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  مشخصات فردی 

     

   سید حجت هاشمی یرکی خانوادگي:نام و نام

 تهران محل تولد:

  ارشدکارشناسی  تحصیالت:

 1397 سال فراغت از تحصیل کارشناسي ارشد:

 17.64معدل  - مدیریت بازاریابی رشته تحصیلي کارشناسي ارشد:

 فناوری اطالعات بر عملکرد روابط عمومی و بازاریابی تأثیر عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد:

 سال 20حدود  سابقه کار:

    09124837140 تلفن تماس:

 seyedhojjathashemi@gmail.com پست الکترونیکي:

 @seyedhojjathashemi هاي اجتماعيشبکه
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   در یک نگاه ایحرفه هایمهمترین فعالیتگزارش آماری 

 مدت دوره تحصیالت دانشگاهي سابقه عضویت در هیئت مدیره سابقه مسئولیت و مدیریت سابقه کارمندي و کارشناسي

 سال 6 سال 7 سال 13 سال 8

 مدت فعالیت در شبکه بانکي  مدت فعالیت در صدا و سیما
مدت فعالیت در صنعت برگزاري همایش و 

 نمایشگاهي
 مدت فعالیت در حوزه روابط عمومي

 سال 2 سال 18 سال 8 سال 9

 پرسنال برندینگ / توسعه فردي رویدادهانشست و ستادهاي خبري  برگزاري تعداد برنامه گوینده و مجري تلویزیون مدت فعالیت روزنامه نگاري و خبر 

 نفر 7 مورد 14 برنامه 100 تا کنون 1381از سال 

 مدیریتيساعات حضور در جلسات  کارآفریني و تاسیس برند هاي فردي و سازمانيمیزان مشاوره
هاي تخصصي و مجموع ساعات حضور در دوره

 هامهارت

 ساعت 838 ساعت 2000 مجموعه 5 ساعت 200

 نوآوري و تاسیس
رادیویي،  نظارت و اجراي کمپین تبلیغاتي

 )بیلبورد(محیطي تلویزیوني و 
تعداد برگزاري رویداد، همایش، سمینار، جشنواره، 

 صد(نمایشگاه و نشست و ستاد خبري )صفر تا 
دعوت از گروههاي هنري، مذهبي، موسیقي، 

 مترجم، مجري، قاري، تیم تشریفات و تیم حفاظتي

 گروه 195 رویداد 30 مورد 20 مورد 12

اي حامي رسانهپوشش خبري و 
 رویدادها 

 فعالیت در بورس اوراق بهادار بازاریابي و جذب پروژه
هاي ها و نمایشگاهاطالع رساني اخبار همایش

 داخلي و خارجي در مدت یک سال 

 رویداد 7200 سال 5 مورد 35 همایش و نمایشگاه 52

 طرح یا نگارش طرح توجیحي و 
 کسب و کار

 چاپ کتاب براي کارآفرینان برندآفرین هاتعداد مقاالت علمي و یادداشت
 دفعات کار گروهي و تیمي بلندمدت 

 )حداقل سه سال بیشتر(

 نوبت 20 کتاب  2 مورد 35 طرح موفق و فعال 11

 هاي اجتماعيمدت فعالیت در شبکه هاي اجتماعياندازي و مدیریت شبکهراه اندازي و مدیریت وب سایتراه
 ارتباط با شرکتهاي خدماتي 

 همایش و نمایشگاهي

 شرکت 300 سال 7 مورد 9 مورد 3

دایره ارتباطات با اساتید، مدیران، 
 متخصصین، کارآفرینان و کارشناسان 

ارتباط با برگزارکنندگان و مجریان همایش 
 و نمایشگاهي کشور

 معاشرت با اشخاص سرشناس هاي تبلیغاتيارتباط با کانون و یا آژانس

 نفر 20 شرکت 10 شرکت 20 نفر 100

 هاتقدیرنامه هاعضویت هاي بین شهريتعداد مأموریت
اي بر اساس توانمندي فردي انجام امور پروژه

 و سازماني
 مورد 144 مورد 15 مورد 5 مورد 40
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  هاو  مهارتهای تخصصی دوره  

