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 ()رزومه کاری سوابق

 ميرشاهی عادل

 

 بيوگرافی خلاصه 

در شهر مشهد چشم به جهان گشود. وی پس از گذراندن دوره دیپلم  40/40/4630دکتر عادل میرشاهی در تاریخ 

مدرک در رشته ریاضی و فیزیک، در دانشگاه علمی و کاربردی؛ واحد سازمان مدیریت صنعتی شرق مشهد 

کاردانی خود را در رشته روابط عمومی دریافت کرد. این دوره کوتاه باعث آشنایی وی با روابط عمومی شد و پس 

گرایش روابط عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته شد و با درجه ممتاز  -از آن در رشته علوم ارتباطات

شگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی سپس در دان

رسانه پذیرفته شد و پایان نامه خود را با عنوان نقد سیاستگذاری فرهنگی وقف؛ مطالعه موردی سازمان اوقاف و امور 

د را گرایش استراتژیک دکترای حرفه ای خو -خیریه با درجه ممتاز دفاع کرد. آنگاه در رشته مدیریت کسب و کار

 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دریافت کرد. از آثار مهم او:

 روابط عمومی اینترنتی  کتاب تالیف .4

 جلد دوم کتاب استانداردهای روابط عمومی، دکتر احمد یحیایی ایله ای، سید شهاب سید محسنی  .2

 مدخل در دایره المعارف روابط عمومی ایران، نویسنده: دکتر حمید صبری 41 .6

مجموعه آثار وی، او را مفتخر به دریافت جوایز ستاره علمی جوان روابط عمومی کشور و جایزه کتاب سال 

 جشنواره ملی روابط عمومی کردند. 

وی پنج سال داوری بخش روابط عمومی الکترونیک را در جشنواره ملی روابط عمومی انجمن متخصصان روابط 

ایت شارا )شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران( و مدرسه روابط عمومی بر عهده داشت. همزمان وی سردبیر س

 عمومی بود. 

پس از این دوره از فعالیت، وی مدیر روابط عمومی گروه صنعتی طاها شد و مدت چهار سال در این مسئولیت باقی 

 ماند. 
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روابط عمومی در و مدرس  روابط عمومی سازمان ها و موسسات مردم نهاد در حال حاضر مشاوردکتر میرشاهی 

 دانشگاه و موسسات خصوصی می باشد. 

 90903442004:  همراه تلفن

  Mirshahy@gmail.comپست الکترونیک:

  dr.adel.mirshahi@ :در اینستاگرام صفحه شخصی

 

 فاهدا

  خدمت در محیطی دوستانه در جهت توانمندسازی شخصی 

 ارتقای برند سازمان و ارائه کیفیت مطلوب به مخاطبان 

 

 شغلی تاریخچه

 کنون تا 4614 تیر از انگلیسی زبان مکالمه آموزش, خصوصی معلم. 

 4610 تابستان – خارجی مسافرین راهنمای 

 4611 تیر تا اردیبهشت طباطبایی هلامع دانشگاه کامپیوتر آموزش 

 4611و  4611 دوره دو در فارابی جشنواره الملل بین بخش گر مصاحبه و خبرنگار 

 4611 آتی بازارگستران مهندسی توسعه نشریه برای نویس مقاله و گر مصاحبه 

 4610الی  4614از  دولتی مدیریتمرکز آموزش  در الکترونیک عمومی روابط مدرس 

 4614 مشهد اول گلپخش پخش شرکت بازاریابان برای بازاریابی دوره مدرس 

 ارائه جهت زارعیان دکتر از نامه تشویق دریافت و ایران مخابرات شرکت عمومی روابط در نمونه کارآموز 

 4614 در حوزه روابط عمومی راهبردی پیشنهادات

 4612تا  4614 دولتی و خصوصی های سازمان در الکترونیک عمومی روابط دوره مدرس 

 4610الی  4612 (شارا) ایران عمومی روابط رسانی عاطلا شبکه سردبیر 
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 ( در تمام شماره های سال ایران عمومی روابط انجمن) عمومی روابط مجله های کتاب معرفی نویسنده

4612 

 و  4610و  4612و 4614سال  پنجعمومی در  روابط متخصصان انجمن عمومی روابط ملی جشنواره داور

