معرفی رئیس گروه مطالعات و ژپوهش
نام و نام خانوادگی:

حسین برنایی

تحصیالت:

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:

مدیریت

سوابق کاری
 .1رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری شیراز
 .2دبیر عملیاتی ستاد اقتصاد مقاومتی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 .3دبیر اجرایی فصل نامه مدیریت شهری نوین
 .4عضو شورای سیاست گذاری دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری شیراز
 .5عضو دپارتمان آموزش سازمان شهرداریهای وزارت کشور
 .6عضو دائم انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
 .7رئیس اداره آموزش شهرداری شیراز
 .8رئیس اتاق فکر معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز
 .9عضو کمیته تهیه و تدوین نظام نامه جامع آموزش شهرداریها در وزارت کشور
 .11همکاری با نمایندگان سازمان ملل متحد در ایران جهت برگزاری همایش فقرزدایی بین دستگاه های
اجرایی در شهر شیراز
 .11عضو شورای عالی آموزش فنی و مهندسی استان فارس
 .12دبیر شورا و کمیته آموزشی شهرداری شیراز
 .13داور و عضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی نظام پیشنهادهای شهرداری شیراز
 .14مسئول کمیته وصول مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی
 .15مسئول برنامه ریزی منطقه  2شهرداری شیراز
 .16همکاری با شهرداریهای سنندج-نجف آباد -قزوین و ایالم در مباحث درآمد پایدار شهرداریها
 .17کارشناس ارشد شهرداری شیراز در نظارت بر تهیه وتدوین برنامه پنج ساله اول و دوم عمرانی شهر
شیراز
 .18کارشناس مسئول برنامه و بودجه شهرداری شیراز

فعالیت های پژوهشی
.1

مقاله راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری و توسعه پایدار شهری (پذیرفته شده
در کنفرانس عمران ،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم نمایه شده در  ISCسال )1396

 .2تحلیل وضعیت مبلمان شهری نمونه موردی :شهر شیراز (پذیرفته شده در کنفرانس عمران ،معماری و
شهرسازی کشورهای جهان اسالم نمایه شده در )ISC
 .3مقاله ارتباط فضایی المان ها و نشانه های شهری و تاثیر آن بر تصویر ذهنی شهروندان مطالعه موردی :شهر
شیراز (پذیرفته شده در کنفرانس عمران ،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم نمایه شده در ISC
سال )1396
 .4مقاله چالش ها ،فرصت ها و راهبردهای مبتنی بر مشارکت شهروندی در توسعه مدیریت شهری (پذیرفته
شده در دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی ،مدیریت و توسعه شهری سال )1395
 .5مقاله مدیریت انواع پسماند ،روش ها و عوامل موثر در بازیافت آن )با مروری بر رویکردهای بین المللی(
(پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی ،مدیریت و توسعه شهری سال )1395
 .6مقاله تاثیر رقابت برمیزان کار آفرینی سازمانی در شرکت های خصوصی شده (پذیرفته شده در کنفرانس بین
المللی تحقیقات نوین در مدیریت  ،اقتصاد و حسابداری در کشور ترکیه)
 .7مقاله رابطه علی خودکار آمدی تحصیلی و سالمت عمومی با میانجیگری اهداف پیشرفت در دانشجویان
پرستاری (پذیرفته شده جهت چاپ در مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه)
 .8مقاله سنجش تاثیر شاخص های فوم شهری بر رفتارهای ترافیکی و میزان مصرف انرژی ساکنین،مطالعه
موردی شهر شیراز (پذیرفته شده در دومین همایش مهندسی حمل و نقل ترافیک)
 .9مقاله تدوین و اجرای برنامه جامع ارتقای فرهنگ ترافیک در کالنشهر ها مطالعه موردی شهر شیراز (پذیرفته
شده در دومین همایش مهندسی حمل و نقل ترافیک)
 .11مقاله استراتژی نظام توزیع کاال و خدمات محور؛ راهبردی آینده نگرانه برای سامان دهی مشاغل شهری
(چاپ شده در فصل نامه مدیریت شهری نوین شماره  8سال (1394
 .11مقاله هیوالی آلودگی هوا در چین (فصلنامه اگاهی های زیست محیطی)
 .12مقاله جانشین پروری در مدیریت منابع انسانی و ارائه در بنیاد منابع انسانی
 .13مقاله چالش های پیشروی نظام پیشنهادها در شهرداری شیراز
 .14ناظر کتاب طرح جامع اقتصاد مقاومتی شهرداری شیراز (سال )1395
 .15ناظر پروژه کتاب بیو کمپوست و توسعه آن در مناطق روستایی در سال 1395
 .16ناظر پروژه کتاب مدیریت آرامستان در سال 1395
 .17ناظر پروژه کتاب روش های نوین عرضه میوه و تره بار در سال 1395
 .18نفر برگزیده جشنواره مهر خدمت (به عنوان کارمند نمونه شهرداری شیراز در سال )1392
 .19نفر برتردر  2جشنواره نظام پیشنهادهای شهرداری شیراز
 .21تدوین بیش از 111راهکاررسیدن به منابع درآمدی پایدار در شهرداری شیراز
 .21تدوین بیش از  151راهکار جهت اجرایی شدن اصالح الگوی مصرف در شهرداری شیراز در بخش هزینه
های جاری
 .22گذراندن بیش از 271دوره آموزشی (به پیوست )

تقدیرنامه ها
 .1تقدیر نامه از وزارت کشور ( 3مورد)
 .2تقدیرنامه از اعضای محترم شورای اسالمی شهر شیراز ( 2مورد)
 .3تقدیر نامه از مهندس پاک فطرت شهردار محترم وقت شیراز
 .4تقدیر نامه از مهندس اعتمادی شهردارمحترم وقت شیراز
 .5تقدیر نامه از مهندس رجا شهردارمحترم وقت شیراز
 .6تقدیرنامه از معاونین محترم شهردار و مدیران کل محترم شهرداری شیراز ( 31مورد)

