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 بسمه تعالی 

 
 

 :مشخصات فردی 
 

 
فاطمٍ قذیمی حرفٍ: یخاوًادگوام ي    

                                                                               :   سوابق تحصیلی 
 تا کىًن  1394                                                            داوطجًی دکتری تخصصی علًم ارتباطات اجتماعی 

      1388              گرایص ريزوامٍ وگاری                                –علًم ارتباطات اجتماعی کارضىاس ارضذ 

 1383                     کارضىاس آمار کاربردی      

 

 

 :سوابق شغلی
                                   1396                                      ػضَ ضَرای راّبردی ضْرداری رضت 
                              1394                                هذیر ارتببطبت ٍ اهَر بیي الولل ضْرداری رضت 

                                                تب کٌَى  1393                 هذیر برًبهِ ّبی یًَسکَ در ضْر خالق رضت 

 1394خرداد تب  1392        ستبد تَسؼِ پبیذار ضْرداری رضت                                                          رییس 

  َتب کٌَى  1393                گیالى-ایراى  –دبیر اجرایی یًَسکَ ٍ رابط دفتر ّوکبری ّبی کویسیَى هلی یًَسک 

 1392          ُ                                                    رییس کبرگرٍُ تخصصی اًتخبة ضْرًٍذ ًوَى   

    1391                                                                     هذیر فرٌّگی اجتوبػی ضْرداری رضت   

                                           1391        دبیر کبرگرٍُ  هطبلؼبت فرٌّگی اجتوبػی ضْرداری رضت   

                 1391                                             ػضَ کبرگرٍُ دیپلوبسی ضْری ضْرداری رضت   

   1391                                                   ػضَ کبرگرٍُ برًبهِ ریسی  تَسؼِ هحالت ضْر رضت   

                                     1391          هذیر رٍابط ػوَهی سبزهبى هذیریت پسوبًذ ضْرداری رضت  

                                      1390تب  1389                 هسئَل رٍابط ػوَهی ضَرای اسالهی ضْرستبى رضت 

 1389              ت                             هسئَل رٍابط ػوَهی سبزهبى فرٌّگی ٍرزضی ضْرداری رش     

  1390تب  1386                                                                      ضْرداری رضت رٍابط ػوَهیکبرضٌبس   

 کبرضٌبسgis  1384-1386                                                            حَزُ در آهذ ضْرداری رضت    و  
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 : در حوزه ارتباطات  حرفه ایسوابق 
                                                      1396ومایىذٌ ستاد برگساری َفتٍ ريابط عمًمی در استان گیالن 

                    1394خرداد          دبیر علمی ايلیه وطست تخصصی وقص ريابط عمًمی َا در تًسعٍ اجتماعی 

 1391     َیات دايران ايلیه جطىًارٌ ريابط عمًمی دستگاٌ َای اجرایی استان گیالن کمیتٍ علمی ي  دبیر   

 1394         ؛ ٌ ريابط عمًمی استان گیالن ي َیات دايران ديمیه جطىًاردبیر کمیتٍ علمی  دبیر  اجرایی ي   

 عضً َیات مذیرٌ اوجمه ريابط عمًمی استان گیالن 

  دبیر کمیتٍ علمی ،آمًزش ي پژيَص اوجمه ريابط عمًمی گیالن 

 ر استان گیالن د ومایىذٌ سایت تحلیلی خبری کايضگران ريابط عمًمی 

  ومایىذٌ اوجمه متخصصان ريابط عمًمی ایران در گیالن 

 

 

 :علمی سوابق 
 داًطجَی دکتری ػلَم ارتببطبت اجتوبػی 

                                                          1388سبل               کبرضٌبس ارضذ ػلَم ارتببطبت اجتوبػی 

  تب کٌَى  1388                                                 داًطگبُ ػلوی کبربردی ٍاحذ فرٌّگ ٍ ٌّر رضتهذرس 

 ًظر سٌجی   -جْبًی ضذى ٍ رٍابط ػوَهی –تَسؼِ فرٌّگی   -ارتببطبت فرٌّگی  :درٍس ٍ.... 

  هذیراى رٍابط ػوَهی زًذاى ) ًقص في آٍری اطالػبت در رٍابط ػوَهی : تخصصی هذرس دٍرُ ّبی کَتبُ هذت

رٍابط ػوَهی دستگبُ ّبی اجرایی  هذیراى–کطَری ) رسبًِ ٍ تبلیغبت  (-ادارُ کل زًذاى ّبی گیالى  –کطَرّبی 

 –( کویتِ اهذاد اهبم خویٌی ) فرٌّگ ٍ ارتببطبت  –هذیریت رٍابط ػوَهی  –رسبًِ ٍ تبلیغبت  –( استبى هبزًذراى 

 .... دٍرُ ّبی داًطگبُ ػلَم پسضکی گیالى ٍ 

 

 

 :اجتماعی  برخی سوابق فرهنگی
                      1382                              ّیبت هَسس ٍ هذیر ػبهل هَسسِ خیریِ هْرٍرزاى اهیذ گیالى   

  1379          هجوغ ػلوی فرٌّگی داًطجَیبى داًطگبُ پیبم ًَر صَهؼِ سرا  رئیسِّیبت هَسس ٍ ػضَ ّیبت 

  1380-1382بِ هذت دٍ سبل                                           صَهؼِ سرا ًوبیٌذُ ضَرای فرٌّگی داًطگبُ پیبم ًَر 

  ُ1381                                                          پیبم ًَر صَهؼِ سرادبیر ػلوی اًجوي ػلوی آهبر داًطگب 
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                         1387                                             ّیبت هَسس ٍ دبیر کویتِ ببًَاى ضْرداری رضت 

