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 احمد باقری

 مدیر، مشاور و مدرس  

 پروژه یتمدیر/  توسعه کسب و کار / ارتباطات حوزه حوزه استراتژی سازمانی /

  رسانه/ منابع انسانی / محتواتولید                                          

  71/۶/7۶۶۱متولد:                                                                                                                        

 وضعیت تأهل: متأهل                                                                                                                         

 وضعیت سربازی: پایان خدمت

   ahmad_bagheri80@yahoo.com   

    61940122100  

   52366166120  

   www.prbagheri.com 

www.teacher-counseling.blog.ir                 

توا و و تولید مح ارتباطاتمدیریت کسب و کار و توسعه و تدریس در حوزه های استراتژی سازمانی، و مشاوره  تیریمد نهیدر زم یتخصص تیسال فعال 81از  شیسابقه ب

نقش "امهن انیبرتر باعنوان پا یو بعنوان دانشجوتهران مرکز  یاز دانشگاه آزاد اسالم یارشد رشته علوم ارتباطات اجتماع یکارشناس لیفارغ التحص مدیریت پروژه، 

 باشد.  یعنوان م نیبا ا یکتاب نیکه در حال نگارش و تدو "یبورس یدر شرکت ها یگذار هیسرما ارکتمش زانیبرم یروابط عموم یاستگذاریس

 یمیروشپت عی، صنایمتعدد شهردار یدر مجموعه ها ، ارتباطات و توسعه کسب و کاریاستراتژدر حوزه سازمان  مشاورمدیرعامل کسب و کار، بنیانگذار و ، عضو هیات مدیره

 توان اشاره نمود.  یم یجمله سوابق باقر ازو سرمایه گذاری  فناوری مالی،  IT-ITC ،یساختمان ،یو معدن یصنعت ،یشگاهیو پاال

ز جمله ا و حمل و نقل  یمیپتروش یدست نییپا عیصنا ،یبانکدار یحوزه هادر ادامه  شده و  ادی عیدر صنامتعدد  در زمینه توسعه کسب و کار  یپروژه ها یو اجرا تیریمد

 شود.  یمحسوب م یو یها تیفعال

ساله بازارسرمایه( و همچنین کسب لوح تقدیر برترین  81) رسانه  بورس نیوزو ) نخستین رسانه کاربر محور در ایران(  گزارش خبرصاحب امتیاز و مدیرمسئول رسانه های 

 .از افتخاراتش نام بردبرخی مدیرنمونه روابط عمومی در همایش برترین مدیران جهادی کشور در ادامه  رسانه های برخط کشور در زمان مدیرمسئولی اینجانب و 

 .دیراجعه فرمائم www.teacher-counseling.blog.ir و   www.prbagheri.com تیها، به آدرس وبسا تیاز فعال شتریب ییاآشن جهت

 و توسعه منابع ییمعاون اجرا

 عام( یپارس)سهام رانیگروه دل : شرکت

 ۹9۱۱ وریشهر :از  یهمکار آغاز

 محتوا تیریو مد یمدرس ارتباطات، روابط عموم

  یآزاد و سازمان مدرس

 تاکنون ۹9۱1ماه  نیاز فرورد

 رمسئولیو مد ازیصاحب امت

 گزارش خبر یخبر گاهیپاموسسه خبر: 

  :وظایف و دستاوردها 

 ولین رسانه کاربر محور در ایرانا ■ 

 برگزاری پخش زنده رویدادها و تحلیل محتوای شرکت های فعال بازار سرمایه ■

 

 

 گروه ریموسس و مد

 گفتمان رانیگروه ا : موسسه

 ۹9۱۱ نیفرورد :از  یهمکار آغاز

  :وظایف و دستاوردها 

 راه اندازی استودیو خبری بازار سرمایه به صورت پخش آنالین ■ 

 مدیریت و برگزاری مجامع شرکت های فعال بازارسرمایه در قالب آنالین   ■ 

 مدیریت و برگزاری نمایشگاه های مجازی و همایش های آنالین ■ 

 مدیریت و برگزاری کالس ها و نشست های آموزشی و خبری آنالین ■

 

  رهیمد اتیعضو ه

 ایالملل شهر پو نیتجارت ب : شرکت

 تهران( یکارکنان شهردار رهیصندوق ذخ رمجموعهی)ز 

  رهیمد اتیه سیرئ بینا

 شیک هیآت نهیگنج: شرکت

 تهران( یکارکنان شهردار رهیصندوق ذخ رمجموعهی)ز 

 1از  8صفحه 

 مدیر توسعه و نوآوری

 دانشگاه تهران   یپارک علم و فناورشرکت آویسا عضو 

 ۹9۱8 اردیبهشت :از  یهمکار آغاز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول ریمد

