مشخصات فردی
تاریخ تولد

نام و نام خانوادگی

1352

فیروز رحیمی

سابقه خدمت به سال

سمت سازمانی فعلی

24

معاون اداره کل روابط عمومی

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دیپلم

اقتصاد

کارشناسی

علوم ارتباطات

گرایش

روابط عمومی

نام مرکز علمی و واحد دانشگاهی

سال اخذ مدرک

دبیریستان شهید منتظری

1372

دانشگاه عالمه طباطبایی

1376

اجتماعی
کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات

-

دانشگاه عالمه طباطبایی

1379

اجتماعی
-

دکتری

-

-

-

سوابق کاری  ،شغلی ،اجرائی و پست های سازمانی
عنوان شغلی با سمت و

نام دستگاه

واحدسازمانی

تاریخ انتصاب

سازمانی
معاون اداره کل

پست بانک ایران

اداره کل معامالت ارزی و روابط کارگزاری

1397

رییس

پست بانک ایران

گروه روابط کارگزاری بانکی و توسعه

1398

همکاری های بین الملل
رییس اداره کل

پست بانک ایران

اداره کل روابط عمومی

1390

معاون اداره کل

پست بانک ایران

اداره کل روابط عمومی

1389

بازرس ویژه مدیر عامل

پست بانک ایران

ستاد طرح تکریم ارباب رجوع

1387

مدیرکل

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت ارتباطات

1383

سیار(همراه اول)

دوره های آموزشی گذرانده شده

o

مبانی بانکداری دیجیتال 1400

o

بورس ارز و بازار متشکل ارزی

1399

o

مدیریت اسالمی با موضوع آیین مدیریت

1398

o

اشنایی با مفاهیم اقتصادی 1397

o

رهبری تحول دیجیتال 1397

o

بانکداری شرکتی(مقدماتی) 1397

o

آشنایی با مبانی کاربردی تحول دیجیتال

o

فروم تجاری ایران ،روسیه و کشورهایCIS 1396

o

توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و عراق

o

انواع اعتبار اسنادی خارجی (ارزی)1396

o

ضمانت نامه های ارزی 1396

o

قراردادهای بازرگانی بین المللی

o

سوئیفت 1395

o

آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010

o

روشهای پرداخت در تجارت بین الملل+ UCP 600

1397

1396

1396

1394
مرکز آموزشی ستاد مرکزی1394

o

(Advanced operations through awpروابط کارگزاری از طریق سوئیفت) 1394

o

(System administration through awpروابط کارگزاری از طریق سوئیفت) 1394

o

سمینار ابعاد و آثار حقوقی و تجاری تحریم ها

o

کارآفرینی در ایران و تجاری سازی محصول در بازار عراق 1393

o

بانکداری بین الملل

o

ارزیابی طرح های اقتصادی 1392

o

بهبود مدیریت  -مدیریت استراتژیک 1390

o

دارای گواهینامه آموزشی مدیریت استراتژیک 1391

1393

1393

عنوان مقاالت و تالیفات

o

جایگاه بانکداری تلفن همراه در نظام بانکی شهریور  1390درج در نشریه بانکداری الکترونیک

o

نقش دفاتر خدمات بانکی در توسعه روستاها (با رویکرد توجه به بنگاههای کوچک و متوسط) -ارائه به
اولین همایش دفاتر ICTروستایی

o

نقش روابط عمومی در ایجاد گفتگو -کسب عنوان برتر سمینار روابط عمومی و گفتگوی تمدنها1380

o

راهکارهای بسط و گسترش آموزش در پست -کسب عنوان برتر در سمینار تخصصی پست

o

مطبوعات و توسعه سیاسی -روزنامه همشهری-سال79

o

رسانه مخاطب و جامعه -روزنامه همشهری-سال79

o

نقش روابط عمومی در توسعه گفتگو -فصلنامه تحقیقات روابط عمومی-سال 78

o

روابط عمومی دیجیتال -نشریه کارگزار روابط عمومی-سال 79

o

تغییر ساعت کار بانکها و نقش مکمل پست بانک – نشریه پست بانک

o

یادداشتی بر ایجاد کیفیت در خدمات پست بانک – نشریه پست بانک

o

اهمیت و ضرورت تغذیه اطالعاتی روابط عمومی– نشریه پست بانک

o

شاخص های تحول در پست بانک ایران-خبر گزاری بانک و بیمه-نشریه پست بانک ایران

o

سی سال بالندگی روابط عمومی ها و امید به آینده-نشریه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهمن ماه
87

o

آسیب شناسی رشته روابط عمومی در دانشگاه جامع علمی –کاربردی-سایت کاوشگران روابط عمومی

o

انتخابات ریاست جمهوری و الگوهای ارتباطی روابط عمومی ها

