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

 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ،در حال تحصیل؛  :6511-6531دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران .کارشناسی ارشد :جامعه شناسی؛  :6515-6513دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .کارشناسی :پژوهشگری اجتماعی؛ مقاالت:



 چاپ مقاله بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هویت ملی شههروندان سهنی و شهیعه مهقهم کهوم کهرد-فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران 6531؛
 چاپ مقاله بررسی ارزیابی اجتماعی یكطرفه شدن خیابان ولیعصر -فصلنامه علمهی پژوهشهی مهدیریت شههریدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 6513؛
 ارائه مقاله تحلیل مكانی در جابجایی و مكانیابی سكونتگاه روستایی در پروژه های سد سازی ،اولهی کنرهرانسبی المللی و سومی کنررانس ملی سد و نیروگاه های برق ابی6531 ،؛
 ارائه مقاله بررسی میران سرمایه اجتماعی در بافتهای فرسوده ،پژوهش نامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمیگرمسار 6531؛
 ارائه مقاله نقدی بر پروژه های ارزیابی تاثیر اجتماعی سرای محهالت -همهایش ملهی ارزیهابی تهاثیر اجتمهاعی6513؛
 ارائه مقاله تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجری افغانی در ایهران ،نشهریه نسهیر ،هر 65 ،خرداد 6515؛
 ارائه مقاله ارزیابی آثار اجتماعی فرهنگی ورزشگاه شهدای رسالت در منطقه  63شهرداری تهران-همایش ملیارزیابی تاثیر اجتماعی 6513؛
 ارائه مقاله زن ،توسعه ،اشتغال،نشریه نسیر صبا 42 ،اسرند 6516؛ ارائه مقاله بیان مساله اجتماعی -بسط افكار فمنیستی ،نشریه نسیر صبا 4 ،دی 6514؛ ارائه مقاله تاملی بر انحرافات و منحرفی جنسی ،نشریه نسیر ،ر  ،سال اول شماره .1 1از 4

 سوابق پژوهشی:



 مدیر پروژه مطالعات اجتماعی سكونتگاههای ،یررسهمی منطقهه  63شههرداری تههران ،شهرکت نقهش کلیهك،6511؛
 عضو شورای راهبردی پروزه آموزش مهارتهای پایه سكونتگاههای ،یر رسمی شههر بنهدر عبهاس بها کارفرمهاییبانك جهانی ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛
 کارشناس طرح آمایش جزایر استان هرمزگان ،شرکت نقش کلیك ،در سال 6513؛ همكاری با طرح جامع توسعه استان هرمزگان به عنوان برداشتگر 6511-1؛ کارشناس ستاد کنكره شهدای استان تهران6513؛ همكاری در طرح میزان اشتغال و بیكاری خانوار به عنوان پرسشگر در سال6511؛ همكاری با مرکز افكار سنجی دانشجویان ایران و موسسه ملی سنجش افكار عمومی به عنوان پرسشگر در سهال 6516؛
-

همكاری با طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان ،شرکت نقش کلیك ،در سال ( 6514داده آمایی)؛

 همكاری با طرح ملی مشارکت سیاسی زنان ،شرکت نقش کلیك ،در سال ( 6514داده آمایی)؛ مجری طرح بررسی عوامل موثر بر ترک اعتیاد ،شرکت نقش کلیك ،درسال 6514؛ مجری پروژه میزان موفقیت سازمانهای ،یر دولتی در ترک اعتیاد ستاد مبهارزه بها مهواد م هدر ،شهرکت نقهشکلیك ،در سال 6515؛
 مدیر پروژه بررسی وضعیت روابط عمومی الكترونیك کارکنان شرکت ملی پاالیش و پ ش فهراورده ههای نرتهیایران ،شرکت نقش کلیك6512 ،؛
 کارشناس طرح ملی ساماندهی مهاجرت کشور ،شرکت نقش کلیك ،در سال 6513؛ مدیر پروژه بررسی میزان آگاهی شهروندان از اطالع رسانی کارت هوشهمند سهوخت ،شهرکت نقهش کلیهك ،درسال 6513؛
 مدیر پروژه بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت ملی پاالیش و پ ش فراورده های نرتی ایهران در سهال6513؛
 مدیر تیر مطالعات میدانی طرح ملی آرمان ها و الگوهای جوانان سهازمان ملهی جوانهان ،شهرکت نقهش کلیهك،6513؛
 مدیر پروژه طرح مطالعات اجتماعی فرهنگی بافت های فرسوده محلهه سهی متهر جهی ،شهرکت نقهش کلیهك،6511؛
 مدیر گروه جمع آوری اطالعات طرح ملی روابط اجتماعی سازمان ملی جوانان ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛ مدیر پروژه مطالعات اکتصادی -اجتماعی -فرهنگی بافتهای فرسوده محله بیسیر ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛ مدیر پروژه شناسایی آسیمهای اجتماعی منطقه  4شهرداری تهران ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛ مدیر پروژه بررسی میزان رضایت شهروندان منطقه  61تهران از عملكرد خانههای سهالمت و سهرای محهالت،شرکت نقش کلیك6511 ،؛

