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  متاَل ،  (1351) دشتي محمذرضا

: تحصيالت

  (داًطگبُ آصاد اسالهي)وبسضٌبس صثبى ٍ ادثيبر فبسسي 

 

: داراي گًاَيىامٍ

   ( اًجوي هشخصصبى سٍاثظ عوَهي)اصَل سٍاثظ عوَهي

    ( داًطگبُ سْشاى ـ جْبد داًطگبّي)ٍيشاسشبسي

   ( عشيسبصهبى هذيشيز صي)حسبثذاسي ثبصسگبًي

     (2005عوَهي سٍاثظ  يالولل ىيةدٍهيي وٌفشاًس )سٍاثظ عوَهي  

   (دس سٍاثظ عوَهي سحميمبر علوي يالولل ىيةجطٌَاسُ علوي ٍ سوذَصيَم )هغبلعبر افىبس عوَهي 

 

 :يا حرفٍ سًابق شغلي

 ِ1400اجشوبعي           ىيسأم سبصهبى ثبصًطسش 

 1400سب  1391  ي سعذ      وبسضٌبس سٍاثظ عوَهي هجشوع آهَصضي ًيىَوبس 

           1391سب  1389هذيش داخلي اًجوي ثبٍس 

  1390الي  1375           هعلَالى رٌّي عول     يثخص سَاىجبهع هسئَل سٍاثظ عوَهي هشوض 

 1390الي  1376                             ٍ سشدثيش هبٌّبهِ ًيلَفشاًِ      هؤسس 

  1388الي  1385             سجض          عضَ سحشيشيِ ًطشيِ حوبيز 

        سبوٌَى 1392              عضَ سحشيشيِ فصلٌبهِ سَاى يبة 

 

 

 



: در حًزٌ معلًليت يا حرفٍسًابق 

 سبوٌَى 1394     ثشاثش       يّب فشصزخيشيِ آسهبى  هَسسِ سعبهليهذ 

 1387 - 1384                 حوبيز اص حمَق هعلَليي       دثيش جوعيز 

   1388  -1386             دثيش وويشِ ديگيشي لبًَى جبهع حوبيز اص حمَق هعلَالى دس اسشبى سْشاى 

  1386  -85       ي    سبص هٌبستعضَ وويشِ هطَسسي هعلَالى ٍ جبًجبصاى ّوبيص هلي 

    1384                       عضَ وويشِ اجشايي اٍليي ّوبيص حمَق هعلَالى 

 1378                      (  داًطگبُ علَم ثْضيسشي)هيشِ اجشايي ّوبيص حمَق وَدوبى اسشثٌبيي عضَ ن 

  1392    (  اًجوي دفبع اص حمَق هعلَالى)اًشخبة جَاى ًوًَِ ( ع) اوجش يعلداٍس جطٌَاسُ هلي 

  1400       عضَ وبسگشٍُ ثشسسي جبيگبُ سَليذ هحشَا  افشاد داساي هعلَليز دس دلشفشم ّبي آًاليي    

 

: در حًزٌ معلًليت يرسان اطالع يَا تيفعالسًابق 

 سبوٌَى 1382    ٍ هذيش سبيز ضوعذاًي اٍليي دبيگبُ ايٌششًشي هعلَالى ايشاى    هؤسس 

 ادليىيطي سخصصي حَصُ هعلَليز 5 گزاس اىيثي       :

 (لَليزسمذيش ضذُ دس جطٌَاسُ هلي فضبي هجبصي ٍ هع: )ريهعلَل يحمَق افشاد داسا 

 (سمذيش ضذُ دس جطٌَاسُ هلي فضبي هجبصي ٍ هعلَليز: )ريهعلَل يحمَق افشاد داسا ٍىيوٌَاًس 

 ( سمذيش ضذُ دس جطٌَاسُ هلي دسشبٍسدّبي دبسالوذيه: )ريهعلَل يافشاد داسا ٍسصش

 ( سمذيش ضذُ دس جطٌَاسُ هلي ًوبص: )ًوبص جبًجبصاى ٍ افشاد هعلَل احىبم

 (ايشاى نيدبسالوخهبيز وويشِ هلي ثب ح) 2016 ٍيس نيدبسالوخ 

 

: فرَىگي -مطبًعاتي  سًابق اجرايي

  1385 -86      (  ثبًه اعالعبر ٌّشهٌذاى سجسوي)ايشاى  اُيوشبة سهسئَل سٍاثظ عوَهي ضشوز 

