
تهران:  محل سکونت : محل تولد:  تاریخ تولد رضایی بابادی: نام خانوادگی ابراهیم:   نام 

مشخصات فردی- 1

مدارک وسوابق تحصیلی- 2

(به ترتیب سال انجام)سوابق شغلی - 3

معاونت استانداری- 2

سرپرست معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی •

(1369 لغایت مرداد 1368مهر )سرپرست معاونت برنامه ریزی اداری مالی استانداری خوزستان  •

(1370 لغایت آذر 1369مرداد )معاون برنامه ریزی اداری مالی استانداری زنجان  •

(1373 لغایت خرداد 1370آذر )معاون برنامه ریزی اداری مالی استانداری تهران  •

(1371 لغایت مهر 1371خرداد )سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران   •

(1383 لغایت مرداد 1376آبان )امنیتی استانداری تهران  –معاون سیاسی  •

اداره کل- 4

(1363 لغایت خرداد 1361مهر )مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری آذربایجان شرقی  •

(1366 لغایت شهریور 1363خرداد )رئیس اداره کل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی  •

(1366 لغایت اسفند 1366شهریور )مدیر کل حوزه استانداری آذربایجان غربی  •

(1376 لغایت آبان 1375دی )مدیرکل اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون  •

(1386 لغایت اسفند 1384مهر )شمال در تامین منابع مالی  –معاون مدیرعامل شرکت آزادراه تهران  •

(1392 لغایت 1387)مدیرعامل شرکت عمران و نوسازی ری؛ مجری طرح توسعه پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی و بافت فرسوده شهرداری تهران  •

(1395 لغایت اسفند 1394دی )مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسالمی ایران  •

(1375 لغایت دی 1374خرداد )تجاری شاهد تهران  –مدیرعامل شرکت اقتصادی  •

(1356)لیسانس شیمی از دانشگاه تبریز  •

فوق لیسانس مدیریت دولتی با گرایش سیستم •

دانشجوی دکتری مدیریت اقتصادی •

:مسئولیت های اجرایی 

(1374 لغایت خرداد 1373خرداد )مشاور معاون طرح و برنامه ریزی وزیر کشور  •

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداری ها •

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور معادن •

مشاور استاندار خوزستان در امور اقتصادی •

استاندار- 1

(1384 لغایت مهر 1383مرداد )استاندار خراسان جنوبی  •

(1394 لغایت مهر 1392آبان )استاندار کرمانشاه  •

سرپرست استانداری تهران به مدت چهار ماه •

سرپرست استانداری زنجان در غیاب استاندار •

فرماندار - 3

سرپرست فرمانداری شهرستان تبریز •

(1368 لغایت شهریور 1366اسفند )فرماندار شهرستان ارومیه  •

:مسئولیت های غیر دولتی  

:مسئولیت های مشاوره ای  

:هم  اکنون  

عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری



:سایر مسئولیت ها 

(1361 لغایت شهریور 1358خرداد )معاون شهردار دزفول  •

(1363 لغایت خرداد 1361مهر ) شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی 5رئیس کمیسیون ماده  •

نایب رئیس هیات مدیره شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه •

رئیس ستاد پشتیبانی جنگ آذربایجان شرقی  •

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان زنجان •

1369هماهنگ کننده استان های معین بازسازی مناطق زلزله زده گیالن و زنجان  •

بنیانگذار و رئیس هیات مدیره موسسه خیریه سرپرستی و ساماندهی بی خانمان های ناتوان، سرای •

کهریزک –احسان 

بنیانگذار مجتمع اقامتی و نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی خانه ریحانه و خانه سبز با همکاری شهرداری تهران •

سوابق طرح های پژوهشی- 4

در دوران خدمت به ویژه در استانداری تهران پژوهش های کاربردی متعددی در جهت حل مشکالت و معضالت اجتماعی عمدتا در شهر تهران و با هماهنگی و همکاری شهردار تهران انجام و اقدامات اجرایی متعاقب آن تاثیر 

:مهمی در بهبود استان داشته است از جمله

حل مشکل منطقه خاک سفید تهران •

ساماندهی بی خانمان های ناتوان و توسعه سرای احسان •

مطالعه وضعیت دختران و پسران فراری و ایجاد خانه ریحانه و خانه سبز با کمک شهرداری تهران •

مطالعه مشکالت زندان قصر و کمک به انتقال زندان به منطقه فشافویه •

بررسی نقاط حادثه خیز ترافیکی در استان تهران •

بررسی نقاط بحران خیز و آسیب زای اجتماعی در استان تهران با تاکید ویژه بر شهر تهران •


