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مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

سمت سازمانی

سید مصطفی موسوی حسنی

3132/20/31

مدیر مرکز خدمات اجتماعی

نوع استخدام

تاریخ استخدام

آدرس پست الکترونیک

رسمی

3133

Mousavi-most@tehran.iri

بقتح
سوا صیلی
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

نام دانشگاه

سال اخذ مدرک

لیسانس

جغرافیا

کارتوگرافی

دانشگاه آزاد اسالمی

3131

کارشناسی ارشد

جغرافیا

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسالمی

3131

سوابق علمی و ژپوهشی
ردیف

عنوان کتاب ،مقاله،تحقیق ،طرح و...

محل نشر

تاریخ

3

نقش توریسم در توسعه منطقه ای

دانشگاه لینکن مالزی

3131

توضیحات
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افتخارات
عنوان ( تقدیرنامه ،عضویت در کمیته ها ،انجمن ها و ) ...

ردیف
3

عضو کمیته گردشگری منطقه  - 1سال  30تا 39

2

عضو شورای مشورتی منطقه – 1سال  31و 39
عضو شورای طرح و برنامه ستاد ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد شورای اسالمی شهر تهران – ابتدای

1

سال  31تا شهریور 33

4

مسوول دبیرخانه ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران  -سال 39

5

عضو کمیته یکپارچه سازی ارائه خدمات به خانواده های نیازمند منطقه  – 1سال  39و 39

6

دبیر پهنه شمال سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران  -سال  31تا کنون

7

تقدیر توسط دکتر قالیباف به عنوان کارمند نمونه شهرداری تهران ،یادواره شهید رجایی  -سال 33

3

تقدیر توسط دکترمرادگردی جهت ارائه ایده به نظام پیشنهادات شهرداری تهران  -سال 33

3

تقدیر توسط ریاست سازمان ورزش شهرداری جهت جشنواره تفریحات ورزشی  -سال 33
تقدیر توسط ریاست سازمان خدمات اجتماعی جهت کسب رتبه برتر در نخستین جشنواره آسیب های اجتماعی -

31

سال 32

33

تقدیر توسط مهندس پشمچی زاده جهت برگزیده شدن به عنوان کارشناس نمونه منطقه – 1سال 33

32

تقدیر توسط مدیر بهزیستی شمیرانات جهت همکاری های متقابل  -سال 33

31

تقدیر توسط مشاور شهردار تهران در حوزه حمایتی فلسطین جهت اجرای همایش فلسطین – سال 30

34

تقدیر توسط شهردار تهران دکتر قالیباف جهت طرح گردشگری نوروزی مهمان طهران – سال 31
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35

تقدیر توسط رئیس انجمن ام اس ایران جهت همکاری های متقابل  -سال 31

36

تقدیر توسط مشاور شهردار تهران در حوزه حمایتی فلسطین جهت اجرای همایش فلسطین – سال 31

37

تقدیر توسط دکتر پیرهادی مسوول سازمان بسیج شهرداری تهران جهت همکاری در اربعین  -سال 39

33

تقدیر توسط موسسه خیریه سرای احسان جهت همکاری های متقابل  -سال 39

33

تقدیر توسط ریاست سازمان خدمات اجتماعی جهت هماهنگی پهنه شمال تهران – سال 39

21

تقدیر توسط معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران جهت طرح گردشگری نوروزی– سال 39

23

تقدیر توسط معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران جهت اجرای برنامه های اجتماعی– سال 39

22

تقدیر توسط ریاست سازمان خدمات اجتماعی جهت ترویج و توسعه مشاغل خانگی و اشتغال زایی– سال 39

سوابق شغلی رد شهرداری
ردیف
3

0

سمت سازمانی
کارشناس اجتماعی معاونت امور

محل خدمت

سال شروع

سال پایان

منطقه 7

33

33

اجتماعی و فرهنگی
مسوول دفتر معاونت امور اجتماعی و

منطقه 7

33

32

فرهنگی

1

مدیر سرای محله دبستان

منطقه 7

37

33

9

مدیر اداره تربیت بدنی

منطقه 7

33

32

9

مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی قلهک

منطقه 1

32

33

3

مشاور فرمانده بسیج شهرداری تهران

سازمان بسیج

33

39
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شهرداری تهران
7

مدیر مرکز خدمات اجتماعی

منطقه 1

32

تا کنون

