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حمید شکری خانقاه
سوابق  ،تحصیالت  ،تجارب

...

بسمه تعالي

حمید شکری خانقاه

مشخصات عمومي
دکترای تخصصیي اامعیه شساسیي ارتباطیات فرهسگیي بیا ریرا
استراتژ ک ارتباطات انساني

برنامیه ر ی ی

و اعتماد ااتماعي ( ارا ه ت دکتری)

کارشساسي ارشد علوم تربیتي با محور ت کاری برنامه ر ی راهبیردی ارتبیاطي و
آموزش همگاني (رتبه سوم دانشگاه)

نو سسده کتاب "برنامه ر ی راهبردی ارتباطي در روابط عمومي "( چاپ ششم)
خالصه سوابق:

 62سال سابقه و تجربه مفید در حوزه مد ر ت و برنامه ر ی استراتژ ک روابط عمومي و ارتباطات انساني ،ارتباطات رسانه ای ،
مطالعات افکار عمومي و پژوه
 مد ر دپارتمان مد ر ت روابط عمومي و مد ر ت برند برنامه اروپا ي -عضو هیات ژوری از طرف دانشگاه

و برنامه ر ی ارتباطي:
در ا ران

فرانسه

برنده اا ه و ژه تعالي ارتباطات از موسسه علمي ژربرای فرانسه برای سه دهه آموزش مستمر در حوزه روابط عمومي و ارتباطات
 -دارنده مدرک بین المللي مهارت شغلي "مد ر روابط عمومي "

فرانسه

از اتحاد ه اروپا توسط دانشگاه

 معاون برنامه ر ی ارتباطي و مطالعات افکار عمومي ر یس مرک روابط عمومي وزارت اهاد کشاورزی (سوابق شغلي)از  98سال سابقه تدر س در دانشگاهها و مراک آموزشي( دانشکده خبر(از سال  ،)9381مرک آموزش عالي امام خمیسي (ره) ،اهاد دانشگاهي

 -بی

دانشگاه تهران و مراک آموزشي وزارت اهاد کشاورزی در تهران و شهرستانها؛ دانشکده صدا و سیما و...
 -نو سسده و مترام بی

از  62عسوان کتاب در زمیسه برنامه ر ی ؛ روابط عمومي ،علوم تربیتي ...از سال  9326تاکسون

 نو سسده کتاب "برنامه ر ی راهبردی ارتباطي در روابط عمومي " کسب عسوان چهره برتر علمي روابط عمومي کشور در هفتمین اشسواره علمي و سمپوز وم بین المللي روابط عمومي  -کسب عسوان ستاره روابیطعمومي در هشتمین سمپوز وم بین المللي روابط عمومي  -محقق و پژوهشگر در حوزه های روابط عمومي و ارتباطات انساني
 -ترامه و نگارش بی

از  911عسوان مقاله و ادداشت در حوزه مد ر ت و برنامه ر ی ارتباطي ،آموزشي؛برنامه ر ی راهبردی ارتبیاطي و روابیط

عمومي ،افکار عموم ي ،پژوه

و نظرسسجي و علوم ارتباطات؛آموزش و برنامه ر ی (چاپ شده در روزنامه های کثیر االنتشار و نشر ات تخصصي)

 عضوچسد دوره هیئت مد ره انجمن متخصصان روابط عمومي  -عضو هیات موسس خانه روابط عمومي ا ران سردبیر نشر ه تخصصي ارتباط و روابط عمومي مشاور برنامه ر ی راهبردی ارتباطي در سازمانها ،وزارتخانهها  ،بانکها و دستگاههای مختلف اارا ي تدر س دانشگاهي در حوزه های :مد ر ت و برنامه ر ی راهبردی ارتباطي؛ ارتباطات انساني /مهارتهای ارتبیاطي اسیتراتژ ک  /زبیان بیدن وشخصیت شساسي  /مد ر ت رسانه /برنامه ر ی ارتباطات فرهسگي /برنامه ر ی ارتباطي /مد ر ت بحران در روابیط عمومي/مید ر ت و برنامیه ر ی ی
فرهسگي/مد ر ت و برنامه ر ی راهبردی ارتباطي"/اصول سرپرستي و مد ر ت روابط عمومي /اصول روابط عمومي/مید ر ت افکیار عمیومي  9و /6
پژوه

وافکار سسجي /روش تحقیق /ارز ابي اثربخشي ارتباطي  /تسظیم برنامه خبری  /ارتباطات انساني /نشانه شساسي ارتباطي /امع آوری و پردازش

اطالعات /مهارتهای ارتباطي /د دراههای نو ن در روابط عمومي /اصول و مباني ارتباطات و تبلیغات ونما شیگاهها .اصیول و فسیون میکاکره/آموزش
 /پیوست نگاری فرهسگي /سسار و نو سي در روابط عمومي  /اصول و فسون انتشارات  /اصول خبر نو سیي  /فسیون ری ارش نو سیي /هسیر خیوب
نوشتن  /اصول و فسون مصاحبه  /مخاطب پژوهي /اصول و فسون مکاکره/برنامه ر ی ارتباطي برای ارتقای سرما ه ااتماعي /ترسیم و تحلیل ذ سفعان ...

