
 رزومه

 

 محسن الهامیان

  تلفن تماس:

  :09396761400همراه 

 :056-58322379 ثابت 

 MohsenElhamian.comسایت: 

 Contact.Elhamian@gmail.com :ایمیل

 1369 :متولد

 خراسان جنوبی –بیرجند  :ساکن

 شناسی بالینیکارشناسی روان :تحصیالت

 

 سوابق حرفه ای

 رجندیب -( NGO) مهر آسمان علوم موسسه –موسس  اتیه

 بیرجند - (NGO) موسسه علوم آسمان مهر – مدیر عامل

 ی پیش از مدیریتهامسئولیت: 

o های ماهانهئول باشگاهسم 

o های ماهانهدبیر اجرایی نشست 

o مسئول امور مالی 

o عضو تیم علمی اجرایی نهمین ماراتن مسیه ایران 

o ایرانهای بیرجند دهمین ماراتن مسیه مسئول هماهنگی 

 به بعد 87از سال 

 

 

 

 93تا  90از سال 

 (ی)خراسان جنوب شیهفته نامه نواند - هیریتحر ریدب

 در استان یکشور عیحق توز یدارا هیاستان و تنها نشر هینشر نینخست

 94سال 

  رجندیب -( NGO) یگنج پروفسور نجوم خانه – ییاجرا یعلم میعضو ت

 یکننده اداررابط و هماهنگ: تیمسئول 

 به بعد 91از سال 

 به بعد 93از سال  ElmBazar.comفروشگاه علم بازار  انگذاریبن

 به بعد 94از سال  MohtavaYar.com اریمحتوا انگذاریبن

http://mohsenelhamian.com/
http://elmbazar.com/
http://mohtavayar.com/


 

 مهارتها

 مهارتهای کامپیوتری
 افزارهای رایج کامپیوتریآشنایی مناسب با نرم 

  های اجتماعیشبکه و اداره سایت، مدیریت و های اینترنتی، شامل ساختبا فعالیت ایحرفهآشنایی 
 

 آشنایی با زبانهای خارجی

  با زبان انگلیسیآشنایی مناسب 

 

 هاسایر مهارت

 مدیریت گروه یا برنامه 

  سال( 7)حدود  های متفاوت استانی و کشوریو مسئول برنامه سال( 3مدیر عامل موسسه علوم آسمان مهر )حدود  سابقه:

 هماهنگی اداری 

 سال( 3)حدود  نماینده حقوقی موسسه علوم آسمان مهر و خانه نجوم پروفسور گنجی سابقه:

 رانی و ارائه مطلبسخن 

 سال( 5های متفرقه )حدود های ماهانه علمی ایران و سایر برنامههای نجوم، نشستاشگاهسخنرانی در ب 50حداقل  سابقه:

 تولید و توزیع محتوا 

 محتوایار سابقه:

 نمونه کارها

 سایت شخصی -

 ینوشتن در بالگ شخص یبرا ییهادهیا نمونه مطلب:

 ، ترجمه(نوشته، گردآوری: دستشیوه) : تولید محتوا(موضوع)

 (2393من در سال  ادداشتی) یاز هزاره جاودانگ یدر گذرنمونه مطلب: 

 (نوشته: دستشیوه) پژوهی(: آیندهموضوع)

 سوژه سفر |سرخ  یطال نیسرزمنه مطلب: نمو

 (ینوشته، گردآور: دستشیوه) : گردشگری، گالری تصاویر(موضوع)

 )مطالب علمی( علم بازار -

 کشند! یشما در مورد علت وجودتان را به چالش م دگاهیکه د ینجوم ریتصو 35نمونه مطلب: 

 ترجمه( ،ینوشته، گردآور: دستشیوه) نجومی، مطلب لیستی(: موضوع)

 دئوی! + ومینیو چگونه نب مینیها را چگونه ببیگرفتگدیخورشب: نمونه مطل

 ترجمه( ،ینوشته، گردآور: دستشیوه) (How To: نجومی، مطلب موضوع)

 1آسمان  کی وانهید کینمونه مطلب: 

 (نوشته: دستشیوه) : پادکست، داستان(موضوع)

 )مطالب حوزه برندینگ و بازاریابی و تولید محتوا( محتوایار -

 محتوا آنطور که مخاطب شما دوست دارد دیتول یراهنمامطلب:  نمونه

 : ترجمه(شیوه) : تولید محتوا(موضوع)

 ییمحتوا یبایبر بازار یمرورنمونه مطلب: 

 : ترجمه(شیوه) : تولید محتوا، اینفوگرافیک(موضوع)

 دیهر روز آنها را بخوان دیکه با ییمحتوا یابیبالگ بازار 21نمونه مطلب: 

 : ترجمه(شیوه) لب لیستی(: تولید محتوا، مطموضوع)

 

http://mohsenelhamian.com/blog
http://mohsenelhamian.com/blog/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/
http://mohsenelhamian.com/blog/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2393/
http://mohsenelhamian.com/blog/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
http://elmbazar.com/blog
http://elmbazar.com/blog/%DB%B3%DB%B5-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA/
http://elmbazar.com/blog/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85/
http://elmbazar.com/blog/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-1/
http://mohtavayar.com/blog
http://mohtavayar.com/blog/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d8%a2%d9%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d8%b4%d9%85/
http://mohtavayar.com/blog/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81/
http://mohtavayar.com/blog/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

