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شرح مسئولیت ها و فعالیتهای صورت گرفته تا کنون ( :تاریخ بروزرسانی ) 1397/10/29

مسئولیت ها









بنیانگذار و مدیر مسئول نخستین تیم رادیویی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحت عنوان رادیو پویش
مدیرمسئول ،سردبیر و صاحب امتیاز نخستین نشریه مجازی دانشگاه تحت عنوان پویش | از سال  97تا کنون
عضو شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و مذهبی دانشگاه | از سال  97تاکنون
دبیر کانون فضای مجازی دانشگاه | از سال  97تاکنون
عضو شورای مرکزی انجمن علمی علوم سیاسی | از سال  95الی 96
مدیرمسئول ،سردبیر و صاحب امتیاز نشریهی دانشجویی محک | از سال  96تا سال 97
مدرس رسمی نرم افزار فتوشاپ در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه | از سال  95تاکنون
مسئول دبیرخانه نشریات دانشجویی دانشگاه | از سال  95الی97

فعالیت ها – پادکست و ویدئوکست







تهیه کننده و کارگردان پروژه ای برنامه های رادیویی در مرکز صدا و سیما استان قزوین و دانشگاه امام خمینی (ره)
کسب مقام نخست مسابقات دانش آموزی رادیو جوانه ها در سطوح دبیرستان ،منطقه و استان در دوسال متوالی
همکاری و هم افزایی در جهت تامین محتوا صوتی با معاونت فضای مجازی مرکز صدا و سیما استان قزوین
همکاری و هم افزایی در جهت تامین محتوا صوتی با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه امام خمینی (ره)
همکاری و هم افزایی در جهت تامین محتوا صوتی با دفتر مدیرکل روابط عمومی دانشگاه امام خمینی (ره)
طراح ،سرپرست و کارگردان هنری تولیدات صوتی و تصویری متعدد که گزیده ای از آنها عبارت اند از:
















نماهنگ تا آسمان هشتم
پادکست الالیی به همراه ویدئوکست کوتاهِ گزیده ای از آن
پادکست خونباران  -ویژه برنامه عاشورای حسینی
پادکست خسوف  -ویژه برنامه تاسوعای حسینی
پروژه یک حبه داستان – معرفی کتاب ها با اجرای صوتی بخشی از آن در  14قسمت
پروژه دیوانه و دلبر در سه قسمت به همراه تولید دو ویدئوکست در راستای محتوای مذکور
پادکست مهریه ی شیطان  -ویژه برنامه شهادت امیرالمومنین علی علیه السالم
پادکست چکه زمان  -ویژه برنامه والدت حضرت ولی عصر عج اهلل تعالی فرجه
پادکست چهارشنبه ی سیاه  -ویژه برنامه ی شب چهارشنبه سوری
پادکست دَر دودِ دَر  -ویژه برنامه ی شهادت بانوی دو عالم ،حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
پادکست صدای خیال
پادکست در گذر از عاشقان
پادکست خنده ی انار – ویژه برنامه شب یلدا
پادکست مرد شاعر
تولید پادکست های اعالم برنامه ای و تبلیغاتی جشنواره درون دانشگاهی حرکت با همکاری معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه در دو سال متوالی
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پادکست تا آسمان هشتم  -ویژه برنامه ی والت با سعادت امام رضا (ع)
پادکست ویژه برنامه ی  22بهمن ماه به سفارش معاونت فرهنگی و اجتماعی
پادکست ویژه برنامه  12بهمن ماه به مناسبت سالروز ورود امام به ایران به سفارش معاونت فرهنگی و اجتماعی
پادکست اجتماعی شیفت شب
( در هشت دقیقه و هشت ثانیه و هشت صدم ثانیه )