 سخسراني در مجامع و سمیسارهای بین المللیي و سیازماني وکارراههیای آموزشیي بیا عسیاو ن :برنامیه ر ی ی اسیتراتژ کارتباطي در روابط عمومي /برنامه ر ی کاربردی و سسج

اثربخشي در روابط عمومي /روابط عمومي و مهسدسي فرهسگ  /مد ر ت و

برنامییه ر ی ی اسییتراتژ ک ارتباطییات /فرا سیید و فرا سییدررا ي در روابییط عمییومي /ارا ییه مییدل تعییالي سییازماني و سییرآمدی در روابییط
عمومي/برنامه ر ی ارتباطي برای ارتقای سرما ه ااتماعي  /نق

و کارکردهای روابط عمومي در بخ

صسعت و تجیارت /اسیتراتژی

ارتباطي در روابط عمومي الکترونیک/مد ر ت استراتژ ک روابط عمومي و ارتباطات در بحران /روابط عمیومي و مهارتهیای مید ر ت
تغییر در سازمانها/اصول و فسون تشر فات/د دراههای نو ن در روابط عمومي/روابط عمومي مدرن...و.......................
تولد9342 /4/4:
6

تلفن 11963999496 – 22882118 :نشاني الکترونیکي:
شماره ریری

2266 9988881
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الف) سوابق علمي و پژوهشي
-9پژوه

و بررسي :

 -پژوه

در زمیسه مطالعات افکار عمومي (کاربردی و توصیفي) در موضوعات مختلف

 -بررسي د دراه ها و نقطه نظرهای دست اندرکاران رسانه های امعي در خصوص بخ

کشاورزی (91مورد )

-همکاری با دانشکده ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه فلور دای امر کا برای تدو ن کتاب روابط عمومي اهاني

 -پژوه

تحلیل محتوی کتب درسي در خصوص نق

کتب درسي مقطع ابتدا ي در اعیتالی هو یت ملیي (

پا ان نامه کارشساسي ارشد) در سال 9328
تدو ن دوره آموزش بلسدمیدت ایامع کیارداني علمیي -کیاربردی روابیط عمیومي (اایرا در وزارت اهیادکشاورزی) 9321

6

-مد ر ت پروژه:

-تحلیل محتوی پیامهای ارتباطي برای سازمانهای مختلف (بی

از  61پروژه در وزارت اهیاد کشیاورزی/بانک

کشاورزی/بانک مهراقتصاد)..../
 بررسي وضعیت توسعه صسعت زعفران کشور از د دراه کشاورزان ()9386 بررسي نحوه نگرش شهروندان تهراني در خصوص رضا تمسدی از نظام ارتباطي وزارت اهاد کشاورزی()9384
 -بررسي مشکالت مخاطبان بخ

کشاورزی ( تحلیل محتوای مالقاتهای وز ر اهاد کشیاورزی بیا میردم)

()9384
 -تحلیل محتوای مطبوعات درانعکیا

رو یدادهای بخی

کشیاورزی( بیه طیور مسیتمر از سیال  9324تیا سیال

31()9319پروژه)
 بررسي ساختار موضوعي مطالب مرتبط با بحث محوری خودکفا ي رسیدم در مطبوعیات کثیراالنتشیار کشیور()9383
 بررسي مشکالت تشکلهای غیر دولتي بخ-بررسي آموزش و پژوه

کشاورزی ()9386

کاربردی در وزارت اهاد کشاورزی ()9386

 -تحلیل محتوای مطبوعات کثیراالنتشار در خصوص نحوة انعکا

فعالییت هیای وزارت اهیاد کشیاورزی

()9389
 -تحلیل محتوای نشر ه های تخصصي بخ

کشاورزی به انضمام رتبه بسدی در سال( ) 9388

 بررسي وضعیت خوداتکا ي محصوالت اساسي کشاورزی د ماه 9386 -نیاز سسجي آموزشي کارکسان روابط عمومي وزارت اهاد کشاورزی در سال 9383

 -3سخسراني در سمیسارها و سمپوز وم های روابط عمومي(بین المللي و داخلي):
الف-در سمیسارو رردهما ي ها :
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 سخسراني در رردهما ي مد ران روابط عمومي واحدها ،پژوهشیگاه هیا و پژوهشیکده هیا بیا عسیوانمد ر ت و برنامه ر ی استراتژ ک در روابط عمومي ()9319
 سخسراني در سمیسار روابط عمومي الکترونیک :اسیتراتژی ارتبیاطي در روابیط عمیومي الکترونییکسال  9381و 9311
 سخسراني در نخستین دورة آ ین معرفي سرآمدان روابط عمومي ا ران با عسوان فرا سد و فرا سدررا يدر روابط عمومي ()9319
ب-در سمپوز وم های بین المللي:
-

سخسران سومین ،چهارمین،پسجمین ،ششمین و هفتمین و هشتمین و یازدهمین و ...سیمپوز وم
بین المللي روابط عمومي از سال  9381تا کسون با موضوعات:

-

ا راد سخسراني با موضوع "برنامه ر ی و سسج

اثربخشیي برنامیههیای روابیط عمیومي" در

سمپوز وم بین المللي روابط عمومي
-

سخسراني در سمپوز وم بین المللي روابط عمومي "برنامه ر ی ارتباطي بیرای ارتقیای سیرما ه
ااتماعي در ا ران

-

استاندارد سازی و حرفه ای ررا ي در روابط عمومي در هشتمین سمپوز وم بین المللیي روابیط
عمومي)

-

و برر اری کارراههای آموزشي حرفه ای و تخصصي در  96سمپوز وم بین المللي:

مد ر ت فرآ سد و تکسیکهای فرآ سد سازی در روابط عمومي با رو کرد مدل تعالي سازماني و
سرآمدی در روابط عمومي"

-

" ارا ه الگوی مدل تعالي سازماني و سرآمدی در روابط عمومي"

-

"برنامه ر ی ارتباطي برای ارتقای سرما ه ااتماعي در ا ران"

-

مد ر ت و برنامه ر ی راهبردی ارتباطي در روابط عمومي

-

نق

-

پژوه

-

مد ر ت و برنامه ر ی راهبردی ارتباطي مد ر ت بحران و.....