 محل برگزاری مدت دوره تاریخ دوره عنوان دوره ردیف
 جهاد دانشگاهي ساعت 40 1۳7۸آذر  مقدماتي  DOSمباني رایانه و  1
 اي کشورسازمان فني و حرفه ساعت 24 1۳7۸آذر  زرنگار 2
۳ 

 آشنایي با سرمایه گذاري در بورس
 کارگزاري بانک ملي ایران ساعت 4 1۳۸0

 شرکت برنا اندیشه  ساعت 2 1۳۸9 4
5 WIN 98  دفتر نظارت و بازرسي انتخابات تهران ساعت ۸0 1۳۸۳اردیبهشت 
 مجتمع فني تهران ساعت 16 1۳۸7دي  اصول مدیریت و کنترل پروژه 6
7 ICDL 1  مجتمع فني تهران ساعت 7۸ 1۳۸9دي 
۸ ICDL 2  مجتمع فني تهران ساعت 72 1۳90اردیبهشت 

 مشاوران روشنگر فرداي ایرانیان  ساعت 50 1۳91اردیبهشت  هاي کسب و کار و کارآفرینيمهارت 9
 )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي(

 المللي صدا و سیماهاي بینمرکز همایش دو روز 1۳91خرداد  7و  6 احتیاطيهاي نظارت بانکي و سیاست 10
 هاي بین المللي برج میالد مرکز همایش یک روز 1۳9۳مرداد  2۳ کنفرانس ملي بازاریابي و فروش 11
 هاي بین المللي نیایشمرکز همایش یک روز 1۳9۳اسفند  ۸ کنفرانس ملي بازاریابي و فروش 12
 هاي بین المللي برج میالدمرکز همایش دو روز 1۳9۳بهمن  7و  6 هاي پرداختهمایش ساالنه بانکداري الکترونیک و نظام چهارمین 1۳
 مرکز آموزش مدیریت دولتي یک روز 1۳94اردیبهشت  ۸ هامدیریت اعتبار سنجي همایش 14
 برج سپهر -بانک صادرات  ساعت 4 1۳94مرداد  2۸ بانکداري مشارکت در سود و زیان 15
 برج سپهر -بانک صادرات  ساعت 4 1۳94مرداد  2۸ مبارزه با پولشویي 16
 برج سپهر -بانک صادرات  ساعت 4 1۳94مرداد  29 مدیریت ریسک 17
 انجمن اسپرانتو ایران دو روز 1۳94شهریور  6و  5 دومین کنگره زبان بین المللي اسپرانتو 1۸

 جهاد دانشگاهي  یک روز 1۳95خرداد  7 قانون گسترهمایش تخصصي کار و تامین  19
 مرکز علمي و کاربردي تیبا

 مرکز آموزش موسسه اعتباري ملل ساعت 54 1۳95آذر  موزش ضمن خدمتآ 20
 دانشگاه تربیت مدرس ساعت14 1۳96مرداد 25 فرآیندگرایي و رهبري و نتیجه گرایي و اثربخشي در روابط عمومي سرآمد 21
 هتل المپیک تهران ساعت ۸ 1۳96شهریور 11 کنفرانس حرفه اي گرایي در روابط عموميپنجمین  22
 تهران یک روز 1۳96آبان  1 چهارمین نشست روابط عمومي علم تا عمل 2۳
 تهران ساعت ۸ 1۳96آذر  19 چهاردهمین کنفرانس بین المللي روابط عمومي 24
 هاي بین المللي برج میالدمرکز همایش دو روز 1۳96بهمن  ۳و  2 نظام هاي پرداختهفتمین همایش ساالنه بانکداري الکترونیک و  25
 هتل المپیک تهران ساعت 10 1۳97اردیبهشت  22 سیزدهمین همایش روابط عمومي الکترونیک 26
 هتل المپیک تهران ساعت 10 1۳97اردیبشت  2۳ هفتمین کنفرانس روابط عمومي و صنعت 27
 هتل المپیک تهران یک روز 1۳97شهریور  17 حرفه اي گرایي در روابط عموميششمین کنفرانس  2۸
 مرکز بین المللي همایش و نمایشگاهي ایران مال ساعت 10 9۸اردیبهشت  7 چهاردهمین همایش روابط عمومي الکترونیک 29
 همایش و نمایشگاهي ایران مالمرکز بین المللي  ساعت 10 9۸اردیبهشت  ۸ هشتمین کنفرانس روابط عمومي و صنعت ۳0
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   شغلیخالصه سوابق 

