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 SWOT مدل از استفاده با شهری توریسم توسعه در اجتماعی امنیت احساس نقش بر تحلیلی

 19:  نمره                        تبریز شهر کالن موردی مطالعه

 بررسی نقش مدیریت حوزه خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره ( با انگیزش و کارآفرینی مددجویان 

 19:33مطالعه موردی مدیریت شهرستان تبریز         نمره :

 

 

  :  دانشگاهی و تحصیلی سوابق

 عنوان پایان نامه :

 

 : اجرایی و علمی هاي فعالیت و سوابق



 

 خردمند مشاوران تحقیقاتی موسسه با کویرتایر و الکتریک پارس ، ایرانول شرکت طرح استانی مجری    -

 شرقی آذربایجان استان دانشگاهی جهاد اجتماعی علوم پژوهشی گروه پرسشگر و پژوهشگر    -

 ( پرسشگر) ممتاز رتبه کسب و( ایسپا) ایران دانشجویان افکارسنجی مرکز پرسشگر و پژوهشگر    -

 (ص)پیامبراعظم سال در کشور درسطح احمر هالل جمعیت دانشجویان وموفق عضونمونه    -

 87 تا85  سال از( ره) خمینی امام امداد کمیته وپژوهش آموزش کارشناس    -

 88 الی86  سال تبریز قلم چالش موسسه پژوهشی و اجرائی مدیر     -

  شرقی آذربایجان استان در(  مدارس سازی هوشمند موسسه) زمان دانش رهاورد موسسه نماینده    -

 نیاز در تبریز افزاری نرم شرکت نمایندگی    -

 92تا87 ازسال( ره) خمینی امام امداد کمیته کل اداره مردمی مشارکتهای توسعه کارشناس    -

 تاکنون 92 سال از تبریز شهرستان مدیریت خانواده حمایت مددکار کارشناس    -

  1396 سال در نمونه مددکار عنوان کسب    -

 تبریز دیزل بنیان دانشگاه کار و کسب گروه مدیر    -

 .تاکنون 1395 سال از تبریز کارآیی ماهنامه وهمکارپژوهشی نویسنده   -

 1397 سال کشور کارآفرینی و مدیریت ماندگار های چهره ملی اجالس دومین در ماندگار و فرهیخته چهره عنوان به انتخاب   -

 انتخاب به عنوان مدرس نمونه در مرکر علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی -

 

 

  تبریز شهر کالن( ع) االئمه جواد امام  مقاومت 9حوزه در شهری بحران مدیریت و عامل غیر پدافند   -

 تبریز شهرستان( ره) خمینی امام امداد کمیته جویان مدد برای  آفرینی کار مبانی تدریس   - 

 تبریز شهرستان( ره) خمینی امام امداد کمیته جویان مدد برای آوری نو و خالقیت و کار و کسب ایجاد تدریس    -

 استان خصوصی های موسسه در شهری اراضی کاربری و جغرافیایی اطالعات سیتم دروس تدریس   -

 تبریز دانشوران عالی آموزش مرکز در کار و کسب های شیوه و آفرینی کار مبانی تدریس   -

 تبریز شهر کالن کاربردی علمی و عالی مراکزآموزش در... و تحقیق روش ، شهرسازی دروس تدریس  -

 تبریز رشدیه عالی آموزش مرکز سرپرستی اصول   -

 سردرود واحد اسالمی آزاد دانشگاه کار و کسب و کارآفرینی مبانی   -

 سردرود واحد اسالمی آزاد دانشگاه وشهرسازی معماری مبانی   -

 سردرود واحد اسالمی آزاد دانشگاه سرپرستی اصول   - 

 (شرقی آذربایجان استان ای حرفه و فنی سازمان)حافظ آموزشگاه عمومی گردشگری مبانی   -

 ( شرقی آذربایجان استان ای حرفه و فنی سازمان)حافظ آموزشگاه هتلداری و توریسم مبانی   -

