ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  :حسیي قدس ٍلی
هتَلذ  :کرهاى
ًَع رابطِ استخذاهی  :کارهٌد رسوی شْرداری تْراى
هذرک تحصیلی :
فَق لیساًس  – MBA :گرایش هدیریت استراتژیک

سوابق شغلی


ػضَ ّیئت هذیرُ شرکت خذهبت اداری شْر (شرکت ٍابستِ بِ شْرداری تْراى)(دی هاُ ّ -6931ن اکٌَى)



هؼبٍى برًبهِ ریسی ٍ هٌببغ اًسبًی شرکت برج هیالد تْراى (شْرداری تْراى -شرکت برج هیالد تْراى)(بْوي هاُ
ّ - 6931ن اکٌَى)



شْردار ًبحیِ یک هٌطقِ  22تْراى (شْرداری تْراى – هٌطقِ ) 22



هؼبٍى تَسؼِ هٌببغ اًسبًی شْرداری هٌطقِ دٍ تْراى ( شْرداری تْراى -هٌطقِ )2



قبئن هقبم هؼبًٍت هبلی ٍ اقتصبد شْری شْرداری هٌطقِ دٍ تْراى ( شْرداری تْراى -هٌطقِ دٍ) (با حفظ سوتِ
رییس اهَر اداری)



رییس اهَر اداری شْرداری هٌطقِ دٍ تْراى ( شْرداری تْراى – هٌطقِ دٍ)



رییس ادارُ اًتصبببت هذیراى (شْرداری تْراى -ادارُ کل ارزشیابی ٍ اًتصابات هدیراى)

 هذیر پرٍشُ ارزیببی هؼبًٍیي سبزهبى ّب ٍ شرکت ّبی شْرداری تْراى (شْرداری تْراى – ادارُ کل ارزشیابی ٍ
اًتصابات هدیراى)
 شرکت هلی ًفت ایراى – شرکت تَسؼِ پترٍایراى

افتخارات


هذیر ًوًَِ شبًسدّویي جشٌَارُ شْیذ رجبیی شْرداری تْراى (شْریَر )6931

عضویت در کمیته ها و کارگروه های رسمی شهرداری تهران


ػضَ گرٍُ کبًًَی تذٍیي برًبهِ پٌج سبلِ سَم شْرداری تْراى (باالتریي هرجع علوی ساختار تدٍیي برًاهِ سَم
شْرداری تْراى بر اساس ًظام ًاهِ ٍ دستَرالعول تدٍیي برًاهِ سَم)



ػضَ شَرای راّبردی هؼبًٍت هٌببغ اًسبًی شْرداری تْراى (بِ ریاست هعاٍى هٌابع اًساًی شْرداری تْراى –
دکتر شیخ )



ػضَ شَرای تذٍیي سٌذ استراتصیک هٌببغ اًسبًی شْرداری تْراى (سال )6931



دبیر شَرای تحَل ٍ ارتقبء سرهبیِ ّبی اًسبًی شرکت برج هیالد تْراى (ابالغ حکن بِ اهضا هعاٍى هٌابع اًساًی
شْرداری تْراى – سال ّ -6931ن اکٌَى )



ػضَ کویتِ ی دُ ًفرُ تذٍیي ٍ ببزًگری آییي ًبهِ ّب ،دستَرالؼول ّبً ،ظبم ًبهِ ّب ،شیَُ ًبهِ ّب ٍ بخشٌبهِ
ّبی هؼبًٍت تَسؼِ هٌببغ اًسبًی شْرداری تْراى (ابالغ حکن بِ اهضا هعاٍى تَسعِ هٌابع اًساًی شْرداری
تْراى(دکتر داریاًی)) ( اسفٌد  – 6939فرٍردیي  69( )6931هاُ )



ػضَ کویتِ راّبری بررسی ٍ تذٍیي ضَابط ٍ هستٌذات اداری شْرداری تْراى (سال )6931-6931



