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کليات شزح خذمات ي فعاليتُاي آماري شزکت ويک راد وقشٍ
ايه ؾسوت ثب ثُسٌمىدي اش َمىبزي متخصصبن آمبزي ،پطيَؽگسان علوً اتتموبعي ي التصوب ي ،اغوتب ان اوؿوهبٌَوب،
آمبزؾىبغبن ازؾد ،وبزؾىبغبن مًضًعي ،مُىدغبن  GISي ومؿٍ ثس ازي ،مُىدغبن وس افصازَوبي ووبميوًرسي ي اغوتخسا
وتبيج آمبزي ،رحلولگسان غوػتم ي وبزؾىبغبن وبزآشمً ٌ وظسغىجيَب ،اش رًان علمي ي رجسثي وبفي ثسخًز از اغت ي ازاي
ظسفوت اتسايي مىبغت ي عًامل وبزآمدي ز شموىٍ فعبلوتَبي وبمجس ٌ شيس ز غطًح ملي ي مىطمٍاي ميثبؾد:
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ٔغبِؼبر  ٚدظٞٚؾٞبي آٔبسي  ٚسحميمبر
 .1.1سٟي ٚ ٝاجشاي عشحٞبي آٔبسٌيشي
 .1.1سٟي ٝعشحٞبي ٌٕ٘ٝ٘ٛيشي
 .1.1اجشاي آٔبسٌيشيٞبي سشافيه  ٚحُٕ ٘ ٚمُ
 .1.1سٟي ٚ ٝاجشاي عشح ٞبي ٘ظشػٙجي
 .1.1ا٘جبْ أٛس ٘ظبسسي ثش اجشاي فؼبِيزٞب  ٚوٙششَ ويفيز
ا٘جبْ ثشداؿزٞبي آٔبسي
ٕٔ .1.1يضي ػبخشٕبٖ
 .1.1اجشاي عشح ٞبي ٕٔيضي
 .1.1اجشاي عشح ٞبي دالن وٛثي
سٟي ٝعشح ٞبي اػشخشاج وبٔذيٛسشي ٘شبيج
 .1.1داد ٜآٔبيي ( دب٘چ ) اعالػبر
 .1.1اػشخشاج وبٔذيٛسشي ٘شبيج
 .1.1سجضي ٚ ٝسحّيُ ٘شبيج
ػبٔب٘ذٞي  ٚسٟي ٝػيؼشٓ ٞبي آٔبسٞبي ثجشي
 .1.1اجشاي ثش٘بٔ ٝاسصيبثي ػيؼشٓٞبي آٔبسٞبي اداسي
 .1.1اجشاي ثش٘بٔٞٝبي ثٟجٛد ػيؼشٓٞبي آٔبسٞبي اداسي ثب سٚيىشد ثجشي ٔجٙب
 .1.1آٔٛصؽ اػشب٘ذاسدٞب  ٚسٚؽٞبي ثٟجٛد ويفيز ػيؼشٓٞبي آٔبسٞبي اداسي
 .1.1عشاحي  ٚسِٛيذ ػيؼشٓٞبي ٌضاسؽٌيشي ٔذيشيز (داؿجٛسد ٔذيشيشي)
سٟي ٚ ٝسذٚيٗ ٘ـشيبر آٔبسي
 .1.1سٟيٌ ٝضاسؽ ٞبي اجشٕبػي ،الشلبدي  ٚفشٍٙٞي
 .1.1سٟيٌ ٝضاسؿٟبي ٔشثٛط ث٘ ٝشبيج ٘ظشػٙجي ٞب
 .1.1سٟي ٝحؼبة ٞبي ّٔي ٙٔ ٚغم ٝاي
فؼبِيز ٞبي ٔشثٛط ثGIS ٝ
 .6.1سٟي ٚ ٝثٍٟٙبْ ػبصي ٘مـٞٝبي آٔبسي
٘ .6.1مـ ٝثشداسي صٔيٙي
 .6.1اكالح ٘مـٞٝبي وبسثشي
ػبيش فؼبِيز ٞبي ٔشثٛط ث ٝخذٔبر آٔبسي

اَم طزح َاي آمارگيزي ي وظزسىجي اجزا شذٌ تًسط شزکت ويک راد وقشٍ ،در سال َاي گذشتٍ:

مطبلعبت ثبشاز
.1.1وظسغىجي ي رُوٍ گصازؼ رحلولي زضبيت مؿتسيبن ؾسوت وسمبن مًرًز ز حًشٌ َبي خدمبت پع اش
فسيؼ ،خدمبت فسيؼ ،ووفوت خً زي ي امدا غوبز خً زي( ايه وظسغىجي ثصًزت مصبحجٍ رلفىي ي ثٍ
مدت  3غبل ي َم اوىًن ز حبل اوجب مي ثبؾد )
.1.1وظسغىجي اش وبزوىبن ي مؿتسيبن ا ازٌ پػت ز ول وؿًز ثىب ثٍ زخًاغت ا ازٌ پػت
.1.3ثُىهب غبشي ي فُسغت ثس ازي ودَبي پػتي  11زلمي ي وصت لوجل تُت مىطمٍ  13پػتي
.1.1ثُىهب غبشي ي فُسغت ثس ازي ودَبي پػتي  11زلمي ؾُسَبي اغتبن آذزثبيجبن ؾسلي
.1.1وظسغىجي ثٍ صًزت مؿتسي وبؾىبظ غوهبز (( )MSؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.1وظسغىجي ازشيبثي ومي وظس مؿتسيبن ز مًز غوهبز ( ( ) CBCؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.1وظسغىجي مموصي ثبشاز خس ٌ فسيؾي غوهبز ( ( ) RAي يزٌ ) (ؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.1خدمبت ثجت اطالعبت آمبزي ( ي يزٌ ) (ؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.1رحمومبت ولي زيي مصسف وىىدگبن غوهبز (  ( ) GCSي يزٌ ) (ؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.11وظسغىجي ووفوت غوهبز مًوتبوب (ؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.11وظسغىجي ووفوت غوهبز پبل مبل (ؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.11غىجؽ ذائمٍ مصسف وىىىدگبن غوهبز (( ) GPTؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.13آمبزگوسي ووفوت ز ثبشاز غوهبز(ؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.11رحمومبت ووفي ولي ز ثبشاز غوهبز(ؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.1.11آمبزگوسي اش اوجبزَبي اغتبن رُسان (ثٍ غفبزؼ اغتبودازي رُسان)
.1.11ازشيبثي ي وظسغىجي زضبيت مؿتسيبن ()CSIؾسوت ايسان خً زي ( 1يزٌ)
.1.11ازشيبثي ثس اؾت عمًمي ( )Company Imageمس

رُسان اش ؾسوت ايسان خً زي ( 3يزٌ)

.1.11مطبلعٍ ثبشاز ي ردييه اغتسارطي َبي ؾسوت امسغبن
.1.11تمع آيزي اطالعبت ثبشاز رجُوصات پصؾىي
..1.11تمع آيزي اطالعبت ثبشاز ازيَبي اختالل زؾد
.1.11وظس غىجي ي تمع آيزي اطالعبت ثبشاز (ؾسوت چوىي وس )
.1.11وظس غىجي ي تمع آيزي اطالعبت ثبشاز (ؾسوت موعب )
.1.13وظس غىجي ي تمع آيزي اطالعبت ثبشاز ( ؾسوت پبوػبن )
.1.11وظسغىجي اش مػبفسان لطبز (ؾسوت زتب)
.1.11وظسغىجي اش آمًشؾهبٌ َبي علم آيزان
.1.11وظسغىجي اش محصًالت ؾسوت لجىوبت پهبٌ

