فرم رزوهم مدریان شهرداری منطقه 3

کد مدرک 28-fo-59-00 :
اترخی بازنگری:

مش
خصات فردی
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

سمت سازمانی

حمید رضا رحمانی

8001/50/50

مدیر اداره آموزش های شهروندی

نوع استخدام

تاریخ استخدام

آدرس پست الکترونیک

رسمی  -قطعی

8010/50/58

Rahmani-hr@tehran.iri

تحص
سوابق یلی
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

نام دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

مدیریت تحول

پردیس فارابی دانشگاه

8030

تهران
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کد مدرک 28-fo-59-00 :
اترخی بازنگری:

سوابق شغلی رد شهرداری
ردی

محل

سمت سازمانی

ف

سال شروع

سال پایان

خدمت

1

بازرس ویژه معاون امور اجتماعی و فرهنگی

منطقه7

8010

8010

2

مدیر پروژه های عمرانی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

منطقه7

8010

8017

0

مسئول واحد پشتیبانی ستاد منطقه ای انتخابات شورایاری ها

منطقه7

8017

8017

4

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت اجتماعی

منطقه7

8011

8030

5

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت اجتماعی

منطقه0

8030

8030

6

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و مدیر مطالعات

منطقه0

8031

8031

7

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و مدیر آموزش های

منطقه0

8030

8037

شهروندی
8

منطقه0

مدیر آموزش های شهروندی

8030

تاکنون

هش
علم
سوابق ی و ژپو ی
ردیف

عنوان کتاب  ،مقاله  ،تحقیق  ،طرح و...

8

بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر فساد اداری و مطالعه
موردی بین شهرداری و آموزش و پرورش تهران و اصفهان

محل نشر
نشریه TEXT ROAD

بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر فساد اداری و مطالعه

خالصه آثار منتخب سومین

2

موردی بین شهرداری و آموزش و پرورش تهران و اصفهان

جشنواره شهر پژوهی

0

موضوع بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان

تاریخ

توضیحات

8030

مقاله ISI

مقاله منتخب جشنواره

8030

اصفهان
کتاب مقاالت اولین

شهر پژوهی شهرداری
اصفهان

8031

اولین کنفرانس بین

کنفرانس بین المللی علوم

المللی علوم اجتماعی و

اجتماعی و جامعه شناسی

جامعه شناسی
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کد مدرک 28-fo-59-00 :
اترخی بازنگری:

افتخارات
ردیف

8

عنوان ( تقدیرنامه ،عضویت در کمیته ها ،انجمن ها و ) ...
جناب آقای مهندس پشمیی زاده شهردار منطقه  – 7رتبه اول اداره برنامه ریزی منارق 22

لوح تقدیر و تشککر از رر
گانه– 8011

2

لوح تقدیر و تشکر از رر

جناب آقای حاج آقا میر ،رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران – فعالیت و حضور در سومین

نمایشگاه جشنواره تفریحات ورزشی 8013 -
0

لوح تقدیر و تشکر از رر

جناب آقای دکتر میر عباسی شهردار منطقه  -7کارمند نمونه 8038 -

1

لوح تقدیر و تشککر از رر

جناب آقای دکتر میر عباسککی شککهردار منطقه  -7کسککب رتبه برتر مابین محالت  071گانه در

ساب پرتال محالت 8032 -
0

لوح تقدیر و تشکر از رر

جناب آقای دکتر محکی مدیر کل مطالعات شهرداری تهران -کسب رتبه اول ادراه مطالعات

در بین منارق 22گانه – 8031
6
7

انتخاب به عنوان مدیر نمونه در سال 8031
لوح تقدیر و تشککر از رر

جناب آقای دکتر رفیع مدیر کل آموزش های شهروندی  -کسب رتبه اول ادراه آموزش در

بین منارق 22گانه – 8030
1

انتخاب کارمند نمونه شهرداری منطقه8037 – 0

3

دریافت چندین عنوان تقدیرنامه از معاونت ها و ادارات کل در شهرداری تهران

