مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :ایرج صادقعلی

شماره شناسنامه2121 :

نام پدر :حیدر

سال تولد2431 :

تاریخ استخدام07/21/2 :
وضعیت استخدامی و سوابق اجرایی
متصدی روابط عمومی

از تاریخ 07/11/1

تا تاریخ 88/8/17

کارشناس روابط عمومی

از تاریخ 08/8/17

تا تاریخ 86/9/8

کارشناس مسئول روابط عمومی

از تاریخ 86/9/8

تا تاریخ 91/11/10

از تاریخ 91/11/10

تاکنون

از سال 88

تا سال 88

مدیر روابط عمومی
مسئول بسیج کارکنان
کارمند نمونه در سال  1881معرفی به فرمانداری شهرستان دماوند
بیش از دوازده دوره کسب مقام اول تا سوم در هفته نامه آفرینش و فرهیختگان

خبرنگار نمونه در شرق استان تهران در سال  1886و 1888و معرفی به ارشاد اسالمی استان تهران
خبرنگار ممتاز خبرگزاری آنا
نماینده ایسکانیوز در شرق استان تهران
نماینده روزنامه آفرینش در شرق استان تهران
نماینده خبرگزاری آنا در شرق استان تهران
نماینده روزنامه فرهیختگان در شرق استان تهران
تاسیس بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی و فرمانده پایگاه از سال  88تا 88
کسب مقام اول بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در ادارات دولتی و خصوصی استان تهران سال 86
نماینده روزنامه جوان در شرق استان تهران
مسئول خبرگزاری آنا -ایسکانیوز و روزنامه آفرینش و فرهیختگان در شرق استان تهران
عضو فعال بسیج سپاه پاسداران شهرستان دماوند از سال  1866لغایت (ادامه دارد)
عضو شورای بسیج اداری -کارگری و اصناف شهرستان دماوند
خبرنگار نمونه شهرستان دماوند در سال  1888و  1897و معرفی به اداره ارشاد اسالمی استان تهران
مدیر مسئول ویژه نامه روزنامه جام جم و آفرینش در سال های  1880لغایت 1888
 6ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل
جانباز
وضعیت تحصیلی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

سال فراغت از تحصیل

لیسانس

راهنمایی و مشاوره

رودهن

1808

کارشناسی ارشد

جغرافیا

شهر ری

1898

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر اقلیم بر مورفولوژی دامنه جنوبی دماوند
دوره های آموزش گذرانده شده
 -1 word 98-1آشنایی با اینترنت  -8آموزش فنون اداری  -1ویندوز  -8 98طرح معرفت تکمیلی (دوره بسیج)  -6آیین نگارش مکاتبات اداری Excel -8Power point -0
 -9 2000کارگاه روش تحقیق  -17ورزش درمانی  -11ورزش و تندرستی  -11مدیریت کیفیت جامع  -18 TOMمدیریت فرایند سازمانی  -11وظایف و نقش های سرپرستی
 -18تشکیالت و طبقه بندی مشاغل (ویژه مدیران)  -16روش تدریس پیشرفته  -10مهارت های ارتباطی مدیران  -18برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس  -19روش
های برقراری ارتباط موفق  -17روش تدریس پیشرفته  -11چگونه از یک متن علمی اطالعات استخراج کنیم  -11بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه  -18هوش هیجانی -11
تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران  -18روش ها و آداب سخنرانی در برابر جمع  -16گذراندن اکثر دوره های روابط عمومی
عضویت در همایش ها و کمیته های واحد رودهن
عضو کمیته اجرایی همایش های -1 :همایش ملی بررسی راهکارهای علمی ایجاد اشتغال  -1دومین همایش ملی روانشناسی و جامعه  -8اولین همایش منطقه ای آموزش زبان و
ادبیات انگلیسی  -1همایش منطقه ای معماری زیست محیطی  -8همایش محیط های مجازی در هزاره سوم  -6همایش سراسری آموزش عالی در هزاره سوم  -0اولین همایش ملی
روان شناسی و جامعه  -8همایش ملی کارآفرینی  -9همایش منطقه ای مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش  -17همایش مولفه های کیفیت در آموزش عالی  -11همایش ملی روان
درمانی و مشاوره -11همایش ملی آسیب شناسی روانی و اجتماعی  -18عضوکمیته اجرایی پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی باشگاه پژوهشگران جوان -11
همایش ملی بین المللی بزرگداشت اندیشه های موالنا  -18عضو کمیته اجرایی هشتمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن در واحد رودهن  -16عضو شورای سیاست گذاری
هشتمین دوره مسابقات روز بتن  -10عضو کمیته راهبردی دومین کنفرانس ملی بتن

