رزومه
محسن الهامیان
تلفن تماس:



همراه09396761400 :
ثابت056-58322379 :

سایتMohsenElhamian.com :
ایمیلContact.Elhamian@gmail.com :
متولد1369 :
ساکن :بیرجند – خراسان جنوبی
تحصیالت :کارشناسی روانشناسی بالینی

سوابق حرفه ای
هیات موسس – موسسه علوم آسمان مهر ( - )NGOبیرجند

از سال  87به بعد

مدیر عامل – موسسه علوم آسمان مهر ) - (NGOبیرجند

از سال  90تا 93



مسئولیتهای پیش از مدیریت:
o
o
o
o
o

مسئول باشگاههای ماهانه
دبیر اجرایی نشستهای ماهانه
مسئول امور مالی
عضو تیم علمی اجرایی نهمین ماراتن مسیه ایران
مسئول هماهنگیهای بیرجند دهمین ماراتن مسیه ایران

دبیر تحریریه  -هفته نامه نواندیش (خراسان جنوبی)
نخستین نشریه استان و تنها نشریه دارای حق توزیع کشوری در استان

سال 94

عضو تیم علمی اجرایی – خانه نجوم پروفسور گنجی ( - )NGOبیرجند

از سال  91به بعد



مسئولیت :رابط و هماهنگکننده اداری

بنیانگذار فروشگاه علم بازار ElmBazar.com

از سال  93به بعد

بنیانگذار محتوایار MohtavaYar.com

از سال  94به بعد

مهارتها
مهارتهای کامپیوتری



آشنایی مناسب با نرمافزارهای رایج کامپیوتری
آشنایی حرفهای با فعالیتهای اینترنتی ،شامل ساخت ،مدیریت و اداره سایت و شبکههای اجتماعی

آشنایی با زبانهای خارجی


آشنایی مناسب با زبان انگلیسی

سایر مهارتها


مدیریت گروه یا برنامه
سابقه :مدیر عامل موسسه علوم آسمان مهر (حدود  3سال) و مسئول برنامههای متفاوت استانی و کشوری (حدود  7سال)



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



سخنرانی و ارائه مطلب
سابقه :حداقل  50سخنرانی در باشگاههای نجوم ،نشستهای ماهانه علمی ایران و سایر برنامههای متفرقه (حدود  5سال)



تولید و توزیع محتوا
سابقه :محتوایار
نمونه کارها
-

سایت شخصی
نمونه مطلب :ایدههایی برای نوشتن در بالگ شخصی
(موضوع :تولید محتوا) (شیوه :دستنوشته ،گردآوری ،ترجمه)
نمونه مطلب :در گذری از هزاره جاودانگی (یادداشت من در سال )2393
(موضوع :آیندهپژوهی) (شیوه :دستنوشته)
نمونه مطلب :سرزمین طالی سرخ | سوژه سفر
(موضوع :گردشگری ،گالری تصاویر) (شیوه :دستنوشته ،گردآوری)

-

علم بازار (مطالب علمی)
نمونه مطلب 35 :تصویر نجومی که دیدگاه شما در مورد علت وجودتان را به چالش می کشند!
(موضوع :نجومی ،مطلب لیستی) (شیوه :دستنوشته ،گردآوری ،ترجمه)
نمونه مطلب :خورشیدگرفتگیها را چگونه ببینیم و چگونه نبینیم!  +ویدئو
(موضوع :نجومی ،مطلب ( )How Toشیوه :دستنوشته ،گردآوری ،ترجمه)
نمونه مطلب :یک دیوانه یک آسمان 1
(موضوع :پادکست ،داستان) (شیوه :دستنوشته)

-

محتوایار (مطالب حوزه برندینگ و بازاریابی و تولید محتوا)
نمونه مطلب :راهنمای تولید محتوا آنطور که مخاطب شما دوست دارد
(موضوع :تولید محتوا) (شیوه :ترجمه)
نمونه مطلب :مروری بر بازاریابی محتوایی
(موضوع :تولید محتوا ،اینفوگرافیک) (شیوه :ترجمه)
نمونه مطلب 21 :بالگ بازاریابی محتوایی که باید هر روز آنها را بخوانید
(موضوع :تولید محتوا ،مطلب لیستی) (شیوه :ترجمه)

