حمید کاظمی تبار
از اینکه همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشم ،لذت میبرم .مسئولیتهای

ایران ،بیرجند

کوچک و بزرگی را تجربه کردم که باعث شده اعتماد به نفس الزم برای شروع
پروژهها و کارهای جدید و نوآورانه را داشته باشم .من متولد بیرجند هستم.
اولویت زندگی من خانوادهام هستند.

(+98)939-4279074
hamidkazemitabar@gmail.com

سوابق تحصیلی
کارشناسی  1392تا 1396

پیشدانشگاهی و دیپلم  1391تا 1392

مهندسی عمران

نظری -ریاضی و فیزیک

دانشگاه بیرجند

مدرسه شهید چمران

ایران ،بیرجند

ایران ،بیرجند

سوابق فعالیتها و تجربیات
مدیرعامل و موسس

مرداد  1398تا اکنون

شرکت ذره بین رویش ثمین – ایران ،بیرجند
این مجموعه با هدف تأثیرگذاری و نقش آفرینی تخصصی در حوزه کسب و کار های دیجیتال و ایجاد تحول در فضای اقتصادی
استان ایجاد شد تا با تکیه بر گسترش فضای مجازی از این فرصت جهت رشد اشتعداد های استان استفاده نماید.
دستاوردهای عمده:
•
•

تولیدات محتوای نوین و منحصر به فرد برای اولین بار در استان
برگزاری جشنواره ها  ،کمپین ها و پویش های مختلف

مدیرعامل و موسس
موسسه فرهنگی هنری ذره بین رویش ثمین – ایران ،بیرجند
این موسسه در زمینه فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ و هنر استان از طریق فضای مجازی فعالیت میکند.
دستاوردهای عمده:
•

برگزاری رویدادها به صورت مجازی

 1400تا اکنون

 1400تا اکنون

دبــــیر و موسس
سازمان مردم نهاد فناوران نوآور آفتاب – ایران ،بیرجند
این سمن در حوزه فضای دیجیتال در زمینه های مختلف اعم از تولید محتوا ،برگزاری ورک شاپ و  ...فعال است.
دستاوردهای عمده:
•

برگزاری انواع ورک شاپ

برخی از سایر فعالیتها و تجربیات:
مسئول واحد رسانه و شبکههای اجتماعی ،سازمان سراج خراسان جنوبی  -ایران ،بیرجند
خبرنگار

 1395تا 1398
1399

فرمانده پایگاه ،پایگاه مقاومت بسیج شهید مسروری  -ایران ،بیرجند

تا

1400

 1397تا 1399

مهارتها
زبان انگلیسی

زبان عربی

Microsoft Publisher

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

After Effects

Microsoft Word

Microsoft PowerPoints

Microsoft Excel

مدیریت زمان

تهیه پروپوزال

طراحی ساختار سازمانی

مدیریت راهبردی

طراحی و توسعه محصول

مدیریت اجرایی

کارگروهی

مدیریت پروژه

رهبری تیم

عالقهمندیها

سینما
(فیلم و سریال)

شبکههای اجتماعی

فوتبال

مطالعه
و مهارت آموزی

شعر و ادب

@HamidKazemitabar

