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 بسمه تعالي
رزومهفرم   

 
 

 

 : مشخصات فردي -1

 علیرضا رحمتینام و نام خانوادگی:  حبیب الهنام پدر: 2484422724کد ملی :

 1637تاریخ تولد:  زنجانمحل تولد:  2484422724شماره شناسنامه: 

 تهران امیر اباد کوي دانشگاهنشانی محل سکونت:  42124826146تلفن تماس: 

 تلفن تماس ضروري:  rahmaty_a685@yahoo.comی: پست الکترونیک

 

 

 : سوابق تحصیلی -4

کشور/ شهر محل  معدل

 تحصیل

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی

 از تا
دیپلمفوق          

89.51 8911 8951 دانشگاه زنجان زنجان   لیسانس جغرافیا شهری 

81.61 8958 ادامه دارد دانشگاه تهران تهران  GIS آب و خاک   فوق لیسانس 

 دکترا       

 

 

 : سوابق حرفه اي  -6
 در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید. * لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله
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 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاری

 حقوق و مزایا سمت
علت قطع 

 رابطه
 امکان ارائه گواهي سابقه کار دارید؟

پاره وقت/ تمام وقت/ 

 مشاوره
مجموع به  از تا

 ماه سال ماه سال ماه

کارآموز دو ماه 6 51 2 51 شهرداری زنجان

GIS 
خیر         بلي    

خیر                بلي    

خیر                بلي    

خیر                بلي    

 :دوره هاي آموزش زبان خارجی وکامپیوتر  -2

آموزش محل سطح نام دوره  

 
 سال

میزان ساعات 

 دوره
 امکان ارائه گواهي دوره را دارید؟

  پیشرفته  GIS آموزش دوره
 جغرافیا دانشکده تهران دانشگاه تهران

 چهارراهي( )مدرس:مهندس
خیر       ساعت 99 8958 بلي   

      

خیر            بلي   

خیر            بلي   

 

 

مجاز است همکاري خود را با  سازمانمشاهده گردد، کلیه مندرجات قید  شده در این پرسشنامه را بطور صحیح تکمیل نمودم  و چنانچه  مواردي خالف واقع                                                                    اینجانب 

 اینجانب راسـآ و یکجانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نماید.

ایجاد نخواهد کرد.  سازمانبراي  همکاريتکمیل این فرم هیچگونه تعهد   

       :تاریخ تکمیل                                                                                                                            
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 : شرح کامل و توانایی ها

 تصمیم مکانیو انجام تحلیل هاي فضایی و آمار مکانی و مکانیابی و تحلیلهاي رستري و برداري و روشهاي  ArcGisمسلط به نرم افزار 

 SPSSو  ERDASو  ENVIمسلط به نرم افزار اي 

 م فعالیتهاي پژوهشی در زمینه هاي:انجا

 پدیده نخست شهري

 مدل تاکسونومی عددي براي تعیین سطح توسعه استانها

 تحلیل هاي جمعیتی از بعد آموزشی

 پیش نشانگرهاي زلزله 

 در آزمون کارشناسی ارشد 4کسب رتبه 

 ")مطالعه موردي: منطقه بندي دموگرافیک شهر زنجان(MAUPاي ساخت واحدهاي پایه مطالعاتی شهري بر مبن "ارائه مقاله علمی پژوهشی با عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