محور 

 فعالیت
 تاریخ فعالیت شرح فعالیت جایگاه / حرفه محل فعالیت

 رسانه

سازمان سیماي 

 جمهوري اسالمي ایران

شبکه یک سیما، گروه کودک 

 رخو نوجوان، برنامه نیم
 عضو شوراي بینندگان نیم رخ

خانه فرهنگ عضو هیئت تحریریه نشریات و مجالت 
ها، نیم رخ، عضو تیم برگزاري رویدادها، همایش

ها، نویسنده، مسئول انجمن ادبي و مجري نمایشگاه
 1۳۸7-1۳7۸ چندین برنامه تلویزیوني

شبکه تلویزیوني استاني 

 آفتاب، مرکز اراک
 گوینده و مجري 

اجراي سه گروه برنامه سیاسي، اجتماعي و فرهنگي با 

 تلویزیوني برنامه 100بیش از 

 مجري  تلویزیون اینترنتي نماشا

هاي دانش شرکتبا  ویدئویيگفتگو  ۳0اجراي بیش از 

، حامیان و غرفه مشارکت کنندگانها، ، استارتاپبنیان

 (ITE2019داران پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران )

 1۳9۸آبان 

 

 دانشجویي
 دانشگاه آزاد اسالمي 

 مقطع کارشناسي
 معاونت فرهنگي

موسس، مدیر مسئول و عضو 
هیئت تحریریه نشریه دانشجویي 

 ادبیات و نویسندگي پل

1۳۸4-1۳۸6 

 مسئول انجمن ادبیات و 

 نویسندگي پل

عضو ستاد اجرایي دومین جشنواره 

نشریات دانشجویي منطقه پنج 

 دانشگاه آزاد اسالمي

 عضو ارشد تیم برگزاري جشنواره 

 علمي و اجتماعي سردبیر فصلنامه دانشجویي مهرآوا 

 علمي، اجتماعي و فرهنگي مشاور فصلنامه اندیشه فردا

-ریز برخي فعالیتطراح و برنامه

هاي مرتبط با حوزه فرهنگي 

 دانشگاه

 برنامه هاي فرهنگيبرنامه ریز و اجراي امور فوق 
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 خبري

 روزنامه نگار و نویسنده جام جم روزنامه 
گلي باال محله هاي کاهصفحه اجتماعي ستون خونه

 )مقایسه شهر و روستا از زبان یک پسر روستایي(
1۳۸2-1۳۸۳ 

معاونت فرهنگي 

 دانشگاه آزاد اسالمي
 1۳۸6-1۳۸5 ها و مقاالت اجتماعيیادداشت نویسنده ماهنامه نداي آزاد

دانشگاه آزاد وابسته به 

 اسالمي
 1۳۸7 ها و مقاالت اجتماعيیادداشت نویسنده هفته نامه امید نو

وزارت ارشاد و فرهنگ 

اسالمي، معاونت 

 مطبوعاتي

 پایگاه خبري تحلیلي 
 ایران مراسم نیوز

کنونتا  1۳97 رسانه مرجع صنعت همایش و نمایشگاهي کشور صاحب امتیاز و مدیرمسئول  

 

 اقتصادي

حضرت مقدس آستان 

 )ع(عبدالعظیم حسني
 شرکت پارس سامان مهر

 ها کارشناس امور پروژه

  و

 مدیریت بازار بزرگ ري

نجام تمامي امور مدیریتي نظیر: نظارت، بودجه ا
بندي مالي، تصمیم گیري، امور پرسنلي و منابع 