روابط عمومي در انتقال سرما ه ااتماعي در روابط عمومي
و نظر سسجي در روابط عمومي

ب) سوابق اارا ي معاون/مد ر عامل/ر یس/مسئول /سر دبیر و)....
-

معاون مطالعات و برنامه ر ی مد ر کل روابط عمومي وزارت اهاد کشاورزی (از سال )9384

-

مد ر عامل موسسه مطالعات افکار عمومي و برنامه ر ی ارتباطي "برنامه پژوهان آ سده"

-

مد ر مسئول موسسه انتشاراتي "فکر نو"

-

ر یس اداره مطالعات افکار عمومي و برنامه ر ی ارتباطي -روابط عمومي وزارت اهاد کشیاورزی
(از سال )9389

-

رئیس اداره تجهی و توسعه نیروی انساني -روابط عمومي وزارت اهاد سازندري (سال 9321

-

عضو کمیسیون بررسي و نظارت بر نشر ات ادواری وزارت اهاد کشاورزی (از  9384تاکسون)

-

عضو شورای سیاستگکاری روابط عمومي وزارت اهاد کشاورزی (از سال )9386
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-

مسئول کمیته تخصصي روابط عمومي پروژة آموزش پودماني کارکسان وزارت اهاد کشاورزی ()9384

-

مسئول کمیته نظارت و ارز ابي ستاد دهه فجر انقالب اسالمي ( 9386و )9383
-

مسئول کمیته آموزش انجمن متخصصان روابط عمومي ا ران و عضو هیئت مد ره انجمین در سیال
9388

-

مسئول واحد تحلیل محتوی مطبوعات -روابط عمومي وزارت اهاد سازندري (سال) 9324
مسئول کمیتة علمي و اارا ي هما

آموزشي روابط عمومي های وزارت اهاد

در اولین هما

کشاورزی سال 9328
-

مسئول کارراه های آموزشي سومین ،چهارمین،پسجمین ،ششمین و هفتمیین و هشیتمین سیمپوز وم
بین المللي روابط عمومي از سال  9381تا 9319

-

مد ر بخ

پژوه  ،آموزش و برنامه ر ی -شورای هماهسگي تبلیغات اسالمي ()9384 - 9321

-

مشاور مد ر کل روابط عمومي برخي از شرکت ها و سازمان های دولتي و غیر دولتي

-

مشاور تخصصي آموزش روابط عمومي و ارتباطات اهاد دانشگاهي علوم ااتماعي دانشگاه تهران (از سال
 9386تا (9311
-

سردبیر نشر ه علمي -تخصصي "ارتباط" و ژه روابط عمومي وارتباطات ( -از سال  9324تاکسون )

-

دبیر سرو س صفحه روابط عمومي (هسر هشتم) روزنامه آرمان روابط عمومي از سال  9381تا 9311

-

مجری دوره ها ،طراحي ،تیدو ن کارراههیای آموزشیي روابیط عمیومي و ارتباطیات بیرای سیازمانها و
نهادهای مختلف( حدود  961دوره ) از سال  9381تا کسون

-

مجری وتدو ن برنامه ارتباطي و انواع برنامه ر ی هیای کیاربردی و راهبیردی ارتبیاطي درموضیوعات
مختلف برای روابط عمومي سازمانهای دولتي و غیر دولتي(بی

از  21طرح و برنامه ارتباطي کاربردی )

از سال  9321تا کسون
 عضوانجمن متخصصان روابط عمیومي ا یران /انجمین روابیط عمیومي ا ران/خانیه روابیطعمومي ا ران

ج)سوابق تدر س:
 -9دانشگاه ها:
-

دانشگاه تهران :دوره هیای آموزشیي و یژه روابیط عمیومي ،پیژوه

افکیار عمیومي و برنامیه ر ی ی

ارتباطییات در دانشییکده علییوم ااتمییاعي دانشییگاه تهییران ( )9384-9389دانشییگاه تهییران :دوره هییای
تخصصي روابط عمومي در رروه آموزشي روابط عمومي اهاد دانشگاهي دانشیگاه تهیران (– 9389
)9384
-

دانشگاه اامع علمي – کاربردی :دوره های پودماني و ژه دانشجو ان رشته های خبرنگاری و ارتباطات
با عساو ن "اصول سرپرستي و مد ر ت روابط عمومي"" ،اصول روابط عمیومي و "افکیار عمیومي  9و
 9( "6مهر )9383تهران

-

دانشکده خبر :خبرر اری امهوری اسالمي ا ران ،درو

تخصصي روابط عمومي بیا عسیاو ن "افکیار

عمومي" و "نظر سسجي"مد ر ت و سرپرستي " برنامه خبری " ارتباطات انساني " نشانه شساسي" امیع
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آوری و پردازش اطالعات " اصول روابط عمومي"  ،ارتباط با رسانه و (...حدود  94سال)تهران
-

دانشگاه اامع علمي – کاربردی/اهاد دانشگاهي واحد  /9دوره هیای تخصصیي :برنامیه ر ی ی فرهسگیي/
برنامه ر ی ارتباطي /مد ر ت و برنامه ر ی ارتباطیات فرهسگیي  /اصیول و فسیون انتشیارات  /اصیول خبیر
نو سي  /فسون ر ارش نو سي /هسر خوب نوشتن  /اصول و فسون مصاحبه...

-

پژوهشکده نیرو – کارراههای آموزشي مد ر ت و برنامه ر ی راهبردی ارتباطي در روابط عمومي /روابط
عمومي مدرن/روابط عمومي و ارتباطیات تصیو ری /تولیید پییام در روابیط عمومي/رو کردهیای نیو ن در
روابط عمومي ..../دانشکده صدا و سیما  /کارراه های آموزشیي و یژه سیپاه پاسیداران انقیالب اسیالمي بیا
عسوان" نظرسسجي و روش تحقیق در روابط عمومي " 9382تهران/روابط عمومي بحران/

-6مراک و سازمانها :
-

سازمان قضا ي نیروهای مسلح  /وزارت ورزش و اوانان  /صیسدو بازنشسیتگي کشیوری  /سیازمان تیامین
ااتماعي  /سازمان بیمه مرک ی  /انک صادرات ا ران  /بانک سیسا  /بسیاد شیهید انقیالب اسیالمي /سیازمان
خ صوصي سازی /استانداری اغلب استانهای کشور /شرکت باز آفر سي شهری  /وزارت راه و شهرسیازی /
وزارت اهاد کشاورزی  /سازمان اسگلهیا مراتیع و آبخیی داری کشیور /سیازمان عقییدتي سیاسیي ارتی
امهوری اسالمي ا ران /سازمان ز با سازی شهری شهرداری تهران /شیرکت فرودراههیا و نیاوبری هیوا ي
کشوری ...سازمان سسج

