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  در یک نگاه ایحرفه هایمهمترین فعالیتگزارش آماری 

 سابقه عضویت در هیئت مدیره سابقه مسئولیت و مدیریت سابقه کارمندي و کارشناسی

 سال 7 سال 13 سال 8

 

 مدت فعالیت در شبکه بانکی مدت فعالیت در صدا و سیما مدت فعالیت در حوزه روابط عمومی

 سال 8 سال 9 سال 6

 

 مدت فعالیت روزنامه نگاري و خبر  یالت دانشگاهیمدت دوره تحص مدت فعالیت در صنعت برگزاري همایش و نمایشگاهی

 تا کنون 1381از سال  سال 6 سال 18

 

 پرسنال برندینگ / توسعه فردي برگزاري نشست و ستادهاي خبري رویدادها تلویزیون گريو مجريگویندگی تعداد 

 نفر 7 مورد 22 برنامه 100

 

 و مشاوره ساعات حضور در جلسات مدیریتی یس برندکارآفرینی و تاس هاي فردي و سازمانیمیزان مشاوره

 ساعت 2000 مجموعه 5 ساعت 250

 

تخصصی و  آموزشی، هايمجموع ساعات حضور در دوره
 هامهارت

 اي بر اساس توانمندي فردي و سازمانیانجام امور پروژه محیطی رادیویی، تلویزیونی و  نظارت و اجراي کمپین تبلیغاتی

 دمور 159 مورد 20 ساعت 1080

 

 اي رویدادها حامی رسانهپوشش خبري و 
 نمایشگاهو  تعداد برگزاري رویداد، همایش، سمینار، جشنواره

 )صفر تا صد(
هاي هنري، مذهبی، موسیقی، مترجم، مجري، دعوت از گروه

 قاري، تیم تشریفات و تیم حفاظتی

 گروه 195 رویداد 32 همایش و نمایشگاه 63
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 لیت در بورس اوراق بهادارفعا بازاریابی و جذب پروژه
هاي داخلی و ها و نمایشگاهاطالع رسانی اخبار همایش

 منتهی به تنظیم این رزومهسال  دوخارجی در مدت 

 رویداد 9500 متوالی سال 7 مورد 61

 

 طرح یا نگارش طرح توجیحی و 
 کسب و کار

 هاتعداد مقاالت علمی و یادداشت
با محوریت  دانش آفرینچاپ کتاب براي کارآفرینان 

 مدیریت دانش

 )در شرف انجام(کتاب  1 مورد 43 طرح موفق و فعال 11

 

 هاي اجتماعیاندازي و مدیریت شبکهراه اندازي و مدیریت وب سایتراه گروهی و تیمی  هايفعالیت

 مورد 9 مورد 3 پروژه 20

 

 معاشرت با اشخاص سرشناس هاي اجتماعیمدت فعالیت در شبکه
باطات با اساتید، مدیران، متخصصین، کارآفرینان و دایره ارت

 کارشناسان 

 نفر 100 نفر 20 سال 8

 

ارتباط با برگزارکنندگان و مجریان همایش و نمایشگاهی 
 کشور

 هاي تبلیغاتیارتباط با کانون و یا آژانس يهاهمایش و نمایشگاه پیمانکارانارتباط با 

 شرکت 10 شرکت 300 شرکت 30

 

 هاتقدیرنامه هاعضویت هاي بین شهريموریتتعداد مأ

 مورد 21 مورد 7 مورد 40

 

ها و رویدادهاي هاي آموزشی، همایشدورهحضور در 
 نمایشگاهی

هاي هاي انتشار ویدئو و شبکهسازي ویدئویی براي سایتبرنامه
 اجتماعی

هاي دولتی ها، سازمانها، اتحادیهها، تشکلهمکاري با انجمن
 و خصوصی

 مجموعه 40بیش از  دقیقه 400برنامه / مجموعا  30بیش از  مورد 65
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 هاو  مهارتهای تخصصی دوره  

