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کد مدرک 28-fo-59-00 :

اترخی بازنگری:

مش
خصات فردی
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

سمت سازمانی

علی ورزیده کار

1631/20/02

رئیس اداره درآمد و نوسازی

نوع استخدام

تاریخ استخدام

آدرس پست الکترونیک

رسمی

1633

varzidehkar@tehran.ir

تحص
سوابق یلی
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

نام دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

جغرافیا

برنامه ریزی شهری

آزاد تهران مرکز

1631

کارشناسی

مهندسی عمران

عمران -عمران

آزاد سمنان

1631

هش
علم
سوابق ی و ژپو ی
ردیف

عنوان کتاب  ،مقاله  ،تحقیق  ،طرح و...

1

تحلیل کالبدی در برنامه ریزی شهری از منظر

چهارمین کنفرانس بین المللی

طرح تفصیلی جدید تهران ،مطالعه موردی

علوم و مهندسی ایتالیا-رم

منطقه  6شهرداری تهران

محل نشر

تاریخ
1631

توضیحات
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اترخی بازنگری:
0

بررسی کاربری اراضی شهری در طرح

چهارمین کنفرانس بین المللی

تفصیلی جدید؛ مطالعه موردی منطقه 6

علوم و مهندسی ایتالیا-رم

1631

شهرتهران
6

امکان سنجی و ارایه راهکارهای اجرایی به

چهارمین کنفرانس بین المللی

منظور تسهیل ترافیک بلوار آرش؛ مطالعه

علوم و مهندسی ایتالیا-رم

1631

موردی منطقه  6شهر تهران
1

مطالعه امکان سنجی احداث تقاطع غیر

چهارمین کنفرانس بین المللی

همسطح شمال شریعتی – به شرق

علوم و مهندسی ایتالیا-رم

1631

بزرگراهشهید همت؛ مطالعه موردی منطقه 6
شهر تهران

سوابق شغلی رد شهرداری
ردیف

سمت سازمانی

محل خدمت

سال شروع

سال پایان

1

ممیز مرحله پنجم

اداره کل تشخیص و

1633

1633

2

ناظر عالی ممیزی مرحله پنجم شهر

اداره کل تشخیص و

تهران1633

وصول درآمد

3

مدیر ستاد ممیزی حریم منطقه 13تهران1632

اداره کل تشخیص و

4

سرپرست فنی و ممیزی شهرداری منطقه

وصول درآمد
1633
1632

1633
1632

وصول درآمد

3

اداره کل تشخیص و

1632

1632

وصول درآمد

5

مسئول قسمت درآمدهای عمومی منطقه 6

منطقه 6

1630

1631

6

رئیس اداره درآمد و نوسازی شهرداری

منطقه 6

1631

تاکنون

منطقه 6
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اترخی بازنگری:

افتخارات
ردیف

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

1

تقدیرنامه شهردار منطقه در سال  1631بابت کسب رتبه برتر درآمد در شهرداری تهران

0

عضوکارگروه حسابرسی منطقه

6

عضو کمیته بررسی و پایش دیون و تعهدات سنواتی منطقه

