بیژن نوباوه وطن در سال  ۱۳۳۸در جنوب تهران در محله «رباط کریم» متولد شد .وی دارای مدرک
کارشناسی فیلمبرداری و فوق لیسانس تولید تلویزیون است.
از  ۳۱شهریور سال  ۱۳۵۹به صورت خیلی اتفاقی و دقیقا همان روزی که فرودگاه مهرآباد توسط عراق
بمباران شد وارد سازمان صدا و سیما شده و  ۱ماه بعد به عنوان خبرنگار اعزامی به جبهههای جنگ
رفت .در دوران دفاع مقدس در زمینهٔ خبرنگاری ،تهیه مستندها و گزارشات و همچنیین عکاسی بسیار
فعال بوده و تقریبا از همان ابتدای جنگ تا پایان آن در اکثر عملیاتهای مهم در کنار سرداران بزرگی
چون «شهید چمران»« ،شهید همت»« ،شهید کاظمی» و «شهید جهانآرا» حضور داشت.
بیژن نوباوه در  ۳۱اردیبهشتماه  ۱۳۵۹وارد صدا و سیما شد .وی از همان ابتدا کار خبر را آغاز کرد و
در همه حوزههای خبری فعالیت داشته است .از زمان نخستین رییس جمهوری ایران و اولین نخستوزیر،
«شهید رجایی» و قبل از آن «آیت هللا مهدویکنی» و «شهید باهنر» و ...که خبرنگار ویژه آنها بود تا
مقام معظم رهبری که آن زمان رییسجمهور وقت شدند ،در خدمت ایشان بود تا وارد سازمان صدا و سیما
شد و در واحد مرکزی خبر مدیر کل اخبار داخلی و چند سال هم به طور مشترک مدیر کل اخبار خارجی
را نیز برعهده داشت.
وی حدود  ۱۲سال از مدت خدمت خود را در خارج از ایران سپری کرده است که ازجمله آنها میتوان به
مأموریت ثابت به کشور پاکستان ۵ ،سال حضور در آمریکا ،مدتی در انگلیس اشاره کرد .وی از
کشورهای آفریقایی تا اروپایی ،آسیایی و اسکاندیناوی ،در غائلههای مختلف جهانی به خصوص جنگهای
منطقهای حضور داشت که مثال بارز آن جنگ بوسنی و هرزگوین است.

مسؤولیتها و سوابق:

مدیر کل اخبار داخلی و خارجی واحد مرکزی خبر
خبرنگار واحد مرکزی خبر
مدیریت دفتر نمایندگی صدا و سیما در نیویورک
نماینده مجلس شورای اسالمی در ادوار هشتم و نهم به نمایندگی از مردم تهران
نائب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس
مدیر مسئول روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی سیاسی «عصر ایرانیان»

