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سوابق تحصیلی:
 دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد شهرسازي  -برنامه ريزي شهري و منطقه اي؛ پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در سال 5615؛ با
كسب رتبه  3در آزمون ورودی شهرسازی؛ گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای (معدل  51/63و رتبه دوم گروه)
 دانش آموخته دومین دوره كارشناسي مهندسي شهرسازی از دانشگاه گیالن در سال ( 5611معدل كل 51/11و رتبه سوم گروه)
 دانش آموخته رشته ریاضي فیزیک ،دبیرستان كوشیار گیالني در سال ( 5616معدل كل )5111

سوابق تدريس:





طرح های شهرسازی؛ دانشگاه گیالن
اصول و مباني معماری و شهرسازی؛ موسسه آموزش عالي جابرابن حیان و موسسه آموزش عالي كوشیار
برنامه ریزی گذران اوقات فراغت؛ موسسه آموزش عالي كوشیار
مدرس GIS

سوابق پژوهشی :
 طرح پژوهشي ارزیابي علل جداافتادگي محالت شهری و تاثیرات آن در شهر رشت (محله گلسار و بافت های اطراف آن)؛ استاد همكار :منوچهر
طبیبیان؛ دانشگاه تهران؛ اردیبهشت .5616
 ارزیابي علل جداافتادگي محالت شهری و تاثیرات آن در شهر رشت (محله گلسار و بافت های اطراف آن)؛ نشریه علمي – پژوهشي هنرهای زیبا؛
دانشگاه تهران؛ ( 5616در مرحله داوری).
 ارزیابي شاخص های پایداری در اقتصاد شهر ساحلي با تاكید بر مدل تعادل اقتصاد دریایي؛ اولین كنفرانس اقتصاد شهری در ایران –مشهد،
( .5611به صورت پوستر  -كسب رتبه اول در بین پوسترها)
 بررسي تطبیقي شاخص های اجتماعي مسكن در محالت جدید(كوی معلم) و قدیم (ساربان محله) شهر بجنورد؛ چهارمین كنفرانس برنامه ریزی
و مدیریت شهری؛ مشهد؛ .5615
 نقش سرمایه اجتماعي در رونق اقتصادی بازار سنتي تجریش تهران؛ نشریه نقش پردازان شهر؛ فصلنامه علمي نقش پردازان شهر ،دانشگاه علوم و
تحقیقات تهران ،تابستان .5615
; Image Changing in the City of Rasht, Iran with Emphasis on the Concept of Globalization in Various periods of Time

International conference-Urban Change in Iran; University College London.

 پایان نامه كارشناسي ارشد با عنوان" ارزیابي كاركردهای فضای عمومي محالت شهری با تاكید بر مفهوم زمان و ارائه راهكارهای برنامه ریزی-
نمونه موردی :محالت گلسار و ساغریسازان در شهر رشت" ،استاد راهنما :دكتر محمدمهدی عزیزی ،بهمن ( .5615نمره پروژه 51؛ باالترین نمره
گروه)
 پایاننامۀ دورۀ كارشناسي با عنوان "محله ،هویت ،زمان – نمونه موردی بررسي تطبیقي دو نمونه موردی محله گلسار(بافت جدید) و
ساغریسازان(بافت قدیم)در شهر رشت"؛ استاد راهنما :دكتر نورالدین عظیمي و مهندس محمدرضا فاروقي (اعضای هیئت علمي دانشگاه گیالن)،
شهریور ماه ( .5611نمره پروژه 51181؛ باالترین نمره گروه)

سوابق کاري پیش از استخدام در شهرداري رشت (استخدام در تاريخ :)1331/3/1
عنوان طرح

کارفرما

مشاور

مدير پروژه

تدوین برنامه عملیاتي پنجساله
شهرداری رشت ()5618-5613

شهرداری رشت

دانشگاه
صنعتي شریف

دكتر سعیدی
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دكتر میثم
بصیرت

 CDSبندر انزلي

وزارت مسكن و شهرسازی
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طرح جامع و تفصیلي بندر
كیاشهر

