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نام و نام خانوادگی  :سیروس نظریان آزاد
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نام پدر  :حسن

استخدام  :رسمی

ایمیل asnazarian@yahoo.com :

سابقه کار  24 :سال

سوابق دانشگاهی---------------------------------------- --
ردیف

مقطع و رشته

دانشگاه

1

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریّت شهری ( دفاع از پایان نامه )

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2

دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته مهندسی فنّاوری اطّالعات ( ) IT

دانشگاه جامع هادی وابسته به وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

3

دانش آموخته مقطع کاردانی رشته فناوری اطّالعات ( ) IT

دانشگاه جامع وابسته به سازمان فنّاوری اطّالعات

4

دانش آموخته مقطع کاردانی رشته مدیریّت شهری

دانشگاه علّامه طباطبایی

پژوهش ها و تألیفات ------------------------------------------
عنوان کتاب  /مقاله  /پیشنهاد

ردیف

تاریخ

اختراع با عنوان " موتور با پیستون آزاد جهت حذف فشار جانبی نسبت به سیلندر و كاهش سائیدگی در

1

رينگ ها و افزايش راندمان "

1383

محلّ انتشار /پذیرش
اداره ثبت شرکت ها و مالکیّت صنعتی
به شماره ثبت 29599

2

تألیف کتاب " پیاده سازی مديريّت محیط زيست درمديريّت شهری "

1388

انتشارات نخستین

3

مقاله علمی" نقش فناوری اطّالعات در جلب مشاركت شهروندان در جهت توسعه مديريّت شهری"

1394

دوّمین کنفرانس بین المللی مدیریّت در قرن 21

4

مقاله علمی" ضرورت استقرار شهر الکترونیکی در تحقّق حکمروايی شهری "

 1394اوّلین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری

مقاله علمی"بررسی تأثیر استقرار شهر الکترونیکی بر توسعه مشاركت شهروندان در مديريّت شهری " 1389

5

مقاله علمی " نقش فنّ آوری اطّالعات در توسعه مديريّت شهری "

6

اوّلین کنفرانس بین المللی مدیریّت شهری با رویکرد
توسعه پایدار

1388

دوّمین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

مقاله علمی" مطالعه تهديدها و فرصت های متأثر از همجواری مناطق صنعتی و مسکونی از ديدگاه شهروندان " 1389

دوّمین کنفرانس ملّی مدیریّت و برنامه ریزی شهری

8

مقاله علمی " شهروندان و تأثیرات محیط زيستی صنايع بر آنها "

1389

چهارمین همایش تخصّصی مهندسی محیط زیست

9

تجربه مدیریّتی " نحوه استقرار سیستم مديريّت آموزش در منطقه  21شهرداری تهران "

1393

دوّمین کنفرانس ملّی توسعه منابع انسانی

10

تجربه مدیریّتی " نحوه استقرار سیستم مديريّت محیط زيست در منطقه  21شهرداری تهران "

1387

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریّت

11

تجربه مدیریّتی " بکارگیری يک نمونه از فن آوری اطّالعات در مديريّت شهری "

1385

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریّت

7

پیشنهادات ---------------------------------------------- --
ردیف

عناوین پیشنهادات اجرا شده و یا در دست اجرا در شهرداری تهران

شماره پیشنهاد

سال

1

یکسان سازی طبقه بندی " انواع دوره های آموزشی کوتاه مدّت "

16279

1394

2

راه اندازی سامانه پاسخگوی خودکار پیامکی برای دریافت آمار و اطّالعات مدیریّتی

14680

1394

3

انجام تست شناخت نوع سبک یادگیری کارکنان

14297

1394

4

تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه منابع انسانی در مناطق بر اساس نظام مدیریّت بر مبنای هدف و عملکرد) ( MBO

14184

1394

5

تعیین دبیرخانه نظام پیشنهادها به عنوان مرجع بررسی  ،تصویب و ابالغ کننده میزان امتیاز پیشنهادهای اجرا شده برای

13482

1394

احتساب در طرح مسیر ارتقای شغلی کارکنان
6

دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت اضافه کار غایبین دوره های آموزشی

10988

1394

7

بومی سازی استاندارد ISO10015

9288

1394

8

ایجاد یک اداره درمعاونت برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق با شرح وظایف" امور نظارتی بر سیستم های مديريّتی"

9287

1393

9

جایگزینی روش"مقايسه میزان تحقّق برنامه آموزشی" به جای روش فعلی" مقايسه سرانه عملکرد آموزشی" در مناطق

9250

1393

10

بهبود فرآیند گردش مکاتبات در سیستم یکپارچه مبادله اطّالعات ( اتوماسیون اداری )

7207

1394

11

اصالح یک فرآیند مالی در برگزاری دوره های آموزشی

7177

1394

12

استقرار استاندارد بین المللی آموزش بر اساس ISO10015

6418

1392
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تقدير نامه ها -----------------------------------------------
ردیف

عناوین تقدیرنامه ها

سال

1

کارشناس نمونه شهرداری تهران منتخب جشنواره شهید رجائی

1390

2

تشویق کتبی از کمیته منابع انسانی شهرداری منطقه  21درخصوص دریافت گواهینامه اهتمام مدل تعالی آموزش و توسعه