-

هما

و آموزش کشور....// /

سازمان میراث فرهسگي کارریاه آموزشیي د یدراههای نیو ن در روابیط عمیومي 4( ....تییر )9319

شیراز
-

کارراه آموزشي "روابط عمومي و مهسدسي فرهسگ مصرف" در مرکی هما شیهای صیداو سییما( 92آبیان
)9381تهران
-

دوره آموزشي "برنامه ر ی کاربردی و سسج

اثربخشي در روابیط عمیومي" بیرای همکیاران

روابط عمومي ( )9382خراسان رضوی
-

دورة آموزشي "برنامه ر ی استراتژ ک در روابط عمومي" ( 8آذر  )9382آذربا جان شرقي
درو

"افکار عمومي" و "افکار سسجي" در روابط عمومي سپاه ( 6اسفسد  )9384تهران

مرک آموزش اهیاد کشیاورزی " برنامیه ر ی ی ارتبیاطي راهبیردی در روابیط عمیومي ( 96اسیفسد )9389
کرمانشاه
-

مرک آ موزش عالي وزارت کشور ،دوره های آموزشي و ژه استانداران ،شهرداران  ،بخشداران
تحت عسوان برنامه ر ی و مد ر ت روابط عمیومي ،روش تحقییق  ،ارتباطیات اسیتاني ،اصیول
روابط عمومي (از سال  9382تا )9381تهران

-

دوره های آموزش تخصصي در حوزه های روابط عمیومي ،پیژوه

و افکیار سیسجي و برنامیه

ر ی ارتباطي در مرک آموزش عالي امام خمیسي (ره) و اغلیب مراکی آمیوزش وزارت اهیاد
کشاورزی در  9383/تا  9382تهران و شهرستانها
-

مرک آموزش عالي شهید زمانپور 9321تا 9386تهران

-

دوره های آموزشي روابط عمیومي و ارتباطیات وعلیوم تربیتیي از سیال  9381بیرای بسییاری از سیازمانها و
شرکتهاتهران
6

-

مرک آموزش نیروی انتظامي برای پرسسل افسران آراهي " روانشساسي ااتماعي و ارتباطیات مییان
فردی"تهران

-

مراک آموزش نیروی انتظامي  /مراک آموزشي وزارت دفاع ،دوره های آموزشیي ،روش تحقییق،

نظرسسجي و برنامه ر ی روابط عمومي سالهای  82و 88تهران
-

کارراه آموزشي "مهارتهای برنامه ر ی ارتباطي راهبیردی" در مراکی آموزشیي وزارتخانیه هیای نفیت و
شییرکت هییای تابعییه ،وزارت علییوم ،وزارت راه و ترابییری  ،وزارت مسییکن ،وزارت کشییور (از سییال 9389
تاکسون)تهران

-

دوره آموزشي "برنامه ر ی کاربردی در روابط عمومي" و ژه کارکسان روابیط عمیومي بانیک کشیاورزی
( 96بهمن )9386

-

کارراه آموزشي "مهارتهای برنامه ر ی ارتباطي راهبردی" در مرک هما شهای صدا و سیما ( 96دی9311
)

-

دانشکده انجمن صسفي روزنامه نگاران :رشتههای مد رت روابط عمومي ،مد ر ت افکیار عمیومي و برنامیه
ر ی کاربردی در روابط عمومي سازمانها9383/تا 9382

-

دوره های آموزش روابط عمومي و ژه انجمن متخصصان روابط عمومي در استانهای کشیور از سیال 9383
تاکسون

-

ساپکو (شرکت طراحي مهسدسي و تأسیس قطعات ا یران خیودرو) :تیدر س "اصیول و مبیاني ارتباطیات و
تبلیغات" در سال 9382

-

مساطق و ژه اقتصادی اروند و بسدر ان لي و /....مد ر ت استراتژ ک در روابیط عمیومي  /روابیط عمیومي در
فضای مجازی/روابط عمومي و تشر فات /مهارتهای ارتباطي و زبان بدن .... /

-

دفتر تحقیقات رسانه وزارت فرهسگ و ارشاد اسالمي و خانیه هیای مطبوعات/...مید ر ت و اصیول روابیط
عمومي پیشرفته و ژه خبرنگاران...برر اری در مراک استاني به تفکیک خانه مطبوعات سراسر کشور

د) تالیفات:
-9کتاب:
 تالیف کتاب "برنامه ر ی ی راهبیردی ارتبیاطي در روابیط عمیومي" (چیاپ )9381تجد د چاپ پسجم
 تالیف "راهسمیای ع میل و برنامیه ایامع روابیط عمیومي وزارت اهیاد کشیاورزی"(چاپ )9382
 تالیف "فرهسگ لغات اقتصاد و بازرراني" (چاپ )9328 تالیف کتاب آموزشي " فرانسه به شیوة مستقیم" (چاپ )9326 تالیف " کتاب کوچک عشق" در حوزه عرفان وزندري (چاپ( )84رروه از نو سسدران) تالیف کتاب "برنامه ر ی در روابط عمومي" ( مراحل پا اني آماده سازی اهت چاپ) تالیف "فرهسگ اصطالحات روابط عمومي" (آماده چاپ) تالیف "فرآ سد محوری در روابط عمومي" (کتاب سال روابط عمومي )93117

تالیف مجموعه کتابهای چسد الدی :شیوه نامه فعالیتهای رسانه ای  /تبلیغاتي  /انتشاراتي  /پژوهشي  /شبکه هایااتماعي )9312( /

- 6ترامه:
-

ترامه بخشي از کتاب "نگرش انتقادی به روابط عمومي" (چاپ )9328

-

ترامه و تالیف کتاب آموزشي "مکالمات روزمره ا تالیا ي به فارسي" (چاپ )9328

-

ترامه دو عسوان کتاب طس سیاسي "ا ن حیواناتي کیه بیر دنییا حکومیت میي کسسید" نوشته:مورشیوان و
موالتیه (الد اول چاپ )9323

-

ترامه کتاب "زن ا راني" (ز ر چاپ)