 انساني، تنظیم و ارایه گزارشات
1۳۸4-1۳۸۸ 

وزارت ارشاد و فرهنگ 

 فرهنگياسالمي، معاونت 

تک منظوره موسسه 
فرهنگي هنري فرا روش 

 )یسنا همایش( یسنا

و رئیس  مدیرمسئولصاحب امتیاز، 

 هیئت مدیره

مجري برگزاري همایش، سمینار، جشنواره و 
 هاي ملي و بین المللينمایشگاه

تا کنون 1۳91  

 موسسه اعتباري ملل

 شعبه
کارمند ارشد و معاون تحویلدار، 

 شعبه

انجام امور بانکي نظیر: بازاریابي، مذاکره با مشتریان، اعطاء 
هاي کش لس به مشتریان حقوقي و امتیاز پوز و دستگاه

شرکتي، امور مربوط به اعطاء تسهیالت و وام هاي کوتاه 
مدت و بلندمدت، انجام امور بین بانکي، استخراج تراز 

نیروهاي جوان، بستن حسابها در بانکي از سیستم، آموزش 
 پایان وقت کاري، تنظیم مکاتبات و گزارشات

1۳۸9-1۳97 

 اداره مرکزي
دفتر معاونت امور شعب و  رئیس

 دفتر معاونت اعتباري رئیس

رسیدگي به امور شعب، حوزهها و مناطق، ارتباط با نهادهاي 
ناظر در بانک مرکزي، تنظیم مکاتبات و گزارشات جهت 
ارایه به هیئت مدیره و یا مدیرعامل بانک، همکاري و ارایه 
پاسخ به سایر معاونین مدیرعامل، نظارت بر ادارات تابع، 
 بررسي پیشنهادات ارسالي و پاسخگویي به مراجعین و

 مشتریان شعب 
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 مدیرکل روابط عمومي اداره مرکزي موسسه اعتباري ملل اقتصادي

