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 فوق ليسانس علوم سياسي ،ايرانوزارت امور خارجه، جمهوري اسالمي  -سته(شرايزن اول كادر سياسي)بازن*

 سکو، م -دبيرسوم، سفارت جمهوري اسالمي ايران

 ،دهلي نو -و رييس روابط عمومي سفارت جمهوري اسالمي ايران و نفر دوم، سرپرست امور دانشجويي كاردار اسبق

 ،جاكارتا –دبير اول و رييس بخش اقتصادي سفارت جمهوري اسالمي ايران 

  ،تشريفات كل وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي -نمايندگيهامعاون اداره 

Commented [AMB1]:  



  ،سازمان ملل متحد، نيويورك -رييس تشريفات نمايندگي دائم جمهوري اسالمي ايران

  .وزارت امور خارجه  –دير سابق آموزش تشريفات در مركز آموزشهاي ديپلماتيكم

 ،يشمدير بازرگاني بين المللي شركت كشتيراني طاووس بهشتي ك*

رييس واحد آموزش تشريفات، سرپرست مديريت جذب سرمايه گذاري مدير دفتر همکاريهاي بين المللي سازمان 

 منطقه آزاد كيش، جزيره كيش، ايران،

 ، جزيره كيش -مدير فروش شهر آفتاب

 داره كلمشاور تشريفات ا جزيره كيش، -مشاور شركت تله كاميونيکشن كيشمشاور سازمان بورس و اوراق بهادار، 

، مشاور سرمايه گذاري شركت شهرداري تهران، مشاور مؤسسه آموزش عالي آزاد ماهان -روابط عمومي و بين الملل

 سرمايه گذاري و توسعه قشم.

 -شمشك-)كرمان و كاشان هركدام دو نوبت، ميگون 0731ورهاي ديپلماتيك در سالهاي اوايل و اواخر دهه تمدير *

 ،0731 -نوبت( و تور تهران 01بيش از  زيره كيشجو ، هركدام يك نوبتن و قزويهمدان  كرج،-ديزين

و وزراي امور خارجه عضو اكو از  33، گروه كنفرانس سران اسالمي -مسئول تشريفات ديدار دبيركل سازمان ملل

 اصفهان. 

 كاربردي، واحد كيش)مکاتبات، مکالمه و ترجمه متون، و روابط عمومي( -مدرس دانشگاه علمي* 

دانشگاه آزاد واحد كرج)تاريخ تحول دولت در اسالم، سياست و حکومت در آسيا،  -مدرس دانشکده علوم سياسي

 آفريقا، و اتحاد شوروي سابق(

استاد مهمان در دوره فوق ليسانس مديريت ، دانشگاه تهران -استاد مهمان در دوره فوق ليسانس علوم سياسي 

 دانشکده روابط بين المل وزارت امور خارجه -دوره كارشناسي ارشداستاد مهمان ، دانشگاه كيش -بازرگاني

، عراقي، افغاني و "منافع همسو"استاد مهمان براي آموزش تشريفات بين المللي جهت ديپلماتهاي جوان كشورهاي 

 نوبت به زبان انگليسي(،   1اتحاديه كمور)به فارسي( و آفريقايي)

نوبت( و اهواز)يك نوبت(،  1نوبت( شريف و قم)هر كدام  4دانشگاه هاي تهران ) –مدرس فن بيان، جهاد دانشگاهي 

 1نوبت، نوشهر  6تهران  -سازمان بنادر و دريانوردي نوبت، 01نوبت و مؤسسه ثروت آفرينان  01مؤسسه عالي ماهان 

 روز.

