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کتاب ، ورزش ، سفر های پژوهشی ، تولید

محتوا در فضای مجازی ، خبرنگاری

با 25 سال سابقه تحصیل و تدریس و تجربه موفق در حوزه های علوم سیاسی و

روابط بین الملل ؛ مدیریت رسانه ؛ ارتباطات و روابط عمومی امکان تجاری سازی و

بهره گیری از این تجارب در نهادها و شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی با

هدف افزایش بهره وری و بهبود عملکرد و ارتقای مدیریت کارامد وجود دارد. برخی از

حوزه های تخصصی عبارتنداز : 

 

1- نقش ارتباطات موثر و روابط عمومی در افزایش بهره وری و کارامدی 

2- اهمیت شبکه سازی انسانی و البیسم در عبور از مشکالت و موانع 

3- روش های ایجاد و افزایش محبوبت و نفوذ اجتماعی در کسب و کار 

4- روش بهره گیری از دستاوردهای علوم انسانی در کارافرینی و کسب و کار 

 

متولد: ششم تیر 1356

وضعیت تأهل: متاهل

وضعیت سربازی: پایان خدمت





زبان

★★انگلیسی

★عربی

مهارت ها

%100سخنرانی و روابط عمومی

%100سخنرانی و مجری گری

%100تعامل و ارتباط

%100تولید محتوا

%100توانایی در نوشتن متن

%100تعامل اجتماعی

%80تجزیه تحلیل اطاالعات

%80مدیریت پروژه

%100مدیریت جلسه

%80اداره جلسات

%80حل مساله و تصمیم گیری

عالقه مندی ها و تفریحات

سوابق تحصیلی

ازاد اسالمی تهران

1389 - 1385

توضیحات:
رتبه نخست در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری تخصصی

دکتری تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل

سوابق شغلی

رسانه

1382 - 1374

توضیحات:
فعالیت حرفه ای خبری و اطالع رسانی در قالب خبرنگار و سردبیر در رادیو وتلویزیون و

مطبوعات و سایت های خبری

خبرنگار

صداوسیما

1390 - 1380

توضیحات:
مشاور ارتباطات و امور بین الملل صداوسیما

مشاور برنامه ریزی راهبردی رسانه ملی
مشاور عالی روزنامه های همشهری ، تهران امروز و ملت ما

مشاور علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشاور مدیریت

صداوسیما

1394 - 1390

توضیحات:
مدیر برنامه ریزی راهبردی رادیو وتلویزیون

دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور

مدیر برنامه ریزی راهبردی

دانشگاه های تهران

1385 - اکنون

توضیحات:
در 15 سال اخیر در رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل و روزنامه نگاری و ارتباطات در

سرفصل های مختلف تدریس کرده ام.

استاد دانشگاه
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شبکه های اجتماعی

اندیشکده خرد
www.dabirimehr.ir

Instagram
dabirimehramir

Twitter
https://twitter.com/dabirimehr

رسانه ملی و بخش خصوصی

1385 - اکنون

توضیحات:
سردبیر و کارشناس مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی از جمله برنامه زاویه شبکه چهار ،
برنامه گفتگوی روز رادیو گفتگو و برنامه گفتاورد رادیو تهران و گفتگوهای دیدار اندیشه های

تلویزیون دیدار

کارشناس مجری رادیو و تلویزیون

دوره ها و گواهینامه ها

دوره های مختلف مدیریتی و منابع انسانی

فعالیت های فوق برنامه

ر�س انجمن اندیشه و قلم

عضو انجمن علوم سیاسی ایران

عضو انجمن متخصصین روابط عمومی

پروژه ها

مجری پژوهشهای ملی در سطح راهبردی و کاربردی

تحقیقات و مقاالت

نویسنده صدها مقاله در حوزه های علوم انسانی و مدیریت رسانه و علوم

ارتباطات

جوایز و افتخارات

سردبیر و کارشناسی برتر جشنواره بین المللی رادیو

پژوهشگر برتر در کنفرانس های ایرانی و بین المللی
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