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 فردي : مشخصات    

                   31/9/3133متولد:    محل تولد : كرج     شعبانعلي : فرزند     اشكوهيحمد خيري انام : 

      فرزند 3 داراي و متاهل:  تاهل وضعیت   210-203122-1   :كد ملي   00129اره شناسنامه : شم

             29300292121: همراه تلفن    ، داراي كارت پایان خدمت كرج شهرداري قراردادي:  اشتغال وضعیت
  مهارت ها و دوره هاي آموزشي :           

 

 از دانشگاه خوارزميني كارشناس ارشد مديريت كارآفري -1
   مديريت فرهنگي كارشناس -2
 مدیریتي  آموزش ي در حوزه هاي رسانه، ارتباطات و دوره هاي متعددبیش از یک هزار ساعت گذراندن  -1

 مدیریت شهري و اجتماعي حوزه هاي پژوهشگر  -2
 اجتماعي در نشریات متعدد انتشار مقاالت مختلف فرهنگي و -2
 اي بزرگ فرهنگي اجتماعي در شهرستان كرجطراح چندین جشنواره و طرح ه  -3
 و مهارت هاي زندگي و ... ارتباطات، رسانهگر دوره هاي  مدرس و تسهیل -7
 و همچنین مشاور حوزه كسب و كار و تبلیغات  مشاور توانمند سازي و توسعه فردي و سازماني -1
 دراسیون جهاني آینده پژوهي و...، ف كارگزاران روابط عمومي و انجمن روابط عموي ایرانهاي تخصصي عضو انجمن  -9

 :كاري  سوابق           
 مشاور و نماينده شهردار كرج در مركز توانمندسازي كسب و كارهاي نوپا -3
 عضو هيات مديره سازمان فرهنگي شهرداري كرج -0
 ول ماهنامه شهرآوا ئمديرمس -1
 تا كنون 49از فروردين  مشاور رسانه اي شهردار كرج -2
 49معاون علمي و پژوهشي مركز پژوهش و مطالعات راهبردي شوراي اسالمي شهر كرج در سال  -2
 49سرپرست مديريت روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري كرج در سال  -3
 42تا پايان  41مشاور بنياد نخبگان استان البرز از مرداد -7
 ا كنونت 42از فرردين  رئيس هيات مديره بنياد علمي و فرهنگي شهروند -1
 49تا مرداد  94از مهرماه  و مدير پايگاه اطالع رساني شهرداري  مشاور رسانه اي شهردار كرج -9

  42الي  49مقام مركز آموزش هاي آزاد دانشکده خبر استان البرز از سال  قائم -32
 94در سال  عضو هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان كرج -33
 94مهر تا  98ماه  شهرداري كرج از آبان 5منطقه ط عمومي مشاور فرهنگي و مدير رواب -30
 17مردم نهاد شهرستان كرج در سال هاي رییس كارگروه سازمان  -31
 17تا  13قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه شایان از سال  -32
 12مدیر عامل بنیاد علمي فرهنگي میقات در سال  -32

 30از آموزش بیش  ، كشور) سازمان مردم نهاد نمونه  جمله و كسب افتخارات متعدد از 3112تا  3179دبیر كل كانون حقیقت جوان از سال  -33

 هزار نفر از اعضاي كانون در محمدشهر و ... (

 12و  12سال در  مشاور سرپرستي سازمان ملي جوانان غرب استان تهران -37

 جوانان استان تهران يان ملبا حكم رییس سازم 12لغایت  13اتحادیه جوانان كرج از سال  هعضو هیأت رییس -31

 3113در سال  شهرستان كرج عضو مشاورین جوان فرماندار  -39

 10و  13مسئول گروه مشاورین جوان شهردار محمدشهر در سال  -02
 دبیر برگزاري جشنواره هاي آسیب هاي اجتماعي ، مهرورزي، تابستانه و ...  92تا  10از  نشریات محليعضو شوراي سردبیري  -03