 2از 4

 مدیر پروژه بررسی نظر شرکت کنندگان در کالس های آموزشهی خانهههای مشه و سهراهای محهالت منطقهه(درموردکمیت ،کیریت و نحوه برگزاری کالسها و خدمات ارائه شده آموزشهی ،فرهنگهی ،ورزشهی و سهالمت )
منطقه  41شهرداری تهران ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛
 مدیر پروژه بررسی نظر و میزان رضایت شهروندان از ،رفههای تره بار منطقه (محله بهشتی ،شهید ،یبی ،مترو،جنم فروشگاه شهروند و  )...منطقه  41شهرداری تهران ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛
 مدیر پروژه بررسی نظر م اطبی و معتادی خود معرف در مورد کمه ههای منطقهه (کمیهت ،کیریهت ،ارائههخدمات و )....منطقه  41شهرداری تهران ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛
 مدیر پروژه بررسی میزان رضایت شهروندان منطقه  46تهران از عملكرد خانه های سالمت ،شرکت نقش کلیك،6511؛
 مدیر پروژه بررسی میزان رضایت شهروندان از ،رفههای ترهبار منطقه 46تهران ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛ مدیر پروژه بررسی نظرات شهروندان در خصوص برنامه های سیامی سالگرد پیروزی انقهال اسهالمی منطقهه 41شهرداری تهران ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛
 مدیر پروژه ارزیابی بروشورهای آموزشی اداره کل آموزش و مشهارکت شههروندی شههرداری تههران منطقهه 41شهرداری تهران ،شرکت نقش کلیك6511 ،؛
 مدیر پروژه نقش گروه های خاص در نوسازی بافت های فرسوده شهری ،شرکت نقش کلیك6531 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی احداث و تجهیز ورزشگاه الزهرا ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی احداث نگهداری بوستان مهرگان ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی احداث خیابان تعاونیهای دارآباد ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی ساماندهی و ایجاد حریر سبز ارتراعات  6111متهر ، ،شهرکت نقهش کلیهك،6513؛
 مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی احداث و تجهیز ورزشگاه صابری  ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی احداث خیابان  53متری کیطریه ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی احداث و نگهداری بوستان رحمان آباد ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی اجرای طرح تركیك زباله از مبدا ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛ مدیر پروژه تهیه پیوست اجتماعی تهیه پیوست اجتماعی تكمیل بزرگراه لشكرک ،شرکت نقش کلیك6513 ،؛
 سوابق کاری و اجرایی:



 مدیر عامل جامعه مشاوران آمار کاربردی ایران6513-؛ عضو هیئت مدیره شرکت بی المللی پردازش اطالعات نقش کلیك12-15؛ رئیس هیئت مدیره شرکت بی المللی پردازش اطالعات نقش کلیك-6512تاکنون؛ مشاور تحقیقاتی مدیر کل پژوهش و سازمانهای ،یردولتی ستاد مبارزه با مواد م در6515؛ سردبیر روزنامه نسیر ،ر در سال 6515؛ دبیر سرویس اجتماعی روزنامه نسیر صبا در سال  6515-6516؛ عضو انجم صنری روزنامه نگاران آزاد استان تهران؛ 6515؛ 3از 4

 عضو انجم خبرنگاران جوان؛ 6515؛ عضو انجم علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 6515؛ تهیه کننده فیلر مستند اجتماعی دو سوار با موضوع بررسی مباحث فولكوریك کوم لر در استان همدان در سال6514؛
 مدیر گروه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشكده مدیریت و علوم اجتماعی تهران-شمال 6511؛ همكاری فعال با ستاد مبارزه با مواد م در ریاست جمهوری و موسسه پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری6514؛

 سوابق آموزشی:

 تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران6536 - برگزاری کارگاه مهارتهای پایه در منطقه  61شهر تهران برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگریدر خانواده کارآمد ،شهرداری منطقه 1 برگزاری کارگاه آموزشی روش های نمونه گیری ،شرکت نقش کلیك سخنرانی ها:

 س نرانی در همایش افتتاح دفاتر خدمات نوسازی شهر تهران با موضوع مشهارگت اجتمهاعی در نوسهازی شههرتهران
 س نرانی در همایش سبك زندگی ایرانی و اسالمی با موضوع خانواده پایدار س نرانی در همایش نوسازی بافتهای فرسوده در منطقهه  61بها موضهوع مشهارکت زنهان در نوسهازی بافتههایفرسوده
 س نرانی در شهرداری منطقه  41تهران با عنوان پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بزرگراه امام علی (ع) تقدیر نامه ها :

 دارای ل وح تقدیر از اداره کل تحقیقات ،آموزش و فنآوری اطالعات ستاد مبارزه با مواد م در ریاست جمهوری؛ -دارای لوح تقدیر از موسسه مطالعات مواد م در.

آخری تاریخ بروزرسانی6534/13/13 :

 4از 4