 4611و  4611

 عنوان به ارتباطات کانون ارتباطات، مدیریت های ماهنامه و همشهری قانون، های روزنامه با همکاری 

 4612. نویسنده

 مدیر کل روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های  اینترنتی عمومی روابطو مجری فعالیت های  مشاور

 4611الی  4612از  نفتی ایران

 4611و  4610و  4616 عمومی روابط متخصصان انجمن الکترونیک عمومی روابط کمیته رئیس 

  ،4611-4616مشارکت در تدوین کتاب سال روابط عمومی ایران 

 تهران، ارم هتل عمومی، روابط در محتوا تولید همایش عمومی، روابط در اینفوگرافیک آموزش دوره 

4616 

 برای اولین بار در کشور(،  کشور های زندان سازمان آر، پی سئوشبکه های اجتماعی و  آموزشی دوره(

4616 

 4610برای مدیران روابط عمومی وزارت نفت،  آر، پی سئو شبکه های اجتماعی و آموزشی دوره 

 4612 ایران، یاسلام جمهوری کشتیرانی سازمان الکترونیک، عمومی روابط و آر پی سئو آموزشی دوره 

 4610نظر گلپخش اول مشهد،  دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی، موسسات خصوصی مشهد زیر 

  ،4610دوره آموزشی رسانه های اجتماعی در روابط عمومی، بانک مسکن 

 4611-4616شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،  روابط عمومی کارگزار بخش انتشارات 

  ،4610-4616مدیر روابط عمومی در بنیاد خیریه دانش 

   4611-4610گروه صنعتی طاها، مدیر روابط عمومی و ارتباطات بین المللی 

  ،4611دوره آموزشی روابط عمومی الکترونیکی، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 

 تحصيلات

  ،4611دکترای مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
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 یان نامه با موضوع پا) تهران، دانشگاه رسانه، و فرهنگی مطالعات گرایش -ارتباطات علوم ارشد کارشناسی

 4616-4614 (نقد سیاستگذاری فرهنگی

 4614-4613طباطبایی  لامهع دانشگاه عمومی، روابط گرایش -ارتباطات علوم کارشناسی 

 4612-4611 مشهد عمومی روابط کاردانی دانشجوی 

 4612 فیزیک و ریاضی دیپلم 

 ها گواهينامه

  4612 –شرکت در دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی گواهینامه 

 4612 -گوهینامه شرکت در دومین برنامه علمی و آموزشی سرآمدی در روابط عمومی 

 4616 –شرکت در یازدهمین کنفرانس بین الملی روابط عمومی  گواهینامه 

 4610 -شرکت در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی  گواهینامه  

 4612 -واهینامه آموزش ارتقای مهارت های حرفه ای در همایش ملی زن و روابط عمومیگ 

 ها مهارت

 فارسی زبان به دنیا زنده زبان 6 از عمومی روابط تخصصی ترجمه 

 سایت وب محتوای مدیریت  (CMS)  

 زبان با سایت وب طراحی HTML افزار نرم و Dream weaverو وردپرس 

 ها سایت انواع در وبلاگ مدیریت و طراحی 

 مدیریت رسانه های اجتماعی، اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و فیسبوک 

 انگلیسی زبان مکاتبات اداری به زبان های فارسی و 

 کامپیوتر افزار نرم و افزار سخت آشنایی با 

 افزار نرم با کار و نویسی پرپوزال  SPSS  

  افزار نرمطراحی با InDesign & Publisher 

 و مترجم آنلاین مکالمه انگلیسی زبان به تسلط 

 فارسی به انگلیسی زبان از مقاله و کتاب ترجمه 
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 دستاوردها و جوایز

 معرفی حوزه جدید روابط عمومی اینترنتی )سئو پی آر( برای اولین بار به روابط عمومی کشور 

 4610 برنده جایزه ستاره علمی جوان روابط عمومی کشور 

  اینترنتی که موفق به دریافت جایزه جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال نویسنده کتاب روابط عمومی

 شد. 4610

 همکاری در نگارش کتاب استانداردهای روابط عمومی جلد دوم 

  یادداشت، مقاله، خبر و گزارش در سایت ها و نشریات کشور. 4044نگارش و ترجمه بالغ بر 

  4611تا  4614سال از  پنجتدوین و ترجمه کتاب سال روابط عمومی برای 

 