1395

3

تشویق کتبی از کمیته منابع انسانی شهرداری منطقه  21درخصوص اهتمام در کسب مقام دوّم ارزیابی معاونت های منابع انسانی مناطق  22گانه

1395

4

تشویق کتبی از کمیته منابع انسانی شهرداری منطقه  21درخصوص کسب گواهینامه مدل تعالی منابع انسانی

1395

5

تشویق کتبی از مدیریّت آموزش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران و کمیته انضباط کار در خصوص عملکرد برتر آموزش

1393

6

تشویق کتبی از شهردار منطقه  21تهران و کمیته انضباط کار در خصوص پیشی گرفتن عملکرد ده ماهه از سرانه هدف سالیانه شهرداری تهران

1391

7

تشویق کتبی از شهردار منطقه  21تهران در خصوص تمدید گواهینامه سیستم مدیریّت محیط زیست ISO14001

1391

8

تقدیر نامه مشترک از دبیر نظام پیشنهادات شهرداری تهران و شهردار منطقه  21در خصوص پیشنهادات ارائه شده

1389

9

تقدیر نامه از شهردار منطقه  21تهران در خصوص کسب رتبه برتر ستاد اجرائی اصالح الگوی مصرف مناطق شهرداری تهران

1388

10

لوح سپاس مشترک از دبیر شورای عالی اصالح الگوی مصرف و شهردار منطقه  21تهران در خصوص کسب امتیاز برتر

1388

11

لوح سپاس مشترک از مشاور شهردار تهران و شهردار منطقه  21تهران در خصوص استقرار سیستم مدیریّت محیط زیست

1388

12

لوح سپاس از دبیر کل پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

1387

13

لوح سپاس از دبیر خانه اوّلین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریّت شهری

1386

14

تقدیر نامه از مشاور عالی شهردار تهران در خصوص ارائه تجربه مدیریّتی پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریّت

1385

سوابق حرفه ای و اجرائی ----------------------------------------
ردیف

سمت

محلّ خدمت

تاریخ

1

معاون توسعه منابع انسانی

منطقه  12شهرداری تهران

از آذر  96تاکنون

2

رئیس اداره آموزش

منطقه  21شهرداری تهران

از آذر  93تا آذر 96

3

رئیس اداره تشکیالت و آموزش

منطقه  21شهرداری تهران

از آذر  83تا آذر 93

4

سرپرست واحد محیط زیست ( همزمان با حفظ سمت )

منطقه  21شهرداری تهران

از اسفند  86تا مهر 88

5

رئیس امور اداری و پشتیبانی

اداره کلّ تشخیص و ایجاد منابع درآمد شهرداری تهران

از مهر  81تا آذر 83

6

رئیس دفتر حوزه معاونت شهردار تهران

معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران

از دی  78تا مهر 81

7

رئیس دفتر مشاور عالی و حوزه مشاورین

اداره کل دفتر شهردار تهران

از خرداد  78تا دی 78

8

دبیر کمیته های تحویل و فنّی

شرکت بازار مصالح ساختمانی شهر

از آذر  75تا خرداد 78

فعّالیّت های جانبی -------------------------------------------
ردیف

عنوان

تاریخ

1

عضو کارگروه تولید محتوا معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

از آذر  96تاکنون

2

عضو کارگروه مدیریّت شهری کنفرانس بین المللی مدیریّت

از آذر  96تاکنون

3

عضو کارگروه یادگیری و توسعه اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران

از آبان  96تاکنون

4

رئیس کارگروه استقرار مدل ملّی تعالی آموزش و توسعه منطقه  21شهرداری تهران

از آذر  95تا آذر 96

5

عضو کارگروه نظارت و ارزیابی آموزش های کوتاه مدّت مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران

از مهر  95تاکنون

6

رئیس کارگروه استقرار مدل تعالی منابع انسانی منطقه  21شهرداری تهران

از مرداد  95تا آذر 96

7

عضو انجمن علمی مدیریّت منابع انسانی ایران

از اسفند  95تاکنون

8

عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

از اسفند  95تاکنون

9

رئیس کمیته تخصّصی اجرا و نظارت مدیریّت آموزش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

از آذر  93تا تیر 95

10

عضو رسمی انجمن مخترعین کشور به شماره 824

از  83تاکنون

11

مدیر پروژه استقرار و نگهداری سیستم استاندارد بین المللی آموزش (  ) ISO10015در منطقه  21شهرداری تهران

از  90تا آذر 96

12

سرگروه کمیته آموزشی  HSE-MSمنطقه  21شهرداری تهران

از  91تا آذر 96

13

عضو کمیته اجرایی و ممیّز داخلی سیستم مدیریّت محیط زیست (  ) ISO14001منطقه  21شهرداری تهران

از  87تا آذر 96

14

عضو کمیته اجرایی اصالح الگوی مصرف منطقه  21شهرداری تهران

از  88تا آذر 96

15

مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریّت محیط زیست (  ) ISO14001در منطقه  21شهرداری تهران

