه شگهرداری مناقگه  1شگهر تهگران بگا موضگوع رسگالتاجتمالی پژوهشار
سخنرانی در همایش مدیران روابط لمومی هلدینگ خلیج فاری با موضوع روابط لمومی پویا و مسولیتاجتمالی
سخنرانی در تاالر اجتمالات شهرداری مناقه  26با موضوع اثرات اجتمالی و فرهنای اتوبان امام للی بگرساکنان شهرری
 سخنرانی در همایش گردشاری و توسگاه پایگدار حگوزه فرهناگی کاشگان بگا موضگوع ارتصگاد فرهنگگ وگردشاری پایدار
لوح تقریر و سپاس



 دارای لوح تقدیر از اداره کل تحقیقات ،آموزش و فنآوری اطاللگات سگتاد مبگارزه بگا مگواد مخگدر ریاسگتجمهوری؛
دارای لوح تقدیر از موسسه ماالاات مواد مخدر.

زمان تنظیغ سوابق6521-62-56 :
مسئول تنظیغ کننده سوابق :جمشید گراوند
شماره پرسنلی6:

