معرفی شهردار شاهین شهر
جناب آقای حسین امیری
متولد 9431
پذیرش مسؤولیت در شاهین شهر  :از تاریخ  9413/34/43ادامه دارد
تحصیلات:
 - 9دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 - 2کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی
 - 4کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:
 )9شهردار شاهین شهر از تاریخ  9413/34/43ادامه دارد
 )2شهردار فولادشهر به مدت  23ماه
 )4سرپرست شهرداری شاهین شهر به مدت  9ماه
 )3معاون اداری مالی شهرداری شاهین شهر به مدت  03ماه
 )5معاون اداری مالی شهرداری نجف آباد به مدت  55ماه
 )5شهردار منطقه یک قزوین به مدت  43ماه
 )0مدیر اداره روابط عمومی شهرداری قزوین به مدت  43ماه
 )8عضو هیئت مدیره سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین به مدت  92ماه
 )1رئیس هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف
آباد به مدت  20ماه
)93

رئیس هیئت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری

شاهین شهر به مدت  45ماه
)99

رئیس هیئت مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین

شهر به مدت  23ماه
)92

رئیس روابط عمومی شهرداری مبارکه به مدت  03ماه

سوابق آموزشی :


استاد پاره وقت دانشگاه پیام نور شاهین شهر از سال  9488و تدریس دروس مدیریت
در طی شش ترم تحصیلی تاکنون



استاد پاره وقت دانشگاه پیام نور نجف آباد از سال  9485تا  9488و تدریس دروس
مدیریت در طی چهار ترم تحصیلی



استاد پاره وقت دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری های استان اصفهان از سال 9412
تاکنون و تدریس دروس تخصصی
سوابق پژوهشی:
 )9تدوین برنامه پنج ساله اول شهرداری قزوین در سال 9401
 )2تدوین برنامه پنج ساله اول شهرداری شاهین شهر در سال 9480
تدوین برنامه پنج ساله دوم شهرداری شاهین شهر در سال 9419
 )4ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تعیین نیاز های آموزشی شهروندان در
زمینه ترافیک در شهر اصفهان در سال 9485
 )3ارائه مقاله آموزش های شهروندی با مبحث ترافیک و ارائه در همایش علمی و
آموزشی شهرداری اصفهان به مناسبت یکصد و دومین سال تأسیس شهرداری ها
در اردیبهشت 9480
 )5ارائه مقاله شهروند مداری و شهر سالم  ،ارائه شده در همایش شهر سالم شاهین
شهر تیر 9480
 )5مقاله شیوه های آموزش شهروندی در زمینه بازیافت  ،ارائه شده در همایش 4روزه
پسماندهای شهری دانشگاه آزاد خوراسگان و چاپ در کتاب همایش در خرداد
سال  9480و همایش پسماندهای شهری در مشهد مقدس در سال 80
 )0تهیه مقاله شهرداری ها و چالش های پیش روی سال  9481و ارائه در همایش شهر
فردا
 )8تهیه مقاله مدیریت و بودجه ریزی در شهرداری ها در سال 9480
 )1تهیه مقاله بررسی وظایف فرهنگی در شهرداری ها در سال 9488
)93

تهیه مقاله تبلیغات در سال 9485

)99

تهیه مقاله مدیریت بحران در سال 9480

)92

مدیریت و اجرای طرح شهرداری شاهین شهر و خدمات نوین الکترونیکی 2

( طرح جامع نرم افزاری سیستم شهرسازی  ،نوسازی  ،بایگانی و آرشیو الکترونیکی
)
)94

مدیریت و اجرای طرح شهرداری شاهین شهر و خدمات نوین الکترونیکی 9

( طرح جامع نرم افزاری  ،مالی و حسابداری  ،درآمد و محاسبه عوارض )
)93

مدیریت و اجرای طرح شهرداری شاهین شهر و خدمات نوین الکترونیکی 4

( طرح جامع نرم افزاری اتوماسیون اداری و ) ...
)95

مدیریت و اجرای طرح سیستم مدیریت کیفیت  ISO 13339در شهرداری

شاهین شهر
)95

مدیریت و اجرای طرح سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 98339
OHSOSدر شهرداری شاهین شهر

)90

مدیریت و اجرای طرح مدیریت زیست محیطی  ISO 93339در شهرداری

شاهین شهر
)98

مدیریت و اجرای طرح سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان 93339
ISOدر شهرداری شاهین شهر