سازمان مسكن و شهرسازی

پارسوماش

مهندس
مشهودی

شناسایي و ساماندهي بافت
تاریخي شهر رشت

سازمان میراث فرهنگي،
گردشگری و صنایع دستي
استان گیالن

ساماندهي سكونتگاه های غیر
رسمي و توانمدنسازی اجتماعات
آن ها در شهر رشت

عمران و بهسازی شهری

طرح ایجاد روستاهای نمونه در
استان گیالن؛ روستاهای
سقالكسار و دستک

نحوه همكاري

زمان انجام

 انجام مطالعات كارگروه مدیریت و
هوشمندسازی
 انجام مطالعات كارگروه اجتماعي و
فرهنگي

15-18

 انجام مطالعات كارگروه مناطق-
منطقه چهار
 شركت در كارگروه های تخصصي
 آنالیز بافت شهری

 ارائه چشم انداز اولیه
 كارشناس یخش شهرسازی

11
13-11

 برداشت كالبدی
هیدالو

دكتر حبیبي

 همكاری در بخش شهرسازی و
كامپیوتر

طراحان
راهوند شهر

مهندس ایزد
افشار

 كارشناسي بخش شهرسازی

استانداری استان گیالن

معاونت
پژوهش و
فناور دانشكده
جغرافیا-
دانشگاه تهران

دكتر سید
علي بدری

 همكاری در بخش شهرسازی و
گزارش نویسي بخش شناخت
ویژگي و ظرفیتهای كالبدی

طرح هادی روستای لیشک

بنیاد مسكن

سپهر شهر
محیط

دكتر اردالن
كریمي

 انجام كلیه طرح شامل برداشت و
گزارش و ...

15

طرح هادی مجموعه روستایي
دوسالت و سردارآباد

بنیاد مسكن

سپهر شهر
محیط

دكتر اردالن
كریمي

 انجام كلیه طرح شامل برداشت و
گزارش و ...

15

طرح هادی روستای سیاه
صوفیان

بنیاد مسكن

پایا طرح آریا

دكتر عظیمي

11

11

 برداشت كالبدی

 برداشت میداني

 مدیریت یخش شهرسازی

15

11

سوابق علمی و دوره هاي آموزشی:

 عضو فعال انجمن علمي در دوره كارشناسي ( )18-11و عضو هیئت تحریریه نشریه علمي-فرهنگي خشتر (وابسته به
انجمن علمي شهرسازی).
 شركت در كارگروه تبادالت فرهنگي شرق و غرب و تاثیر آن در سیمای شهر با همكاری دانشگاه TU Berlin
 – universityپاییز 5611
 شركت در كارگاه  WIPROSمشترک دانشجویان شهرسازی گیالن و دانشجویان برنامه ریزی شهری برلین جهت تهیه
دیكشنری تخصصي  6زبانه فارسي ،انگلیسي ،آلماني  -ایران ،دانشگاه گیالن – بهار 5613
 شركت در كارگاه ساماندهي بافت تاریخي ساغریسازان ،مشترک دانشجویان شهرسازی گیالن و دانشجویان برنامه ریزی
شهری برلین -ایران ،دانشگاه گیالن -بهار .5611
 شركت در همایش بین المللي زندگي پیاده در شهر ،تهران ،زمستان .5611
 شركت در دوره آموزشي تخصصي "الگوها و نمونه های استاندارد مبلمان شهری" وابسته به سازمان زیباسازی شهر تهران
و جامعه مهندسان شهرساز ایران– تهران ،موزه هنرهای معاصر ،پاییز .5611
 شركت در سمینار بین المللي مدیریت نظارت و كنترل در زیبا سازی شهری -تهران ،پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری
جهاد دانشگاهي ،زمستان .5611
 شركت در اولین دوره از سلسله كارگاههای "بازخواني شهر تهران" با رویكرد جستجویي در معماری اسالمي-ایراني-
تهران ،پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي ،زمستان .5611
 كسب رتبه  3در آزمون كارشناسي ارشد .5611
 شركت در دوره تخصصي بین المللي "حمل و نقل شهری با رویكرد بهینه سازی مصرف انرژی" وابسته به پژوهشكده
فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي با همكاری موسسه تحقیقاتي تكنولوژی و جامعه دانشگاه فني برلین– تهران،
اسفند .5615
 شركت در " اولین سمینار و كارگاه آموزشي طراحي شهری پایدار" وابسته به مركز مطالعات شهری دیبا افق آریا؛ تهران؛
دانشگاه شهید بهشتي ،اردیبهشت .5616
 شركت در " اولین همایش ملي در جستوجوی شهر فردا؛ واكاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسالمي-ایراني" وابسته به
مركز مطالعات شهری دیبا افق آریا؛ تهران؛ فرهنگسرای اندیشه ،مهر .5616