فعالیت ها – طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری وب سایت


















طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه امام خمینی (ره)
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت شرکت دولتی سایپا شیشه
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت کانون گیتار استان قزوین
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت استودیو ریمیا افیکس
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت استودیو مادر
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت استودیو فیلم و انیمیشن پویاگران
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت شرکت فراسو نور
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت هیات انصارالصاله قزوین
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت جشنواره نگاه – نخستین جشنواره عکس دانشجویی دانشگاه
طراحی ،اجرا و پیاده سازی اختصاصی وب سایت جشنواره پدر و پسر – پروژه محله ما شهرداری قزوین
طراحی و پیاده سازی وب سایت خبری اقبال نیوز
طراحی و پیاده سازی پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه بینش مطهر استان قزوین
طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی آرتا به همراه راه اندازی اپلیکیشن اختصاصی
طراحی و پیاده سازی فروشگاه شرکت برنس – مجموعه تولید کننده لوازم خانگی برگ نقره ای کاسپین
طراحی و پیاده سازی وب سایت کانون بسیج هنرمندان استان قزوین
طراحی رابط کاربری وب سایت قزوین چاشت – نخستین سرویس صبحانه در استان قزوین
طراحی رابط کاربری وب سایت اتحادیه صنف چاپخانه داران استان قزوین

فعالیت ها – تولید محتوا و پشتیبانی فنی و امنیتی وب سایت








دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه امام خمینی (ره)
کانون گیتار استان قزوین
استودیو ریمیا افیکس
استودیو مادر
استودیو فیلم و انیمیشن پویاگران
فروشگاه اینترنتی آرتا
شرکت دولتی سایپا شیشه

فعالیت ها – گرافیک و تبلیغات








طراحی پوستر احب اهلل من احب حسینا
طراحی پوستر تحریم تحقیر – برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت به مناسب چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
طراحی پوستر برنامه کرسی ترویج موسیقی شعر به سفارش دانشگاه فرهنگیان قم
طراحی اینفوگرافی نخستین اپلیکیشن جامع دانشجویی به سفارش موسسه تیم اندیشه مینودری
طراحی بروشور تبلیغاتی شرکت افراز گستر |  6صفحه به همراه ست کامل اداری
طراحی پوستر فاطمی او ایستاد پای امام زمان خویش | برگزیده پنجمین سوگواره عاشورایی جامعه ایمانی مشعر قم
طراحی نخستین شماره نشریه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه – نشریه چارچوب
– دو دوره برگزیده سوگواره عاشورایی جامعه ایمانی مشعر قم و یک دوره جشنواره بین المللی چهل چراغ تهران
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طراحی پوستر جشنواره تابستانی بازار موبایل عالءالدین
طراحی ست هویت بصری نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت | پوستر ،بنر ،ای دی کارت ،دعوت نامه ،پاکت نامه ،فضاسازی میدانی
طراحی ست هویت بصری دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت | پوستر ،بنر ،ای دی کارت ،دعوت نامه ،پاکت نامه ،فضاسازی میدانی
طراحی ست هویت بصری نخستین جشنواره دانشجویی عکس نگاه دانشگاه | پوستر ،بنر ،ای دی کارت ،دعوت نامه ،پاکت نامه
طراحی ست هویت بصری نخستین جشنواره عکس شهر من ،به سفارش شورا اسالمی شهر قزوین | پوستر ،بنر ،دعوت نامه
طراحی لوگو انجمن علمی مترجمی زبان عربی
طراحی لوگو کانون فضای مجازی
طراحی لوگو تیم فرهنگی هنری رادیو پویش
طراحی لوگو نشریه حقوقی قلم عدالت به سفارش انجمن علمی حقوق دانشگاه
طراحی جلد کتاب فرایند های تصادفی به سفارش گروه آمار دانشگاه امام خمینی (ره)
طراحی جلد کتاب مدخلی بر آنالیز هموتوپی به سفارش گروه ریاضی دانشگاه امام خمینی (ره)
داور دو دوره مسابقات طراحی پوستر برگزار شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
پذیرفته شدن مجموع  8پوستر 7 ،لوگو 1 ،طرح جلد و  3اثر با موضوع آزاد در کتاب گرافیک سال 97

عالقهمندیها و تواناییهای فردی:
توانمندی ها









کارگردان هنری
مدیریت و تولید محتوا
طراح و پرورش دهنده محتوا
طراح رابط و تجربه کاربری وب سایت
طراح گرافیک
مشاور بازاریابی و ایده پرداز تبلیغاتی
سرپرست اجرایی برگزاری برنامه
تدریس

عالقهمندیها





تصویربرداری
تدوین
طراحی اپلیکیشن
کسب و کار اینترنتی

توضیحات بیشتر:
جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین بررسی توضیحات تکمیلی در راستای موارد فوق ،به وب سایت شخصی اینجانب به
نشانی  http://ShayanAm.irمراجعه فرمایید.

