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تخصص:
برنامهريزی و مديريت سازمانی(برنامهريزی استراتژيک -تشکيالت و روشها -طرحوبرنامه) ،بهرهوری و ارزيابی عملکرد سازمانی ،تحليل اقتصادی
و طراحی و ايجاد کسب و کارهای نوين) ،(FS, BPمديريت اجرايی ،مديريت فناوری اطالعات و معماری سازمانی )Enterprise
 ،)Architectureمديريت منابع انسانی ،مديريت پروژه ،تضمين کيفيت( TRIZ ،کشف و حل مساله)؛

آخرین مسئولیت:
مدیرکل تشکیالت و بهبود روشهای شهرداری تهران(از مهر  ۱۳9۶تاکنون)

سوابق تحصیلی:


کارشناسی مهندسی صنايع ،دانشگاه صنعتی اميرکبير



کارشناسی ارشد مديريت اجرايی ،دانشگاه تهران

مسئولیتها و تجارب ویژه:
 حوزه تخصصی


دبير شورای اداری شهرداری تهران 1396 ،تاکنون



مدير کل پايش و ارزيابی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفايی 139۵ ،تا مهر 1396



مدير کل مديريت پروژه و سيستمها و روشها(همزمان) درصندوق نوآوری و شکوفايی 139۴،تا 139۵



دبير کارگروه دختران معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوری 1393 ،تا مهر 1396
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رزومه تخصصی



عضو شورای مشورتی کارگروههای معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوری 1393 ،تا مهر 1396



عضو شورای مشاورين جوان سازمان حفاظت محيط زيست 139۲ ،تا مهر 1396



مدير برنامهريزی حوزه رياست سازمان حفاظت محيط زيست کشور 139۲ ،تا 1393



مدير پروژه تعريف شاخصهای بهرهوری سازمان حفاظت محيط زيست کشور1393 ،



دستيار جناب آقای دکتر ستاری فر ،مشاور عالی برنامه ريزی سازمان حفاظت محيط زيست1393 ،



مدير شاخه کودک و نوجوان موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ايران 139۰ ،تا 139۲



مدير طرح و برنامه موسسه همايشسازان آشنا 13۸۸ ،تا 139۰



مدير پروژههای معماری سازمانی شرکت مهندسی نرمافزاری گلستان-پيمانکار نهادها و دستگاههای مختلف اعم از:
 oوزارت صنايع و معادن13۸۲ ،
 oسازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور13۸3 ،
 oسازمان انرژی اتمی13۸۴ ،
 oشرکت برق منطقهای تهران13۸۴ ،
 oبيمه ايران13۸۵ ،
 oوزارت رفاه و تامين اجتماعی13۸6 ،



تحليلگر پروژههای ملی از قبيل:
 oتدوين سند نظام نوآوری آموزش و پرورش(13۸۷ ،مدير کارگروه طراحی زيرساختهای نظام نوآوری)
 oپروژه تهيه سند راهبردی توسعه علمی کشور-شرکت رادسامانه13۸1 ،
 oتهيه سند راهبرد  ICTکشور-شرکت رادسامانه13۸1 ،
 oپروژه تحليل و طراحی سيستم آموزش کارکنان وزارت امور خارجه-شرکت مهندسی دلسا 13۷9 ،تا 13۸۰



کارشناس برنامهريزی فرهنگی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری-اداره کل امور فرهنگی 13۷6 ،تا 13۷۸



کارشناس امور بانوان اداره کل فرهنگی وزارت علوم تحقيقات و فناوری 13۷6 ،تا 13۷۸

 حوزه فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی:


رئيس ستاد جوانان شهر تهران آقای دکتر روحانی1396،



عضو شورای راهبردی ستاد جوانان آقای دکتر روحانی1396 ،



رئيس کميسيون اجتماعی شورای راهبردی ستاد جوانان آقای دکتر روحانی(1396،تدوين گزارش مسائل اجتماعی جوانان جهت ارائه
به رياست محترم جمهوری -ارديبهشت )1396



رئيس هيات مديره انجمن حمايت از کودکان کار 1393 ،تا 1396



همکاری با شبکه ياری(کنسرسيوم سمنهای کودکان کار) از  1393تاکنون



مدرس کارگاههای توانمندسازی زنان و دختران از  13۷۸تاکنون



عضو کارگروه آموزش مرجع ملی کنوانسيون بينالمللی حقوق کودک139۵ ،



عضو موسس باشگاه دختران جوان مرکز امور مشارکت زنان نهاد رياست جمهوری  13۷۷تا 13۸۰



مديريت پروژه ملی شناسايی انتظارات دانشجويان در حوزههای فرهنگی -اجتماعی ،اداره کل فرهنگی وزارت علوم تحقيقات و فناوری،
13۷6-13۷۷



فعال حوزه زنان و جوانان در تشکلهای مدنی از سال  13۷۸تاکنون
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رزومه تخصصی

توانمندیها:


طراحی و استقرار نظامهای مديريتی(نظام مديريت کيفيت ،بهرهوری و مديريت عملکرد ،مديريت اسناد و )...



مديريت فعاليتهای گروهی؛



مديريت و برنامهريزی انواع سيستمها؛



طراحی ساختار ،روشها و فرآيندهای کسب و کارهای جديد؛



انجام مطالعات راهبردی در حوزههای مختلف مديريتی و تدوين اسناد راهبردی و عملياتی؛



تسلط بر روشهای نوين معماری سازمانی) (EAمطابق با روشهای روز جهانی؛



اجرا و آموزش (TRIZنوآوری نظاميافته)؛



مديريت پروژههای ملی و سازمانی؛



 Benchmarkingو مطالعات تطبيقی برای استفاده از تجارب موفق ساير کشورها در حوزه های استراتژيک و عملياتی مشابه؛



اجرای دورههای توانمندسازی  Capability Buildingدر حوزههای تخصصی و فرهنگی ،اجتماعی؛



مديريت منابع انسانی؛



قابليت برقراری ارتباطات اجتماعی با اقشار و قوميتهای مختلف؛



اجرای دورههای آموزشی؛



تسلط به زبانهای خارجی:

 انگليسی ،درک مطلب :بسيارخوب /نوشتار و گفتار:خوب؛
 فرانسه ،درک مطلب :بسيارخوب /نوشتار و گفتار:خوب؛
 تسلط کامل به رايانه و وب شامل نرمافزارهای تخصصی ،عمومی ،تحليل عملکرد ،درگاههای وب؛

معرفها:


جناب آقای دکتر محمد علی نجفی ،شهردار سابق تهران



جناب آقای دکتر حجت اله ميرزايی ،معاون محترم برنامه ريزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران



سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار ،معاون محترم رئيس جمهور در امور زنان و خانواده



سرکار خانم شهيندخت موالوردی ،دستيار محترم رئيس جمهور در امور حقوق شهروندی



جناب آقای دکتر محمد ستاریفر ،عضو هيات علمی دانشگاه ،معاون رئيس جمهور و رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزی کشور



جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی ،رئيس هيات عامل صندوق نوآوری و شکوفايی
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