-

ترامه کتابي با عسوان فارسي " کف شساسي استستااي و تجربي" در حوزه علوم ناشساخته و تاثیرات سیارات
آسماني بر زندري و آ سده/اورج موشری (چاپ )9328

-

ترامه کتاب" دله دزدی و دروغ پردازی در کودکان"و  96عسوان کتاب در حوزه علوم تربیتي (ز ر چاپ)

-

ترامه کتاب "برنامه ر ی استراتژ ک در روابط عمومي" با رو کرد حل مسئله نوشیته :ریروه نو سیسدران
(آماده چاپ)

-

-3مقاله:
-

روابط عمومي استاندارد و حرفه ای در سازمان نشر ه انجمن روابط عمومي ا ران( )9316
مد ر ت و برنامه ر ی راهبردی ارتباطي بیرای ا جیاد تحیول در روابیط عمیومي /نشیر ه تحقیقیات روابیط
عمومي()9316
ارائه مقاله "تفکر مهسدسي و استراتژی ارتباطي در روابط عمومي الکترونیک" در ششیمین همیا

-

روابیط

عمومي ()9311
-

مقاله "روابط عمومي هوشمسد در بخ

کشاورزی راهکارها و راهبردهای ارتبیاطي" در و یژه نامیه روز

روابط عمومي (ارد بهشت )9381نشر ه تحقیقات روابط عمومي
-

ارائه مقاله با عسوان "برنامه ر ی کاربردی در روابط عمومي" در سومین سیمپوز وم بیین المللیي روابیط
عمومي ( 63مرداد )9382

-

ارائه مقاله با عسوان " برنامه ر ی ارتباطي هوشمسد راهي برای رفع مشکالت ارتباطي سازمان" در سومین
سمپوز وم بین المللي روابط عمومي ( 63مرداد )9382

-

ارائه مقاله با عسیوان " رامهیای اساسیي فرآ سید برنامیه ر ی ی کیاربردی در روابیط عمیومي" در سیومین
سمپوز وم بین المللي روابط عمومي ( 63مرداد )9382

-

ارائه مقاله با عسوان" کاربردهای پژوه

و نظر سیسجي در روابیط عمیومي" در سیومین سیمپوز وم بیین

المللي روابط عمومي ( 63مرداد )9382
-

ارائه مقاله با عسوان "بررسي و شساخت مسائل ارتباطي سازمان" در سومین سمپوز وم بیین المللیي روابیط
عمومي ( 63مرداد 9382

-

مقاله با عسوان "ارز ابي اثربخشي برنامة ارتباطي" در و ژه نامه روزنامه آرمیان روابیط عمیومي ( 92و 98
مرداد )9382
8

ترامه مقاله "نق

-

شیاغالن حرفیه ای در روابیط عمیومي اخیال ریر" نوشیتة ایان وابیت ( 4ارد بهشیت

)9382نشر ه ارتباط
مقاله "کاربردهای پژوه

-

و نظرسسجي در روابط عمومي" صفحه هسر هشتم روزنامه آرمان روابط عمیومي

( کشسبه  62فرورد ن )9382
مقاله "روابط عمومي و برنامه ر ی مؤثر ارتباطي " در نشر ه آرمان روابط عمومي ( 98مهر )9384

-

تهیه مقاله با عسوان "کاربردهای پژوه

-

در روابط عمیومي"در نشیر ه تحقیقیات روابیط عمیومي سیال

9381
-

تهیة مقاله با عسوان " برنامه ر ی راهبردی ارتباطي توسعه روابط عمومي هوشمسد تجاری"تحقیقیات روابیط
عمومي سال 9381

-

تهیة مقاله با عسوان "نق

مد ر تي روابط عمومي برای ارتقای سیرما ة ااتمیاعي" در چهیارمین سیمپوز وم

بین المللي ( 64و  66دی)تحقیقات روابط عمومي و و ژه نامه سمپوز وم روابط عمومي در سال 9382
مقاله " برنامه ر ی استراتژ ک ارتبیاطي در روابیط عمیومي انتخیاب یا الی ام کیدامیک" در نشیر ه

-

تحقیقات روابط عمومي به مساسبت  62ارد بهشت روز روابط عمومي ونشر ه چهل کلید( )9311
ارائه مقاله "تفکر مهسدسي ،دلفیسي راهبردی ارتباطي در روابط عمومي" در سمیسار تخصصي بررسي

-

الگوی اسالمي -ا راني پیشرفت در حوزة روابط عمومي ونشر ه تحقیقات روابط عمومي ()9311
ارائه مقاله با عسوان "برنامه ر ی راهبردی ارتباطي برای ارتقای فرهسگ بیمه" در کتاب و ژه رابیط

-

عمومي و فرهسگ در سال 9311
مقاله "نق

-

اخال در پیامدهای سازماني و حرفه ای روابط عمومي کارآمد" روزنامه آرمان روابیط

عمومي سال 9381
و....
 -4ادداشتها:
-

ادداشت "بخ

کشاورزی نیازمسد نظام ارتباطي مؤثر" ( کشسبه 91شهر ور )9382روزنامه آزمان ،و نشیر ه

دام ،کشت و صسعت ...
-

ادداشتي با عسوان "روابط عمومي به کجا ميرود؟"در نشر ه روابط عمومي (شماره  ،921دوشیسبه  98مهیر
)9384

-

ادداشتي با عسوان "از رنجي که روابط عمومي مي برد" به بهانه  62ارد بهشت روز روابط عمومي تحقیقات
روابط عمومي مد ر ت ارتباطات  ،نشر ه چهل کلید9311

-

ارا ه مطلب "نق

اطالع رساني در رشد و توسعه بخ

کشاورزی" روزنامه آرمان روابط عمومي در سال

9311
-

ادداشت "مهسدسي و استراتژی ارتباطي غیر هوشمسد روابط عمومي و رسانه" نشر ه ارتباطات مردمي چهل
کلید سال 9311

-

ادداشتي با عسوان "مد ر ت فرآ سد و فرآ سد ررا ي در روابط عمومي سرآمد" در و ژه نامه روز ارتباطیات
(ارد بهشت )9319چاپ شده در نشر ات تخصصي روابط
عمومي از امله نق

