
 رزومه

 
 مشخصات فردي -1

 کبری نام

 

 حسینی نام خانوادگي

 1357 سال تولد

 لنگرود محل تولد

شمممممممم ار  

 شناسنامه

15894 

 270-8348663 ش ار  ملي

 بهروز نام پدر

 متاهل وضعيت تاهل

 2 تعداد فرزند

آدرس محمممل 

 سكونت

 متری چهارم خیابان دوازده -فلکه دوم صادقیه. ابتدای اتوبان جناح -تهران

 hoseinibox@yahoo.com ای يل

 09194394402 تلفن ه را 

 سوابق شغلي -2

 سال محل كار س ت

مددد ر مسددموه ماهنامدده  فتددا  
  سالمت

 کنونتا 94از ساه  هلد نگ دارو ی  اسین

مددد ر اجرا ددی فمددلنامه ا   ددن 
 پخش

 93تا  91از ساه  شرکت های صنعت پخش ا رانملی   ن ا 

 86تا  84از ساه    ن ا در حوزه هنریسوره سیا تشارات  ممحح و و راستار

فعالیت های تولید خبدر و ماالد  
 فرهنگی هنری

 88تا  86از ساه   باشگاه هنرمندان حوزه هنری

 1388از سددددددداه روز امه های کثیراال تشار ی ه چون کیهان  روز امه  گاری و خبر گاری  زاد



 کنونتا …اعت اد مردم ساالری جوان و 

 

 

 

 

 يسوابق تحصيل -3

 

 سال فارغ التحصيلي محل تحصيل رشته مقطع تحصيلي

 1381 دا شگاه  زاد اسالمی حسابداری لیسا س

دوره  ک ساله  گرافیک 
 و صفحه  را ی

مرکز  موزش حوزه  فنی و حرفه ای
 هنری

1385 

 

 

 مشخصات حرفه اي -4

 

تسلط بر  رسا ه پسند کردن ماال  سفارش داده شده از سوی کارفرما در شکل مقاله و اخبار در خور چاپ -1
 در  شر ات کثیراال تشار

کارفرما عالقه دارد تا برخی فعالیت های سازما ی اش مورد توجه رسا ه ها قرار  گیرد که ا ن مهم با ارتباطات 
 د د جو ی ا ن ا   بارها اجرا ی شده است. رسا ه ای و ه چنین قدرت  گارش و زاو ه

.روز امه  گاری و خبر گاری در روز امه های کثیراال تشار که به د باه رزومه برگز ده ها ی از سوابق پیوست 2
 شده است.

 تسلط بر  رم افزار صفحه  را ی ادوبی ا ند زا ن-3
 

ری من باقی ما دده اسدت کده در امدور تمحیح و و راستاری صوری و محتوا ی ه چنان جزو وظا ف کا -4
 مختلفی کاربرد دار د.

 پژوهشهای کاربردی پیرو سفارش کارفرما -5
در سی ا فیلم و حوزه هنری و در محل کار فعلی بارها از سوی کارفرما به پژوهش درباره مضامین خاص مامور 

 .محوله بر مده ام شده ام که هر بار با خروجی ارائه راهکارهای ع لی از عهده مسمولیت های
در حاه حاضر  یز پروژه ای تحت عنوان تاسیس سازمان غذا و داروی  سیا به وزارت بهداشت پیشنهاد داده ام 

 که مورد تحسین وز ر بهداشت و ر است سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.

 اشراف بر ا نتر ت و رسا ه های ارتباطی تحت و -5

 
 