 وزیبورس ن یگروه رسانه ها : یخبر موسسه

 ۹9۱1 وریشهر :از  یهمکار آغاز

  :وظایف و دستاوردها 

   هیدر سطح بازار سرما ینترنتیا ویو راد ونیزیتلو نیاول اندازی راه ■  

 سازمان بورس و اوراق بهادار   یمحتوا از سو دیو تول لتحلی نظر از برتر رسانه ■ 

 ی/ آمار و نظرسنج یمال یمحتوا دیتول میت 5به  وزیبورس ن یگروه رسانه ها زتجهی ■ 

  هیبازار سرما ی/ مشاور رسانه ا ی/ چند رسانه ا یاجتماع یشبکه ها تیری/ مد

  هیفعال در بازار سرما یشرکت و بنگاه اقتصاد ۶33از  شیور و رسانه همراه بمشا ■ 

 سال  ۱در طول  133هزار به  ۶۶از  وزیرسانه بورس ن یالکسا گاهجای رشد ■  

  یشبکه اجتماع ۶در   لیاز زمان تحو یبرابر 73 نیانگیو رشدم اندازی راه ■  

 سال ۱در طول  وزیرسانه بورس ن تری/ تو نستاگرامیدر بستر تلگرام / ا     

 سال ۱در طول  لیبرابر از زمان تحو 783 زانیبه م وزنی بورس رسانه درآمد رشد ■  

 

  یروابط عموم سیرئ

 ریغد یگذار هیگروه سرما : سازمان

 ۹9۱1 وریشهر - ۹9۱9 وریشهر :از  یهمکار آغاز

  :وظایف و دستاوردها 

   نگیهلد 8 یروابط عموم تیرمدی ■

   ریمجموعه گروه غد ریشرکت ز 7۱8 انیم یشبکه ارتباط جادای ■ 

با حضور مقامات ارشد  یمل یاز پروژه ها ییافتتاح و رونما یبرنامه ها اجرای و مشاوره ■ 

  یو لشکر یکشور

 در سطوح گروه   کیالکترون یروابط عموم جادای ■ 

 گروه  یکشور و راوبط عموم یرسانه ها انیمنسجم م یشبکه اطالع رسان جادای ■ 

 یجمهور یمایدر صداوس  ییویو راد یونیزیساعت برنامه تلو 733از  ساعت  شیب تیرمدی ■

 رانیا یاسالم

   ITو امور  یروابط عموم سیرئ

 سیسرو نیمار رانیا : شرکت

 ۹9۱9 وریشهر - ۹9۱۱ نیفرورد :از  یهمکار آغاز

  :وظایف و دستاوردها 

محور و انتشار در رسانه  ایاقتصاد در تیساعت با محور 53از  شیب یریتصو یمحتوا دتولی ■

   نهیبدون هز مایهمچون صدا وس یرسم یها

 محور   ایو اقتصاد در ییایکتاب جامع در حوزه خدمات در ۶ نیو تدو هتهی ■ 

 مایدر صداو س ییایبعنوان کارشناس حوزه در  IMSارشد شرکت  رانیمد معرفی ■ 

 یمسئول روابط عموم

   ریو حمل و نقل غد ییایدر : نگیهلد

 ۹9۱9 وریشهر - ۹9۱۱ بهشتیارد :از  یهمکار آغاز

  :وظایف و دستاوردها 

  ریغد ییایدر نگیتابعه هلد یشرکت ها انیم یشبکه ارتباط جادای ■

 شرکت تابعه5و  نگیهلد ییمحتوا تیرمدی ■ 

 5و  نگیو حمل و نقل     هلد ییایمرتبط با حوزه در یها شگاهینما یتمام یبرگزار تیرمدی ■

 شرکت تابعه

 شرکت تابعه 5و  نگیهلد یرسم تیوب سا تیرمدی ■

  یمسئول روابط عموم

 و نظارت اصناف کشور یبازرس :/نهاد سازمان

 ۹988آبان  - ۹98۱ نیفرورد :از  یهمکار آغاز

 مدیرعامل مشاور 

 البرز مال ساختمانی  :شرکت 

 ۹9۱۱خرداد  - ۹9۱۱آذر  :از  یهمکار آغاز

 مدیرعاملمشاور 

 شیک سایت : شرکت

 1 ۹9۱ بهشتیارد - ۹9۱۱ نیفرورد :از  یهمکار آغاز

 ITو  یمسئول روابط عموم

 اصناف کشور( یاتاق اصناف کشور) شورا :/نهاد سازمان

 ۹988آذر  - ۹98۱خرداد  :از  یهمکار آغاز

 یروابط عمومارتباطات و  مسئول 

 ۹8واحد یکاربرد یعلم : دانشگاه

 ۹9۱۱ نیفرورد - ۹988 نیفرورد :از  یهمکار آغاز

 توسعه کسب و کار ریمد

 الملل نیارتباط ب کسانین : شرکت

 ۹9۱۹ بهشتیارد - ۹988 ید :از  یهمکار آغاز

 1از  2صفحه 

 سوابق اجرایی احمد باقری



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامهارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره ها و گواهینامه ها