سوابق فعالیتی در شهرداري رشت (حوزه سرمايه گذاري):
 ورود به شهرداری به عنوان كارشناس شهرسازی حوزه سرمایه گذاری در تاریخ 5618/6/5
 مدير سرمايه گذاري شهرداري و سپس رئیس سازمان سرمايه گذاري در تاریخ  5618/1/58تا تاریخ 5613/5/51
 برگزای دوره های آموزشي شهرسازی و مدیریت شهری در دفتر سرمایهگذاری شهرداری رشت برای همكاران
 برگزاری سخنراني در نشست های تخصصي در كمیته سرمایه گذاری كالنشهرها
 عضو مدرسین مدرسه سرمایه گذاری ندیم در كشور
 ارائه مشاوره سرمایه گذاری به واحد های مختلف شهرداری رشت و همچنین سایر شهرداری های استان همچون انزلي و الهیجان
و خارج از استان همچون زنجان و بجنورد
 برگزاری سخنراني در نشست های اقتصاد و دارایي استان
 ارائه مشاوره سرمایه گذاری به سایر شهرداری های استان همچون انزلي و الهیجان
 شركت در نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری كشور و انتخاب به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری
اصفهان
 حضور فعال در میز مذاكره سرمایه گذاری نخستین اجالس جهاني شوراها و شهرداران در تیر11
 تدوین چشم انداز و خط مشي ها و فرآیندهای سرمایه گذاری و تصویب شیوه نامه اصالحي سرمایه گذاری و تهیه دستورالعمل و
فرم های مربوطه
 تهیه بیش از  11مورد بسته سرمایه گذاری در سه دسته  -5گردشگری و سالمت  -8بازآفریني  -6زیرساختي و حمل و نقل
 تكمیل بانک اطالعاتي سرمایه گذاری با شناسایي بیش از  811سرمايه گذار داخلی 11 ،سرمایه گذار خارجي 81 ،تامین كنننده
مالي و  11مشاور با سبک های جدید تهیه پكیج ها با صرف كمترین هزینه توسط شهرداری
 چاپ دو نوبت كتابچه دوزبانه فرصت های سرمایه گذاری و تهیه نسخه سوم (در مرحله چاپ)
 عقد  58تفاهم نامه داخلي و خارجي
 فراهم سازی زمینه عقد  8قرارداد مشاركت مدني با ارزش ریالي  581میلیارد تومان و قراردادهای ( BOTپس از  1سال وقفه و
نداشتن هیچ قرارداد مشاركتي از سال )5611
 انتخاب به عنوان یكي از  3مدیر نمونه سال  5611شهرداری رشت
 دارای تقدیر نامه های متعدد از شهردار ،ریاست شورا و معاونین مرتبط از سال  5618تاكنون
 عضویت در كارگروه های تخصصي شهرداری همچون:
o
o
o
o
o
o
o

كمیسیون كارشناسي سرمایه گذاری
هیات عالي سرمایه گذاری (دبیر)
كارگروه شناسایي ،تدوین بسته های سرمایه گذاری و مطالعات بازار و سرمایه گذاری
كمیته شهر خالق
ایده های نو در توسعه شهری
انتخاب شهروند نمونه رشت (دبیر)
ممیزی امالک شهر رشت

سوابق فعالیتی در شهرداري رشت (حوزه شهرداري منطقه چهار):
 سرپرست شهرداري منطقه چهار در تاریخ  5613/5/51و مدير منطقه چهار در تاریخ  5613/1/6تا تاریخ 5613/1/58
 تدوین چشم انداز منطقه در راستای چشم انداز شهر و با بهره گیری از قوت ها و فرصت ها