 (شرقی آذربایجان استان ای حرفه و فنی سازمان)حافظ آموزشگاه داری موزه  -

  تبریز دانشگاهی جهاد کاربردی علمی آموزش مرکز شهری فضاهای تحلیل   -

 سوابق تدریس:

 



 تبریز دیزل بنیان کاربردی مرکزعلمی فرهنگی رسانه و حقوق   -

 تبریز دیزل بنیان کاربردی مرکزعلمی ومدیریت سازمان مبانی   - 

 تبریز دیزل بنیان کاربردی علمی مرکز مداری مشتری   -

 تبریز دیزل بنیان کاربردی مرکزعلمی اسالم ازدیدگاه کار و کسب   -

 تبریز دیزل بنیان کاربردی علمی مرکز وری وبهره کار و کسب مدیریت   -

 تبریز شهید بنیاد کاربردی علمی مرکز وری وبهره کار و کسب مدیریت  -

  استان کاربردی علمی مراکز در کارورزی و کاربینی دروس  -

 هواپیماییی مهمانداران برای دیزل بنیان دانشگاه در سرپرستی اصول  -

 کار و کسب مدیریت  کار و کسب مقررات و قوانین و اصول-مشتریان با ارتباط مدیریت-مدیریت و سازمان مبانی دروس تدریس  -

 تبریز  دیزل بنیان و کاربردی عملی های دانشگاه در  استراتژیک مدیریت و وری بهرهو 

 تبریز شهر شورای کارمندان ویژه تحقیق روش کالس  -

  امداد کمیته خودکفای مسئولین برای کار و کسب فضای در اقتصادی توجیهی های طرح و پیشنهادی های ارزش  -

 شرقی آذربایجان استان امداد کمیته خودکفایی کارمسئولین و کسب فضای در ارتباطی های مهارت  -

 شرقی آذربایجان استان آهن راه اداره اداری ارتقا سالمت مقررات و قوانین  -

 شیوه های کارآفرینی سازمانی دانشگاه علمی کاربردی غله و بازرگانی تبریز  -

 هوشمند سازی کسب و کار دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی تبریز  -

 دی کمپرسورسازی تبریز کنترل پروژه علمی کاربر -

 دروس مستند سازی مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری علمی کاربردی کمپرسورسازی تبریز  -

 مدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور شربیان برای مقطع دکترا - 

 استراتژی بازاریابی دانشگاه پیام نور واحد شربیان مقطع دکترا  - 

 

 

  94و 93 درسال شهری 9 بسیج حوزه در بسیجیان برای کارآفرینی های دوره برگزاری  -

 .تاکنون 92 ازسال( ره) خمینی امام امداد کمیته مددجویان ویژه کارآفرینی های دوره برگزاری  -

 1395 درسال شهرداری کارکنان ویژه ای حرفه اخالق برگزاری  -

 .1395سال در تبریز شهرداری کارکنان ویژه سازمانها در استراتژیک مدیریت دوره برگزاری  -

 تبریز شهری قطار سازمان کارکنان برای ای حرفه اخالق کارگاه برگزاری  -

 شرقی آذربایجان استان امداد کمیته کارکنان برای سازمانی مدیریت کارگاه برگزاری  -

 شرقی آذربایجان استانداری خانوار سرپرست زنان آوری تاب طرح کارگاه برگزاری  -

 تبریز احوال ثبت اداره در سازمان کارکنان رفتار بر سازمانی استراتژی تاثیر کارگاه برگزاری  -

 1396 ماه آذر صنعتی مدیریت سازمان پالس تک ایران آپ استارت مدرس  -

 کارگاه هاي برگزار شده :

 



 آذربایجان استان ( ره)خمینی امام امداد کمیته کارکنان ویژه سازمانی رفتار و ارتباطی های مهارت مدیریت کارگاه برگزاری  -