 ،نيويورك -سخنران مباني تشريفات در سازمان ملل متحد

 وزارت امور خارجه  0731  سالممتحن درس تشريفات اعزام 

 0733-،داور و ارزياب مقاالت در همايش شهرداري هاي برتر0730 -ارزياب مراسم روز ملي صادرات

 كرج، استان البرز -انتخاب چهره ماندگار تشريفات در همايش بين المللي تشريفات

 

 مرکز همایشدر تاالرهای رازی و ميالد)کنفرانس های بين المللي مدیریت و بازاریابي(،  *سخنران

صدا و سيما، سازمان ایراني مجامع ایراني)دفتر مطالعات وزارت امور خارجه(، مؤسسه آموزش عالي های 

ب، تاالر تهران، تاالر همایش های مجموعه ورزشي انقال-، سالن تالش مشهد  آزاد ماهان، هتل پردیسان

انداری است -تاالر الغدیرقم، -اجتماعات هتل آکادمي المپيک، تاالر سخنراني های مرکز جهاني اهل البيت



دانشگاه صنعتي شریف، هتل  -هتل هما تهران و شيراز، هتل پاسارگاد شيراز، تاالر جابر بن حياناراک، 

ازرگاني زنجان، تاالر سخنراني سازمان ، تاالر اتاق بنمایشگاه بين المللي 0طرقبه، سالن شماره -سحاب 

اهواز، مرکز  –صدا و سيما در زیبا کنار، تاالر امام رضا)ع( اهواز، تاالر اجتماعات شرکت فوالد خوزستان 

اق چابکسر، ات-کيش، تاالر سخنراني مجتمع آهوان-تهران، تاالر خليج فارس -همایش های شهيد مفتح

بوشهر، سالن همایش باقر العلوم)ع( دانشکده پزشکي آیت اهلل  -کاشان، خانه معلم-اصناف و خانه نگين

ابرکوه، تاالر همایش  -جم و سالن همایش های دانشکده پزشکي -یزد، تاالر توحيد -شيهد صدوقي

، پردیس بابلسر بانک ملي ایران، آهوان چالوس، نوشهر -ساختمان جدید اداره کل بنادر و دریانوردی

 .ان نبادر و دریانوردیکالرآباد مهمانسرای سازم

 

در  0761از سال و انجام برنامه های تشریفاتي  مباني تشریفات بين المللي  مدرس و سخنران*

المرد، شيراز، یزد، ابرکوه، اردکان،  ذوب آهن، اصفهان،آران، تهران، قم، اراک، کاشان،  گوشه ایران: 4مرکز و 

خرم آباد، یاسوج، ایالم،  بروجرد، همدان، کرمانشاه،اروميه، سنندج، اردبيل، سرعين،  ،زتبری زنجان،قزوین، کرج، 

مناطق آزاد اروند، بندر عباس، ماهشهر، بوشهر، کنگان، ، جم،جزیره خارک، عسلویه، بندر گناوه، آبادان، اهواز، 

سمنان، آق بيرجند، مشهد، بجنورد، بم، زاهدان، کرمان، سرچشمه، سيرجان،  ،و ارس انزلی ،چابهار ،کيش، قشم

ودآباد، (، محمآبسرد)دماوندکالرآباد،  بابلسر، چالوس، بابل، آمل،بندر انزلی، نوشهر، رشت، گرگان، ساری، ، قال

  دیزین، گاجره، کردان و رباط کریم.

سخنران یا مجری برنامه های تشریفاتي در سازمان ملل و مجری برنامه های تشریفاتي در بيروت، ناپل، 

ازمير، آنکارا، استانبول، دهلي، کراچي، دوبي، دهلي، مانيل، جاکارتا، باتام، سنگاپور، کلمبو و کواالالمپور، 

 کندی.

 

کشور، امور اقتصادی و مباني تشریفات کاربردی بين المللي در وزارتخانه های امور خارجه،  آموزش*

 نفت، ورزش، بازرگاني، دفاع، تعاوننيرو، دارایي)سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فني ایران(، 

سازمان صدا و سيما، قرارگاه خاتم االنبيا)ص(، قرارگاه قائم)ع(، سپاه . و امور اجتماعي و کارو جوانان، و وزارت 

شمالي، و خراسان رضوی، های استانداری انصار، مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری، شورای اداری 

ورای شبوشهر، اردبيل، یزد و لرستان، شورای اداری فرمانداری جم،  زستان،جنوبي،کهگيلویه و بویر احمد، خو

تهران، سازمان حفظ  -دبيرخانه شورای عالي انقالب فرهنگي، سازمان ملي جواناناداری فرمانداری کنگان، 

محيط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی )تهران و بوشهر(، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران، 

ازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس س

تهران، سازمان مالياتي کشور، پليس بين الملل)اینترپل(، دانشگاه انتظامي، سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

أمين اجتماعي)تهران، قزوین، کرمان، شرکت تهيه و توليد مواد معدني ایران، سازمان ت-صنایع معدني ایران



ازمان سو فرهنگ،  هنربندرعباس و خرم آباد(، پارک فناوری پردیس)تهران(، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه 

المصطفي)ص( العالميه)قم، اصفهان، مشهد و بيروت(، دانشگاه جامع  جامعةو مدارس و حوزه های خارج از کشور

کاربردی، دانشکده روابط بين الملل)وزارت امور خارجه(، دانشگاه های تهران، آزاد، شهيد بهشتي،  -علمي

عالمه طباطبایي، مالک اشتر، علم و صنعت و یاسوج )اعضای محترم هيأت علمي(، اميرکبير، دانشکده کارآفریني 

سازمان فضایي ایران، سازمان هواپيمایي کشوری، شرکت فرودگاه های ، انشگاه تهران، دیوان عدالت ادارید

کشور، مرکز آموزش بازرگاني)قم و کاشان(، وابستگان نظامي اعزامي به خارج، مدیران معدن، اتاق بازرگاني، 

یز، قزوین، سمنان، کاشان، سنندج و اراک، صنایع و معادن ایران، اصفهان، شيراز، خرم آباد، آبادان، یاسوج، تبر

، شرکت ایران خودرو، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، صا شيرازهای تهران و شهرداری 

ایران)شيراز و تهران(، شرکت ملي نفت ایران)تهران و محمود آباد(، راهبران پتروشيمي)تهران، عسلویه، 

يمي شازند و نيروگاه شازند ارادک، استانداری اراک)سازمان ماهشهر، کرمانشاه، تبریز و خارک(، پتروش

زنان(، شرکت ملي ذوب آهن، شرکت های فوالد خوزستان، مبارکه، اکسين، و هرمزگان، شرکت سنگ آهن 

تهران و قم، مزرعه نمونه)آق –بافق، شرکت اکتشاف نفت، پاالیشگاه فجر جم، شرکت مخابرات  –مرکزی 

وین، بانک های اقتصاد ن ، بانک ملي ایران، پست بانک،مرکزی جمهوری اسالمي ایران آبسرد دماوند(، بانک-قال

تجارت، سپه و ملت، گروه شرکتهای سرب و روی، شرکت سپرده گذاری بورس، مؤسسه پژوهشي کار و 

 -DBA&MBAتأمين اجتماعي، مؤسسه آموزش عالي آزاد ماهان، دوره های دکترا و کارشناسي ارشد تجارت

ز، تهران، دانشکده کار آفریني دانشگاه تهران، قم و شيرا -کارآفریني و فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد دانشکده

انجمن روابط عمومي ایران، انجمن متخصصان روابط عمومي، برج ميالد، دانشگاه علوم پزشکي ایرانيان، دانشگاه 

 تان بهمن، سازمان و شرکت سرمایه گذارییاسوج، بيمارستان هاشمي نژاد، بيمارستان جواد االئمه)ع(، بيمارس

، شرکت تهيه 01و  01، 3مناطق-کرمانشاه، یزد و دیزین، بنياد شهيد، شهرداری تهران -ایرانگردی و جهانگردی

 تهران، مرکز استراتژی–و توزیع برق همدان، و مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي غرب)همدان(، نيروگاه بعثت 

هن گل گهر، شرکت داروسازی اکسير، شرکت فناپ، شرکت بازار بين المللي شيراز، سنگ آ -و توسعه علوم

ایران، شرکت رفاه گستر شروین)کرج(، آميدرو، مدرسه ایرانيان، شرکت فرصت آفرین قرن، و مؤسسه 

مسئوالن روابط عمومي استانهای کشور و روابط عمومي استان قزوین و استان کهگيلویه و بویر ثروت آفرینان، 

شرکت هواپيمایي آریا، پيک برتر، رهپویان خانه تجارت رؤسای روابط عمومي سازمان نظام مهندسي،  احمد،