 محل برگزاری مدت دوره تاریخ دوره / رویداد عنوان دوره ردیف

 جهاد دانشگاهی ساعت 40 1378آذر  مقدماتی  DOSمبانی رایانه و 1

 اي کشورهسازمان فنی و حرف ساعت 24 1378آذر  زرنگار 2

 تهران دو روز 1380مهر  نمایشگاه سراسري فرهنگ و دفاع مقدس 3

 کارگزاري بانک ملی ایران ساعت 4 1380 آشنایی با سرمایه گذاري در بورس 4

 المللی صدا و سیماهاي بینمرکز همایش یک روز 1381 هاي ماندگارنخستین همایش چهره 5

 المللی صدا و سیماهاي بینز همایشمرک یک روز 1381 همایش امضا محفوظ 6

 المللی صدا و سیماهاي بینمرکز همایش یک روز 1381آبان  همایش روز نوجوان 7

8 WIN 98  دفتر نظارت و بازرسی انتخابات تهران ساعت 80 1383اردیبهشت 

 تهران بزرگراه شهید دوران سه روز 1383 نمایشگاه الی بیت المقدس 9

 استان مرکزي شهر نراق دانشگاه آزاد نراق سه روز 1384 نشریات دانشجویی منطقه پنج کشوري دومین جشنواره 10

 مجتمع فنی تهران ساعت 16 1387دي  هاي مهندسیدر دوره اصول مدیریت و کنترل پروژه 11

 تهران دو روز 1389دي  1آذر و  30 هاي مالیهمایش پیشگیري از تقلب و سوء استفاده 12

 شرکت برنا اندیشه  ساعت 2 1389 با سرمایه گذاري در بورس آشنایی 13

14 ICDL 1  مجتمع فنی تهران ساعت 78 1389دي 

15 ICDL 2  مجتمع فنی تهران ساعت 72 1390اردیبهشت 

 مشاوران روشنگر فرداي ایرانیان  ساعت 50 1391اردیبهشت  هاي کسب و کار و کارآفرینیمهارت 16
 رفاه اجتماعی()وزارت تعاون، کار و 

 هاو کارگاهارزي هاي پولی و بیست و دومین همایش ساالنه سیاست 17
 هاي احتیاطینظارت بانکی و سیاست موضوعبا 

 المللی صدا و سیماهاي بینمرکز همایش دو روز 1391خرداد  7و  6

فروردین  6لغایت  4 نخستین کنگره زبان بین المللی اسپرانتو ایران 18
 هتل شهر شرق زسه رو 1393

 هاي بین المللی برج میالد مرکز همایش یک روز 1393مرداد  23 کنفرانس ملی بازاریابی و فروش 19

 هاي بین المللی برج میالدمرکز همایش دو روز 1393بهمن  7و  6 هاي پرداختچهارمین همایش ساالنه بانکداري الکترونیک و نظام 20
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 هاي بین المللی نیایشمرکز همایش یک روز 1393اسفند  8 وشکنفرانس ملی بازاریابی و فر 21

 مرکز آموزش مدیریت دولتی یک روز 1394اردیبهشت  هامدیریت اعتبار سنجی همایش 22

 برج سپهر -بانک صادرات  ساعت 4 1394مرداد  28 بانکداري مشارکت در سود و زیانکارگاه آموزشی  23

 برج سپهر -بانک صادرات  ساعت 4 1394مرداد  29 وییمبارزه با پولشکارگاه آموزشی  24

 برج سپهر -بانک صادرات  ساعت 4 1394مرداد  29 مدیریت ریسک 25

 انجمن اسپرانتو ایران دو روز 1394شهریور  6و  5 دومین کنگره زبان بین المللی اسپرانتو 26

27 
 همایش تخصصی کار و تامین قانون گستر

وابط کار، تامین اجتماعی، مالیات و دارایی، منابع با محوریت آسیب شناسی ر
 انسانی و قانون کار

 هاي بین المللی نیایشمرکز همایش ساعت 10 1395خرداد  7

با محوریت عقود اسالمی، ضمانت نامه، شرایط اعطاي  موزش ضمن خدمتآ 28
 رکز آموزش موسسه اعتباري مللم ساعت 54 1395آذر  هاي مالی و وصول مطالباتتسهیالت، تجزیه و تحلیل صورت

 هاي بین المللی کتابخانه ملی مرکز همایش دو روز 1395دي  6و  5 همایش و نمایشگاه کارآفرینان برندآفرین ایران 29

