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مدیر اجرایی ماهنامه راهبران
رضوی
مدیر اجرایی ماهنامه راه و
شهرسازی رضوی
مدیر ،طراح ،ناظر کیفی
سردبیر سایت ساینا رضوی
سردبیر سایت خبری گرند نیوز
سردبیر سایت فرهنگی صبح توس
دبیر سرویس اجتماعی
عضو تیم تولید محتوای فرهنگی
اجتماعی
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شرکت پرتو چخماق طوس
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شرکت پیوند گستر توس
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شرکت تاک ایده پردازان خاور زمین
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شرکت تاک ایده پردازان خاور زمین
شرکت پرتو چخماق توس-کاالی برق مختاری
اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
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گالری هنری و تولید خالقانه آن
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
هلدینگ گرند
موسسه مشهد 2017
هفته نامه مکتوب مشهد
موسسه فرهنگی دیجیتال امام رضا(ع)

عضو تیم تولید محتوا
خبرنگار و گزارش نویس
خبرنگار و گزارش نویس
خبرنگار و گزارش نویس
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دورههای تکمیلی و














دوره پیشرفته حسابداری صنعتی-جهاد دانشگاهی مشهد
دوره پیشرفته خبرنگاری و تحلیل اخبار -خبرگزاری ایسنا
جستجو و تحلیل و دسته بندی اطالعات
مدیریت سرمایه و برنامه ریزی سرمایه گذاری
بورس و بازار سرمایه
فارکس و بازارهای جهانی
مدیریت ارتباطات و اطالعات
تحلیل مالی و مالیاتی
بازاریابی و طراحی بازار
برندسازی و تبلیغات هدفمند
تبلیغات در فضای مجازی
مدیریت ارتباطات اقتصادی

پژوهش های مرتبط













طراحی فرآیند تولید و ارتباط آن با سلیقه مخاطب
بومی سازی تزئینات و متریال دکوراسیون با بهر ه گیری از استعدادهای بومی محلی
بررسی های مزیت های رقابتی تولیدات داخلی نسبت به محصوالت چینی ارزان قیمت
بررسی اصالح نژاد و افزایش میزان تولید و گل آوری زعفران در گلخانه
بررسی بهترین نژادهای گلخانه ای گوجه فرنگی همساز با اقلیم مشهد
طراحی تئوری اصالح تقسیم بازار و بازاریابی محصوالت گلخانه ای در بازار مشهد
تحقیق در مورد محصوالت با راندمان و ارزش افزوده بیشتر جهت کشت در گلخانه
بررسی نحوه تنظیم اخبار دولتی و تاثیر آن در جهت گیری های اجتماعی
افکار سنجی جوامع مختلف در نظام روابط عمومی
مطالعه اصالح ساختار روابط عمومی به جهت اصالح ارتباط دستگاه دولتی و مردم
نمونه سازی سامانه تولید اخبار روابط عمومی








نقش روابط عمومی در بهسازی مستمر دستگاه دولتی
عملکرد روابط عمومی ها در نسبت با اخبار تولیدی
مشهد 2017؛ نیازها و نداشته ها
عملکرد رسانه های بخش خصوصی و میزان اثرگذاری آنها بر اذهان عمومی
نقش رسانه های جمعی در سواد اجتماعی
دالیل افت فرهنگی و اخالقی جامعه و تاثیرات فضای مجازی

آموزشهای مرتبط

مقاالت برگزیده

1397
1398
تاکنون
تاکنون

شبکه مجازی شهرآرا
پایگاه خبری صبح هشتم
پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر مشهد
معاونت برنامهریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد

 ملزومات یک روابط عمومی برتر