 تعریف پروژه مسیر گردشگری و سالمت از رودخانه گوهر رود تا زمین  58هكتاری با گذر از تاالب عینک و بوستان مفاخر و ساالر مشكات
 استخراج برنامه ها و همینطور چالش های منطقه در قاب جدول SWOT

 تحقق درآمدی مناسب در دوره مدیریتي (با وجود اینكه منطقه چهار ضعیف ترین منطقه با  11درصد سكونتگاه های رسمي شهر رشت
است ،در دوره فعالیت اینجانب بیش از  %11درآمد در فصل اول محقق گردید  -به عنوان تنها منطقه ای كه موفق به این اقدام گردید -و در
مجموع سال  5613در مبحث درآمدزایي ،سومین منطقه در رتبه بندی پس از دو و یک بوده است و این رتبه برای اولین بار برای منطقه
چهار بدست آمد)
 افتتاح بیش از  51پروژه در  3ماهه اول سال همچون پروژه هدایت آب های سطحي ،سرمایه گذاری زمین چمن مصنوعي ،اتصال  8پارک
شقایق و رازی ،افتتاح پروژه های هدایت آب های سطحي ،فاز دوم پارک دانشجو ،ورودی پارک دانشجو ،بوستان كتاب ،ایجاد فضاهای مكث
و ...در  1ماهه اول سال
 تشكیل شورای سیاستگذاری  NGOها

 ارائه میز خدمت روزانه در پارک دانشجو (غیر از جمعه ها) در فصل تابستان 5613


پاكسازی تاالب  58هكتاری از سنبل آبي به همراه تشكل های مردم نهاد

 برگزاری كالس هایي در سرای محله

 همكاری در برگزاری جشنواره فیلم سبز

سوابق فعالیتی در شهرداري رشت (حوزه نوسازي و تحول اداري):
 سرپرست مديريت نوسازي و تحول اداري در تاریخ 5613/1/58و مدير نوسازي و تحول اداري در تاریخ  5613/51/8تاكنون و
مدیریت چهار حوزه مطالعات ،بهبود روش ها( ،)R&Dآموزش و آمار
اداره مطالعات:
o
o
o
o
o
o
o
o

برنامه ریزی و نیاز سنجي طرح های مطالعاتي شهرداری در حوزه موضوعي معاونت ها
برگزاری نشست هفتگي اتاق شكوفایي شهر رشت و كارگروه های تخصصي ششگانه و استفاده از تجارب خبرگان شهری
شروع فرایند ایجاد و تجهیز كتابخانه مركزی شهرداری رشت و نظارت بر خرید ،تدوین و چاپ كتب اداره مطالعات
برگزاری مراسم هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتر شهرداری رشت و رونمایي از آثار پژوهشي شهرداری رشت
تهیه گزارش ها و خالصه مطالعاتي با موضوع « رشت؛ شهر شب های روشن»؛ « چشم انداز رودخانه ها و تاالب عینک» در كارگروه توسعه شهر
استانداری؛ «عملكرد شهرداری رشت در سال .»13
نظارت بر تدوین و چاپ كتب «گردشگری شهر خالق رشت»؛
حمایت از پایان نامه های دانشجویي
تنظیم ساختار و فرایند تهیه و تدوین"برنامه عملیاتي پنجساله شهرداری رشت"

اداره تشكیالت و بهبود روش ها:
o
o
o
o

استانداردسازی فرآیندها و دستورالعمل های انجام فعالیت ها حوزه های مختلف شهرداری رشت بر اساس چارت مصوب
تهیه معیارها ،ضوابط ،آیین نامه ها و دستورالعملهای الزم در زمینه نیازسنجي ،تدوین برنامه ها و اجرای دورههای آموزشي
شروع فرایند سیستمي ارزیابي عملكرد در شهرداری رشت با استخراج شاخص های سازماني ارزیابي عملكرد
همكاری در پیشبرد كمیته های پژوهش ،آموزش ،پاداش و تطبیق