کلیه تحقیقات روابط عمومي ،نشر ه روابط عمومي

و...
9

ه ) اخک رواهیسامه های حضور در مراک علمي :
-9رواهیسامه سمپوز ومهای علمي و بین اللمللي :
-

رواهیسامه شرکت در سمپوز وم بین المللي روابط عمومي در خصیوص بررسیي نقی

روابیط

عمومي در مهسدسي فرهسگي ،ااتماعي و اقتصادی ( 66-69دی )9381تهران
رواهیسامه "آموزش ارتقیا مهیارت حرفیهای" در سیمپوز وم بیین المللیي روابیط عمیومي در

-

خصوص بررسي نق

روابیط عمیومي در مهسدسیي فرهسگیي ،ااتمیاعي و اقتصیادی ( 66دی

)9381تهران
-

رو اهیسامه شرکت در پسجمین سمپوز وم بین المللي روابط عمومي با موضوع بررسیي نقی
روابط عمومي در بخ

-

و کارکردهیای

صسعت و تجارت ( 94-93دی  )9388تهران

رواهي حضور در چهارمین سمپوز وم بین المللي روابط عمومي با موضوع بررسي نق

روابیطعمیومي در

سرما ة ااتماعي ( 66-64دی  )9382تهران
رواهیسامه شرکت در سومین سمپوز وم بین المللي "روابط عمومي بیا موضیوع برنامیه ر ی ی و

-

سسج
-

اثربخشي برنامه های روابط عمومي" ( 98-92مرداد  )9382تهران

رواهیسامه شرکت در دومین سمپوز وم بین المللي روابط عمومي در خصوص نق

و کارکرد

روابط عمومي در مد ر ت بحران ( 94-96آذر  )9386تهران
-

رواهیسامه شرکت در اشسوارة علمي و سمپوز وم بین المللیي تحقیقیات علمیي و مطالعیات افکیار عمیومي
( 69-61آذر  )9384تهران تهران
-

رواهیسامه شرکت در اشسواره علمي و سمپوز وم بین المللیي تحقیقیات علمیي و مطالعیات
افکارعمومي در روابط عمومي ( 69-61آذر )9384

 -6رواهیسامه سمیسارهای علمي :
-

رواهیسامه حضور در سمیسار بین المللي روابیط عمیومي در کواالالمپیور 6( ،نیوامبر  6112برابیر بیا  94آبیان
 )9382مال ی
-

رواهیسامه شرکت در سمیسار تخصصي بررسي الگوی اسالمي -ا راني پیشرفت در حیوزة روابیط
عمومي ( 62ارد بهشت )9319تهران

 -3رواهیسامه اشسواره های علمي و کسفرانس :
-

رواهیسامه شرکت در چهارمین کسفرانس بین المللي تهران ( 66-64آبان  )9382تهران

-

رواهیسامه شرکت در کسفرانس بین المللي بررسي روابط عمومي در سیرة پییامبر اعظیم (ص) (92
خرداد  )9386تهران

-

رواهي نامه شرکت در کارراه آموزشي بین المللي" برنامه ر ی ی ارتبیاطي و سیسج

سیرما ة ااتمیاعي"

( 66دی )9382تهران
و...
ز) اخک مدرک دوره های آموزشي و تخصصي روابط عمومي :
-

رواهیسامه آموزشي" اتوماسیون اداری تحت وب" ( 64بهمن  )9311تهران

-

رواهیسامه آموزشي "مباني اصول و نظر ههای روابط عمومي" ( 91اسفسد  )9381تهران

-

رواهیسامه آموزشي "مفاهیم و ترامه قرآن کر م" ( 66آذر  )9381تهران
01

-

رواهیسامه پسجمین هما

-

رواهیسامه آموزشي مراقبت و پیشگیری از آنفلوآن ای نوع ( 63اسفسد  )9388تهران

-

رواهیسامه آموزشي تحلیل محتوای مطبوعات ( 2اسفسد  )9382تهران
-

روابط عمومي الکترونیک ( 68ارد بهشت  )9381تهران

رواهیسامییه پا ییان دوره کاررییاه علمییي تکسولییوژی هییای کییاربردی روابییط عمییومي
الکترونیک با هدف ارتقا سطح مهارت های مد ران و کارشساسان روابط عمومي (92
آبان  )9382تهران

-

رواهي دوره آموزشي" اصول روابط عمومي " 62( 6آذر  ) 9386تهران

-

رواهي پا ان دوره کارراه آموزشي" مد ر ت و برنامه ر ی در روابیط عمیومي" (62

آبان  )9386تهران
-

رواهي پا ان دوره کارراه آموزشیي تخصصیي" مید ر ت فضیای رسیانه ای و افکیار عمیومي" ( 63میرداد
 )9386تهران

-

رواهیسامه پا ان دوره آموزشي" مد ر ت روابط عمومي" معاونت آموزش و تجهی نییروی انسیاني سیازمان
تحقیقات و آموزش کشاورزی ( 62شهر ور  )9384تهران

-

رواهیسامه آموزشي "آشسا ي با نظام پیشسهادات" در وزارت اهاد کشاورزی ( 31مرداد  )9384تهران

