شرح حال علي رضا باستاني
نام  :علي رضا باستاني
شماره شناسنامه ۳۹۴۴ :

فرزند  :حسينقلي
مذهب  :اسالم  ،شيعه

متولد  :تهران ۱۳۴۴ ،

آدرس  :خيابان آيت اهلل كاشاني خيابان مهران كوچه هفتم پالك  ۲۰واحد ۱۰

تلفن ۴۴۰۸۶۷۲۸ :

تلفن همراه ۰۹۱۲۲۵۰۲۷۱۰ :
آدرس محل كار  :آموزش و پرورش منطقه  ۲تهران  ،مدرسه دكتر شريعتي خيابان مرزداران  ،بلوار دانش
پست الكترونيك alirezabastani@yahoo.com :

سوابق تحصيلي :
  ۱۳۶۹فارغ التحصيل رشته مترجمي زبان انگليسي از واحد مركزی دانشگاه آزاد تهران  ۱۳۸۵فارغ التحصيل رشته ارتباطات گرايش روزنامه نگاری از واحد مركزی دانشگاه آزادتهران
  ۱۳۹۶فارغ التحصيل رشته علوم ارتباطات از مركز علوم و تحقيقاتفعاليت های دانشگاهي :
-

 ۱۳۸۵-۱۳۹۷مدرس دانشگاه جامع علمي-كاربردی با كد تدريس ()۰۱۲۸۲۲
 ۱۳۹۵-۱۳۹۷برگزاری سمينارها و كارگاه های آموزشي سواد رسانه ای
 ۱۳۹۵ترجمه و چاپ كتاب سواد رسانه ای و آگاهي های نشانه شناسي
 ۱۳۸۸ترجمه و چاپ كتاب روزنامه نويسي
 ۱۳۸۹ترجمه و چاپ كتاب روابط عمومي نوين
 ۱۳۸۶ترجمه و چاپ كتاب گزارش اخبار بين المللي
 ۱۳۹۵تاليف مقاله پيش درآمدی انتقادی به نظريه سواد رسانه ای انتقادی و چاپ آن در
ارگان سواد رسانه ای سازمان يونسكو با لينك http://milunesco.unaoc.org/mil- :
articles/a-critical-introduction-to-the-critical-media-literacy-education/

  ۱۳۹۷تاليف مقاله ضرورت تدوين مدل آموزشي برای ارتقاء سطح سواد رسانه ای دانشآموزان دبيرستاني
  ۱۳۹۵تاليف مقاله سواد رسانه ای ؛ استراتژی توسعه پايدار به منظور افزايش مسئوليتاجتماعي
فعاليت های اجتماعي :
-

 ۱۳۹۷تاسيس و ثبت اولين سازمان مردم نهاد ( )NGOتحت عنوان انجمن سواد رسانه
ای ايران (انسان)
 ۱۳۹۶موسس آموزشگاه اينترنتي مدرسه معلم آنالين
 ۱۳۹۶موسس آموزشگاه آنالين زبان انگليسي مكالمه و آيلتس ايران برايتون ()I.B.I
 ۱۳۹۴-۱۳۹۷عضو شورای سردبيری روزنامه نوآوران
 ۱۳۶۵-۱۳۹۷دبير رسمي آموزش و پرورش

-

 ۱۳۸۹-۱۳۹۷صاحب امتياز موسسه زبان های خارجي نسيم
 ۱۳۸۱معاون تخصصي فرهنگسرای ملل اميركبير
 ۱۳۹۶مترجم نيروهای سازمان ملل ناظر بر نوار مرزی ايران و عراق (يونيماگ)
 ۱۳۷۲مترجم وزرات امور خارجه و نگارش مقاالت نقش بانك جهاني در اقتصاد كشورهای
افريقايي
 ۱۳۶۸-۱۳۷۲مدرس و معاون مجتمع بين المللي تهران
 ۱۳۷۵-۱۳۷۷مشاور امور بين المللي سازمان هواشناسي
 ۱۳۷۷-۱۳۷۹مشاور اجرايي سازمان مدارك فرهنگي وزارت ارشاد
 ۱۳۶۸-۱۳۸۲گوينده سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران-

 امور فوق برنامه : مدرك مربيگری و مدرس رشته رزمي كيوكوشين كاراته و وادوريو كاراته دان ۳ -ترجمه مقاالت و كتاب های مختلف