 

 

 

 

 

 

 مدیرعاملمشاور 

 توسعه ساختمان یالملل نیب نگیهلد : شرکت

 ۵۹۳۱مرداد  - ۵۹۳۱ نیفرورد :از  یهمکار آغاز

  رعاملیمشاور مد

 اطلس پارس دهیپد : شرکت

 ۹9۱1 نیفرورد - ۹9۱۱ نیفرورد :از  یهمکار آغاز

 مدیرعاملمشاور 

 ید نگیزیل : شرکت

 ۹9۱1اسفند  - ۹9۱1مهر  :از  یآغاز همکار

 یمشاور رسانه ا

 یجمهور استیانتخابات ر : مرکز

 ۹9۱۱ ریت - ۹9۱۱ بهشتیارد :از  یهمکار آغاز

 مدیر روابط عمومی و منابع انسانیمشاور 

 برق تهران بزرگ  عیشرکت توز : شرکت

 ۹۱۱۱فروردین  – ۹9۱۱نیفرورد :از  یغاز همکارآ

 مدیرعاملمشاور 

 یکارکنان شهردار رهیصندوق ذخ : موسسه

 ۹9۱1 وریشهر - ۹9۱1 نیفرورد :از  یهمکار آغاز

 مدیرعاملمشاور 

  هلدینگ سیمان غدیر : گروه

 تاکنون - ۹9۱۱خرداد :از  یغاز همکارآ

 معاونت توسعه و فناوری اطالعاتمشاور 

 ( بیمه ایران) کارگزاری بورس بیمه ایران : گروه

 تاکنون - ۹۱۱۱آبان   :از  یغاز همکارآ

  خبرنویسی/ تولیدمحتوای تصویری و نوشتاری
 

  مدیریت بازرگانیاصول و فنون مذاکره و 
 

  مدیریت رسانه
 

   مدیریت پروژه
 

  مدیریت محتوا در شبکه های اجتماعی
 

  مشاوره انگیزشی فردی و کوچینگ سازمانی
 

  مدیریت ارتباط با مشتری
 

  مدیریت ارتباطات و روابط عمومی و رسانه
 

  توسعه کسب و کارمشاور در 
 

  رویداد مدیریت 
 

  مشاوره استراتژی و راهبردی سازمانی
 

 و استراتژی کسب و کارمدرس مدیریت ارتباطات 
 

 

  دیجیتال مارکتینگ / سئو
 

   برندینگ ،مشاوره تبلیغات
 

 

ICDL 

 موسسه روشنگر :موسسه 

 ۵۹۳۱خرداد  :تاریخ 

 اصول سرپرستی مدیران روابط عمومی در ایران

 تهراندانشگاه  :موسسه 

 ۵۹۳۱شهریور  :تاریخ 

 بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

 مجتمع فنی تهران :موسسه 

 ۵۹۳۳آبان  :تاریخ 

 مدیریت ساخت محتوا و انتشار در شبکه های اجتماعی

 انجمن روابط عمومی ایران :موسسه 

 ۵۹۳۱تیر  :تاریخ 

 مدیریت محتوا در وب سایت های سازمانی

 انجمن روابط عمومی ایران :موسسه 

 ۵۹۳۱مرداد  :تاریخ        

 اصول مدیریت دانش مالی

 دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( :موسسه 

 یشبکه ا کردیو رو یارتباطمدیریت 

 انجمن روابط عمومی ایران :موسسه 

 ۵۹۳۱شهریور  :تاریخ 

 اصول معامالت در بورس کاال

 دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( :موسسه 

 1از  3صفحه

 سوابق اجرایی احمد باقری



 

 

 

 

 تحقیقات 

 

 

 هاپروژه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتخارات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 اصول مدیریت دانش مالی

 دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( :موسسه 

 ۵۹۳۳شهریور  :تاریخ        

 مدیریت بهینه سازی موتورهای جستجو

 مجتمع فنی تهران :موسسه 

 ۵۹۳۳آبان  :تاریخ        

 اصول معامالت در بورس کاال

 دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( :موسسه 

 ۵۹۳۳شهریور  :تاریخ 

 مدیریت ساخت کمپین های تبلیغاتی و اطالع رسانی

 مجتمع فنی تهران :موسسه 

 ۵۹۳۳آبان  :تاریخ 

 

