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 : شغلی و آموزشی سوابق •

 یشهرساز  مهندسی کارشناسی −

 ) گرافیک و  رنگ  هنری هایظرفیت  از گیری بهره  با اجتماعی تعامالت  فضای  سازی  مناسب:  پایان نامه) موضوع 

 تهران   دانشگاه دانشجویان  اسالمی حوزه  پژوه دین −

 آوینی  شهید  موسسه  نویسی فیلمنامه   کالس   هنرجوی −

 . ..و کارگردانی  سازی،فیلم  سازی،  مستند  هایکارگاه  گذراندن −

 احمر  هالل جمعیت در  های اولیه و امداد و نجات کمک احیا، هایگذراندن دوره  −

 امدادی  هایماموریت  در  شرکت و احمر هالل  جوانان  سازمان عضو −

 11 منطقه   جوان شهریان  خانه عضو −

 ( 93)سال  11 منطقه جوان شهریاران خانه اجتماعی هایهمکاری  و  توسعه مدیر −

 ( 93)سال   11  منطقه جوان شهریاران  خانه مجازی   انجمن مسئول −

 ( 93)سال  11 منطقه  جوان  شهریاران خانه عمومی روابط  شورای  عضو −

 ( 93)سال  11 قلمستان منطقه محله  یمحله  شهریار −

 دانشگاه  فرهنگی هایکانون   مسئول و  اسالمی فرهنگ  دفتر   دانشجو همکار −

 .. ( .و نشریه بروشور،  تهیه   عملکرد، گزارش  تهیه  ها،مراسم ها،همایش  برگزاری )

 ( 98الی خرداد  95)مرداد مخصوص   محله سرای  زندگی  سبک و  خانواده  خانه  مسئول −

 ( 98الی خرداد   95)مرداد  مخصوص   محله سرای اجتماعی خدمات کارشناس  −

 ( 98الی خرداد  95مخصوص )مرداد  محله  سرای ایمنی  و  دوام خانه  مسئول −

 ( 96و  95مخصوص )سال   محله  محور جامعه  هایپروژه  تسهیلگر −

 ( 97)سال  السالم سبل  مشاوره   مرکز رسانه  مسئول −

 ( ... و اجتماعی هایشبکه  ادمین تصویربرداری،  و  عکاسی محتوا، تولید  )

 ) 99الی مرداد  98  )خرداد   عدالت دیدبان المللی بین موسسه  اجرایی  مسئول −

  داوطلبانه هایفعالیت  سایت، و  اجتماعی هایکارشناس شبکه  صد، صفر  از  اجتماعی و  آموزشی  پروژه های  اجرای  و  هماهنگی)      

 ر و ... ( کشو محروم  مناطق  در اجتماعی و  آموزشی  مسائل  حوزه در

 موسسه سلول درمانی رویان اجتماعی هایشبکه کارشناس  −

 و ...(   توییتر تلگرام،  اینستاگرام، های اجتماعی متعدد )کارشناس و ادمین شبکه  −

الی مرداد   99)مرداد ک داده خاورمیانه ت ت سیناشرکعی مای اجتو شبکه ها یکیشنی و گرافیکی سایت، اپلمحتوای متن تولید  −

1400 )   

 ون( تا کن   99)اسفند   فناور ت گرافیست شرکت توپا ساخ −
 

 :افزاری نرم های مهارت •

 


