به نام خدا

مشخصات فردي:
نام  :کمال

نام خانوادگی  :مرادي

تحصیالت:
 .1کاردانی روزنامه نگاري از مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
 .2کارشناس مهندسی کشاورزي از دانشگاه تبریز
.3کارشناس ارشد و دکتراي علوم سیاسی

سوابق اجرایی:
 .1در سال  1331مدیر روابط عمومی و مشاور امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري
منطقه 22
 .2در سال  1331مشاور عالی شهردار شهریار
 .3قائم مقام مرکز اطالع رسانی شوراهاي اسالمی کالنشهرهاي کشور با حکم رئیس
شوراهاي اسالمی شهر تهران در دوره اول شورا به مدت  4سال
 .4در سال  1312دبیر کمیته اطالع رسانی شهرداري تهران
 .5در سال  1311معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري منطقه 11
 .1در سال قائم مقام شهرداري منطقه  11با حفظ سمت
 .3مشاور امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس ستاد شهر سالم منطقه 11
 .1بازرس شرکت فرهنگی ،ورزشی شهر و دبیر کمیسیون اماکن ورزشی شهر تهران

 .9قائم مقام شهردار اسالمشهر
 .12شهردار اسالمشهر
 .11ازسال  1314تا  1315رئیس هیات مدیره و عضو هیئت مدیره سازمانهاي
اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،آتش نشانی و خدمات ایمنی ،میادین میوه و تره بار،
خدمات موتوري ،سازمان پارك ها و فضاي سبز و ...شهرداري اسالمشهر
 .12از سال  1313تا  1319مشاور امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري منطقه  4تهران
 .13از سال  1392تا  1395مدیر مرکز خدمات اجتماعی و جانشین معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی منطقه22

سوابق برجسته:
 .1تالیف کتاب نامه هاي زیباي ترکی به زبان فارسی و ترکی آذربایجانی سال 1311
 .2تالیف کتاب نقش ایدئولوژي در سیاست سال 1311
.3تالیف کتاب هویت قومی و توهم توطئه سال 1311
.4تالیف کتاب کلیاتی درباره هویت هاي فرهنگی و قوهی سال 1391
.5ترجمه کتاب درخت بخشنده دوزبان ترکی اذربایجانی و فارسی سال 1392
.1تالیف کتاب مناقشه قره باغ و نقش ان در معادالت منطقه اي سال 1393
.3کارشناس اداره اطالعات و اخبار نهاد ریاست جمهوري (دوره اصالحات)
.1مدیرعامل و عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی ،ورزشی آذربایجان از سال  1311ادامه دارد
 .9مسئول کمیته فرهنگی و روابط عمومی هیئت تیراندازي با کمان استان تهران

 .12مدرس روزنامه نگاري در خانه هاي مطبوعات و فرهنگسراهاي شهرداري تهران از
سال 1331
.11مشاور اطالع رسانی و تبلیغات شرکت خودروسازي سایپا و عضو شوراي سردبیري
نشریه اندیشه گستر سایپا
 .12سردبیر و مدیر مسئول هفته نامه مبین سال 1331
 .13مدیر اجرایی روزنامه عصر آزادگان شال 1331
 .14مدیر مسئول هفته نامه امید زنجان سال 1339
 .15مدیر مسئول هفته نامه ایران شورا سال 1339
 .11عضو شوراي سیاستگذاري ماهنامه پیک آذر سال 1339
 .13عضو شوراي سردبیري هفته نامه موج بیداري سال 1314
.11سرپرست شوراي تحریریه هفته نامه اسمان دوستی
 .19مدیرعامل خبرگزاري اینشهر  IRANAسال 1339
 .22عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سال 1315
 .21عضو فدراسیون جهانی روزنامه نگاران از سال 1315
 .22عضو شوراي تحریریه اواي اردبیل ،صحرا ،نوید آذربایجان و...
 .23چاپ و نشر مقاالت مختلف در مجالت و نشریات معتبر علمی ،فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی
.24مدیرعامل موسسه فرهنگی ،مطبوعاتی جان آذربایجان از سال  31ادامه دارد