.1.11وظسغىجي ي تمع آيزي اطالعبت ثبشاز ( ؾسوت ييىتًزيب)
.1.11وظسغىجي اش مصسف وىىدگبن پوه ثسرس
.1.11وظسغىجي اش پخؽ وىىدگبن آيفًن َبي رصًيسي
.1.31وظسغىجي اشمصسف وىىدگبن يخچبل َبي غبيد ثبي غبيد (ثساي وؿًز رسووٍ )
.1.31وظسغىجي اش مصسف وىىدگبن مبؾوه َبي لجبظ ؾًئي (ثساي وؿًز رسووٍ )
.1.31وظسغىجي اش فسيؾىدگبن محصًالت لجىي ز ول وؿًز
.1.33اتساي طسح پطيَؿي ازشيبثي رصًيس غبپىً ز  1تبمعٍ َدف (مػئًلوت اتتمبعي )ؾسوت غبپىً ثس
اغبظ معوبزَبي EFQM
.1.31وظسغىجي َبي مختلف ثساي اوتخبثبت زيبغت تمًُزي غبل  1( 11مًز )
 .1.31وظسغىجي اش اَبلي ؾُسغتبن َبي ووؽ ،لؿم ي چبثُبز (ثٍ غفبزؼ غبشمبن مىبطك آشا )
.1.31وظسغىجي اش مؿتسيبن ثبوه مػىه
.1.31يزي اطالعبت تمع آيزي ؾدٌ اش مؿتسيبن ثبوه مػىه
.1.31وظسغىجي اش زضبيت وبزوىبن ؾسوت پػت تمًُزي اغالمي ز ول وؿًز
.1.31وظسغىجي اش مؿتسيبن ؾسوت پػت ز ول وؿًز
 .1.11وظسغىجي زضبيت مؿتسيبن اش مًثبيل ثبوه رجبزت
 .1.11وظسغىجي رلفىي اش مؿتسيبن ثبوه رجبزت
.1.11مؿبيزٌ ي َمىبزي ز وظسغىجي َبي مسوص رحمومبت غبشمبن صدا ي غومب
.1.13وظسغىجي ز مؿُد ممدظ ي ؾُس لم ثٍ مىظًز غبمبن َي ازاضي اطساف حس
.1.11آمبزگوسي ي وظسغىجي اش مبلىبن اوجبزَبي عمًمي اغتبن رُسان

 .2آمارگيزي َا

.1.1آمبزگوسي مجدا  -ممصد حمل ي ومل زيلي پبئوص 11
.1.1آمبزگوسي مجدا  -ممصد حمل ي ومل عمًمي تب ٌ اي
.1.3آمبزگوسي مجدا  -ممصد حمل ي ومل تب ٌ اي ،زيلي ي ًَايي
.1.1آمبزگوسي حجم ي  O.D.ز زاَُبي اغتبن وسمبن ز  11ايػتهبٌ
.1.1آمبزگوسي اش آضاوع َبي مػبفسثسي ي خدمبت ومىي حمل ي ومل ًَايي
.1.1اوداشٌ گوسي مصسف ثىصيه خً زيَبي ؾُس رُسان
.1.1طسح آمبزگوسي اش ثىهبٌ َبي التصب ي شي ثبش ٌ اغتبن َبي گلػتبن ،غمىبن ،يص  ،وُهولًيٍ ي ثًيساحمد،
شوجبن ،از ثول ،ي لصييه
.1.1مطبلعٍ التصب ي  -اتتمبعي ثٍ مىظًز مؿبزوت ي رًاومىدغبشي ز ثبفت فسغً ٌ رجسيص
آمبزگوسي رسافوه ز ؾُس از ثول
آمبزگوسي اش معب ن ز حبل ثُسٌثس ازي اغتبن رُسان
.1.11آمبزگوسي اش وبزگبٌَبي ازاي  11وفس وبزوه ي ثوؽرس اغتبن رُسان
.1.11آمبزگوسي اش ثىهبٌَبي معبمالت ملىي ي رسخوص وبال ي اوجبزَب ي غس خبوٍَبي اغتبن رُسان
.1.13آمبزگوسي اش وبزگبٌَبي ازاي  11وفس وبزوه ي ثوؽرس اغتبن آذزثبيجبن ؾسلي
.1.11آمبزگوسي اش َصيىٍ ي زآمد خبوًاز ؾُسي ي زيغتبيي اغتبن لصييه
.1.11طسح آمبزگوسي اش لومت رًلودوىىدٌ محصًالت ي َصيىٍ خدمبت وؿبيزشي
.1.11طسح آمبزگوسي اش لومت وبال ي خدمبت مًز مصسف خبوًاز زيغتبيي
.1.11يزي اطالعبت پسغؿىبمٍ َبي  ICTول وؿًز
.1.11آمبزگوسي اغتفب ٌ ي خبوًازَب ي افسا اش فبيا ز اغتبوُبي رُسان ،غوػتبن ي ثلًچػتبن ي آذزثبيجبن غسثي

.1.11آمبزگوسي اش وبزگبٌ َبي صىعتي  1رب  1وفس ز غبل 1311ش ز اغتبن رُسان
.1.11آمبزگوسي اش وبزگبٌ َبي ازائٍ خدمبت مسرجط ثب محوط شيػت زاغتبن رُسان
.1.11آمبزگوسي ييطٌ تدايل ا ٌ غتبودٌ ز ثخؽ َبي حمل ي ومل ي ازرجبطبت ي مػىه ي غبختمبن ز اغتبن
رُسان ز غبل 1311
.1.11آمبزگوسي حػبثُبي التصب ي ز ثخؽ  ICTز اغتبوُبي مبشودزان ،غوػتبن ي ثلًچػتبن ي لصييه
.1.13فُسغت ثس ازي ي ثُىهب غبشي اطالعبت مىبوي ثبوه ود پػتي  11زلمي ي ثسيش زغبوي ومؿٍ َبي پػتي
مىطمٍ  13پػتي رُسان ي اغتبن آذزثبيجبن ؾسلي ي ؾُسغتبن ؾُسيبز
.1.11وظس غىجي ثٍ مىظًز زضبيت مؿتسيبن ي وبزوىبن پػت ز غطح مساوص اغتبوُب ي مساوص پػتي ول وؿًز
 .1.11زيبفت ي ازائٍ اطالعبت ياحدَبي صىعتي مػتمس ز ؾُسوُبي صىعتي (لدظ ،مالز  ،صفب ؾت ،ي ) . . .
.1.11آمبزگوسي اش وبزگبٌ َبي صىعتي فعبل ز فىبيزي وبوً1311-

 .3بزداشت َا ي خذمات وقشٍ

.3.1ازشيبثي يضع مًتً ي امىبوبت ي ثس اؾت وبلجدي غبختمبن ايػتهبٌ َبي زاٌ آَه ول وؿًز
.3.1فُسغت ثس ازي ي آمبزگوسي اش ولوٍ خس ٌ فسيؾُب ي فسيؾهبٌ َبي غوهبز  11ؾُس ثصزي ي تبومبيي آوُب
ز غوػتم اطالعبت تغسافوبيي (( )GISؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.3.3فُسغت ثس ازي ي آمبزگوسي اش ولوٍ خس ٌ فسيؾُب ي فسيؾهبٌ َبي غوهبز  11ؾُس ثصزي ي تبومبيي آوُب
ز غوػتم اطالعبت تغسافوبيي (( )GISؾسوت ثي اي ري پبزظ)
.3.1ثس اؾت وبلجدي يضع مًتً غبختمبن َبي محلٍ ثبشاز رُسان
.3.1آمبزگوسي َمساٌ ثب رُوٍ عىع اش ولوٍ ووًغه َب ،وٍ َب ي غتفسيؼ َبي مػتمس ز ؾُس رُسان ي
تبومبيي ز غوػتم اطالعبت تغسافوبيي ()GIS
.3.1اصالح ومؿٍ آمبزي  31ؾُس مسوص اغتبن (ثٍ غفبزؼ مسوص رحمومبت غبشمبن صدا ي غومب)
.3.1آمب ٌ غبشي ومؿٍ َبي آمبزي اغتبن رُسان تُت غسؾمبزي وفًظ ي مػىه غبل 1311
.3.1اتساي پسيضٌ مموصي امالن ؾُس ازي َبي ايؾبن ،فؿم ،موهًن ي ثعضي مىبطك ؾُس رُسان
.3.1اتساي طسح ؾمبزٌ گرازي ي پالن وًثي امبوه ؾُس ازي َبي آثب ان ،خسمؿُس ،غبزي ،لبئم ؾُس ،ايؾبن،
فؿم ،موهًن ،ثبغػتبن ،ؾُسيبز ي ؾُس ازي َبي پس يع ،فوسيشوًٌ فس يغوٍ ؾُسيبز ي رعدا ي اش
ؾُسَبي اغتبن اصفُبن
 .4مطالعٍ ي طزاحي