 هاي بین المللی کتابخانه ملی مرکز همایش یک روز 1395بهمن  3 سمینار بین المللی مواد پلیمري گرید پایپ 30

 هاي پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمیمرگز همایش سه روز 1395بهمن  26لغایت  24 س و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهاي پلیمريدومین کنفران 31

تاالر ایوان شمس معاونت فرهنگی شهرداري  یک روز 1396مرداد  17 جشن روز خبرنگار یکسالگی ایبنا )رسانه مرجع نظام بانکی( 32
 تهران

گرایی و اثربخشی در روابط بري، نتیجهرهفرآیندگرایی، موزشی رگاه آکا 33
 دانشگاه تربیت مدرس ساعت14 1396مرداد  25  و آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی عمومی سرآمد

 بیست و هشتمین همایش بانکداري اسالمی 34
 المللی صدا و سیماهاي بینمرکز همایش و روزد 1396شهریور  8و  7 نقش نظام اعتباري بانکها در حمایت از تولید و اشتغال

 پنجمین کنفرانس حرفه اي گرایی در روابط عمومی 35
 هتل المپیک تهران ساعت 8 1396شهریور 11 هاي اجتماعی با موضوع اثرگذاري و اثرپذیري در شبکه

 المللی صدا و سیماهاي بینمرکز همایش دو روز 1396شهریور  24و  23 هاي سازمانیسومین همایش بین المللی طراحی و اجراي استراتژي 36

 تهران یک روز 1396آبان  1 چهارمین نشست روابط عمومی علم تا عمل 37

 تهران ساعت 8 1396آذر  19 چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی 38

 هاي بین المللی برج میالدمرکز همایش دو روز 1396بهمن  3و  2 هفتمین همایش ساالنه بانکداري الکترونیک و نظام هاي پرداخت 39

 تاالر اجتماعات بانک مرکزي یک روز 1396بهمن  هشتمین گردهمایی روساي موفق شعب بانکهاي کشور 40

 المللی صدا و سیماهاي بینمرکز همایش یک روز 1396بهمن  IMI-100 29بیستمین همایش شرکتهاي برتر ایران  41

 هتل هما تهران نیم روز 1397فروردین  20 ي مدیران شبکه بانکی و اقتصادي دیدار نوروز 42
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 هتل اسپیناس پاالس دو روز 1397اردیبهشت  9و  8 ششمین همایش تجاري و بانکی ایران اروپا 43

 سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 44
 لمپیک تهرانهتل ا ساعت 10 1397اردیبهشت  22 ايبا موضوع روابط عمومی شبکه

 هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت 45
 هتل المپیک تهران ساعت 10 1397اردیبشت  23 با موضوع روابط عمومی و مدیریت شهرت

 هتل ارم سالن نگین ساعت 4 1397اردیبهشت  25 بزرگداشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی    46

 ساختمان ستاد مرکزي بانک گردشگري  نیم روز 1397اردیبهشت  31 ها و موسسات اعتباريآیین نکوداشت مدیران روابط عمومی بانک  47

 هتل پارسیان اوین سالن کوه نور نیم روز 1397خرداد  5 اي دنیاي اقتصادضیافت افطاري گروه رسانه 48

 هاي پولی و ارزي بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست 49
 المللی صدا و سیماهاي بینمرکز همایش دو روز 1397خرداد  30و  29 ثبات مالی با موضوع اصالحات ساختاري براي

 هتل المپیک تهران یک روز 1397شهریور  17 ششمین کنفرانس حرفه اي گرایی در روابط عمومی 50

51 
 هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

 مرکز بین المللی همایش و نمایشگاهی ایران مال ساعت 10 1398اردیبهشت  7 صاديهاي اقتهاي برون رفت از چالشحلبا موضوع روابط عمومی و راه

52 
 چهاردهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

 مرکز بین المللی همایش و نمایشگاهی ایران مال ساعت 10 1398اردیبهشت  8 با موضوع روابط عمومی بالکچین

ص در تجارت بین المللکارگاه توانمندسازي صادرات، واردات و ترخی 53  کارخانه نوآوري آزادي ساعت 2 1398اردیبهشت  17 