  1396 بهمن  شرقی

 شرقی آذربایجان استان آهن راه سفارش به 1397 سال در کارکنان عملکرد بهبود آموزشی کارگاه برگزاری -

 1397 سال  شرقی آذربایجان استان آهن راه کارکنان ویژه مقاومتی اقتصاد آموزشی کارگاه برگزاری -

 1397 سال شرقی آذربایجان استان آهن راه کارکنان ویژه کارکنان عملکرد ارزیابی کارگاه برگزاری -

 1397 سال  شرقی آذربایجان استان آهن راه کارکنان ویژه سازمانی دانش و مدیریت آموزشی کارگاه برگزاری -

 1397 سال شرقی آذربایجان استان آهن راه کارکنان ویژه سازمانی دانش و سازمانی رفتار مدیریت کارگاه برگزاری -

 1397 سال تبریز فوالد گسترش کنندگان تامین ویژه کار و کسب قوانین و ها مهارت با آشنایی آموزش کارگاه برگزاری -

 1398ه مددجویان کمیته امداد شهر مهربان سال ژبرگزاری کارگاه مهارتهای فرزند پروری و کارآفرینی وی  -

 1398 سالدبیر علمی رویداد استارت آپ صخا مرکز علمی کاربردی کمپرسورسازی تبریز   -

 

 

 

 آذربایجان استانداری : سفارش به«  غربی آذربایجان استان در شهرها اسالمی شوراهای مصوبات محتوای تحلیل»  پژوهشی همکار .1

  1385 غربی

 1385 استان امداد کمیته : سفارش به « تبریز شهر در استان امداد کمیته خیرین شناسایی و یابی مشترك»  پژوهشی همکار .2

 سفارش به  « شرقی آذربایجان استان مخابرات شرکت عملکرد از تبریزی شهروندان رضایتمندی میزان بررسی»  پژوهشی همکار .3

 1383  شرقی آذربایجان مخابرات شرکت: 

 سفارش به  «تبریز درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان نیازهای مراتب سلسله برآورد»  پژوهشی همکار .4

 1383 تبریز درمانی و بهداشتی خدامات و پزشکی علوم دانشگاه: 

 آذربایجان گاز  شرکت:  سفارش به(  طرح همکار« )  استان گاز شرکت مشترکین رضایتمندی میزان بررسی » پژوهشی همکار .5

 1386 شرقی

 امداداستان سفارش کمیته به تبریز چهارگانه مناطق موردی مطالعه امداد کمیته مردمی درآمدهای برافزایش موثر عوامل بررسی .6

 1388 سال

 چهارگانه مناطق موردی مطالعه(  رجوع ارباب تکریم طرح( )  ره)  خمینی امام امداد کمیته به مراجعین رضایتمندی میزان بررسی .7

 1388 پاییز ، تبریز

 بازار تحقیقات مختلف طرحهای برای کشور شمالغرب در  EMRC موسسه تحقیقاتی طرحهای مجری و پژوهشی همکار .8

 1389 ناجا کاربردی تحقیقات دفتر سفارش به«  جامعه با ارتباط در پلیس رفتاری های استاندار تعیین »پژوهشی همکار .9

 کشور شمالغرب در  زرین ملل آریا شرکت تحقیقاتی طرحهای مجری و پژوهشی همکار. 10

 کشور شمالغرب سطح در نگر جامعه موسسه تحقیقاتی طرحهای مجری و پژوهشی همکار .11

 جامعه و خرد موسسه برای انتخاباتی رفتار طرح چندین اجرایی مدیر و پژوهشی همکار .12

 بازار تحقیقات مختلف طرحهای برای کشور شمالغرب در  DTR موسسه تحقیقاتی طرحهای مجری و پژوهشی همکار .13

 بال آتی موسسه تحقیقاتی طرحهای مجری و پژوهشی همکار .14

 :مطالعاتی و تحقیقاتی طرحهاي

 