.1.1ردييه زيؼ َبي اوداشٌ گوسي ؾبخص َبي رًغعٍ  ICTوؿًز
.1.1ردييه متديلًضي پوب ٌ غبشي وظب آمبزَبي ثجتي ز صىعت ثسق
.1.3رُوٍ ثسوبمٍ مػىه (ثٍ غفبزؼ غبشمبن مػىه ي ؾُسغبشي اغتبن گلػتبن)
.1.1رستمٍ وتبة مديسيت غسؾمبزي وفًظ ي مػىه (ثٍ غفبزؼ پطيَؿىدٌ آمبز)
.1.1رستمٍ ( ISIC REV4ثٍ غفبزؼ مسوص آمبز ايسان)
.1.1پوب ٌغبشي الهًي آمبزَبي ثجتي ز گسيٌَبي ا ٌ ايلًيت از ؾسوت ثسق مىطمٍاي مبشودزانَ ،سمصگبن ي ثبختسان
.1.1پوب ٌغبشي الهًي آمبزَبي ثجتي ز گسيٌَبي ا ٌ ايلًيت از رًاووس

مشخصات ي خالصٍ

سًابق کاري
اعضاي َيات مذيزٌ
ي کارشىاسان

سًابق کاري آقاي تًفيق رجايي راد (رئيس َيات مذيزٌ شزکت )
( باسوشستٍ مزکش آمار ايزان )
تحصيالت :
وبسؿٙبػي اسؿذ آٔبس اص دا٘ـٍب ٜؿٟيذ ثٟـشي

.1
.1
.1

وبسؿٙبع ٔؼئ َٛدفشش حؼبة ٞبي ّٔي  ٚآٔبسٞبي ٔبِي
آٔبس ؿٙبع اسؿذ دفشش سٟي ٝعشح ٞبي فٙي  ٚچبسچٛثٟبي آٔبسي
ٔذيش وُ دفشش آٔبسٞبي كٙؼز ٔ ٚؼذٖ ٔ ٚحيظ صيؼز

.1
.1
.1
.1
.1
.6
.7
.8
.9

ٔؼب ٖٚفٙي ؿٟشػشبٖ دس ػشؿٕبسي 1111
وبسؿٙبع ٔؼئ َٛسٟي ٝآٔبسٞبي حؼبة ٞبي ّٔي وـٛس
سييغ ػبصٔبٖ ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ ؿٟشػشبٖ ٔٙغم 11 ٝسٟشاٖ دس ػبَ 1161
ٕ٘بيٙذ٘ ٚ ٜبظش ٔشوض آٔبس ايشاٖ دس ػشؿٕبسي ٞبي وـبٚسصي 81، 71، 67
ٕ٘بيٙذ٘ ٚ ٜبظش ٔشوض آٔبس ايشاٖ دس ػشؿٕبسي وبسٌبٞي 81، 71
ٕ٘بيٙذ٘ ٚ ٜبظش ٔشوض آٔبس ايشاٖ دس ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ ػبَ 1171
سٟي ٝعشح ٞبي فٙي ثيؾ اص  122عشح آٔبسٌيشي ٕ٘ ٝ٘ٛاي
ٔؼئٌ َٛش ٜٚآٔٛصؽ عشح ػشؿٕبسي وـبٚسصي ػبَ 1181
ٔذيش دشٚط ٜاجشاي عشح آٔبسٌيشي اص وبسٌبٞ ٜبي كٙؼشي داساي ثيؾ اص ٘ 12فش وبسوٗ ٘ ٚيض وبسٌبٞ ٜبي داساي ثيؾ اص
٘ 12فش وبسوٗ اص ػبَ ِ 1182غبيز 1181
ٔذيش دشٚط ٜاجشاي عشح آٔبسٌيشي اص ٔؼبدٖ وـٛس اص ػبَ  1182سب 1181
ٕٞىبسي دس سٟي ٝجذ َٚداد ٜػشب٘ذ ٜايشاٖ ثشاي ػبَ 1111
سذسيغ آٔبسٌيشي ٕ٘ ٝ٘ٛاي دس دا٘ـٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبئي  ٚآٔبس دا٘ـٍب ٜاِضٞشا
ٕٞىبسي دس عشاحي ٘ظبْ آٔبسي وـٛس

.12
.11
.11
.11

ي ثػوبزي اش فعبلوت َب ي مػئًلوت َبي يهس ز رُوٍ ي اتساي طسح َبي متعد آمبزگوسي ي رُوٍ طسح َبي ومًوٍ گوسي

سًابق کاري آقاي حسه تًکلي (مذيزعامل )
تحصيالت :
وبسؿٙبػي اسؿذ آٔبس اص دا٘ـٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبئي

.1
.1
.1
.1
.1
.6
.7

وبسؿٙبع ٌش٘ ٜٚظبْ آٔبسٞبي ثجشي ٔشوض آٔبس ايشاٖ
ػض ٛوٕيش ٝػّٕي فٙي آٔبسٞبي ثجشي ٔشوض آٔبس ايشاٖ
ٔـبٚس ٔؼب٘ٚز ثش٘بٔ ٝسيضي ػبصٔبٖ ساٞذاسي  ٚحُٕ ٘ ٚمُ جبد ٜاي
ػض ٛوٕيش ٝفٗ آٚسي اعالػبر ٚصاسر ساٜ
ٔـبٚس ٔذيش ػبُٔ ؿشوز رخيش ٚ ٜسبٔيٗ ثٙيبد
ٔذيش ػبُٔ ؿشوز ٔـبٚساٖ سلٕيٓ ػبص ساٞجشدي ( ٔشش ) سب ؿٟشيٛس 1192
ٔذيش ػبُٔ ؿشوز ٘يه ساد ٘مـٝ

.1
.1
.1

عشاح ٔ ٚذيش  11دشٚطٔ ٜغبِؼبر وٕي
سذسيغ دس دا٘ـٍب ٜكٙؼشي خٛاج٘ ٝليش اِذيٗ عٛػي  ٚدظٞٚـىذ ٜآٔبس
ٔـبٚس ٘ ٚظبسر ثش ثيؾ اص  62ػٛٙاٖ دبيبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ  ٚدوششي

سًابق کاري آقاي حسه رادپي( وائب رئيس َيات مذيزٌ شزکت)
( باسوشستٍ مزکش آمار ايزان )

.1
.1
.1

وبسؿٙبع ٘مـٞ ٝبي آٔبسي ٔؼئ٘ َٛمـٞ ٝبي وُ وـٛس
سئيغ اداس ٜثشداؿز  ٚسشػيٓ ٘مـٞ ٝبي آٔبسي وُ وـٛس
وبسؿٙبع ٔؼئ٘ َٛمـٞ ٝبي آٔبسي وُ وـٛس

.1
.1
.1
.1
.1
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.11
.11
.11
.11
.16
.17
.18
.19
.12