سارنگ)ساری(، سایا نمای پارسيان)اصفهان(، گلبانگ اندیشه)زنجان(، پادميرا)بيرجند(، شرکت مای)تهران و 

تي في تأسيسات اقامعسلویه، شرکت خدمات رفاهي نفت)اهواز(، جامعه صن -سلفچگان( و شرکت رازی بندر

تروشيمي پ استان اردبيل، اتحادیه اصناف تهران، رباط کریم، شيراز، استان قم و کاشان، شرکت نفت پاسارگاد،

آبادان، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، پاالیشگاه جم، استادان، شرکت برق منطقه ای خوزستان، 

چي، خانه  قلم -ریيس و اعضای بنياد نخبگاه استان ایالم، مقامات عالي رتبه شهر ستان ابرکوه، کانون آموزش

ارگزاری حافظ، پارک فناوری کرمانشاه، تهران، ک -بندرعباس، مجمع کارگزاران بورس-کيفيت ایرانيان

فرماندهي پدافند هوایي، شورای شهر تهران، دانشگاه شهيد بهشتي پردیس شهيد عباس پور، دانشگاه تربيت 



مدرس، کارگزاری بانک رفاه کارگران، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي، جهاد دانشگاهي هرمزگان، 

قم، مشهد  MBAلدینگ ميالد شهر، سازمان انرژی اتمي ایران، دوره سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان، ه

و فارس، مدیران کل بخش های خصوصي قم، دانشگاه فزای مازندران، الکترو کویر یزد)تهران و یزد(، مقامات 

  اداری و بخش خصوصي اردکان و المرد،

  ،ستاد برگزاری چندین همایش ملي، منطقه ای و بين المللي عضو*

 ،کاشان –دبير اولين جشنواره جهانگردی گل و گالب 

 ،تهران -اولين کنفرانس مجالس کشورهای اسالميتهران و  –سران کشورهای اسالمي عضو دبيرخانه 

 ریيس تشریفات مجمع شهرداران آسيایي،

 ناس، هتل اسپي -مسئول تشریفات و مجری اولين دوره رتبه بندی بانک و بيمه و کارگزاری های بورس

گاه بين نمایش –مسئول تشریفات و مجری هفتمين همایش و نمایشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه 

المللي تهران، مسئول تشریفات چهاردهمين نمایشگاه کشورهای اسالمي عضو سازمان همکاریهای 

 جزیره کيش. -اسالمي، مجری همایش آسایي اورولوژی

 تشریفات، س پيشنهادی دوره کاردانيوهمکار تهيه در

 

بر 4، 0، یک برنامه شبکه 1برنامه شبکه  0 مهمان و  برنامه تلویزیوني در سيمای کيش 13 مجری*

) سالم تهران(، یک برنامه )شبکه ورزش و 0برنامه شبکه  31و بيش از 4نامه جام جم، یک برنامه شبکه 

وب در جن -کيهانخبرنگار رادیو گفتگو، رادیو اقتصاد و صدای آشنا و  شبکه خبر(، چند برنامه رادیو جوان،

 .شرق آسيا

، تهران کيشنيویورک)سازمان ملل(، دوبي، ملي و بين المللي در  همایشچند و اختتاميه مجری افتتاحيه *

 و چابهار،

گشايي از زبان ، رمز ارتباطات غير كالميآداب چای ، ، عطریات، تشریفات؛ راهبرد موفقیت کتبمؤلف *

  تشریفات نوین -راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات بدن)ارتباطات كالمي و غيركالمي(،

در دست تحرير و ويرايش:  اصول و مباني تشريفات در جمهوري اسالمي ايران، اصول و آداب برگزاري مراسم کتب  *

 اب بین المللی تجارتدرست حرف زدن و آدو دو کتاب هنر ها و مهماني ها، جواهرات، و آيين كامل لباس، 

 

نويسنده ده ها مقاله و مصاحبه در نشريات كيش، تهران و مشهد درباره تشريفات و ارتباطات در رسانه هاي گفتاري *

 و نوشتاري.

مربي درجه سه ، وجهه ساز، مفسر حركات بدن و حاالت صدا، كاردان هيپنو تيزم، ها و مراسمها *ارزياب سخنراني 

 عکاس پرتره. تنيس،

 


