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

 مشخصات فردی


نام :مهدی
نام خانوادگی :قاضی زاده
ملیت :ایران
تاریخ تولد66/6/72 :
جنس :مرد
پست الکترونیک:

mehdighazizade@yahoo.com
m.ghazizadeh90@gmail.com

 تحصیالت

 :8811-8811دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران ،کارشناسی :پژوهشگری
 :8813-8838دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران ،کارشناسی ارشد :جامعه شناسی
 سوابق کاری :

-

مدیر پروژه اتاف نرده گذاری و رفیوژ میانی در خیابان ها ،پیاده روها و میادین منطقه  81شهرداری تهران 8831؛ 
مدیر پروژه اتاف سرای محله منطقه  2شهرداری تهران  8838بعنوان کارشناس اجتماعی تدوین و تحلیل گزارش؛ 
همکاری در پروژه امنیت اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی شهر تهرران بعنروان کارشرناس مطاتعراد میردانی و
مصاحبه های کیفی 8838؛ 
همکاری در پروژه امنیت اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی شهر تهرران بعنروان کارشرناس اجتمراعی تردوین و
تحلیل گزارش های کمی و کیفی 8838؛ 
همکاری در پروژه های مختلف در بخش نظرسنجی در خصوص داده پردازی؛ 
مدیر پروژه اتاف توسعه و تجهیز مجموعره ورزشری قمرر بنری هاشرق منطقره  71شرهرداری تهرران  8838بعنروان
کارشناس اجتماعی تدوین و تحلیل گزارش؛ 
انجام پروژه تدوین راهبرد و راهکار امنیت اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی شهر تهرران بره عنروان کارشرناس
اجتماعی در بخش نظرسنجی و تحلیل اجتماعی داده ها؛ 
انجام پروژه ارزیابی تاثیراد اجتماعی-فرهنگی توسعه و تجهیز کانال های درجه  7منطقه  71به عنروان کارشرناس
اجتماعی سال 8838؛ 
انجام پروژه ارزیابی تاثیراد اجتماعی-فرهنگی احداث و توسعه پایانه و پارک سوار ایستگاه مترو جوانمرد قصرا بره
عنوان کارشناس اجتماعی سال 8837؛ 
همکاری در پروژه نقش و شرایط حضورگروه های خاص در بافرت هرای فرسروده شرهر تهرران بعنروان کارشرناس
برداشت اطالعاد میدانی و مصاحبه های کیفی 8831؛ 
انجام پروژه ارزیابی تاثیراد اجتماعی-فرهنگی احداث سرای محله خانی آباد شماتی در منطقه  83شهرداری تهران؛ 
مشاور پردازش و تحلیل اطالعاد طرح مطاتعاد جمعیتی و اجتماعی-فرهنگی بافرت فرسروده منطقره  3تهرران در
شرکت نقش کلیک؛ 
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 سوابق اجرایی:

 همکاری با انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر 8816؛  همکاری با شرکت پردازش اطالعاد نقش کلیک بعنوان کارشناس ارشد بخش اجتماعی  8813تا کنون؛ 
 مهارت های فردی :

 مهارت خواندن و نوشتن و مکالمه زبان انگلیسی در حوزه تخصصی علوم اجتماعی در حد خوب؛  تسلط بر نرم افزارoffice؛  تسلط بر نرم افزار spss؛  تسلط بر مهارتهای ورود اطالعات و استخراج و تحلیل داده های آماری؛  آشنایی با نرم افزار  excelو power point؛  -تسلط بر گزارش نویسی و مقاله نویسی (تهیه و تدوین)؛ 



زمان تنظیم سوابق49/33/31 :
مسئول تنظیم کننده سوابق :مهدی قاضی زاده
شماره پرسنلی :توسط شرکت درج میشود.
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