وبسؿٙبع ٔؼئ َٛحٛص ٜثٙذي ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1111
ػشدشػز ٌش٘ ٜٚمـ ٝثشداسي  ٚثٍٟٙبْ ػبصي چبسچٛة ٘مـٞ ٝبي آٔبسي دس ػبَ 1119
وبسؿٙبع ٘مـ ٝػشؿٕبسي وـبٚسصي 1167
ػشدشػز اويخ سلحيح ٘مـ ٚ ٝسؼييٗ خؼبسر دس ٔٙبعك ج ًٙصدٜ
وبسؿٙبع ٔؼئٕٞ َٛبٍٙٞي عشح ثبسٚسي ػبَ 1111
سييغ لؼٕز دس ػشؿٕبسي 1111
ٔؼب ٖٚفٙي ٔٙغم 11 ٝسٟشاٖ دس عشح فٟشػز ثشداسي خب٘ٛاس 1161
لبيٓ ٔمبْ اجشايي عشح ػشؿٕبسي ػبخشٕبٖ دس ٔؼجذ ػّيٕبٖ 1168
ٔؼب ٖٚفٙي  ٚآٔٛصؿي ؿٟشػشبٖ دس ػشؿٕبسي 1171 ٚ 1161
ٕ٘بيٙذ٘ ٚ ٜبظش ػشؿٕبسي ػـبيشي دس ػبَ ٞبي  77 ٚ 66دس اػشبٖ خٛصػشبٖ  ٚاسدثيُ
ٔؼب ٖٚفٙي ؿٟشػشبٖ دس اجشاي عشح ؿٕبسّٔ ٜي  ٚوذدؼشي 1179
ٕٞىبسي دس ا٘شخبثبر ٔجّغ خجشٌبٖ  ٚؿٛساي اػالٔي ث ٝدفؼبر ٔشؼذد
ٕٞىبسي ثب وٕيش ٝأذاد دس عشح ؿٙبخز خيشيٗ ؿٟش سٟشاٖ ثب ػٕز ٔذيش اجشايي
ػشدشػز ٌشٕٔ ٜٚيضي اعشاف حشْ ٔـٟذ ٔمذع  ٚحشْ لٓ
ٔؼئ َٛاجشاي دشٚطٞ ٜبي اػشب٘ي وشدٖ اػشبٖ ٞبي اسدثيُ ٌّ ٚؼشبٖ
ٔذيش اجشايي عشح آٔبسٌيشي اص ويٛػه ٞبي ؿٟش سٟشاٖ
ٕٞىبسي ثب ثؼيج الشلبدي ث ٝػٛٙاٖ ٔؼئ َٛعشح دس  1ؿٟشػشبٖ
ػضٛيز دس ٌشٞ ٜٚبي اجشايي  ٚػبصٔب٘ذٞي ػشؿٕبسي ٞب
ٔذيش اجشايي عشح حُٕ ٘ ٚمُ جبد ٜاي ػبَ ٞبي  81 ٚ 81وُ وـٛس
ٔذيش اجشايي ٘ظش ػٙجي ٔيضاٖ سضبيز ٔـششي ايشاٖ خٛدس ٚدس  1اػشبٖ

عاليٌ ثس فعبلوت َبي فًق ز رُوٍ ي اتساي ثػوبزي اش طسح َبي مسوص آمبز ايسان ي امًز وظبزري مؿبزوت فعبل اؾتٍ اود .

سًابق کاري آقاي علي اصغز تيىافز
( باسوشستٍ مزکش آمار ايزان )

.1
.1
.1
.1
.1

وٕه وبسؿٙبع
وبسؿٙبع
ٔؼبٔ ٖٚذيش
ٔذيش
ٔـبٚس سحميمبسي سيبػز ٔشوضآٔبس ايشاٖ

عشاحي ،اجشا٘ ،ظبسر  ٚاػشخشاج  81عشح جٕغ آٚسي اعالػبر آٔبسي دس صٔيٞ ٝٙبي الشلبدي ،اجشٕبػي ،فشٍٙٞي  ٚوـبٚسصي دس
ػغح جغشافيبيي ،ؿٟش ،ؿٟشػشبٖ ،اػشبٖٙٔ ،غم ٚ ٝوـٛس

سًابق کاري آقاي علي رضا سحز خيش ( عضً َيات مذيزٌ شزکت)
( باسوشستٍ مزکش آمار ايزان )

.1
.1
.1
.1
.1
.6

وبسؿٙبع ا٘ـبسار ٚآسؿي ٛآٔبسي
وبسؿٙبع ٔؼئ َٛآٔبسٞبي اجشٕبػي
ٔؼب ٖٚدفشش ا٘شـبسار ٚسٚاثظ ػٕٔٛي
ٔؼب ٖٚدفشش اعالع سػب٘ي ٚدبيٍبٟٞبي آٔبسي
وبسؿٙبع ٘ظبسر ثش عشحٟبي آٔبسي
وبسؿٙبع اػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ

ػضٌ ٛش ٜٚا٘شـبسار ٚسجّيغبر دس ػشؿٕبسي ػٕٔٛي 1161
ٔؼئ َٛوٕيش٘ ٝشبيج سفليّي ػشؿٕبسي 1161
ػضٌ ٛش ٜٚا٘شـبسار ٚسجّيغبر دس ػشؿٕبسي وـبٚسصي 1167
ٔؼئ َٛوٕيش ٝا٘شـبس ٘شبيج ػشؿٕبسي وـبٚسصي 1167
ػضٌ ٛش ٜٚاػشخشاج ٚا٘ـبسار عشح آٔبسٌيشي جبسي جٕؼيز 1172
ٕ٘بيٙذ٘ٚ ٜبظش ٔشوض أبس ايشاٖ دس عشحٟبي آٔبسٌيشي جٕؼيشي دس اػشبٟ٘بي ِشػشبٖ  ،خٛصػشبٖ ٚػيؼشبٖ ٚثّٛچؼشبٖ
ػضٌ ٛشٔ ٜٚغبِؼبر فشٍٙٞي ٚاجشٕبػي دس سبػيغ ٔجشٕغ ٞبي فشٍٙٞي ٚػيٕٙبيي ؿٟشٞبي دصفَٛ؛ ثبثّؼش،سجشيض،اكفٟبٖ ٚسٚدثبس
ثشاي دفشش دظٞٚـٟبي فشٍٙٞي 1169
ػضٌ ٛش ٜٚا٘شـبسار ٚسجّيغبر دس ػشؿٕبسي وـبٚسصي 1171
ػضٌ ٛش ٜٚا٘شـبسار ٚسجّيغبر دس ػشؿٕبسي وبسٌبٞي 1171
ٔؼئ َٛوٕيش ٝا٘شـبسار ٘شبيج ػشؿٕبسي وبسٌب1171 ٜ
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسدػبصي سؼبسف ٔٚفبٞيٓ جٕؼيشي ٔشوض آٔبسايشاٖ 1171
ػضٌ ٛش ٜٚاػشخشاج  ،ا٘شـبسار ٚاعالع سػب٘ي ػشؿٕبسي ػٕٔٛي 1171
ٔؼئ َٛوٕيش ٝا٘شـبس ٘شبيج ػضؿٕبسي 1171
ٕ٘بيٙذ٘ٚ ٜبظش ػشبد ػشؿٕبسي ػٕٔٛي  1171دس اػشبٖ وشٔب٘ـبٜ
ػضٌ ٛشٔ ٜٚشوضي ػبِٙبٔ ٝآٔبسي وـٛس 1171-1177
ػضٌ ٛش ٜٚاػشخشاج  ،ا٘شـبسار ٚاعالع سػب٘ي ػشؿٕبسي ػـبيشي 1177