 

 و روابط عمومی   ارتباطات/  توسعه کسب و کار/  یسازمان یاستراتژدر زمینه های   و گزارشات ، مقاالتتخصصی  عنوان یادداشت 212مولف، محقق و نویسنده بیش از 

 / ایثارگران /  صنایع / مسئولیت های اجتماعی  مالیفناوری اطالعات / فناوری 

 

 

 مسئول اطالع رسانی همایش اسالم رسانه های ارتباطی و روابط عمومی            

 83کارفرما / درخواست کننده : دانشگاه علمی کاربردی واحد   

 83۳۱ افتتاح پروژه الومینیوم جنوب با حضور وزیر صنعت معدن تجارت پروژهمدیر 

     کارفرما / درخواست کننده : شرکت سرمایه گذاری غدیر

 اطالع رسانی افتتاح فاز سوم پروژه اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز با حضور معاون اول ریاست جمهوریپروژه مدیر 

 شیرازکارفرما / درخواست کننده : پتروشیمی 

 تبریز( با حضور وزیر نفت  _اطالع رسانی افتتاح پروژه ایستگاه خط اتیلن غرب)میاندوآب پروژه مدیر 

 کارفرما / درخواست کننده : پتروشیمی تبریز

 اطالع رسانی افتتاح پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با حضور معاون اول ریاست جمهوریپروژه مدیر 

 کننده : نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهانکارفرما / درخواست 

 مسئول خبری صندوق ذخیره فرهنگیان در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس و بانک  در کیش

 کارفرما / درخواست کننده : صندوق ذخیره فرهنگیان

 

 

 81دانشجوی برتر دانشگاه علمی کاربردی واحد  

 8311  :تاریخ 

 مدیر نمونه روابط عمومی از سوی وزارت محترم ارشاد و تبلیغات اسالمی در همایش برترین مدیران جهادی اجرایی کشور 

 83۳1  :تاریخ 

 رسانه برتر در کنفرانس مدیریت استراتژیک بعنوان مدیر مسئول گروه رسانه های بورس نیوز 

 83۳1  :تاریخ 

 دوره متوالی( 2رسانه برتر در همایش انجمن ملی فوالد ایران بعنوان مدیر مسئول گروه رسانه های بورس نیوز )

 83۳1 - 83۳1  :تاریخ 

 بعنوان مدیر مسئول گروه رسانه های بورس نیوز  پرداخت نظام و کیالکترون یبانکدار شیهمارسانه برتر در 

 83۳1  :تاریخ 

 دوره متوالی( 2رسانه برتر در جشنواره وب و موبایل بعنوان مدیر مسئول گروه رسانه های بورس نیوز )

 83۳1 - 83۳1  :تاریخ 

 سوابق اجرایی احمد باقری

 سوابق اجرایی احمد باقری

 1از  ۱صفحه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه اجتماعی   

 

 

 

 

 

Ahmad bagheri80             prbagheri                  Ahmad bagheri             

 

Ahmad bagheri                      Ahmad_bagheri80 

 

 1از  1صفحه 

 سوابق اجرایی احمد باقری

 توانمندی های نوین   

 آشنایی با انواع مدل های نوآوری واستقرار سیستم های نوین نوآوری مانند نوآوری باز

 به منظور  کاهش هزینه ها و استفاده حداکثری از ظرفیت های درونی و بیرون نوآوری یک سازمان و پیاده سازی فرایند هاضرورت های نوآوری باز            

 گیمیفیکیشن

ر حوزه های کاربرد گیمیفیشن دگیمیفیکیشن بعنوان یک پارامتر نوین توسعه کسب  و کار و تخصص در تمام پارامترهای مرتبط با این مفهوم شامل موارد مشابه گیمیفیکیشن،   

 با در نظر گرفتن اهداف خاص طراحی و پیاده سازی یک سیستم گیمیفیکیشنمختلف و 

 دیجیتال نوین پلتفرم های 

 مدل درآمدی کسب و کارهای پلتفرمی-استراتژی های جذب کاربران پلتفرمی-اثر شبکه ای در پلتفرم-اقتصاد  پلتفرمی -پلتفرم های دوسویه

 چالش یابی سازمان

 توانایی تبدیل مسئله و یا مشکل به چالش

 سواد دیجیتال

 تمامی پارمترهای مرتبط با سواد دیجیتال

 تامین مالی جمعی

 

 

 سوابق اجرایی احمد باقری


