
سوابق رسانه ای

علیرضا خنجری
پزخالق کاراکتر تلویزیونی دانش

لمخنگ آموز عسناریوهایو مبتکر 
1396ماه خرداد 



دانشپزبازیگر کاراکتر تلویزیونی-خالق و مجری
(سیمای خانواده سابق)برنامه خانواده یک 

پخش زنده از تلویزیون

از تخیل تا علمآیتمطراح و مجری 
برنامه روز از نو

پخش زنده از تلویزیون

هرنویسنده و گزارشگر سرویس دانش در ش
درشهربرنامه 

مجری کارشناس
(زنده)برنامه علمی  روزنه
(زنده)برنامه علمی دریچه
(تولیدی)برنامه مجله علمی

(تولیدی)رهاوردبرنامه علمی 
(تولیدی)برنامه علمی سیب

خنجریسوابق رسانه ای علیرضا 
مجری برنامه های علمی رادیو و تلویزیون

خالق کاراکتر دانشپز
خنگ آموز علمسناریوهایمبتکر 

تخیلی-نویسنده داستان های علمی



مجری برنامه علمی طلوع
سیما4گروه دانش شبکه 

مجری برنامه علمی شب دانش
سیما4گروه دانش شبکه 

پنگانمجری برنامه علمی 
سیما4گروه دانش شبکه 

مجری برنامه علمی فصل دانایی
سیما4گروه دانش شبکه 

دُرجمجری برنامه علمی 
سیما4به سفارش مدیریت شبکه 

خانوادگی اردیبهشت-مجری برنامه علمی
سیما4گروه اجتماعی شبکه 



پژوهشگر اداره کل پژوهش سیما
استراتژی اقیانوس آبی در تولیدات تلویزیونی

دانش آموخته دوره مجری گری در تلویزیون
سواد رسانه ای، مدیریت رفتار، مدیریت حریم، زبان بدن، علم معانی، فن بیان و لحن در اجرای تلویزیونی

عضو فعال کمیته 
های علمژورنالیست

دانش آموخته دوره 
ایدارعلم و صلح پژورنالیست

یتی سازمان علمی، فرهنگی، ترب
ملل متحد

دانش آموخته دوره آموزشی ژورنالیسم
علم و صلح پایدار

دانش آموخته دوره ژورنالیسم
علم

AAASانتشارات SCIENCEمجله علمی 

بنیاد ملی نخبگان
دانش آموخته دوره 

علم و ادبیات ژورنالیست
نقشه جامع علمی کشور

سوابق علمی، 
آموزشی، پژوهشی 

در حوزه رسانه و علم 



دانشپز 
ان انتخااب بنننا  به ، یکخانواده آیتمجذاب ترین 

برنامه خانواده یک شبکه یک سنما

دانشپز
آمریکاMITتحسنن ش ه از سوی، پروژه شکوفایی دانشگاه 

شایستگی ها 
و 

افتخارات

دانشپز
(رعلم و هندر حوزه به روز نگاری )آمریکانایتتحسنن ش ه از سوی بنناد 

داستان چه کسیی
بود صدا زد انسان
از دماغ فییل میی 

: نویسییینده)افتییید
(علیرضا خنجری

اره جشنوبرگزیده 
داستان های علمی
تخیلیییی، شیییاخه 
ن دانشجویی سازما

المللیییییبییییین 
و مهندسییان بییر  

(IEEE)الکترونیک 
شریفدانشگاه 



اطالعات فردی
تحصیلی

و
راه های ارتباطی

:ماه و سال تول 
1362مهر 

:وبگاه
www.Khanjari.tv

:وضعنت تاهل
متاهل

:وضعنت سربازی
معافنت کفالت

Linked in:

Alireza Khanjari

0912 284 0 921

Instagram:

Alireza_Khanjari

E-mail:

a11rkh@gmail.com

:تحصنالت

نستم رایش برنامه ریزی و تحلنل س-مهن سی صنایع: کارشناسی

 رایش برنامه ریزی استراتژیک-م یریت اجرایی: ارش 
daneshpaz

دانشپز