سيغ ٘بحيٙٔ (1 ٝبعك  7ٚ6ٚ1ؿٟشسٟشاٖ )دس عشح ّٔي وذدؼشي ٚؿٕبسّٔ ٜي1179
ػضٌٛش ٜٚسٟي ٝعشح اسصيبثي ؿي ٜٛاعالع سػب٘ي عشحٟبي ٔشوض آٔبس ايشاٖ اص ديذٌب ٜوبسثشاٖ 1182
ػضٌ ٛش ٜٚاػشخشاج  ،ا٘شـبسار ٚاعالع سػب٘ي ػشؿٕبسي وبسٌبٞي 1181
سييغ ٘بحيٙٔ (1 ٝبعك  7ٚ6ٚ1ؿٟشسٟشاٖ )دس ػشؿٕبسي وبسٌبٞي 1181
سٟي ٝعشح ٌٕ٘ ٝ٘ٛيشي ٚعشح ٔٛضٛػي ديؾ ٌيشي اص ثيٕبسي ٞبي لّجي ٚػشٚلي ثشاي دا٘ـٍب ٜػّ ْٛدضؿىي سٟشاٖ ( عشح ٔ٘ٛيىب )
1181
عشاحي ٚاجشاي ٘ظشػٙجي اص ثبصديذوٙٙذٌبٖ ٚغشف ٝداساٖ ٕ٘بيـٍب ٜثٟبس ٜثشاي ٔـبٚس سحميمبسي كذسا 1181 ٚ1181
ػضٌ ٛش ٜٚاػشخشاج  ،ا٘شـبسار ٚاعالع سػب٘ي ػشؿٕبسي وـبٚسصي 1181
ػضٌ ٛشٔ ٜٚؼشٙذػبصي ػشؿٕبسي وـبٚسصي 1181
ٕ٘بيٙذ٘ٚ ٜبظش ػشبد ػشؿٕبسي ػٕٔٛي وـبٚسصي  1181دس اػشبٖ ٌيالٖ
ػضٌ ٛش ٜٚاػشخشاج  ،ا٘شـبسار ٚاعالع سػب٘ي ػشؿٕبسي ػٕٔٛي 1181
ػض ٛوٕيش ٝاجشايي ػشؿٕبسي 1181
ػض ٛوٕيش ٝآٔٛصؽ ػشؿٕبسي 1181
سييغ ٘بحيٙٔ (1 ٝبعك 11ٚ12ٚ7ٚ6ٚ1ؿٟشسٟشاٖ )دس ػشؿٕبسي ػٕٔٛي 1181
ػضٞ ٛيئز سحشيشي ٝفلّٙبٌٔ ٝضيذٔ ٜغبِت آٔبسي1177-1181
ػضٞ ٛيئز سحشيشئ ٝشوض أبسايشاٖ 1177-1181
ثشٌزاسي وبسٌب ٜآٔٛصؿي جٕؼيز ؿٙبػي دس وـٛس افغب٘ؼشبٖ( ثب ٕٞىبسي آلبي ٘جبسيبٖ ٛ٘ٚساِٟي )1186 ...
ػضٌ ٛش ٜٚسٟي ٝعشح ٚآٔٛصؽ ٞذف ٔٙذي يبسا٘ٞ ٝب 1187
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ٚصاسر فشٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔي 1186 -1188
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ٚصاسر أش خبسج1188 ٝ
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ػبصٔبٖ حفبظز ٔحيظ صيؼز 1188
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ٚصاسر وـٛس 1189
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ٚصاسر ػّٚ ْٛسحميمبر فٙبٚسي 1189
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ٚصاسر سفب1189 ٜ
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ٚصاسر أٛسالشلبدي ٚداسايي 1192-1191
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ٚصاسر آٔٛصؽ ٚدشٚسؽ 1192-1191
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ ػبصٔبٖ ؿٟشداسيٟب ٚدٞيبسي ٞبي وـٛس1192- 1191
ػضٌ ٛش ٜٚاػشب٘ذاسد ػبصي سؼبسيف ٔٚفبٞيٓ حٛص ٜػّٕي1191 ٝ
ػض ٛوٕيش ٝسشجٕٚ ٝسبِيف عجم ٝثٙذي اػشب٘ذاسد ثيٗ إِّّي فؼبِيشٟبي الشلبدي 1192 ISIC4
ٔغبِؼٚ ٝسٟيٌ ٝضاسؽ جٕؼيشي ٚديؾ ثيٙي جٕؼيز  111ؿٟش ثشاي ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚس دبسع جٛيبة  ،دبسع آة سذثيش ،آثشاٖ  ،وٛثش
آة دبسع  ،ؿٟشاة صيؼز  ،دبسع وٙؼِٛز  ،ػخشبة ؛ آثؼبساٖ  ،سٟشاٖ فشاثيٗ  ٚعشح ٚسحميمبر آة ٚفبضالة 1171 -1191 .ٚ

ٔغبِؼٚ ٝسٟيٌ ٝضاسؽ جٕؼيز ٚجٛأغ ؿٟشػشبٟ٘بي ثيجبس  ،لش ، ٜٚثٙذس سشوٕٗ ٔ ،شيٛاٖ ٚوشدوٛي ثشاي ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚس ػشا٘ٚذ
1172-1171
ٔغبِؼٚ ٝسٟيٌ ٝضاسؽ جٕؼيشي ثشاي سٚػشبٞبي اػشبٖ ٌيالٖ ٞ ،شٔضٌبٖ ٚػيشبٖ ٚثّٛچؼشبٖ دس عشحٟبي
سبٔيٗ آة1177- 1192.
ا٘جبْ ٔغبِؼبر جٕؼيز ٘،يشٚي ا٘ؼب٘ي،اؿشغبَ ٚثيىبسي دس عشح سٟي ٝاػٙبد سٛػؼ ، ٝاؿشغبَ  ٚػشٔبيٌ ٝزاسي دس ػغٛح ّٔي
،دػشبٞي ٚاػشب٘ي ثشاي اػشبٟ٘بي ػٕٙبٖ  ٚچٟبسٔحبَ ثخشيبسي 1189-1192 ...........
ٕٞىبسي دس ٔغبِؼبر جٕؼيشي ٚديؾ ثيٙي جٕؼيز وـٛس ث ٝسفىيه اػشبٖ دس عشح جبٔغ حُٕ ٘ٚمُ وـٛس 1187


ػضٌ ٛشٔ ٜٚغبِؼبر جٕؼيشي  ٚديؾ ثيٙي جٕؼيز وـٛس (چـٓ ا٘ذاص  ) 1121ث ٝوبسفشٔبيي
دظٞٚـىذٜ



آٔبس ٚكٙذٚق جٕؼيز ػبصٔبٖ ُّٔ 1188

سييغ ٘بحيٙٔ (1 ٝبعك 11ٚ12ٚ7ٚ6ٚ1ؿٟشسٟشاٖ )دس ػشؿٕبسي ػٕٔٛي 1192

سوابق آموزشي

سًابق کاري آقاي جًاد ادَم َاشمي ( عضً َيات مذيزٌ شزکت)
کارشىاس ي معاين دفتز وقشٍ ي اطالعات مكاوي مزکش آمار ايزان
(طي سالُاي ) 4374 - 4388

 .7وبسؿٙبع ٘مـ ٝدفشش ٘مـ ٚ ٝاعالػبر ٔىب٘ي
 .8وبسؿٙبع ٔؼئ٘ َٛمـ ٚ ٝاعّؼٟبي جغشافيبيي دفشش ٘مـ ٚ ٝاعالػبر ٔىب٘ي
ٔ .9ؼب ٖٚدفشش ٘مـ ٚ ٝاعالػبر ٔىب٘ي

ػضٌ ٛش٘ ٜٚمـ ٚ ٝأٛس اجشايي ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1171
وبسؿٙبع ٔؼئ َٛػشبد ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ  1171دس ٔٙغم 11 ٝسٟشاٖ
ٔؼئ َٛدشٚطٔ ٜىب٘يضاػي٘ ٖٛمـٞ ٝبي آٔبسي دس ػبَ 1176
ػضٌ ٛش٘ ٜٚمـ ٚ ٝأٛس اجشايي ػشؿٕبسي ػـبيشي 1177
ٔذيش ػيؼشٓ اعالػبر جغشافيبيي  GISدفشش اص ػبَ  1188ث ٝثؼذ
ػضٌ ٛش٘ ٜٚمـ ٚ ٝأٛس اجشايي ػشؿٕبسي وبسٌبٞي 1181
ػضٌ ٛش ٜٚثٍٟٙبْ ػبصي فبيُ آثبدي ٞب دس ػشؿٕبسي وـبٚسصي 1181
ػضٌ ٛش ٜٚاػشخشاج  ،ا٘شـبسار ٚاعالع سػب٘ي ػشؿٕبسي وـبٚسصي 1181
ػضٌ ٛش٘ ٜٚمـ ٚ ٝأٛس اجشايي ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1181
ػض ٛوٕيش٘ ٝمـ ٚ ٝحٛص ٜثٙذي ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1181
ٕ٘بيٙذٌ ٜش٘ ٜٚمـ ٚ ٝأٛس اجشايي دس ػشبد ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1181
ٕ٘بيٙذٌ ٜش٘ ٜٚمـ ٚ ٝأٛس اجشايي دس ٌش ٜٚاػشخشاج  ،ا٘شـبسار ٚاعالع سػب٘ي ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1181
ػض ٛوٕيش ٝآٔٛصؽ ػشؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1181
ػض ٛوٕيش ٝوبسؿٙبػي ٔشوض دس 1187-1181
ٕ٘بيٙذٔ ٜشوض دس ؿٛساي وبسثشاٖ  GISعي ػبَ ٞبي خذٔز
ٕٞىبسي دس عشح ٞبي ٔغبِؼبسي ٔشسجظ ثب  ٚ GISسٟي٘ ٝمـٞ ٝب  ٚاعّغ ٞبي آٔبسي

