مشخصات فردي :

نام  :احمد خيري اشكوهي

بنام خداوند بخشنده مهربان

فرزند :شعبانعلي محل تولد  :كرج مﺘولد١٣٦١/٩/١٣ :

شﻤاره شناسنامه  ٢٢٣٠٩ :كد ملي  ٣-٠٢١٨٥٠-٠٣٢ :وضعيت تاهل :مﺘاهل و داراي  ١فرزند

وضعيت اشﺘغال  :قراردادي شهرداري كرج ،داراي كارت پايان خدمت تلﻔﻦ هﻤراه٠٩١٢٢٠٩٤٣٠٨ :
مهارت ها و دوره هاي آموزشي :

 -1كارشناس ارشد مديريت كارآفريني از دانشگاه خوارزمي

 -2كارشناس مديريت فرهنگي

 -٣گذراندن بيش از يك هزار ساعت دوره هاي مﺘعدد آموزش ي در حوزه هاي رسانه ،ارتباطات و مديريﺘي
 -٤پژوهشگر حوزه هاي اجﺘﻤاعي و مديريت شهري

 -٥انﺘشار مقاﻻت مخﺘلف فرهنگي و اجﺘﻤاعي در نشريات مﺘعدد

 -٦طراح چنديﻦ جشنواره و طرح هاي بزرگ فرهنگي اجﺘﻤاعي در شهرسﺘان كرج
 -7مدرس و تسهيل گر دوره هاي ارتباطات ،رسانه و مهارت هاي زندگي و ...

 -٨مشاور توانﻤند سازي و توسعه فردي و سازماني و هﻤچنيﻦ مشاور حوزه كسب و كار و تبليغات

 -٩عضو انجﻤﻦ هاي تخصصي كارگزاران روابط عﻤومي و انجﻤﻦ روابط عﻤوي ايران  ،فدراسيون جهاني آينده پژوهي و...

سوابق كاري :

 -١مشاور و نماينده شهردار كرج در مركزتسهيلگري و توانمندسازي كسب و كارهاي نوپا
 -٢عضو هيات مديره سازمان فرهنگي شهرداري كرج
 -٣مديرمسﺌول ماهنامه شهرآوا
 -٤مشاور رسانه اي شهردار كرج از فروردين  ٩٤تا كنون
 -٥معاون علمي و پژوهشي مركز پژوهش و مطالعات راهبردي شوراي اسﻼمي شهر كرج در سال ٩٤
 -٦سرپرست مديريت روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري كرج در سال ٩٣
 -7مشاور بنياد نخبگان استان البرز از مرداد ٩1تا پايان ٩2
 -٨رئيس هيات مديره بنياد علمي و فرهنگي شهروند از فرردين  ٩2تا كنون
 -٩مشاور رسانه اي شهردار كرج و مدير پايگاه اطﻼع رساني شهرداري از مهرماه  ٨٩تا مرداد ٩٣
 -١٠ﻗائﻢ مقام مركز آموزش هاي آزاد دانشكده خبر استان البرز از سال  ٩٠الي ٩2
 -١١عضو هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان كرج در سال ٨٩
 -١٢مشاور فرهنگي و مدير روابط عمومي منطقه  ٥شهرداري كرج از آبان ماه  ٨٧تا مهر ٨٩
 -١٣رييس كارگروه سازمان هاي مردم نهاد شهرسﺘان كرج در سال ٨7
 -١٤قائم مقام مدير مسئول و سردبير هﻔﺘه نامه شايان از سال  ٨٦تا ٨7
 -١٥مدير عامل بنياد علﻤي فرهنگي ميقات در سال ٨٥

 -١٦دبير كل كانون حقيقت جوان از سال  ١٣7٩تا  ١٣٨٤و كسب افﺘخارات مﺘعدد از جﻤله ) سازمان مردم نهاد نﻤونه كشور  ،آموزش بيش از ١٢
هزار نﻔر از اعضاي كانون در محﻤدشهر و ( ...

 -١7مشاور سرپرسﺘي سازمان ملي جوانان غرب اسﺘان تهران در سال  ٨٤و ٨٥

 -١٨عضو هيأت رييسه اتحاديه جوانان كرج از سال  ٨١لغايت  ٨٤با حكم رييس سازمان ملي جوانان اسﺘان تهران
 -١٩عضو مشاوريﻦ جوان فرماندار شهرسﺘان كرج در سال ١٣٨١

 -٢٠مسئول گروه مشاوريﻦ جوان شهردار محﻤدشهر در سال  ٨١و ٨٢

 -٢١عضو شوراي سردبيري نشريات محلي از  ٨٢تا  ٩٠دبير برگزاري جشنواره هاي آسيب هاي اجﺘﻤاعي  ،مهرورزي ،تابسﺘانه و ...