ػضَ کویتِ آهَزش ٍ تَاًوٌذسبزی هذیراى شْرداری تْراى (ادارُ کل ارزشیابی ٍ اًتصابات هدیراى) (با حفظ
سوت رییس ادارُ اًتصابات هدیراى – سال )6932 -6936



دبیر کویتِ ارتقبء کیفی کبًَى ّبی ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى شْرداری تْراى (ادارُ کل ارزشیابی ٍ اًتصابات
هدیراى شْرداری تْراى) (با حفظ سوت رییس ادارُ اًتصابات هدیراى – سال )6932



ارزیبة ٍ هصبحبِ گر کبًَى ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى شْرداری تْراى

عضویت در اوجمه ها و کمیته های رسمی خارج از شهرداری تهران


رییس کویتِ اهَر صٌفی ٍ رفبّی اًجوي صٌفی هذیراى هٌببغ اًسبًی ایراى (ّن اکٌَى)



ػضَ ّیئت رییسِ اٍلیي هجوغ اًجوي صٌفی هذیراى هٌببغ اًسبًی ایراى



هصبحبِ گر ٍ ارزیبة هذیریتی کبًَى ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى ببًک هلی ایراى



هصبحبِ گر ٍ ارزیبة هذیریتی کبًَى ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى ببًک شْر



هصبحبِ گر ٍ ارزیبة هذیریتی کبًَى ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى شرکت ّوراُ اٍل

اهم دوره های آموزشی


هبشٍل آهَزشی ٍ کبرگبُ تفکر استراتصیک بِ هذت  63سبػت تَسط داًشگبُ هًَترال کبًبدا



دٍرُ آهَزشی شْرسبزی ٍیصُ شْرداراى ًَاحی



دٍرُ آهَزشی ػوراى ٍ ترافیک ٍیصُ شْرداراى ًَاحی

 دٍرُ آهَزشی تٌظین ٍ تحلیل صَرت ّبی هبلی ٍ جریبى ٍجَُ ًقذ ٍیصُ هذیریت شرکت ّب


دٍرُ آهَزشی حسببذاری صٌؼتی ٍ تَلیذی تَسط دکتر هْراًی ّیئت ػلوی داًشگبُ تْراى



دٍرُ آهَزشی اظْبرًبهِ هبلیبتی ٍ ارزش افسٍدُ (حسببذاری هبلیبتی ٍ بیوِ)

 دٍرُ آهَزشی حسببذاری پیوبًکبری


دٍرُ آهَزشی حسببذاری حقَق ٍ دستوسد



دٍرُ ػبلی هٌببغ اًسبًی بِ هذت سِ هبُ ( 011سبػت) تَسط اسبتیذ داًشگبُ ّبی تْراى ،ػالهِ طببطببیی،
شْیذ بْشتی برگسار شذُ تَسط ادارُ کل ارزشیببی ٍ کبرگسیٌی هذیراى شْرداری تْراى



دٍرُ آهَزشی شیَُ تذٍیي اسٌبد استراتصی سبزهبى ّب تَسط دکتر اػرابی



دٍرُ حرفِ ای گرایی اخالقی در سبزهبى



دٍرُ ارزیببی ػولکرد ٍ بَدجِ



کبرگبُ آهَزشی تذٍیي بَدجِ بِ رٍش ػولیبتی



دٍرُ آهَزشی  SQL Serverهَسسِ سوبتک



دٍرُ ٍ کبرگبُ آهَزشی تربیت ارزیبة جْت کبًَى ّبی ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى سطح 0



دٍرُ ٍ کبرگبُ آهَزشی تربیت ارزیبة جْت کبًَى ّبی ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى سطح 2



دٍرُ ٍ کبرگبُ آهَزشی تربیت ارزیبة جْت کبًَى ّبی ارزیببی ٍ تَسؼِ هذیراى سطح 6



 ICDLسطَح هقذهبتی ،هتَسط ،پیشرفتِ

تسلط به زبان اوگلیسی
 هْبرت خَاًذى  :ػبلی

هْبرت ًَشتي  :خَة

هْبرت هکبلوِ  :ػبلی