ٔذسع دٚسٞ ٜبي آٔٛصؽ ػشؿٕبسي ٞبي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 1181-1171
ٔذسع وبسٌبٞ ٜبي آٔٛصؿي ػيؼشٓ اعالػبر جغشافيبيي  GISعي ػبَ ٞبي 1177 – 1188
ٔذسع وبسٌبٞ ٜبي آٔٛصؿي حٛص ٜثٙذي ٔىب٘يض ٜدس وـٛس دس ػشؿٕبسي ٞبي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ 81
ٔذسع وبسٌب ٜآٔٛصؿي ػيؼشٓ اعالػبر جغشافيبيي  GISدس وـٛس افغب٘ؼشبٖ (ثب ٕٞىبسي آلبي ٘لٛحي) دس ػبَ 1187
ٔذسع وبسٌب ٜآٔٛصؿي ػيؼشٓ اعالػبر جغشافيبيي  GISوـٛسٞبي ػض ٛاو ٛدس سٟشاٖ (ثب ٕٞىبسي خب٘ٓ وشيٕي) دس ػبَ 1187

سًابق کاري آقاي کمال وژادي
(مذيز بخش ) IT
حتصيالت :
ِيؼب٘غ سيبضي وبسثشدي اص دا٘ـٍب ٜكٙؼشي اكفٟبٖ
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ؿشوز ٘يه ساد ٘مـ : ٝاص  1188سب و ٖٛٙث ٝػٕز وبسؿٙبع IT
ٔشوض آٔبس ايشاٖ  :اص آثبٖ  1181اِي  1187ث ٝػٕز وبسؿٙبع  ٚسحّيُ ٌش ػيؼشٓ
فشٚدٌبٟٔ ٜش آثبد  :اص اسديجٟـز  1181اِي آرس  1181ث ٝػٕز ػٛدشٚايضس ػيؼشٓ اػالٖ دشٚاص
ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػي ػبخشٕبٖ اػشبٖ سٟشاٖ  :اص آثبٖ  1179اِي ؿٟشيٛس  1181ث ٝػٕز آ٘بِيض ػيؼشٓ
ٔجشٕغ دأذاسي  ٚكٙؼشي ٟٔبثبد  :اص ػبَ  1177اِي ٟٔشٔب 1179 ٜث ٝػٕز وبسؿٙبع وبٔذيٛسش
ؿشوز سؼب٘ٚي خذٔبر  ٚآٔٛصؽ وبٔذيٛسش ٔبد  :اص ػبَ  1171اِي ٟٔشٔب 1179 ٜث ٝػٕز ٔؼئ٘ َٛشْ افضاس

سٟي ٝػيؼشٓ ٞبي ٚسٚد اعالػبر ٌ ،ضاسؽ ٌيشي دٚس ٜاي  BATدبسع (ؿشوز ٘يه ساد ٘مـ)ٝ
سحّيُ  ٚدجبد ٜػبصي آٔبسٞبي ثجشي  ٚآٔبد ٜػبصي جٟز ػيؼشٓ (GISؿشوز ٘يه ساد ٘مـ)ٝ
سٟي ٝدشٚدٛصاَ  ٚأىبٖ ػٙجي ٞبي ؿشوز(ؿشوز ٘يه ساد ٘مـ)ٝ
سٟي ٝػيؼشٓ اػشخشاج  ٚجٕغ آٚسي دادٞ ٜب  ٚػيؼشٓ ٔذيشيز ٔشوض ٔغبِؼبر ثبصسٌب٘ي(٘بظش ايٗ عشح ٔشوض آٔبس ايشاٖ ٔي
ثبؿذ)
سٟي ٝػيؼشٓ اػشخشاج  ٚجٕغ آٚسي دادٞ ٜب  ٚػيؼشٓ عشح سؼب٘ٚي ٞب (٘بظش ايٗ عشح ٔشوض آٔبس ايشاٖ
ٔي ثبؿذ)
ٔذيش دشٚط ٜدس ػيؼشٓ اػشخشاج ػشؿٕبسي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ ٔ(1181شوض آٔبس ايشاٖ )
ٔذيش فٙي ٔ ٚؼٕبس ػيؼشٓ عجم ٝثٙذي اػشب٘ذاسد ٞبي آٔبسي سحز ٚة (ٔشوض آٔبس ايشاٖ )
ٔـبٚس فٙي دس ػيؼشٓ " عشح آٔبسٌيشي اص ٘يشٚي وبس ث ٝسٚؽ  ٚ PDAسحز ٚة "(ٔشوض آٔبس ايشاٖ )
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ػضٛيز دس سيٓ ٞبي ٘بظشر ثش ػيؼشٓ ٞبي ثش ٖٚػذبسي ٔشوض آٔبس(ػيؼشٓ جبٔغ اػشخشاج ؿبخق ليٕز )
سٟي ٚ RFP ٝؿشح دسخٛاػز ثؼضي اص عشح ٞبي ٔٛسد ٘يبص ٔشوض آٔبس
ػضٛيز دس وٕيش " ٝعشاحي ػيؼشٓ  ٚاػشخشاج دس ػش ؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ ٔ( "1181شوض آٔبس ايشاٖ )
ػضٛيز دس وٕيشٔ( MBO " ٝذيشيز ثش ٔجٙبي اٞذاف)" (ٔشوض آٔبس ايشاٖ )
ػضٛيز دس وٕيش" ٝايٕٗ ػبصي افـبي اعالػبر دس اعالع سػب٘ي (ٔ( ")SDCشوض آٔبس ايشاٖ )
ػضٛيز دس وٕيش " ٝاػشب٘ذاسد ػبصي دادٞ ٜب  ٚفشادادٞ ٜب (ٔ( " )DATA & METADATAشوض آٔبس ايشاٖ )
ػضٛيز دس وٕيش ٝفٙي "عشح ٔغبِؼبسي سٚؿٟبي اػشخشاج دس ػش ؿٕبسي ػٕٔٛي ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ ٔ( "1181شوض آٔبس
ايشاٖ )
ٔؼئٌ َٛش ٜٚآٔٛصؽ  ،اػشب٘ذاسد ػبصي ٘شْ افضاس  ،سحميك  ٚسٛػؼ ٝدس دفشش عشاحي ػيؼشٓ(ٔشوض آٔبس ايشاٖ)
عشاحي  ،آ٘بِيض  ٚديبد ٜػبصي ػيؼشٓ ٔذيشيز " عشح آٔبسٌيشي اص ٘يشٚي وبس " (ٔشوض آٔبس ايشاٖ )
سٟي ٚ ٝآٔبد ٜػبصي  ٚاجشا ؿذٖ ػيؼشٓ ٚسٚد  ٚوٙششَ اػشخشاج دادٞ ٜب جٟز ٔشوض آٔبس
سٟي ٚ ٝآٔبد ٜػبصي ػيؼشٓ ٔذيشيز اػشخشاج دادٞ ٜب دس عشح ٞبي ٔخشّف ٔشوض آٔبس ايشاٖ
دس لؼٕز ٍ٘ ٝداسي ػيؼشٓ اػالٖ دشٚاص فشٚدٌبٟٔ ٜشآثبد ثب سٛج ٝث online ٝثٛدٖ ػيؼشٓ
عشاحي  ٚديبد ٜػبصي چٙذ ػيؼشٓ ػّٕيبسي دس ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػي ػبخشٕبٖ اػشبٖ سٟشاٖ
عشاحي  ٚديبد ٜػبصي ػيؼشٓ ٞبي اسٔٛبػي ٖٛؿبُٔ (حؼبثذاسي – حمٛق  ٚدػشٕضد – ا٘جبس داسي – فشٚؽ)
داٚس ػيؼشٓ جبٔغ (  ) Master Planدس ٌٕشن جٕٟٛسي اػالٔي جٟز اسصيبثي سٛا٘بيي ؿشوز وٙٙذٌبٖ دس ٔٙبلل. ٝ
ٔـبسوز دس سٟي ٝوشبة فشادادٞ ٜبي آٔبسي (دظٞٚـىذ ٜآٔبس)
اسائٌ ٝضاسؽ وبسثشد ( ITدظٞٚـىذ ٜآٔبس)