 کارخانه نوآوري آزادي ساعت 2 1398خرداد  7 کارگاه صادرات و سرمایه گذاري خارجی 54

 بین المللی تهراننمایشگاه  چهار روز 1398مرداد 18لغایت  15 هاي سلولزي و ماشین آالت مربوطهدومین نمایشگاه کاغذ، مقوا، فرآورده 55

 نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب چهار روز 1398شهریور  8لغایت  5 دومین نمایشگاه صنعت گاز ایران 56

آبان  2مهر لغایت  29 ششمین نمایشگاه بین المللی امپکس )چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته( 57
 نمایشگاه بین المللی تهران چهار روز 1398

 شرکت سیتکس ساعت 4 1398آبان  19 صد ارزهاي دیجیتال سمینار صفر تا 58

 مرکز نمایشگاهی گفتگو سه روز 1398آبان  30لغایت  ITE2019 28پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران  59

هماهنگی دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین ایران همایش کانون 60  هتل پارسیان استقالل ساعت 4 1398آذر  20 

 سالن مطهري دانشگاه تربیت مدرس  ساعت 4 1398دي  9 یی از اولین پروژه شبکه علمی بر بستر بالکچین در ایران همایش رونما 61

 سالن امام علی )ع( منطقه پنج تهران ساعت 4 1398دي  26 همایش بزرگ هیوالي درون 62

 هتل پارسیان استقالل ساعت 4 1398بهمن  14 آوردهاي حوزه سلولزي و تجلیل از پیشکسوتان این حوزههمایش دست 63

 دانشگاه تهران یک روز 1398بهمن  17 دومین همایش راه و رسم حقوق خوان 64

 مجتمع فنی تهران ساعت 4 1398بهمن  20 سمینار آموزشی بالکچین و رمزارزها 65
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  شغلیخالصه سوابق 

 تاریخ فعالیت شرح فعالیت جایگاه / حرفه محل فعالیت محور فعالیت

 

 نهرسا

سازمان سیماي 

جمهوري اسالمی 

 ایران

شبکه یک سیما، گروه 

کودک و نوجوان، برنامه 

 رخنیم

 عضو شوراي بینندگان نیم رخ

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

ها، نویسنده، مسئول انجمن ادبی و مجري نمایشگاه
 1387-1378 چندین برنامه تلویزیونی

شبکه تلویزیونی استانی 

 آفتاب، مرکز اراک
 گوینده و مجري 

اجراي سه گروه برنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با 

 برنامه تلویزیونی 100بیش از 

 مجري  تلویزیون اینترنتی نماشا

هاي دانش و ویدئویی با شرکتگفتگ 30اجراي بیش از 

ها، مشارکت کنندگان، حامیان و غرفه بنیان، استارتاپ

 (ITE2019داران پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران )

 1398آبان 

 

 دانشجویی

دانشگاه آزاد 

 اسالمی 

 مقطع کارشناسی

 معاونت فرهنگی

موسس، مدیر مسئول و عضو 
هیئت تحریریه نشریه دانشجویی 

 ویسندگیادبیات و ن پل

1384-1386 

 مسئول انجمن ادبیات و 

 نویسندگی پل

عضو ستاد اجرایی دومین جشنواره 

نشریات دانشجویی منطقه پنج 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 عضو ارشد تیم برگزاري جشنواره 

 علمی و اجتماعی سردبیر فصلنامه دانشجویی مهرآوا 

 اجتماعی و فرهنگی علمی، مشاور فصلنامه اندیشه فردا

 فرهنگی سازيبرنامه
هاي مرتبط با حوزه فعالیتریز طراح و برنامه

 فرهنگی دانشگاه
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 خبري

 روزنامه نگار و نویسنده جام جم روزنامه 
گلی باال محله هاي کاهون خونهصفحه اجتماعی ست

 )مقایسه شهر و روستا از زبان یک پسر روستایی(
1382-1383 

معاونت فرهنگی 

 دانشگاه آزاد 
 1386-1385 ها و مقاالت اجتماعییادداشت نویسنده ماهنامه نداي آزاد

دانشگاه وابسته به 

 آزاد 
 1387 یها و مقاالت اجتماعیادداشت نویسنده هفته نامه امید نو

معاونت مطبوعاتی 

و  فرهنگوزارت 

 ارشاد اسالمی 

 پایگاه خبري تحلیلی 
تا کنون 1397 رسانه مرجع صنعت همایش و نمایشگاهی کشور صاحب امتیاز و مدیرمسئول ایران مراسم نیوز  