-

رواهیسامه دوره آموزشي " مد ر ت نو ن در روابط عمومي " ( 6شهر ور  )9384تهران

-

رواهیسامه دوره" اصول روابط عمومي  91( "9اسفسد  )9389تهران

-

مهارتهای هفت رانه (برنامة آموزش فساوری و اطالعات کارکسان دولت در قالب

رواهي پا ان دوره

هفت مهارت :مباني ،و سدوز ،نرم اف ارهای
-

و ا سترنت) ( 3بهمن  )9389تهران

رواهیسامه حین خدمت دورة " اصول روابط عمومي"  89/6/62تهران
-

رواهیسامه حین خدمت "ررافیک محیطي" ( 61دی  )9381تهران

-

رواهیسامه دوره "روابط عمومي و تبلیغات "( 69شهر ور  )9381تهران

-

رواهیسامه آموزشي حین خدمت" سسج
رواهیسامه حین خدمت در

افکارعمومي " ( 3آبان  )9381تهران

"اند شه های نو ن روابط عمیومي" از معاونیت آمیوزش و

تحقیقات مرک آموزش عالي امام خمیسي ( 68دی  )9321تهران
-

رواهیسامه حیین خیدمت در

"اصیول و مبیاني کیامپیوتر" از دفتیر برنامیه ر ی ی آموزشیي وزارت اهیاد

سازندري ( 91تیر  )9328تهران
-

رواهیسامه در " پژوه

در علوم ااتماعي" از معاونت آمیوزش و تحقیقیات مرکی آمیوزش

عالي امام خمیسي ( 99خرداد  )9328تهران
-

رواهیسامه در

"کوتاه مدت رابطین خبیری" ازمعاونیت آمیوزش و تحقیقیات مرکی آمیوزش

عالي امام خمیسي ( 8اسفسد  )9322تهران
ح) سوابق عسوان های اخک شده :
 کسب عسوان " ستاره روابط عمومي "از سمپوز وم بین المللي روابط عمومي در سال 9313  -کسب عسوان چ هره برتر علمي روابط عمومي کشور در هفتمیین اشیسواره علمیي و سیمپوز وم بیین اللمللیيروابط عمومي ()9311
00

-

انتخاب به عسوان "کارمسد نمونه" به عسوان معاون مد رکل روابط عمومي از طرف مشاور وز ر و
مد رکل دفتر وزارتي ( 39مرداد  )9382تهران

-

کسب عسوان پژوهشگر نمونه در سمپوز وم بین المللي روابط عمومي در  9382تهران

ن)در افت لوح تقد ر و سپا

:

 -کسب لوح " سیتاره روابیط عمیومي " در سیال  9313از سیمپوز وم بیین المللیي روابیط

عمومي
-

لوح سپا " برتر ن های علمي روابط عمومي" در هفتمین اشسوارة علمي روابیط عمیومي ( 91دی )9311
تهران

-

لوح تقد ر فرهسگ سازماني در ششمین سمپوز وم بین المللي روابط عمومي ( 66-61دی  )9381تهران
لوح تقد ر بخ

مکتوب (خبر -ر ارش -مقاله – ادداشت) و پاسخگو ي به رسانه ها در اشسوارة برتر ن

های روابط عمومي (خرداد  )9388تهران
-

لوح سپا

مد ر ت و همکاری در چهارمین کسفرانس بیین المللیي روابیط عمیومي 66-64( ،آبیان

 )9382تهران
-

لوح تقد ر از وز ر اهاد کشاورزی اهت کسب عسوان "روابط عمومي برتر در رشتة تدو ن برنامه
اامع روابط عمومي" در سمپوز وم بین المللي روابط عمومي بیرای وزارت اهیاد کشیاورزی (68
مرداد  )9382تهران

-

لوح سپا

از موسسه روابط عمومي آرمان و سومین سمپوز وم بین المللي روابط عمیومي (98-92

مرداد )9382
-

لوح سپا

از سومین اشسوارة علمي و دومین سمپوز وم بین المللي روابط عمومي ( 93آذر  )9386تهران

-

لوح سپا

از دومین کسفرانس بین المللي روابط عمومي ( 66-64آبان  )9384تهران

-

لوح سپا

اهت تدر س "برنامه ر ی در روابط عمومي بانک کشیاورزی" از موسسیه تحقیقیات روابیط

عمومي ( 91-98تیر )9311تهران
-

لوح سپا

برای تدر س در" کارراه آموزشي روابط عمومي و مهسدسیي فرهسیگ مصیرف" از سیمپوز وم

بین المللي روابط عمومي  9381تهران
-

لوح سپا

از وزارت اهاد کشاورزی بابت کسب رتبه روابط عمومي برتر در رشتة برنامیه ر ی ی ارتبیاطي

در پسجمین سمپوز وم بین المللي تهران
-

لوح تقد ر اهت کسب عسوان روابط عمومي برتر در رشتة "تدو ن برنامة اامع روابط عمیومي و پیژوه
تحلیل محتوای مطبوعات" از وزارت اهاد کشاورزی  9381تهران

-

لوح تقد ر اهت کسب "رتبة اول روابط عمومي" دستگاههای اارا ي کشور در بخ
نامه اامع روابط عمومي و رتبة دوم پژوه

های اارا یي آ یین

از سوی شورای عالي اطالع رساني دولت از وز ر وقت اهیاد

کشاورزی صاد خلیلیان 9311تهران
-

لوح تقد ر از وز ر اهادکشاورزی اهت کسب عسوان "روابط عمومي برتر در رشیتة تیدو ن برنامیة ایامع
روابط عمومي" در سمپوز وم بین المللي روابط عمومي  .تهران

-

لوح تقد ر از سومین کسفرانس بین المللي روابط عمومي به عسوان تالشگر روابط عمومي تهران
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-

لوح تقد ر بعسوان عضو کمیته علمي در دومین اشسواره روابط عمومي های برتر دانشگاهها مراک پیژوه
فساوری و سازمانهای وابسته وزارت علوم تحقیقات و فساوری مشاور وز ر  9381تهران

-

لوح سپا

از موسسه مالي و اعتباری مهر برای مد ر ت برری اری اشیسواره برتیر ن هیای روابیط عمیومي

 9381تهران
-

لوح تقد ر از معاون سیاسي امسیتي استانداری و رئیس شورای هماهسگي روابط عموميهای هرم ران تهران

ط) مهارتها :
-

مشاور مد ر ت و مدل تعالي سازماني و سرآمدی در روابط عمومي

-

ترسیم و تحلیل نقشه ذ سفعان

-

مشاور مد ر ت و برنامه ر ی راهبردی ارتباطي در سطوح عالي و پیشرفته؛

-

آموزش مهارتهای ارتباطات میان فردی و زبان بدن در سازمانها

-

آشسا ي تخصصي با کامپیوتر (مهارتهای هفت رانه

و نرم اف ارهای آماری همچون

)

ی) تسلط به زبانهای خاراي :