سًابق کاري آقاي غالمزضا ًَشمىذ فيىي
حتصيالت :
ِيؼب٘غ دس سؿشٔ ٝذيشيز اص دا٘ـٍب ٜسٟشاٖ
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وبسؿٙبع اسؿذ ثبص٘ـؼش ٝآٔبس  ٚثش٘بٔ ٝسيضي ،ػبصٔبٖ ٔذيشيز  ٚثش٘بٔ ٝسيضي وـٛس ثب  11ػبَ ػبثم ٝوبس
ٔذيش اجشايي عشحٟب  ٚدظٞٚؾ ٞبي آٔبسي ( وّي ٝػشؿٕبسي ٞب  ٚعشحٟبي ٔخشّف آٔبسي ثيٗ ػبِٟبي  1111اِي  1171و ٝدس
وُ وـٛس ث ٝاجشا دس آٔذ ٜاػز ) .
ٔذيش ثش٘بٔ ٝسيضي وٕيؼي٘ ٖٛظبسر اػشب٘ذاسي سٟشاٖ
ٔـبٚس أبسي ػبصٔبٖ كذا  ٚػيٕب
دظٞٚـٍش آٔبسي ثب ثيؾ اص  12ػبَ سجشثٔ ٝفيذ
ػض ٛا٘جٕٗ أبس ايشاٖ
دسيبفز سمذيش٘بٔ ٝاص سئيغ ٔشوض آٔبس ايشاٖ ثٙٔ ٝبػجز سبِيف وشبة ٔشٚسي ثش سبسيخ ػشؿٕبسيٟب  ٚأبسٌيشيٟب اص ديشثبص سب وٖٛٙ
ٔؼئ َٛاِٚيٗ ٕٔيضي أالن ؿٟشداسي آثبدٜ

 .1وشبة ٔشٚسي ثش سبسيخ ػشؿٕبسيٟب  ٚأبسٌيشيٟب اص ا٘شـبسار ػبصٔبٖ ٔذيشيز  ٚثش٘بٔ ٝسيضي (چبح د) ْٚ
 .1جضيش ٜويؾ – ديشٚص – أشٚص ( ٔشٚسي ثش ػبثم ٝسبسيخي ٚ ٚضؼيز و٘ٛٙي ايٗ جضيش ٜاص ايبْ و ٟٗسب و ) ٖٛٙاص ا٘شـبسار ػبصٔبٖ
ػٕشاٖ ويؾ
 .1اعّغ جغشافيبيي ؿٕيشاٖ اص ا٘شـبسار ٔٛػؼٌ ٝيشبؿٙبػي  ٚثٙيبد دا٘ـٙبٔ ٝثضسي فبسػي
 .1جغشافيبي ؿٟشػشبٖ ؿٕيشاٖ اص ا٘شـبسار ثٙيبد دا٘ـٙبٔ ٝثضسي فبسػي
ٍ٘ .1بٞي ث ٝسٟشاٖ اص آغبص سبو ٖٛٙاص ا٘شـبسار ٔٛػؼٌ ٝيشبؿٙبػي

 .1سذسيغ عشح ٞبي ٔخشّف آٔبسي دس ػٕيٙبسٞب  ٚوبسٌبٞ ٜبي ٔخشّف آٔٛصؿي دس دٚساٖ خذٔز اداسي  ٚثؼذ اص آٖ
 .1ؿشوز دس دٚس ٜآٔٛصؿي جٕؼيز ؿٙبػي ػٕٔٛي – دفشش آٔٛصؽ ػبصٔبٖ ٔذيشيز  ٚثش٘بٔ ٝسيضي وـٛس ػبَ 1161
 .1ؿشوز دس وبسٌب ٜآٔٛصؿي ،سجضي ٚ ٝسحّيُ ٔؼبيُ جٕؼيشي ثشاي ثش٘بٔ ٝسيضي سٛػؼٙٔ ٝغم ٝاي ثب ٕٞىبسي ٔٛػؼESCAP ٝ
ٚاثش ٝث ٝػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ ٔ ٚشوض أبس ايشاٖ – سٟشاٖ 1171
 .1ؿشوز دس وبسٌب ٜأٛصؿي دا٘ـٙبٍٔ٘ ٝبسي  ٚدا٘ـٙبٔ ٝػبصي ٚيظ ٜاػضبي ٞيبر ػّٕي دا٘ـٍبٞ ٜب – ٚصاسر ػّ ْٛسحميمبر ٚ
فٙبٚسي 1179
 .1سذسيغ دس والػٟبي آٔٛصؿي دشػ ُٙوٕيؼي٘ ٖٛظبسر اػشب٘ذاسي سٟشاٖ

 .6ؿشوز دس وٙفشا٘غ ثيٗ إِّّي أبس ثب اسائٔ ٝمبِ ٚ ٝايشاد ػخٙشا٘ي ثب ٕٞىبسي ٔشوض آٔبس ايشاٖ  ٚا٘جٕٗ أبس ايشاٖ – دا٘ـٍبٜ
ؿٟيذ ثٟـشي – ٔشوض ٕٞبيؾ ٞبي ثيٗ إِّّي كذا  ٚػيٕب – سٟشاٖ – ٔشداد ٔب1171 ٜ