بررسي، جمع آوري و تنظیم پیشنهادات جهت تصمیم گیري 

در کمیته روابط عمومي و تبلیغات، ایجاد، سفارش و نظارت 

بر اجراي فرایند کمپین هاي تبلیغاتي، ارتباط با صدا و سیما، 

هاي متعدد تبلیغاتي جهت شرکتبرگزاري جلسات کاري با 

ایجاد همکاري بر اساس تصمیم کمیته تبلیغات، فرصت 

آفریني هاي متعدد براي موسسه، تسهیم بودجه تبلیغاتي 

بین امور و فعالیتهاي روابط عمومي و تبلیغات، تنظیم و ارایه 

گزارش به هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونین، برگزاري 

ي جشن هاي سازماني، ارتباط کنفرانس هاي خبري، برگزار

با خبرگزاري ها، سایت هاي خبري، روزنامه و جراید، ارتباط 

با مشتریان، ارتباط با شعب، بازدید شعب، رفع نیازهاي 

ادارات و شعب، انجام امور مربوط به نشریه داخلي 

سازمان، نظارت و کنترل لحظه به لحظه اخبار مرتبط، 

ي بانکها و موسسات حضور در جلسات شوراي روابط عموم

اعتباري در بانک مرکزي و کانون بانکهاي خصوصي، 

همراهي مدیرعامل در برخي همایش ها، جلسات و 

ماموریتهاي کاري، دریافت درخواست مصاحبه با 

مدیرعامل از سوي روزنامه ها و خبرگزاري و انجام 

هماهنگي هاي الزم و حضور در جلسات مصاحبه، اجراي 

حیطي، اجراي تبلیغات محیطي در بام تبلیغات شهري و م

تهران و همچنین کیوسک هاي اطالع رساني واقع در 

نمایشگاه بین المللي تهران، برگزاري منظم کمیته تبلیغات 

در دوره تصدي گري، ایجاد زیرساختهاي متعدد در ساختار 

روابط عمومي، سفارش و تهیه تجهیزات سمعي و بصري، 

تبلیغات، انجام امور پیگیري مصوبات جلسات کمیته 

تشریفاتي بانکي، برگزاري جشنواره قرض الحسنه بانکي، 

 توزیع بنر و پوسترهاي تبلیغاتي بین شعب سراسر کشور

1۳۸9-1۳97 
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فرهنگي 

و 

 اقتصادي

گروه توسعه سازماني 
 کاربرند

 آژانس خالقیت و تجربه

 موسس و رئیس هیئت مدیره

هاي روابط عمومي، تبلیغات، مشاوره در حوزه
 بازاریابي و آموزش

تا کنون 1۳95  

 باشگاه افتخارات
طراحي و اجراي آلبوم افتخارات، سرود سازماني 

 و جشن سالگرد تاسیس

 شبکه سازي و دانش افزایي باشگاه ارتباطات

   سرمایه گذاريمعرفي بازارهاي نوین  کسب و کار  کلینیک

وزارت ارشاد و فرهنگ 

 اسالمي، معاونت فرهنگي

موسسه چند منظوره 
 فرهنگي هنري 

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و رئیس 

 هیئت مدیره )در شرف تاسیس(

و  آموزشياجراي خدمات ده گانه فرهنگي، 
 اجتماعي

1۳97 

 موسس و رئیس هیئت مدیره مرکز توانمندسازي و تسهیلگري رویدادهاي کشور

 MBI آموزشي هايراه اندازي و برگزاري دوره -

 بر علم مبتني نوآفریني در رویدادها -

از SWOT بر پایه مدل هاي اختصاصي گزارشتولید  -

  هاي کشورها و نمایشگاههمایش

 بريها و اجراي ستادهاي خي نشستبرگزار -

  هااندازي اپلیکیشنمشارکت در راهطراحي و  -

 به متقاضیان هاي خدماتيمعرفي برترین شرکت -

 هاي داخلي و خارجي این صنعتکتابمعرفي  -

به برگزارکنندگان، مجریان و اجرایي ارایه خدمات  -

 پیمانکاران صنعت همایش و نمایشگاهي

  1۳9۸رداد م

 تا کنون
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 مشاور

 مرکز فابا
مدیرعامل مرکز مشاور ارشد 

 و رسانه فابا در حوزه ارتباطات
مرکز فرهنگ سازي و آموزش بانکداري 

 الکترونیک شبکه بانکي کشور 
شهریور ماه سال 

 تا کنون 1۳9۸

 مهندسي توسعه فناوري اطالعات شرکت 
 (-CITEXسیتکس)و ارتباطات پیشرو 

مشاور ارشد مدیرعامل شرکت 
در حوزه توسعه کسب و سیتکس 

 کار

شرکت در قالب معرفي خدمات توسعه دهندگي 
 و ایجاد ارتباطات جدید

ماه سال  مهر
 تا کنون 1۳9۸

 

 هیأت موتورسواري و اتومبیلراني شمال غرب تهران ورزشي
مدیر روابط عضو هیأت رئیسه، 

 عمومي و رسانه

  هاي هیأتو نمایشگاه برگزاري رویداد، همایش -

 مسئول کمیته اقتصادي هیأت      -

 هیأت گیريهمراهي در تصمیم -
تا کنون 1۳9۸مهر   

 
 
 هاعضویت 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 عضو انجمن روابط عمومي ایران

 عضو اتحادیه صنفي خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران

 عضو باشگاه ارتباطات کاربرند

 1۳9۸گذاري هفته روابط عمومي در سال عضو شوراي سیاست

 عضو انجمن مدیریت اجرایي ایران
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  هامقاالت علمی و یادداشت 

 انتشارتاریخ  عناوین

 1۳96شهریور  بازاریابي موثر در رسانه هاي اجتماعي

 1۳96آذر  فناوریهاي نوین اطالعات و ارتباطات بستر مناسبي براي توسعه روابط عمومي

 1۳96آذر  نوآوري حلقه مفقوده روابط عمومي ها براي پیش برد اهداف سازماني بانک ها

 1۳96دي  هاي اقتصادينقش روابط عمومي ها در مدیریت شهرت و ریسک بنگاه 

 1۳96اسفند  وفاداري مهمترین عامل بهره وري در سازمان

 1۳97فروردین  رکن روابط عمومي، بازاریابي و فناوري عامل بالندگي هر موسسه ۳پیوند عمیق 

 1۳97اردیبهشت  تاثیر روابط عمومي در کسب و کارهاي متوسط و کوچک

 1۳97خرداد  مدیریت به سبک روابط عمومي

 1۳97خرداد  شکستن مقاومت در تحول سازماني: مهمترین استراتژي مدیران ارشد

 1۳97تیر  يسازمان شهرت يمدلها دهنده اتصالعامل اعتماد؛

 1۳97مرداد  آري به تغییرات؛ از حمایت مدیران ارشد تا شکستن مقاومت نیروها

 1۳97آذر  مسئولیت اجتماعي، تبلیغات نیست!