 

 اقتصادي

آستان مقدس 

حضرت عبدالعظیم 

 )ع(حسنی
 شرکت پارس سامان مهر

 ها کارشناس امور پروژه

  و

 مدیریت بازار بزرگ ري

انجام تمامی امور مدیریتی نظیر: نظارت، بودجه 
بندي مالی، تصمیم گیري، امور پرسنلی و منابع 

 انسانی، تنظیم و ارایه گزارشات
1384-1388 

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

تک منظوره موسسه 
فرهنگی هنري فرا روش 

 )یسنا همایش( یسنا

رئیس و  مدیرمسئولصاحب امتیاز، 

 هیئت مدیره

مجري برگزاري همایش، سمینار، جشنواره و 
 هاي ملی و بین المللینمایشگاه

تا کنون 1391  

موسسه اعتباري 
 ملل

 شعبه
تحویلدار، کارمند ارشد و معاون 

 شعبه

انجام امور بانکی نظیر: بازاریابی، مذاکره با مشتریان، اعطاء 
حقوقی و  هاي کش لس به مشتریانامتیاز پوز و دستگاه

شرکتی، امور مربوط به اعطاء تسهیالت و وام هاي کوتاه 
مدت و بلندمدت، انجام امور بین بانکی، استخراج تراز 
بانکی از سیستم، آموزش نیروهاي جوان، بستن حسابها در 

 پایان وقت کاري، تنظیم مکاتبات و گزارشات
1389-1397 

 اداره مرکزي
دفتر معاونت امور شعب و  رئیس
 دفتر معاونت اعتباري یسرئ

ها و مناطق، ارتباط با رسیدگی به امور شعب، حوزه
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 

و پاسخگویی به مراجعین و  تابع، بررسی پیشنهادات ارسالی
 مشتریان شعب 
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 اقتصادي
موسسه اعتباري 

 ملل
 مدیرکل روابط عمومی اداره مرکزي

بررسی، جمع آوري و تنظیم پیشنهادات جهت تصمیم گیري 

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

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

هاي متعدد تبلیغاتی جهت برگزاري جلسات کاري با شرکت

ایجاد همکاري بر اساس تصمیم کمیته تبلیغات، فرصت 

آفرینی هاي متعدد براي موسسه، تسهیم بودجه تبلیغاتی 

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

گزارش به هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونین، برگزاري 

نفرانس هاي خبري، برگزاري جشن هاي سازمانی، ارتباط ک

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 داخلی 

سازمان، نظارت و کنترل لحظه به لحظه اخبار مرتبط، 

جلسات شوراي روابط عمومی بانکها و موسسات  حضور در

اعتباري در بانک مرکزي و کانون بانکهاي خصوصی، 

همراهی مدیرعامل در برخی همایش ها، جلسات و 

ماموریتهاي کاري، دریافت درخواست مصاحبه با 

مدیرعامل از سوي روزنامه ها و خبرگزاري و انجام 

اجراي  هماهنگی هاي الزم و حضور در جلسات مصاحبه،

تبلیغات شهري و محیطی، اجراي تبلیغات محیطی در بام 

تهران و همچنین کیوسک هاي اطالع رسانی واقع در 

نمایشگاه بین المللی تهران، برگزاري منظم کمیته تبلیغات 

در دوره تصدي گري، ایجاد زیرساختهاي متعدد در ساختار 

روابط عمومی، سفارش و تهیه تجهیزات سمعی و بصري، 

یري مصوبات جلسات کمیته تبلیغات، انجام امور پیگ

تشریفاتی بانکی، برگزاري جشنواره قرض الحسنه بانکی، 

 توزیع بنر و پوسترهاي تبلیغاتی بین شعب سراسر کشور

1389-1397 
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فرهنگی و 

 اقتصادي

 موسس و رئیس هیئت مدیره رندگروه توسعه سازمانی کارب

 هاي مشاوره در حوزه
 روابط عمومی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش

تا کنون 1395  

  باشگاه افتخارات
 طراحی و اجراي آلبوم افتخارات و سرود سازمانی 

  باشگاه ارتباطات
 شبکه سازي و دانش افزایی

 کسب و کار  کلینیک
   رمایه گذاريسمعرفی بازارهاي نوین 

 فرهنگوزارت 

 اسالمی ارشادو 

موسسه چند منظوره 
 فرهنگی هنري 

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و رئیس 

 هیئت مدیره )در شرف تاسیس(

و  آموزشیاجراي خدمات ده گانه فرهنگی، 
 اجتماعی

1397 

مرکز توانمندسازي و تسهیلگري رویدادهاي 
 کشور

 موسس و رئیس هیئت مدیره

 MBI آموزشی هايزي و برگزاري دورهانداراه -

 مبتنی بر علم ينوآفرینی در رویدادها -

از SWOT بر پایه مدل هاي اختصاصی گزارشتولید  -

  هاي کشورها و نمایشگاههمایش

 ها اندازي اپلیکیشنطراحی و مشارکت در راه -

 به متقاضیان هاي خدماتیمعرفی برترین شرکت -

 ن صنعتهاي داخلی و خارجی ایمعرفی کتاب -

  1398مرداد 

 تا کنون

 و صاحب امتیاز موسس گروه تشریفاتی هاناي

 صتامین نیروي متخص

نیروي پذیرش، نیروي تشریفات، نیروي پروموتر، 

نیروي مهماندار، نیروي خددمات، نیدروي محداف  

شخصی، نیدروي امنیدت برنامده، نیدروي مدذاکره 

 کننده، نیروي پشتیبانی و فنی و نیروي مترجم 

تا  1398 بهمن

 کنون
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 مشاور

 مرکز فابا
مشاور ارشد مدیرعامل مرکز 

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

 الکترونیک شبکه بانکی کشور
شهریور ماه سال 

 تا کنون 1398

 فناوري اطالعات  شرکت مهندسی توسعه
 (-CITEXو ارتباطات پیشرو )سیتکس

مشاور ارشد مدیرعامل شرکت 
سیتکس در حوزه توسعه کسب و 

 کار

توسعه دهندگی شرکت در قالب معرفی خدمات 
 و ایجاد ارتباطات جدید

مهر ماه سال 
 تا کنون 1398

 

 

 ورزشی
هیأت موتورسواري و اتومبیلرانی شمال غرب 

 تهران
مدیر روابط  عضو هیأت رئیسه،

 عمومی و رسانه

  هاي هیأتو نمایشگاه برگزاري رویداد، همایش -

 مسئول کمیته اقتصادي هیأت      -

 هیأت گیريهمراهی در تصمیم -
تا کنون 1398مهر   

 

 

 مدرس اتحادیه امالک  علمی
هاي کسب و کار به صاحبین امالک و تدریس دوره

 هابنگاه
تاکنون 1398بهمن   
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 هاضویتع 

 
 
 

 

 

 
 

 

 هامقاالت علمی و یادداشت 

 انتشارتاریخ  عناوین

 1396شهریور  بازاریابی موثر در رسانه هاي اجتماعی

 1396آذر  فناوریهاي نوین اطالعات و ارتباطات بستر مناسبی براي توسعه روابط عمومی

 1396آذر  د اهداف سازمانی بانک هانوآوري حلقه مفقوده روابط عمومی ها براي پیش بر

 1396دي  نقش روابط عمومی ها در مدیریت شهرت و ریسک بنگاه هاي اقتصادي

 1396اسفند  وفاداري مهمترین عامل بهره وري در سازمان

 1397فروردین  رکن روابط عمومی، بازاریابی و فناوري عامل بالندگی هر موسسه 3پیوند عمیق 

 1397اردیبهشت  در کسب و کارهاي متوسط و کوچک تاثیر روابط عمومی

 1397خرداد  مدیریت به سبک روابط عمومی

 1397خرداد  شکستن مقاومت در تحول سازمانی: مهمترین استراتژي مدیران ارشد

 1397تیر  یسازمان شهرت يمدلها دهنده اتصالعامل اعتماد؛

 1397مرداد  کستن مقاومت نیروهاآري به تغییرات؛ از حمایت مدیران ارشد تا ش

 1397آذر  مسئولیت اجتماعی، تبلیغات نیست!