 .1ثشسػي چٍٍ٘ٛي ايجبد خالليز دس ثيٗ دا٘ؾ أٛصاٖ ايشا٘ي دسػغح ّٔي
٘ .6يبص جبٔؼ ٝػّٕي وـٛس ث ٝا٘ٛاع دايش ٜإِؼبسف ٞب دس ػغح ّٔي ( ٚصاسر ػّ ،ْٛسحميمبر  ٚفٙبٚسي )
 .7ثشسػي ٔيضاٖ ٍ٘شا٘ي دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ٔؼبيُ ٔشثٛط ثٔ ٝذسػ ٝدس ػغح ّٔي
 .8ثشسػي ٚضؼيز سحليّي دا٘ؾ آٔٛصاٖ خبسجي دس ٕٟٔ 18ب٘ـٟش ٚالغ دس  11اػشبٖ وـٛس
 .9ثشسػي ٟٔبسر ٞبي ثٟذاؿشي دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس  19اػشبٖ آٔٛصؽ  ٚدشٚسؽ وـٛس
 .12ثشسػي ٔيضاٖ خـ٘ٛز ٘ؼجز ث ٝدخششاٖ دا٘ـج ٚ ٛدا٘ؾ آٔٛص دس ػغح ّٔي
ٕٞ .11ىبسي دس سحميك ،دظٞٚؾ ّٔي ،ثشسػي ٚضؼيز ٔٛجٛد دس سىّيف ؿت دس  19اػشبٖ آٔٛصؽ  ٚدشٚسؽ وـٛس  ٚاسائ ٝچبسچٛة
اسسمبء سىّيف ؿت ػبَ 1179
ٍ٘ .11بسؽ ٔمبِ ٝدسيبي ػٕبٖ ( جّذ  7دايش ٜإِؼبسف سـيغ )
 .11سٟئ ٝمبالسي دس خلٛف ،ثٟشٚ ٜسي  ٚسحٛالر اداسي ٔ ٚذيشيز ويفيز فشاٌيش ( ٔ ) T.Q.Mمبِ ٝثشٌضيذ ٜجـٛٙاس ٜؿٟيذ
سجبيي
ٍ٘ .11بسؽ ٔمبالسي دس خلٛف ،آػيب ايشاٖ  ٚػشؿٕبسي دس ٔجٕٛػٔ ٝمبالر دايش ٜإِؼبسف دا٘ـٙبٔ ٝثضسي فبسػي اص ا٘شـبسار ثٙيبد
دا٘ـٙبٔ ٝثضسي فبسػي ٚاثؼش ٝثٚ ٝصاسر ػّ ،ْٛسحميمبر  ٚفٙبٚسي
ٕٞ .11ىبس ثب دفشش ٕٞىبسيٟبي ػّٕي ثيٗ إِّّي ٚصاسر أٛصؽ  ٚدشٚسؽ دس أش سحميمبر ّٔي ٚ
ثيٗ إِّّي ( جٟز دفشش جٕؼيز ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ )
ٔ .16جشي عشح سٟي ٝاعالػبر آٔبسي جٟز ؿشوز دشداصؽ  ٚثش٘ بٔ ٝسيضي ؿٟش سٟشاٖ ثٙٔ ٝظٛس اجشاي دشٚط ٜػٛاسم دسآٔذ ٚ
٘ٛػبصي ؿٟش سٟشاٖ
 .17دشٚطٕٔ ٜيضي أالن ؿٟشداسي ٞبي اٚؿبٖ ،فـٓٔ ،يٍ ٚ ٖٛثؼضي ٔٙبعك ؿٟش سٟشاٖ
ٔ .18جشي عشح ا٘ذاصٌ ٜيشي جٕؼيز سبثؼشب٘ي ؿٟش اٚؿبٖ ،فـٓٔ ،يٍ ٚ ٖٛثشسػي ٚضؼيز سشافيه دس جبدٞ ٜبي ٔٙشٟي ث ٝؿٟش
ٔ .19جشي عشح ٔ ٚؼئٚ َٛاحذ آٔبس ػشبد ثؼيج الشلبدي دس عشح سٛصيغ دفششچ ٝثؼيج ؿٟش سٟشاٖ
ٔ .12جشي عشح ؿٕبسٌ ٜزاسي  ٚدالن وٛثي أبوٗ ؿٟشداسي ٞبي آثبداٖ ،خشٔـٟش ،ػبسي ،لبئٓ ؿٟش ،اٚؿبٖ ،فـٓٔ ،يٍ،ٖٛ
ثبغؼشبٖ ،ؿٟشيبس  ٚؿٟشداسي ٞبي دشديغ ،فيشٚصو ٜٛفشدٚػي ٝؿٟشيبس  ٚسؼذادي اص ؿٟشٞبي اػشبٖ اكفٟبٖ
ٔ .11جشي عشح  ٚػشدشػز ٌش ٜٚوبسؿٙبػبٖ ٘ظبسر ثش ػٛاسم دسآٔذ ٛ٘ ٚػبصي ؿشوز دشداصؽ  ٚثش٘بٔ ٝسيضي ؿٟشي
ؿٟشداسي سٟشاٖ ( ) GIS – TGIC
ٔ .11جشي عشح دشٚط ٜسجذيذ ٕٔيضي أالن حٛص ٜؿٟشداسي ٞبي اػالٔـٟش  ٚچٟبسداٍ٘ٝ
ٔ .11جشي عشح سٕبْ ؿٕبسي اص ٔؼبئُ فشٍٙٞي ،اجشٕبػي ،الشلبدي  ٚػالٔز خب٘ٛاسٞبي ػبوٗ دس ٔحالر سٟشاٖ
ٔ .11جشي عشح  ٚسٟي ٝوٙٙذٌ ٜضاسؽ  :عشح سحميك  ٚدظٞٚؾ اص وبٟ٘٘ٛبي سجّيغبسي ػشاػش وـٛس ( ٚصاسر فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔي )

ٟٔٙذػي وـبٚسصي  -ػّ ٚ ْٛكٙبيغ غزايي دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ ػّ ٚ ْٛسحميمبر آيز اِ ٝآّٔي

 -1ؿشوز ٘يه ساد ٘مـٔ : ٝـبٚس وـبٚسصي اص ػبَ  1186سب وٖٛٙ
ٕٞ -1ىبسي داٚعّجب٘ ٝدس سٟيٌ ٝضاسؿبر  ٚسحّيُ ٞبي ٔجّ ٝوـبٚسصي  ٚغزا دس ػبَ  1187ثٔ ٝذر ٔ 1بٜ
ٌ -1زسا٘ذٖ دٚس ٜآٔٛصؿي  ٚ HACCPدس يبفز ٌٛاٞيٙبٔ ٝاص ؿشوز TUVإِٓبٖ دس ػبَ 1181
ٕٞ -1ىبسي دس عشاحي  ٚاجشاي عشح ٘ظش ػٙجي اص ٔحلٛالر ِجٙي وُ وـٛس
ٕٞ -1ىبسي دس عشاحي  ٚاجشاي عشح ٘ظش ػٙجي اص ٔحلٛالر ؿشوز ِجٙيبر دٍبٜ
ٔ -6ـبٚس ٚ ٜعشاحي ٕٞ ٚىبسي دس اجشاي عشح آٔبسٌيشي اص ليٕز سِٛيذ وٙٙذٞ ٚ ٜضي ٝٙخذٔبر وـبٚسصي
ٔ -7ـبٚس ٜدس عشاحي دشػـٙبٔ ٝاص وبال  ٚخذٔبر ٔٛسد اػشفبد ٜخب٘ٛاسٞبي سٚػشبيي
ٔ -8ـبٚس ٜدس عشاحي دشػـٙبٔ ٝعشح آٔبس ٌيشي وبسٌبٞ ٜبي اسائ ٝخذٔبر ٔحيظ صيؼز دس اػشبٖ سٟشاٖ

سًابق کاري آقاي عليزضا مذديان
حتصيالت :
وبسؿٙبػي اسؿذ آٔبس وبسثشدي – ٌشايؾ الشلبدي اجشٕبػي اص دا٘ـٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبئي
وبسؿٙبع آٔبس اص دا٘ـٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبئي

.1
.1
.1
.1
.1
.6
.7
.8
.9

ٔذيش دشٚط ٜعشاحي  ٚديبدٜػبصي ػبٔب٘ٝي جبٔغ ٘شْ افضاسي ػّٕيبر  ٚاعالػبر ثجشي ٔجٙبي ؿشوز ثشق ٔٙغمٝاي ٔبص٘ذساٖ
1191
ٔذيش دشٚط ٜديبدٜػبصي ػيؼشٓ آٔبس ثجشي ثشاي وّيٝي ٌش ٜٚدادٜٞبي ديـشفز فيضيىي دشٚط ٚ ٜثبس ػجٛسي ٔٛجٛديزٞبي خظ
 ٚدؼز 1192
ٔذيش دشٚط ٜعشاحي ػيؼشٓ آٔبس ثجشي دس ثخؾ فٛق سٛصيغ ؿشوز ثشق ٔٙغمٝاي ٔبص٘ذساٖ 1189
ػض ٛسيٓ عشاحي  ٚسحّيُ دس ثيؾ اص  12دشٚطٔ ٜغبِؼبر ثبصاس
ػض ٛسيٓ عشاحي دس  1دشٚط ٜآٔبسٌيشي
ػض ٛسيٓ ٔغبِؼبر ػيؼشٓ ٔذيشيز اػٙبد فٙي ؿشوز سٛا٘يش 1188
ػض ٛسيٓ عشاحي سٚؽؿٙبػي (ٔشذِٛطي) ديبدٜػبصي ػيؼشٓ آٔبسٞبي ثجشي ثش اػبع اٍِٛي 1187 RUP
ػض ٛسيٓ عشاحي سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛيشي ديـشفشٝي ٘يٕ ٝاحشٕبِي ؿبخق ليٕز سِٛيذ وٙٙذ ٚ )PPI( ٜؿبخق ليٕز وبالٞبي
كبدساسي (1186 )EPI
ٔذيش دشٚط ٜثشسػي  ٚاكالح ػبخشبس سِٛيذ ٌضاسؽٞبي آٔبسي كٙؼز ثشق دس ػبَهاي 1181-1

سًابق کاري خاوم ميتزا يحذتي
حتصيالت :
وبسؿٙبع آٔبس اص دا٘ـٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبئي

.1
.1
.1
.1
.1

وبسؿٙبع ؿشوز دؼز جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ 1181 – 1171
سئيغ ٞيبر ٔذيش ٜؿشوز ٔـبٚساٖ سلٕيٓػبص ساٞجشدي  1181سب 1192
ٔذيش اػشخشاج  11دشٚط ٜجٕغآٚسي اعالػبر
ٔذيش اجشايي  17دشٚطٔ ٜغبِؼبر ثبصاس  ٚآٔبسٌيشيٞبي ٔيذا٘ي
ٔشخلق دس عشاحي دشػـٙبٔٞٝب  ٚدػشٛساِؼُٕٞبي اجشايي