 ارشد وکارشناسی کارشناسی نامه پایان چندین مشاوره .15

 ...و ریزی وبرنامه مدیریت سازمان برای رجوع ارباب تکریم طرح . ناظرچندین16

 تاکنون زنجان و اردبیل ، غربی آذربایجان ،  شرقی آذربایجان استانهای در " لبنی های فرآورده فروش وضعیت بررسی " .17

 جدید مشتریان جذب برای راهکار وارائه موجود مشتریان حفظ چگونگی بررسی" موضوع با نامه پایان مشاوره .18

 1393سال "تبریز شهر درکالن ملی بانک شعب موردی مطالعه

 1394سال کشور شمالغرب در مشتریان توسط  پرسیل محصوالت مصرف میزان بررسی .19

 1394سال تبریز شهر کالن در  جی ال شرکت بازار وضعیت بررسی .20

 1394 سال شهرها بزرگ های پارك در ملی بصورت پرسیل و پریل سمپلینگ مجری .21

 1395 سال تبریز شهر کالن در خانگی لوازم فروش میزان بررسی .22

 1395 سال وکردستان ،ایالم غربی،اردبیل ،آذربایجان شرقی آذربایجان های استان در موادغذایی های فروشگاه . سرشماری23

 1395 سال در وسیگار غذایی ها،مواد شوینده ، اول همراه اپراتورهای های طرح برای گروپ فوکوس برگزاری .24

 1395 سال در کشور های فروشگاه در  سیگار محصوالت فروش میزان بررسی .25

 1395 درسال غربی آذربایجان استان دانشگاهی جهاد شهروندی حقوق بررسی .26

 1397 سال در دانشگاهی جهاد سفارش به(  آذری قومیت)  ایران در قومی روابط الگوی و ملی اجتماع وضعیت سنجش .27

 1397 سال در شرق نگر آمار شرکت گازدار های آبمیوه مصرف و حضور برند بررسی .28

 

 

  1393  سال شهروندی تربیت بر نوین رویکردهای کتاب تدوین .1

 1398سال  کار و کسب فضای در ای حرفه اخالق کتاب تدوین . 2

 

 

 

 

 

 

 88 سال تبریز دانشگاهی جهاد از امتیاز کسب با کامپیوتر هفتگانه . مهارت1

 88 سال تبریز جهادانشگاهی از 85 امتیاز با مقدماتی اتوکد . دوره2

 87 سال 20 امتیاز کسب با نوین مدیریت آموزشی . دوره3

 91 سال ریزی برنامه و مدیریت سازمان از 20 امتیاز کسب با سخنوری فن آموزشی . دوره4

 92 سال اسالم جهان جغرافیدانان انجمن و تبریز دانشگاه از جهانگردی مدیریت و توریسم . دوره5

 1395 سال تبریز شهر کالن در شهری اقتصاد توسعه . دوره6

: شده چاپ کتب

 

 : شده اخذ آموزشی هاي دوره



 1395 سال تبریز شهر کالن در شهری نقل و حمل و آسفالت . دوره7

 1398. دوره مهارتهای عمومی مدیران سازمان مدیریت صنعتی تبریز سال 8

 1398سازمان مدیریت صنعتی تبریز سال اصول و فنون مذاکره . 9

 لندن  QALدوره پداگوژی و شیوه های تدریس . 10

 1399. مهارتهای عمومی مدیرالن بر اساس آموزه های اسالمی سال 11

 1399. اخالق حرفه ای مدیران سال 12

 

 

 

 سایپا سازی خودرو شرکت کیفی .مطالعه1

  JTI محصوالت خصوص در کیفی مطالعه .2

 پرسیل و پریل برند خصوص در کیفی . مطالعه3 

 شرقی آذربایجان استان دانشگاهی جهاد سفارش به فرهنگی و قومی های هویت خصوص در کیفی . مطالعه4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفی مطالعات انجام


