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 سوابق کاری 

از تاریخ  33/11/3کارشناس پایگاه اطالعات در شرکت نقش کلیک.
زمینه های فعالیت و طرح های اجرا شده:
پردازش اطالعات و ایجاد بانک های اطالعاتی (جمع آوری ،فرمول دهی در محیی اکسیو و پیردازش اطالعیات) ،وییرایش
مفهومی و شکلی گزارشات و نقشهکشی در محی :GIS


جمع آوری و ثبت اطالعات طرحهای نظرسنجی ،نیازسنجی ،امکان سنجی و آماری؛



ثبت اطالعات سرشماری کارگاههای زودبازده استان تهران در وزارت کار و رفاه اجتماعی



کارشناس ویرایش و نهایی سازی گزارش طرح نیازسنجی و مکانیابی طرح ایجاد موزه های استان لرستان؛




کارشناس ویرایش و نهایی سازی گزارش بندرعباس؛
کارشناس گردآوری اطالعات مربوط به کتاب محله های تهران؛



کارشناس طرح جامع مناطق نمونه گردشگری بستر رودخانه بابلرود از سد الستیکی تا ورودی دریا؛



کارشناس طرح مطالعات منطقه نمونه گردشگری (سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان)؛



کارشناس طرح به روز رسانی بانک اطالعات جوانان کشور طی دوره زمانی ده ساله 1611-33؛



کارشناس تحلیو و تفسیر و ویرایش گزارشات شاخص های اجتماعی جوانان کشور طی دوره زمانی ده ساله 1611-33؛



کارشناس گردآوری و تدوین اطالعات و آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  1631و 1611؛



کارشناس طرح سیمای شاخص های ازدواج و زناشویی کو استانهای کشور براساس متغیرهیای اجتمیاعی ،اصتدیادی ،فرهنگیی و
جمعیتی مؤثر بر آن طی سالهای  1611تا (1631سازمان تبلیغات انقالب اسالمی)؛



کارشناس وضع مهاجرت استانهای کشور در سالهای  1611و (1631سازمان تبلیغات انقالب اسالمی)؛



کارشناس طرح به روز رسانی پایگاه اطالعات سازمان تبلیغات انقالب اسالمی طی سالهای 1631-33؛



کارشناس پایگاه اطالعات بانک اطالعاتی خراسان شمالی (سازمان تبلیغات انقالب اسالمی)؛



کارشناس طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان؛



کارشناس طرح بسته های مناطق نمونه گردشگری استان البرز (سازمان میراث فرهنگی استان البرز)؛
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کارشناس مطالعات جامع طرح گردشگری در ضلع غربی جاده منتهی به غار دربند (شهرداری مهدیشهر)؛



کارشناس بررسی وضعیت روستاهای زلزلهزده آذربایجان شرصی (روستاهای اهر ،ورزصان و هریس)



ویراستار گزارش تحلیو تحوالت چهار دهه شاخص های پایه ایران؛



ویرایش و نهایی سازی طرح بررسی وضع موجود و سنجش میزان تمایو به مشارکت ساکنان محله اسالم آباد غرب؛



همکاری در پروژه نظام جامع آماری منطقه 13؛



ویرایش و نهایی سازی تهیه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر شهمیرزاد؛



ک ارشناس مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری (سازمان میراث فرهنگی کشور)؛



کارشناس طرح تدوین راهبردها و راهکارهای تامین امنیت اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی شهر تهیران (مرکیز مطالعیات و
برنامهریزی شهر تهران)؛



کارشناس تحلیو و گزارش فرهنگی ،اصتدادی ،اجتماعی مناطق  22گانه شهر تهران (سازمان تبلیغات انقالب اسالمی)؛



کارشناس پروژه تهیه اطلس اشتغال استانهای کشور (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)؛



کارشناس طرح نگاهی به روند شاخص های اصتدادی ،اجتماعی و فرهنگی استانهای کشور (استانداران).

پروژه های ایجاد نقشه در محیط :GIS



تهیه اطلس سرشماری سال  1631تهران (سازمان تبلیغات انقالب اسالمی)؛



ایجاد نقشه های شاخص های اجتماعی مناطق  22گانه شهر تهران تهران (سازمان تبلیغات انقالب اسالمی)؛



ایجاد نقشه های مطالعات آمایش مراکز و موسسات پژوهش کشور (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)؛



ایجاد نقشه های سازمان فرهنگی -هنری شهر تهران طی سال های 1631-31؛



ایجاد نقشه های سالخوردگی شهر تهران در سالهای  1611 ،1631و 1631؛



ایجاد نقشه های سرپرست خانوار شهر تهران در سال 1631؛



تهیه اطلس طرح تدوین راهبردها و راهکارهای تامین امنیت اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی شهر تهران (مرکز مطالعیات و
برنامهریزی شهر تهران)؛



تهیه اطلس اشتغال استانهای کشور (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)؛


تهیه نقشه های اصتدادی و اجتماعی استانهای کشور به تفکیک شهرستان در سالهای  1611و 1631؛



تهیه اطلس اسناد اشتغال استانهای کشور به تفکیک شهرستان در سال های  1633 ،1631و 1631؛



تهیه نقشه های فضای کسب و کار استانهای کشور؛



تهیه نقشه های پیش بینی رشد و افول مشاغو استانهای کشور به تفکیک شهرستان بر اساس روند آینده.

 مهارت های زبان 

آشنایی به زبان انگلیسی (دارای گواهینامه از موسسه زبانکده میالد)
 دوره های گذرانده 

نرم افزار )Office (Word, Excel, Power point, Access
آشنایی با نرم افزارARC GIS
آشنایی با نرم افزار SPSS
آشنایی با photoshop
آشنایی کامو به اینترنت
تسل بر تایپ فارسی و التین
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