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 های ارتباطی:راه
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 شاهین شاکری 

 های علمی:تحصیالت و دوره

 DBA (Doctor of Business Administration) از دانشگاه تهران 

  کارشناس ارشدEMBA 

 وتریکامپ یکارشناس مهندس 

 از دانشگاه تهران  ینیمدرس کارآفر 

  مدرس کشوری متد جهانیDISC 

 یو مل یالملل نیب یتیریمد شیهما 50از  شیشرکت در ب  
 

 های کاری جاری:زمینه

 در سطوح مختلف  ینیو کارآفر تیریمختلف مد هاینهیزم سیتدر 

  ینترنتیو ا حضوری –مختلف (  هایشهمای و هاکارگاه ، ها)دانشگاه ، شرکت

 یتیریمد ینارهایو سم هاشیهما یبرگزار 

 رانیا رانیباشگاه مد انهیماهمنظم  هایبرگزارکننده نشست 

 یدولت مهیو ن یمختلف خصوص هایدر شرکت تیریمشاور مد  

 رشد و توسعه  یدر راستا یخصوص هایو شرکت نانیو مشاور کارآفر یمرب 

 تیریمرتبط با مد ینگارش و ترجمه مقاالت و مطالب علم  

 ینترنتیا هایجهت آموزش یتیریدروس مد یکیالکترون یمحتوا دیتول 

 یتیریمد هاینهیدر زم مایمختلف صدا و س یعلم هایکارشناس برنامه  

 یتیریمد هایستمیس لگریتحل 
 

 ها:عضویت / سمت

 رانیا رانیمد هیریتحر اتیو ه رهمدیاتیعضو ه (www.ModirIran.ir) 

 رانیا رانیباشگاه مد بنیانگذار و مدیرهم  

 مهارت  ایاطالعات پو تیریشرکت مد رهمدیاتیه سییر 

 رانیا یفردا رانیموسس باشگاه مد اتیعضو ه  

 رانیا رانیمد یجامعه مجاز رهمدیاتیه سییر  

 نیآنال رانیمد یشیگو یکیماهنامه الکترون رهیمد اتیعضو ه 

 رانیا تیریعضو انجمن مد 

 نیزم رانیا رانیمد»مسئول انتشارات  ریمد» 

  پویندگان راه فردا»عضو انجمن مردم نهاد » 

 



 

 

 

 : DISC تیپ رفتاری از منظر

High C : 4146 
 

 

 :MBTIتیپ رفتاری از منظر 

ESFJ 
 
 

 های غیرکاری:ها و عالقمندیفعالیت

  ی هاپکیدو رشته 1دانKHF  از

 کره جنوبی

  نجات غریقشنا و 

  خطاطی نستعلیق 

 تار، تنبک و دفنوازندگی سه 

 

 تألیفات:

  دهد؟یزمان جواب نم تیریچرا مد»کتاب» 

  ینترنتیا یابیمحرمانه بازار یراهنما»کتاب» 

  نقشه راه توسعه فردی»کتاب » 

  آچار فرانسه بازاریابی اینترنتی»کتاب» 

 معتبر  هایتیو در سا تیخالق مجالت موفقیت، در یمقاالت تخصص

 یتیریمد
 

 تجربیات گذشته:

 (دولتی سازمان) اطالعات یکارشناس فناور 

 نرم افزار دیتول یها میت ریمد 

 ایمدیمالت محصوالتو  یکیالکترون یمحتوا دیتول  
 

 تدریس:

 وکار، کارآفرینی مدیریت، کسب 

  بازاریابی و فروش 

  دیجیتال مارکتینگ 

 های نرم مهارت 

 های ارتباطی و رفتاریمهارت 

 های تیمیو مهارت سازیتیم 

 و سایر موارد مرتبط.

   
 


