بسمه تعالی

خالصه ای از سوابق فردی  ،شغلی  ،پژوهشی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی

محل خدمت

سمت سازمانی

شماره تماس

شهرداری منطقه 51

پست الکترونیکی

05932919

راحله سادات علوی

رئیس اداره تشکیالت

ادرس محل کار

سه راه افسریه ابتدای خ خاوران شهرداری م  51ساختمان شماره  2طبقه اول اداره تشکیالت و
بهبود روشها

alavi-r@tehran.ir

سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی

گرایش

رشته تحصیلی

کارشناسی

جغرافیا کارتوگرافی

-

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

-

محل اخذ مدرک
دانشگاه ازاد اسالمی یادگار امام
(ره)
دانشگاه ازاد اسالمی یادگار امام
(ره)

سوابق شغلی
ردیف

سمت سازمانی

محل خدمت

سال شروع

سال پایان

1

کارشناس پرتال

شهرداری منطقه 51

5231

5235

2

مسئول آموزش

شهرداری منطقه 51

5235

5233

3

رئیس اداره تشکیالت و آموزش

شهرداری منطقه 51

5233

5205

4

مسئول  GISمعاونت حمل و نقل ترافیک

شهرداری منطقه 51

5205

5201

5

رئیس اداره تشکیالت و بهبود روشها

شهرداری منطقه 51

5201

تاکنون

بسمه تعالی
سوابق علمی و پژوهشی

نشریات



پایان نامه با موضوع کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت و برنامه ریزی کالنشهرها
(مطالعه موردی تهران)
به عنوان « برگزیده چهارمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه
مدیریت شهری»



بهره گیری از رویکرد نوین برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت کالن شهرها (مطالعه
موردی تهران)

در مجله سپهر سازمان جغرافیایی ارتش

سوابق تدریس

 ریاضی : 5در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری
 روابط اداری و سازمانی  :در دانشگاه علمی و کاربردی در چندین دوره متناوب
 برنامه ریزی و مدیریت شهههری ب برنامه ریزی اسههتراتژیک به رو  : SWOTدر شهههرداری
منطقه 51
جغرافیای شهری و گردشگری :در سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران
موفقیت های کسب شده



کسب رتبه اول در اداره تشکیالت و بهبود روشها در ارزیابی عملکرد سال  51در بین مناطق  22گانه شهرداری
تهران










کارشناس نمونه در شهرداری منطقه  51در جشنواره شهید رجایی شهرداری تهران سال 59
کسب رتبه دوم در اداره تشکیالت و آموز در ارزیابی عملکرد سال  95بین مناطق  22گانه شهرداری تهران
برگزیده چهارمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری
کسب مقام اول در رشته شطرنج
لوح تقدیر در مسابقات والیبال کارکنان مناطق 22گانه
تقدیرنامه جهت دریافت گواهینامه استاندارد آموز ISO00001
تقدیرنامه در دومین طرح جهادی سال 98
عضو انجمن علمی جغرافیا دانشگاه یادگارامام (ره) سالهای 98-95

