رزومه مدیران

مشخصات فردی
نام :هیوا

نام خانوادگی  :کاکه زاده

نام پدر :محمدسلطان

کد پرسنلی 553533 :

تاریخ تولد 0534 / 40 / 73 :

محل تولد :مهاباد

وضعیت تاهل :متاهل

شماره تماس 43070347733 :

اطالعات استخدامی
نوع استخدام :رسمی

سابقه در شهرداری تهران 3 :سال و  3ماه

سابقه کل  05 :سال

پست سازمانی :شهردار ناحیه

مرتبه شغلی  :مدیر  0مرتبه 00

گروه شغلی 07 :

تحصیالت دانشگاهی
مقطع

رشته
مهندسی مکانیک
ساخت و تولید
مهندسی مکانیک
ساخت و تولید

محل تحصیل
دانشگاه ارومیه

( دولتی )

دانشگاه مازندران

( دولتی )

تاریخ ورود به

تاریخ اخذ

دانشگاه

مدرک

2831 / 70

2831 / 70

2803 / 70

2831 / 70

معدل
21 / 78
21 / 88

سوابق آموزشی (تدریس ) و پژوهشی
سوابق آموزشی ( تدریس ):
-0تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بویین زهرا – گروه مکانیک (  63الی ) 34
-7تدریس در دانشگاه آزاد اسالیم واحد اسالمشهر – گروه مکانیک ( ) 63
-5تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خانه کارگر ( ) 63
سوابق پژوهشی:
-0انرژی های تجدید شونده و بررسی پتانسیل کاربرد آن(مقاله)
-7مدلینگ و طراحی قالب ریخته گری دقیق جهت خودکفایی و تولید پره نیروگاه گازی به کمک روش نمونه سازی سریع
) (Rapid Prototypingو قالبسازی سریع ) (Rapid Toolingدر بخش متکن دانشگاه صنعتی مالک اشتر
-5تحلیل پدیده  Chatterدرتیغه فرز انگشتی و بررسی شرایط پایداری آن
1

سوابق شغلی
وضعیت استخدامی

عنوان مسئولیت

نام موسسه/
شرکت

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

قراردادی  -رسمی

شهردار ناحیه  1منطقه 21

شهرداری تهران

37/00/03

تاکنون

قراردادی

مشاور اجرایی شهردار منطقه 11

شهرداری تهران

30/43/75

37/00/03

(مدیر پروژه تأمین و اجرای سرانه های خدماتی منطقه )11

قراردادی

شهردار ناحیه  1منطقه 11

شهرداری تهران

34/43/00

30/43/03

قراردادی

شهردار ناحیه  8منطقه 11

شهرداری تهران

34/40/43

34/43/04

قراردادی

شهردار شب ناحیه  0منطقه 1

شهرداری تهران

63/04/40

34/45/03

قراردادی

کارشناس اداره خدمات شهری ناحیه  1منطقه 1

شهرداری تهران

66/47/70

63/04/45

حق التدریس

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی

63/04/75

34/04/07

حق التدریس

رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بوئین زهرا

دانشگاه آزاد اسالمی

63/43/73

34/40/40

دوره وظیفه

مدیر دفتر نماینده مهاباد
در هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی

مجلس شورای اسالمی

63/47/00

63/45/43

حق المشاوره

مشاور نماینده مهاباد و عضو کمیسیون عمران در
هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی

مجلس شورای اسالمی

65/43/04

63/45/43

قراردادی

کارشناس واحد تحقیقات و مهندسی شرکت سایپا
دیزل و همکاری در تولید محصوالت شرکت
 Renault trucksفرانسه در شرکت سایپا دیزل

شرکت سایپادیزل

60/40/40

63/00/54

افتخارات
 -1مدیر نمونه شهرداری تهران در شانزدهمین دوره جشنواره شهید رجایی در سال 69
 -2مدیر برگزیده شهرداری تهران در سال ( 69به عنوان  96مدیر ارشد برگزیده شهرداری تهران)
 -3کسب رتبه اول در بین نواحی پهنه جنوب تهران ( سال )69
-4کسب رتبه اول در بین نواحی پنجگانه منطقه نوزده ( سالهای  63و  64و  69و )69
-9کسب عنوان شهردار برتر ناحیه در بین شهرداران  123گانه نواحی شهرداری تهران بر اساس ارزیابی صورت گرفته
توسط سازمان مدیریت صنعتی و اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران (سال )61
 -9کسب عنوان ناحیه برتر شهرداری تهران در بین نواحی  123گانه ( سال )66
 -7کسب رتبه اول در بین نواحی چهارگانه منطقه  ( 22سال  66و )61
 -8مدرس نمونه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا ( سال  87و )88
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