-

انگلیسي :تسلط در حد ترامه

-

فرانسه :تسلط کامل در حد ترامه و مکالمه

-

ا تالیا ي:در حد آشسا ي

-و.....
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حمید شککری خانقکاه متولید چهیارم تیرمیاه هی ار و سیصید و چهیل و هفیت ،
دارای دکتییرای تخصص یي اامعییه شساس یي ارتباطییات فرهسگ یي بییا رییرا

رسییاله

دکتیییری برنامیییه ر ی ی ی راهبیییردی ارتباطیییات انسیییاني بیییرای افی ی ا

اعتمیییاد

ااتمییاعي از دانشییگاه علییوم تحقیقییات  ،رتبییه سییوم در مقطییع کارشساسییي ارشیید
علییوم تربیت یي بییا محور یت ک یاری برنامییه ر ی ی راهبییردی ارتبییاطي و آمییوزش
همگییاني اسییت .معییاون برنامییه ر ی ی ارتبییاطي و مطالعییات افکییار عمییومي مرک ی
روابییط عمییومي وزارت اهییاد کشییاورزی ،میید ر عامییل موسسییه مطالعییات افکییار
عمیییومي و برنامیییه ر ی ی ی ارتبیییاطي "برنامیییه پژوهیییان آ سیییده"  ،مییید ر مسیییئول
موسسییه انتشییاراتي "فکییر نییو"  ،ر یییس اداره مطالعییات افکییار عمییومي و برنامییه ر ی ی ارتبییاطي روابییط عمییومي وزارت
اهییاد کشییاورزی  ،رئیییس اداره تجهیی و توسییعه نیییروی انسییاني روابییط عمییومي ،عضییو کمیسیییون بررسییي و نظییارت بییر
نشییر ات ادواری وزارت اهییاد کشییاورزی  ،عضییو شییورای سیاسییتگکاری روابییط عمییومي وزارت  ،مسییئول کمیتییه
آمییوزش انجمیین متخصصییان روابییط عمییومي ا ییران و عضییو هیئییت میید ره انجمیین  ،مسییئول واحیید تحلیییل محتییوی
مطبوعییات روابییط عمییومي  ،سییردبیر نشییر ه علمییي -تخصصییي "ارتبییاط" و ییژه روابییط عمییومي  ،دبیییر سییرو س
صییفحه روابییط عمییومي (هسییر هشییتم) روزنامییه آرمییان روابییط عمییومي ،بیسییت و شیی

سییال سییال سییابقه و تجربییه در

حییوزه میید ر ت و برنامییه ر یی ی اسییتراتژ ک روابییط عمییومي و ارتباطییات انسییاني ،ارتباطییات رسییانه ای  ،مطالعییات
افکار عمومي و پژوه
-

و برنامه ر ی ارتباطي از سوابق اارا ي وی محسوب مي شوند.

وی هییم اکسییون میید ر دپارتمییان میید ر ت روابییط عمییومي و میید ر ت برنیید برنامییه اروپییا ي

ا ییران و عضییو هیییات ژوری از طییرف دانشییگاه

در

فرانسییه اسییت .دکتییر حمییید شییکری خانقییاه در ا یین سییالها

فعالی یت حرفییه ای خییود را بییر میید ر ت و برنامییه ر ی ی راهبییردی ارتبییاطي  ،مشییاوره  ،آمییوزش و طراح یي برنامییه هییای
ارتباطي برای سازمانها متمرک کرده است.
-

تیییدر س درو

مختلیییف روابیییط عمیییومي و ارتباطیییات بیییا رو کیییرد برنامیییه ر یی ی راهبیییردی ارتبیییاطي و

میید ر ت اسییتراتژ ک ارتباطییات انسییاني در دانشییگاهها و مراکیی آموزشییي ،دانشییکده خبییر ،مراکیی آمییوزش عییالي،
اهییاد دانشییگاهي دانشییگاه هییای کشییور ؛ دانشییگاه اد یان و مییکاهب و مراک ی آموزش یي سییازمانها و وزارتخانییه هییا در
تهییران و شهرسییتانها از سییال ه ی ار و سیصیید و هشییتاد و یک  ،سییخسراني تخصص یي در ب یی
روابییط عمییومي و تییدر س در ب یی

از پسجییاه همییا

علم یي

از کصیید و بیسییت کاررییاه آموزش یي تخصص یي روابییط عمییومي در سییطوح مل یي

و استاني از امله سوابق آموزشي ا شان است.
-

کتییاب هییای "برنامییه ر یی ی راهبییردی ارتبییاطي در روابییط عمییومي "  ،برنامییه

اییامع روابییط عمییومي وزارت اهییاد کشییاورزی  ،مجموعییه کتابهییای کییاربردی ش ییوه نامییه
تبلیغییات  ،انتشییارات ،برنامییه ر ی ی ارتبییاطي  ،آمییوزش فرانسییه بییه ش ییوه مسییتقیم  ،فرهسییگ
اقتصییاد و بازررییاني  ،طسیی سیاسییي "ا یین حیوانییاتي کییه بییر دنیییا حکومییت مییي کسسیید" ،
"مکالمییات روزمییره ا تالیییا ي بییه فارس یي" و عسییاو ن د گییری کییه چییاپ شییده و ییا آمییاده
چییاپ اسییت  ،کتابهییای تییالیفي ا شییان بییوده و انتشییار بییی

از  61مطلییب و ادداشییت در

مجالت مختلف را نی در کارنامه خود دارد.
-

کسییب عسییوان چهییره برتییر علم یي روابییط عمییومي کشییور در هفتم یین اشییسواره

علمییي و سییمپوز وم بییین المللییي روابییط عمییومي  ،کسییب عسییوان سییتاره روابییط عمییومي در هشییتمین سییمپوز وم بییین
الملل یي  ،برنییده اییا ه تعییالي ارتباطییات از موسسییه علم یي ژربییرای فرانسییه در سییال اییاری و در افییت ب یی

از پییان ده

لوح تقد ر و تشو ق نامه از وزرا و مسوالن سازمانها در کارنامه وی به چشم مي خورد ..
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