 1375  -1372 هجلِ دشٍاص      وشبثخبًِ ٍ ثبًه ًطشيبر خبسجي  هسئَل 

  1373                  (     صفحِ وشيجِ صخن) خجشًگبس سٍصًبهِ سالم 

  ِْ1374                       ّوىبسي ثب وشبة فشٌّگ جج 

  1375                      (   اٍليي ًطشيِ هعلَالى ايشاى)ّوىبسي ثب هبٌّبهِ حشوز 

        1375               ّوىبسي ثب صفحِ هعلَالى سٍصًبهِ اعالعبر 

 1378               ايي آسوبى      ّوىبسي ثب سٍاثظ عوَهي ضشوز َّادين 

  2007  حمَق هعلَالى سبل      يالولل ىيةاٍليي سشجوِ وٌَاًسيَى ٍيشاسشبس 

 1390  (  هجشوع آهَصضي ًيىَوبسي سعذ)يبثبى ٍ دًيبي هجبصي  ّوىبسي دس ثشگضاسي اٍليي جطٌَاسُ سَاى 

 1390                خجشي ٌّشّبي سجسوي      ضجىِ سيسشدة 

 ّب دشٍاًِدشٍطُ »ّب  اسي دس سبهبًذّي ٍثگبُ ّبي خيشيِّوه »

  سٍاثظ عوَهي ايشاى يالولل ىيةعضَ سشبد خجشي ضطويي وٌفشاًس 

 عضَ اًجوي هشخصصبى سٍاثظ عوَهي ايشاى 



 

: تقذير شذٌ از سًي

 سٍاثظ عوَهي ثشسش دس ثخص سجليغبر ٍ ًوبيطگبُ دس سغح وطَس  :يزير كار ي امًر اجتماعي

 سشاسش وطَس  يّب يعوَمجطٌَاسُ ًطشيبر سٍاثظ  :ان ريابط عمًمياوجمه متخصص

 اًشطبس اٍليي ًطشيِ داخلي  ياًذاص ساُسٍاثظ عوَهي ضشوز ثِ دليل  :شركت ًَاپيمايي آسمان ٍ

  سالش دس ثشگضاسي ّشچِ ثْشش ّوبيص حمَق هعلَليي   :يبخش تًانداوشگاٌ علًم بُسيستي ي

 دس سشبد خجشي  عوَهيط سٍاة يالولل ىية وٌفشاًسسٌذيس  دسيبفز :مًسسٍ كارگسار ريابط عمًمي

 صي سبخز ادليىيطي سخصثشاي  ٍ جبيضُ ًمذي دسيبفز سٌذيس :جشىًارٌ ملي فضاي مجازي ي معلًليت

 ٍسصش  سبخز ادليىيطي سخصصيٍ جبيضُ ًمذي  دسيبفز سٌذيس :جشىًارٌ ملي دستايردَاي پارالمپيکي ايران

افشاد داساي هعلَليز 

 

: طالعاتيسًابق م

  هعلَليز ٍ لَاًيي هشسجظ »هغبلعِ ديشاهَى» 

 ًبضي اص هعلَليز يّب ريهحذٍداص افضايص  يسيضگيحٍسصش ّوگبًي دس  سيسأص » هغبلعِ ديشاهَى» 

  فشٌّگ »هغبلعِ ديشاهَى هفَْم» 

  ثشسسي ًيبصّبي آهَصضي افشاد داساي هعلَليز »هطبسوز دس سحميك علوي اسشبد دوشش هحوذ ووبلي» 

 وشًٍب دس صًذگي افشاد داساي هعلَليز سيسأص  »وز دس سحميك علوي اسشبد دوشش هحوذ ووبلي هطبس» 

  ٍ داًطگبّي دس همبعع وبسضٌبسي سب دوششا هشسجظ ثب حَصُ هعلَليز  يّب ًبهِ اىيدبهطبٍس دس سحميمبر

  هعبًٍز اجشوبعي ضْشداسي سْشاى  «هعلَليزاًَاع وشبة آضٌبيي ثب »هطبسوز دس سذٍيي 

 

 

 :تماس َاي اٌر

  ُ09122943922: سلفي ّوشا 

  ايويل :dashti_iran@yahoo.com 

  ٍة سبيز :www.shamdani.com 

 ايٌسشبگشام :dashti_iran 

 

http://www.shamdani.com/