اداره آموزش:
o

برنامه ریزی اجرای برنامههای آموزشي دستگاه درچارچوب كلیات برنامههای آموزشي مصوب و نظر سنجي و نیازسنجي دوره های آموزشي
سال 5611و برنامه ریزی ارزشیابي موثرتر دوره های آموزشي 5613

o
o
o
o

تهیه برنامه های آموزشي استاندارد مربوط به رشته ها و رستههای مختلف طرحهای طبقه بندی مشاغل و كاهش چشمگیر هزینه های آموزشي
نسبت به سالهای گذشته با توجه به نوع قرارداد آموزشي تهیه شده در سال جاری
برگزاری دوره های آموزشي بصورت كالس ،كارگاه و وركشاپ برای پرسنل شهرداری؛  31دوره آموزشي (عمومي و تخصصي) ،دوره آموزش
توجیهي بدو خدمت و كارگاه های آموزشي تخصصي برای مدیران و كارشناسان شهرداری
تهیه بانک اطالعات جامع اساتید جهت بهره گیری در دوره های آموزشي
استفاده از ظرفیت های داخلي شهرداری به عنوان مدرسین دوره ها

گروه آمار:
o
o
o
o

o

چاپ آمارنامه سال  5611شهرداری رشت
یكپارچه سازی فرم های آم اری و تهیه گزارشات موردی مورد نیاز دستگاه های داخلي و بیروني شهرداری
گردآوری و تهیه آمارهای سال  5611و  5613بصورت ساالنه ،فصلي و دوره ای (تفصیلي و اهم اقدامات)
تدوین شاخص های آماری مشترک برای حوزه های مختلف شهرداری
چاپ آمارنامه  5611و قرارگیری كتاب الكترونیكي  5611و آمارهای فصلي  5613در پورتال شهرداری

دوره هاي آموزشی به عنوان کارمند شهرداري رشت:


دوره آموزش بدو خدمت



دوره روش های جذب سرمایه گذاری




دوره بررسي فرصت های سرمایه گذاری
دوره مدیریت فرهنگي



دوره آیین نامه های راه های شهری



دوره پسماندهای شهری




دوره آمار توصیفي و استنباطي
دوره تابلوهای شهری



دوره آموزش شهروندی



دوره مدیریت طرح های عمراني



دوره قوانین و مقررات معامالت دولتي



دوره بهسازی سكونتگاه های غیر رسمي




دوره مسائل حقوقي در شهرداری
دوره پدافند غیر عامل




دوره كنترل موجودی و سفارشات
دوره خصوصي سازی در حمل و نقل شهری



دوره اصول تهیه و تنظیم اسناد مناقصه



دوره آشنایي با احكام اسالمي



دوره روش های سیستماتیک شناسایي و حل مشكالت



دوره آداب و اسرار نماز




دوره طرح جامع شهر از دیدگاه توسعه پایدار
دوره حل و فصل اختالفات حقوقي دستگاه های اجرایي با یكدیگر



دوره انواع طرح های توسعه كالبدی



دوره مدیریت فرآیندها واندازه گیری اثربخشي و كارایي




دوره آشنایي با معماری معاصر
دوره مدیریت سیستم های ریلي شهری



دوره اصول طراحي شهری



دوره ظرفیت سازی شهرها




دوره نحوه طراحي المان های شهری
دوره آشنایي با استانداردهای بین المللي ساختمان




دوره روانشناسي خانواده
دوره مدیریت تصمیم گیری



دوره مدیریت استراتژیک



دوره مدیریت ریسک




دوره MIS
دوره روشنایي شهری و نقش نور در زیبایي فضای شهر



دوره كارگاه شناسایي و استفاده از ظرفیت ذهني



كارگاه تاب آوری شهری  -بیوفلیک یا زیست گرایي




كارگاه ضوابط طرح تفصیلي شهر رشت
دوره حس مكان و هویت در برنامه ریزی شهری در دانشگاه گیالن

کامپیوتر:
اخذ گواهي نامه مهارت كامپیوتر (- Word - PowerPoint - Excel- Access - windows- Basic Information – Internet )ICDL؛ تسلط به نرم
افزار های  Photo Shop ، Expert choice ، GIS ، Auto Cad ، Officeو Sketch up
زبان:

تسلط به زبان انگلیسي

