
 

 

 

  ناهید صادقی اندواری

گرایش کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 

 رسانهو دین 

 محل سکونت: تهران

 ایمیل:

nahid.sadeghy.a@gmail.com 

 09107782708 موبایل:

 23/09/1372متولد:  

 درباره من

 خالق ، 

 عالقه مند به کار گروهی، 

  مسئولیت پذیر 

در  ی فعالیتکه سابقه ها،و پشتیبانی و سئو سایت یو مشاوره تحصیل روابط عمومی های مورد عالقه ام،در کنار حوزه

های پژوهشی نیز توانمند ام و در حوزههگذراند نیز ی تخصصی روش تحقیق و پژوهش راهادوره ها رادارم؛این عرصه

  هستم.

 سوابق تحصیلی

 

  رسانه و رسانه گرایش دینکارشناسی ارشد 

 1399- 96سال ، و مطالعات فرهنگی اه علوم انسانیپژوهشگ

 

 علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی 

 1395-1391، دانشگاه تهران

 

 دیپلم علوم انسانی 

 1390، دبیرستان فرهنگ شیوا والیی آمل

 

 

 



 

 

 سوابق شغلی

 ،پژوهشگر ترویج و تولید محتوا 

 برنامه آفاق() فیشرگذاری دانشگاه پژوهشکده سیاست

 تاکنون -1400ماه خردادآغاز همکاری: 

 

  روابط عمومیمسئول 

 تهرانموسسه: مدیریت هوانوردی آنا 

 1400 اردیبهشت -1399 آغاز همکاری: مهر

 

 سرپرست روابط عمومی 

 تهرانخانه مهارت زندگی موسسه: 

 1399 مهر -1399آغاز همکاری: خرداد 

 

  معلم 

 آمل مدرسه: غیر انتفاعی آوای شیوا

 1397خرداد  -1396 مهرآغاز همکاری از: 

 

 مسئول دفتر 

 تهرانپژوهشکده محیط زیست دانشگاه امیر کبیر       

 1395اسفند  - 1393 فروردین

 

 خبرنگار 

 آمل 24هفته نامه بیداری اندیشه و خبرگزاری کاسپین 

 1396 اسفند - 1396 تیر

 

 تدریس خصوصی 

 موسسه آل طاها تهران  

 1395خرداد  -1394خرداد   

 

 مشاور تحصیلی 

 آملموسسه قلم چی 



 

 

 1397 شهریور - 1396 مهر

 

 مهارت ها

 پشتیبانی سایت و طراحی سایت 

 پژوهش و تولید محتوا در حوزه علوم اجتماعی 

  اتوماسیون اداری افزارنرمتسلط به 

  تحلیل مصاحبه در روش کیفیمسلط به کدگذاری و مقوله بندی و 

 مسلط به ارزیابی سایت و فضای مجازی وطراحی وبگاه 

 همکاری با انجمن علمی ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی 

 آشنا به تکنیک ها و فنون مذاکره 

  تسلط برکدگذاری و ارشیو اسناد بر اساس اصول مدیریت دانش 

  آشنایی با مفاهیم بازاریابی دیجیتال (Marketing Digital)  آن ابزارهایو 

  اجتماعی و آشنایی با هایبر شبکهتسلط کامل  trend  )اجتماعی هایشبکههای روز در )ترند 

 

 

 زبان

 مهارت گوش دادن  مهارت صحبت کردن  مهارت نوشتن مهارت خواندن عنوان

Engl i sh ★★★☆☆ ☆★★★☆ ☆★★★☆ ★★★★☆ 

 هاگواهینامهو  هادوره

 

  تحلیل داده کیفی  افزارنرمگذراندن دوره آموزشMAXQDA 



 

 

  1ی هادورهگذراندنI CDL تسلط به  وof f i ce 

  و خبرگزاری از باشگاه خبرنگاران صداوسیما خبرنویسیگذراندن دوره 

  ی روش تحقیق کاربردی و هادورهگذراندنspss 

 گذراندن دوره مترجمی زبان از موسسه دکتر آموخته 

 

 افتخارات

  کنکور سراسری، گرایش علوم انسانیمنطقه در  391کسب رتبه 

  منطقه در کنکور کارشناسی ارشد 68کسب رتبه 