 1398فروردین  نقش روابط عمومی در برگزاري همایش

 1398تیر  مسئولیت اجتماعی، تبلیغات نیست!      )بازنوشت(

 1398تیر  نوۀوري حلقه مفقوده روابط عمومی برگزارکنندگان همایش ها و نمایشگاههاي کشور

 1398مرداد  تحول مهمترین مطالبه شرکت کنندگان در رویدادها

 1398اسفند  راه اندازي نمایشگاههاي دائمی راهکار مقابله با سرمایه هاي از دست رفته |پسماندهاي نمایشگاهی؛ سرمایه از دست رفته غرفه داران 

 بینندگان نیمرخ )شبکه یک سیماي جمهوري اسالمی ایران(عضو شوراي 

 عضو باشگاه ارتباطات کاربرند عضو خانه کارگر

 1398گذاري هفته روابط عمومی در سال عضو شوراي سیاست عضو انجمن روابط عمومی ایران

 ان )مدیریت اجرایی(عضو انجمن مدیریت کسب و کار ایر عضو اتحادیه صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران
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 ها تقدیرنامه 

 تاریخ  موضوع نام سازمان

 1382اسفند  لوح تقدیر هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمیهیئت نظارت بر انتخابات 

 1386تابستان  تقدیرنامه کشور 5دومین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه 

 5کسب مقام برتر در بخش غرفه آرایی دومین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه 
 دانشگاهی

 1386تابستان  تقدیرنامه

دومین جشنواره موضوعی نشریات دانشجویی سراسر کشور حضور در بین برگزیدگان مرحله نهایی 

 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران( 1386 مرداد 2و  1ویژه نشریات علمی د تخصصی )
 1386تابستان  لوح تقدیر

 1387اسفند  دقت نظر و دلسوزي در امور محوله شرکت پارس سامان مهر

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

 ایران
 1393فروردین 

 1395بهمن  تقدیرنامه شرکت پتروشیمی امیرکبیر

 1395بهمن  تقدیرنامه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

 1396مرداد  دریافت نشان تعالی چهار ستاره  ششمین آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی

 1396شهریور  لوح تقدیر نس حرفه اي گرایی در روابط عمومیپنجمین کنفرا

 1397اردیبهشت  لوح تقدیر سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

 1398تیر  لوح یادبود بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

 1398مرداد  ح یادبودلو دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا، فرآوردهاي سلولزي و ماشین آالت 

 1398مرداد  لوح یادبود دومین نمایشگاه تخصصی گاز و صنایع وابسته

 1398 آذر تقدیرلوح  همایش کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین ایران
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 ها توانمندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خصوصیات فردی 

 تجربه نظم پذیري درک صحیح خودسازي

 خالقیت معاشرت با مردم اجتماع سخنوري وقت شناسی

 صداقت انگیزه سخت کوشی دلسوزي

 روابط عمومی قوي فن بیان پذیرانعطاف آراستگی ظاهر

 

 مسلط به امور مدیریتی
هاي بانکی، روابط عمومی، مشاوري توانمند در حوزه

 ، خبر و تبلیغات هبازاریابی، رسان
 مسلط به امور اجرایی صنعت همایش و نمایشگاهی

 توانمند در مدیریت برند 

 )توسعه جایگاه، افزایش شهرت و ترغیب کردن مردم(
 توانمند در خوشه آفرینی و خلق ارزش اعتباريبانکی، پولی و مسلط به امور 

 آگاهی کافی در حوزه مسئولیت اجتماعی بلیغاتی )صفر تا صد(هاي تمسلط به کمپین (TTL - ATL - BTLمسلط به تبلیغات )

 مسلط به مکاتبات و گزارشات اداري توانمند در ایجاد و توسعه باشگاه مشتریان تدوین استراتژي بازاریابی

  Officeافزارهايتوانمند در استفاده از نرم هاي اجتماعیفعال در شبکه فعال در حوزه فین تک و بالکچین