از  86تا 88

16

عضو کمیته نیروی انسانی منطقه  21شهرداری تهران

از  88تا 90

17

عضو کمیته حجاب و عفاف منطقه  21شهرداری تهران

از  90تا 91

18

عضو موظّف هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مرکزی کارکنان منطقه  21شهرداری تهران

از  86تا 89
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سوابق تدريس ------------------------------------------- --
ردیف

عنوان درس

1

ساختار سازمانی و آئین نامه استخدامی شهرداری تهران

2

کاربرد فن آوری اطّالعات و آشنایی با اتوماسیون اداری

محلّ تدریس

مقطع آموزش

دانشگاه جامع علمی کاربردی – مرکز سازمان فناوری

آموزش ضمن

اطّالعات و ارتباطات شهرداری تهران

خدمت کارکنان

دانشگاه جامع علمی کاربردی – مرکز سازمان مدیریّت

آموزش ضمن

و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران

خدمت کارکنان

تعداد

تاریخ

 4دوره

1395

 2دوره

1395

اهمّ سوابق آموزشی -------------------------------------------
دوره های اداره کلّ انتصابات و ارزشیابی مدیران شهرداری تهران ( کسب نمره  100از ) 100
نقش ها  ،ساختار و فرآیندهای منابع انسانی

مفاهیم و روش های توسعه فرهنگ و ارزش های سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

تجزیه  ،تحلیل و ارزشیابی شغل

تأمین  ،ارزیابی شایستگی ها و انتخاب نیروی انسانی

مبانی شخصیت برای مدیران منابع انسانی

رهبری و رفتار سازمانی

طراحی مدیریّت آموزش و توسعه

مدیریّت عملکرد

رهبری تغییر

سیاست های پاداش و برنامه های انگیزشی

مدل های تعالی سازمانی و بلوغ منابع انسانی

مدیریّت منابع انسانی

ارتباطات سرمایه انسانی سازمان

استعدادیابی و جانشین پروری

سرمایه های فکری و مدیریّت دانش

نظام مشارکت ها و پیشنهادها

مدیریّت الکترونیک منابع انسانی

تخلّفات اداری

دوره های مدیریّت آموزش شهرداری تهران
مدیریّت مؤثّر آموزش بر اساس استاندارد ISO 10015

EFQM

ابزارهای مدیریّت مؤثّر آموزش

بررسی طرح تعیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و مدیران

راهبری سیستم مدیریّت HSE

تکنیک های تعیین نیاز های آموزشی

تحقیق و توسعه و چابکی شرکت ها  ،سازمان ها R&D

روش تحقیق

برنامه ریزی آموزش

ممیّزی داخلی سیستم مدیریّت محیط زیست

تدوین تجارب مدیریّتی

تکنیک های تصمیم گیری

مبانی محیط زیست و شناخت الزامات

مدیریّت کارکنان

تکنیک های حلّ مسئله

شناخت جنبه های محیط زیستی بر اساس استاندارد ISO 14001

مدیریّت زمان

تفکّر سیستمی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE

سمینار استراتژی توسعه شهری

مدیرّیت زیست محیطی

سمینار مهندسی ارزش و کاربرد آن

تخلّفات اداری کارمندان

اداره سبز

مدیریّت تکریم و رضایت ارباب رجوع

حفاظت گفتار

فرآیندهای اصلی مدیریّت پروژه

ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران آموزشی بر اساس استاندارد بین المللی

امنیّت ملّی

استاندارد ISO 14001

کمک های اوّلیّه

تبیین نظام های استاندارد آموزش

سمینار نیاز سنجی آموزشی

آداب و اسرار نماز

طرّاحی محیط و منظر شهری

کنفرانس های بین المللی و ملّی
دوّمین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

دوّمین سمپوزیوم بین المللی" مدیریّت شهری و ارتباط مؤثّر با شهروندان"

اوّلین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

اوّلین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

اوّلین کنفرانس بین المللی شهری با رویکرد توسعه پایدار

نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیّت

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریّت

اوّلین کنفرانس ملّی توسعه نظام اجرائی پروژه های عمرانی و شهری

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیّت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریّت

اوّلین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری

پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریّت

دوّمین سمپوزیوم بین المللی نقش وکارکردروابط عمومی در مدیریّت بحران

چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

چهارمین کنفرانس ملّی آموزش و توسعه

همایش مبحث  19مقرّرات ملّی ساختمان

همایش بین المللی یادگیری الکترونیکی

سایر مؤسسات آموزشی
تکنولوژی اطّالعات و ارتباطات

تصمیم گیری اثربخش

مدیریّت انگیزش

نقش  ITدر توسعه شهری

بهسازی سازمانی

تفویض اختیار

مدیریّت گروه ها

سمینار مدیریّت زمان

مدیریّت تغییر

دوره های انفورماتیک
ICDL 1 , 2 , 3

Windows 2000 / Me

Photo Shop

)Web 1 ( Html
) Web 2 ( Dhtml

Java Script – Css – C++
GIS

Corel Draw
Asp.Net
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