 1۳9۸فروردین  عمومي در برگزاري همایش نقش روابط

 1۳9۸تیر  )بازنوشت(      مسئولیت اجتماعي، تبلیغات نیست!

 1۳9۸تیر  نوۀوري حلقه مفقوده روابط عمومي برگزارکنندگان همایش ها و نمایشگاههاي کشور

 1۳9۸مرداد  تحول مهمترین مطالبه شرکت کنندگان در رویدادها
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  ها تقدیرنامه 

 تاریخ  موضوع ام سازمانن

 1۳۸2اسفند  لوح تقدیر هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمي

 1۳۸6تابستان  تقدیرنامه کشور 5دومین جشنواره نشریات دانشجویي منطقه 

 5کسب مقام برتر در بخش غرفه آرایي دومین جشنواره نشریات دانشجویي منطقه 
 دانشگاهي

 1۳۸6تابستان  تقدیرنامه

سراسر کشور حضور در بین برگزیدگان مرحله نهایي دومین جشنواره موضوعي نشریات دانشجویي 

 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران( 1۳۸6 مرداد 2و  1ویژه نشریات علمي ـ تخصصي )
 1۳۸6تابستان  لوح تقدیر

 1۳۸7اسفند  دقت نظر و دلسوزي در امور محوله شرکت پارس سامان مهر

 کانون پژوهش و کاربرد زبان بین المللي اسپرانتو
برگزاري نخستین کنگره زبان اسپرانتو 

 ایران
 1۳9۳فروردین 

 1۳95بهمن  تقدیرنامه شرکت پتروشیمي امیرکبیر

 1۳95بهمن  تقدیرنامه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

 1۳96مرداد  دریافت نشان تعالي چهار ستاره  ششمین آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومي

 1۳96شهریور  تقدیر لوح پنجمین کنفرانس حرفه اي گرایي در روابط عمومي

 1۳97اردیبهشت  لوح تقدیر سیزدهمین همایش روابط عمومي الکترونیک

 1۳9۸تیر  یادبودلوح  بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللي الکامپ

 1۳9۸مرداد  یادبودلوح  دومین نمایشگاه تخصصي بین المللي کاغذ، مقوا، فرآوردهاي سلولزي و ماشین آالت 

 1۳9۸مرداد  یادبودلوح  تخصصي گاز و صنایع وابسته دومین نمایشگاه
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  ها توانمندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصیات فردی 

 تجربه نظم پذیري درک صحیح خودسازي

 خالقیت معاشرت با مردم اجتماع سخنوري وقت شناسي

 صداقت انگیزه سخت کوشي دلسوزي

 روابط عمومي قوي فن بیان پذیرانعطاف آراستگي ظاهر

 

 (TTL - ATL - BTLمسلط به تبلیغات )
 توانمند در مدیریت برند 

 )توسعه جایگاه، افزایش شهرت و ترغیب کردن مردم(
 هاي تبلیغاتي )صفر تا صد(مسلط به کمپین

 مسئولیت اجتماعيآگاهي کافي در حوزه  توانمند در ایجاد و توسعه باشگاه مشتریان توانمند در خوشه آفریني و خلق ارزش

هاي درون مسلط به برگزاري رویدادها و مراسم

 سازماني
 مسلط به مکاتبات و گزارشات اداري تدوین استراتژي بازاریابي

 مسلط به امور اعتباري و بانکي  گر بازار مالي و پوليتحلیل  Officeافزارهايتوانمند در استفاده از نرم

 هاي اجتماعيفعال در شبکه فعال در حوزه فین تک و بالکچین
هاي بانکي، روابط مشاوري توانمند در حوزه

 ، خبر و تبلیغات عمومي، بازاریابي، رسانه