  ِ1387                            ضْرداری رضت                         (  ع)ّیبت هَسس صٌذٍق  خیریِ جَاداالئو 

  1388                                                                ػضَ کبرگرٍُ ستبد ػفبف ٍ حجبة ضْرداری رضت 

 :سوابق روزنامه نگاری 
                                                                                   1380-1382دبیر فرٌّگی ًطریِ داًطجَیی دارٍک     

                                                1379-1382             خبرًگبر سرٍیس اجتوبػی خبر گساری داًطجَیبى ایراى 

                                   1382                               دبیر سرٍیس اجتوبػی خبر گساری داًطجَیبى ایراى  

                                                                                            ُ1390-1391   سردبیر هبٌّبهِ پیبم فرٍدگب 

                                                                      1391دبیر صفحبت سبک زًذگی ّفتِ ًبهِ هَج ضوبل 

 1389  ػضَ ّیبت تحریریِ ًطریِ ضْر ببراى ضْرداری رضت 

 

 

 :  انجام شذهعلمی  قذاماتبرخی از ا
  1391                                                         استبى گیالىتْیِ فرم ّبی ارزیببی جطٌَارُ رٍابط ػوَهی    

 ُ1391            تْیِ برًبهِ استراتژی راّبردی اًجوي رٍابط ػوَهی گیالى بب ّوکبری سبیر اػضبء ّیبت هذیر     

 1391                                                تْیِ برًبهِ استراتژی راّبردی ضَرای رٍابط ػوَهی استبى گیالى   

 

 

 : دوره های آموزشی سپری شذه عناوین برخی همایش ها  و
  ًخستیي کٌفراًس هلی اکَ ضْر 

  ًقص زًبى در تَسؼِ هذیریت ضْری 

 ّفتویي ّوبیص رٍابط ػوَهی الکترًٍیک 

 دٍهیي جطٌَارُ برتریي ّبی رٍابط ػوَهی ٍبیي الولل ضْرداری ّبی کطَر 

  کٌگرُ جْبًی کبرگساراى هسلوبى رٍابط ػوَهیدٍهیي 

 برًبهِ ریسی ارتببطی ٍتؼییي ًتبیج در رٍابط ػوَهی سرآهذ 

 ّفتویي کٌفراًس بیي الوللی رٍابط ػوَهی 

 ًخستیي دٍرُ آییي هؼرفی سرآهذاى رٍابط ػوَهی ایراى 

  استراتژی ٍهذیریت استراتژک در رٍابط ػوَهی 

 آضٌبیی بب سیستن ّبی تبلیغبت ضْری 

 ًِرٍابط ػوَهی رسب 
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 :قذامات پژوهشی انجام شذه ا
  1388ارضذ  پژٍّص بررسی چبلص ّبی رٍزًبهِ ًگبری در هطبَػبت هحلی گیالى  پبیبى ًبهِ کبرضٌبسیهجری 

                                       1389                     ًبظر پژٍّص هیساى رضبیت هراجؼِ کٌٌذگبى بِ ضْرداری         

   1392-1391سبل  سرپرست تین پرسطگراى ضرکت پژٍّطگراى ببزار ضرق 

 ِ1393                              داًطگبُ ضبخص پژٍُ اصفْبى (هقبلِ برتر ) پبیذار ضْری    هقبلِ بحراى ٍ تَسؼ        

  1393                                            استبى گیالى           گردضگری ٍ تَسؼِ پبیذار ضْری ّفتِ پژٍّص                                                         

 

 

 : عناوین کسب شذه 
  1394تیر                        دریبفت ًطبى تؼبلی رٍابط ػوَهی در چْبرهیي دٍرُ آتیِ  سرآهذاى  رٍابط ػوَهی 

 1394 تیر                                                                ّبی ضْرداری زى اجتوبػی فرٌّگی هذیر ًخستیي 

 دریبفت لَح تقذیر ٍ تٌذیس رٍابط ػوَهی در یبزدّویي سوپَزیَم در رضتِ برًبهِ ریسی ارتببطی 

 1394دی                       دریبفت جبیسُ طالیی فرٌّگ سبزی در سیسدّویي کٌفراًس بیي الوللی رٍابط ػوَهی 

 دریبفت تٌذیس اٍلیي اجالس هذیریت بْرُ ٍری ٍ کیفیت 

  1394اسفٌذ                                 دریبفت رتبِ برتر  در سَهیي جطٌَارُ هلی رضبیت ٍ  سبزهبى ّبی ضٌَا 

  1394آببى             دریبفت ًطبى هسئَلیت اجتوبػی در دٍازدّویي دٍرُ سوپَزیَم بیي الوللی رٍابط ػوَهی 

 1395تیر                     دریبفت تٌذیس سیویي طالیی در پٌجویي دٍرُ آییي تقذیر از سرآهذاى رٍابط ػوَهی 

 1395آببى     دریبفت هذیر برتر رٍابط ػوَهی در سیسدّویي دٍرُ جطٌَارُ ٍ برتریي ّبی رٍابط ػوَهی ایراى 

  1395آببى            دریبفت ًطبى هسئَلیت اجتوبػی در دٍازدّویي دٍرُ سوپَزیَم بیي الوللی رٍابط ػوَهی 

  1395دی                                ایراى ػوَهی  رٍابط الوللی لَح برگسیذُ سیسدّویي کٌفراًس بیيدریبفت 

 1395 بْوي                                                     ایراى تبلیغبت جطٌَارُ دٍهیي در ای ًقرُ ضبّیي ًطبى 

 

 


