باسمه تعالي

«شناسنامه كاري»

مشخصات فردي:

نام :محسن
نام خانوادگي :پيرهادي
وضعيت تأهل :متأهل ،داراي چهار فرزند
متولد 55/5/24 :

سوابق تحصيلي:

دکتری :روابط بينالملل ( دانشگاه عالمه طباطبايي )

سوابق آموزشي:

تدريس از سال  55در دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي
مدرس دانشکده خبر (خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران)
مدرس دانشگاه جامع علمي – کاربردي
مدرس دانشگاه پيام نور
مدرس دانشگاههاي خبر صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
مدرس مراکز جهاد دانشگاهي

سوابق پژوهشي:
تأليفات:

-

توسعه اقدامات غير بازداشتي در اسناد بينالمللي حقوق بشر و مقررات ايران
کتاب ايران سرزمين شگفتي هاي ماندگار
راهنماي مشاغل شغلي که دوستش دارم ( 20جلد)
کتاب پهپاد ()RQ 070

سوابق اجرايي:

-

عضو هيئت رئيسه دوره چهارم شوراي اسالمي شهر تهران
عضو عليالبدل دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران
مديرمسئول روزنامه رسالت
دبير کل جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمي
سخنگوي شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي
رئيس کميته نظارت کميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسالمي شهر تهران
عضو کميسيون بند  20ماده  55شوراي اسالمي شهر تهران
نماينده شوراي اسالمي شهر تهران در کميسيون ماده صد
عضو ستاد حمايت از فعاليتهاي سازمانهاي مردم نهاد شهر تهران
نماينده شوراي شهر تهران در کميته نظارت بر اجراي ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي شهر تهران
مدير امور بازرگاني شوراي اصناف کشور
عضو هيئت مديره انجمن خدمات فرهنگي ايرانيان خارج از کشور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
معاون امور اجتماعي و فرهنگي مناطق  3و  7شهرداري تهران
دبير شوراي فرهنگي و اجتماعي و ورزشي منطقه  7شهرداري تهران
معاون برنامهريزي و توسعه شهري سازمان فرهنگي هنري منطقه  6شهرداري تهران
مسئول سازمان بسيج شهرداري تهران
مدير مالي و ذيحساب دانشکده جهانگردي متعلق به سازمان ايرانگردي و جهانگردي
معاون اداري و مالي و مسئول شوراي نشر انجمن ايرانيان خارج از کشور
مسئول گروه تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي مستقر در معاونت دانشجويي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي
نماينده حوزههاي علميه استان تهران در شهرداري تهران
مسئول راهاندازي دبيرخانه سنجش عدالت در شهر تهران
مدير اجرايي ستاد ساماندهي آسيبديدگان اجتماعي شهرداري تهران
ناظر طرحهاي پژوهشي در حوزههاي اجتماعي
جانشين حوزه بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
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