
 

سیدحسین احمدی 

۱۳۷۰/۰۱/۰۴متولد: 
مجردوضعیت تأهل: 

آقاجنسیت: 
09137857572شماره همراه: 
03137784406شماره تماس: 
s.hoseinahmadi@yahoo.comآدرس ایمیل: 

سکونت: محل هدایت،آدرس ولیعصر،خیابان شهرک اصفهان، - اصفهان
فرعی ۱۰ -پالک۱۷۸
معافوضعیت نظام وظیفه: 

    تحصیالت

 /  1393 تا هم اکنون/ معدل 0 دانشگاه آزاد اسالمی میبد گرایش جزا و جرم شناسی// کارشناسی ارشد حقوق

 /  1388 تا 1392/ معدل 14.5 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد گرایش // کارشناسی حقوق

    پیشینه شغلی

  /  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیرمسئول و سردبیر  /  شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنونآوای پاپ

زمستانتوضیحات: ادبی کانون بزرگ نشست برگزاری حامی، حمید با مصاحبه مستقل، عکس تیم ایجاد سایت، گرافیک و سایت طراحی
شهرداری تهران

  /  هنر/طراحی/ طراحی پوستر و کاور موسیقی  /  فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنونگرافیک

طراحی کاور برای بیش از ۲۰-۱۰ خواننده مطرح کشور مانند: رضا صادقی، امید حجت،پویا نیکپور، گرشا رضایی، علی ملکی و .... توضیحات:

  /  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول امور رسانه ای  /  مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵انتشارات دژ

طراحی وبسایت دژ، طراحی گرافیک اینفورگرافیک و ... توضیحات:

  /  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ سردبیر، مسئول روابط عمومی  /  شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنونرادیو پدیده

-توضیحات: شهرستانها مجموعه اندازی راه مقدم- صادقی-مهدی رضا اصفهان- محمد - کشور موسیقی بزرگ های شخصیت با مصاحبه
معرفی و همکاری با بیش از ۲۰ شرکت و موسسه

  /  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مسئول و مشاور  /  خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنونفضای مجازی در حوزه موسیقی

رضاتوضیحات: همچون: مختلف های خواننده برای تلگرام های کانال در تبلیغات و اینستاگرام مجازی فضای زمینه در مشاوره و مسئولیت
صادقی، امیر تاجیک، میالد بابایی، شهرام شکوهی، گروه عجم، مازیار بازیار و ....
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  /  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای  /  شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنونامور رسانه ای رضا صادقی

برنامهتوضیحات: کردن منسجم هواداری، پرتال اندازی راه صادقی، رضا هواداران رسمی وبسایت طراحی صادقی، رضا رسمی وبسایت طراحی
های هواداری، برنامه ریزی و هماهنگی پخش و اطالع رسانی آثار رضا صادقی

  /  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرعامل  /  بهمن ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳باشگاه فوتسال پردیس ولیعصر

قهرمان شهرستان - راه اندازی ۶ رده سنی، برگزاری کالسهای آموزشی و ... توضیحات:

 /  هنر/طراحی/ خطاطی و تابلوسازی  /  اردیبهشت ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۸۹مرکز تبلیغاتی خلیلی

    دانش و مهارت

    دانش تخصصی

 مقدماتی خبرنگاری// خوبخبرنگاری  
/ پیشرفتهطراحی گرافیک  
/ پیشرفتهویرایش عکس  
/ پیشرفتهتایپوگرافی  
/ پیشرفتهتنظیم متن های خبری  
/ خوبطراحی وبسایت وردپرس  
/ خوبروزنامه نگاری و روابط عمومی  
/ پیشرفتهسایت های اجتماعی  

    ابزار و نرم افزار

/ پیشرفتهفتوشاپ  
/ متوسطادوب پریمیر  
  (WordPress)خوبوردپرس /
 Microsoft Word خوب /
 Microsoft Power Point خوب /
 Microsoft Excel خوب /

    زبان

/ متوسطانگلیسی  

    نقاط قوت رفتاری
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ارتباطات 
تاثیر گذاری / مذاکره 
تعهد و انگیزه خدمت 
توسعه دیگران (منتورینگ) 
کار تیمی (روحیه مشارکتی) 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

    مختصری از من

در سعی همیشه و میکنم نزدیک آل ایده به را کارم ممکن جای تا و میورزم عشق آنها به و هستند من امضای میدهم انجام که کارهایی
کسب رتبه برتر را دارم.

    لینک لینکدین

https://www.linkedin.com/in/seyed-hosein-ahmadi-1aa49789
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