
 

 پرویز کرمی

 مشاور معاون علمی و فناوري رئيس جمهور

 و دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان

  

 :سوابق اجرایی و مدیریتی

  رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی و روابط عمومی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگانمشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران معاون 

 معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان 

 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 مشاور اجرایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 ست جمهوریعضو ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریا

 عضو شورای فرهنگی بنیاد ملی نخبگان

 مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 معاون تبلیغات و انتشارات مؤسسه پژِوهشی وفرهنگی انقالب اسالمی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

 وابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانمشاور رییس و مدیر کل ر

 مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان 

 مدیر کل روابط عمومی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی)بخش جانبازان(

 نی جمهوری اسالمی ایرانعضو مجمع و رئیس هیأت مدیره کانون جهانگردی و اتومبیل را

 نماینده ویژه و تام االختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر

 نماینده تام االختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 



 :سوابق رسانه اي و مطبوعاتی

 مدیر مسوول و سردبیر روزنامه جوان

 ل و سردبیر خبرگزاری برنامدیر عام

 معاون مدیر مسوول روزنامه همشهری و سردبیر ایرانشهر

 عضو شورای تعیین خط مشی خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(

 مدیر مسئول ماهنامه فناوری و نوآوری

 مدیرمسئول ماهنامه ی تخصصی دانش بنیان

 "ایران ساخت "دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی هنری 

 " سرآمد "یر شورای سیاست گذاری ماهنامه ی تخصصی خبری علمی و تحلیلی بنیاد ملی نخبگان سردبیر و دب

 عضو کارگروه رتبه بندی حرفه ای روزنامه نگاران

 مدیرمسئول خبرگزاری هنر ایران )هنرآنالین(

 :سوابق تشکل ها و صنوف

 موسس و رئیس هیأت مدیره انجمن فعاالن روابط عمومی ایران )افرا(

 هیأت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی ایرانعضو 

 عضو هیأت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان

 عضو کمیسیون طرح و برنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

 عضو انجمن روابط عمومی ایران

 دبیرکل جشنواره ملی رسانه، علم و فناوری

 دوره( 4عضو شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه های دیجیتال )

 عضو انجمن روزنامه نگاران ایران

 


