درباره حمیدرضا رضوی:
کاشف نوآور
جوهره وجودی من:
ِ

MY Essence: Innovator Investigator

Enneagram types: 5 – MBTI: NT – Archetypes: Sage/Explorer/Creator

عنوان شغلی من :کارگردان برندینگ

مطالعات من:
فلسفه و هنر و اسطورهشناسی
علم روانشناسی و جامعهشناسی
علم مدیریت و استراتژی
علم بازاریابی و برندینگ

تحصیالت من:
دکترای مدیریت اجرایی برندینگ DBA
کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار MBA
فوق لیسانس نقاشی MA
لیسانس گرافیک BA
دیپلم تجربی

MY Job: Branding Director

تجربیات من:
کارآفرینی و مدیریت کسب وکار
مدیریت برندینگ و بازاریابی
مدیریت هنری و دیزاین
گرافیک و تبلیغات

تواناییهای من:

تحقیق و تحلیل و توسعه
خالقیت و آفرینش و آموزش
مدیریت و رهبری و کار گروهی
تفکر سیستمی
پرداز عملگرا
نظریه
ِ

حمید رضا رضوی
تهران
09359450378 - 09195668445
وبسایت شخصیhamidrezarazavi.com :
ایمیل شخصیinfo@hamidrezarazavi.com :

کارآفرین  +کارگردان برندینگ  +مدیرهنری
بنیانگذار کارابرند
karabrand.com

همبنیانگذار رنگ هنر
rangehonar.com

مدیر هنری و کارشناس تبلیغات
شرکت تولیدی و صنعتی آواپزشک

avapezeshk.com

طراح گرافیک و کارشناس تبلیغات
نماینده شرکت کملیون در ایران

camelion.ir

طراحی تجربه و خلق کمپین تبلیغاتی
هویت سازی برند و گایدالین بصری

UI

مهارت در استفاده از نرم افزارهای گرافیکی
دانش عملیاتی از طراحی تا چاپ و طراحی وبسایت

UX

PRINT

WEB

افتخارات و فعالیتهای هنری:

همبنیانگذار اولین وبسایت آموزش مجازی طراحی و نقاشی بصورت حرفهای برای فارسی زبانان  /رنگ هنر
طراحی لوگو انیمیشن کوتاه "بدو رستم بدو" به کارگردانی حسین مالیمی در سال  95با بیش از 15جایزه بین المللی

شرکت در  10نمایشگاه گروهى(گرافیک -چاپ باتیک -نقاشى) از سال  81تا 94
پذیرش اثر نقاشی در سومین "جشنواره جایزه شروه" ،فرهنگستان صبا سال 1394
چاپ اثر شرکت یافته در نخستین نمایشگاه اکسپوى نقاشى دانشجویی سوره در کتاب "اکسپو سوره" اسفند 1386
چاپ  5نشان(لوگو) گرافیکی در"کتاب سال آرم ها و لوگوهاى دانشجویان گرافیک" انتشارات رسم سال 1383
رشته

مقطع تحصیلی
دکترای مدیریت
DBA Brand
اجرایی برندینگ
کارشناس ارشد
Art-MBA
مدیریت اجرایی
دوره آنالین آزاد Entrepreneur
بالندگی خویشتن  -فرآیند
دوره آزاد
فنی حرفه ای مکانیک خودرو سطح 2
نقاشی
کارشناسی ارشد
گرافیک
کارشناسی
تجربی
دیپلم

محل تحصیل

دانشگاه  -موسسه

تهران

موسسه آموزش عالی مدیریت بهار

تهران

موسسه آموزش عالی مدیریت بهار

آنالین
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

MIT LaunchX
موسسه مهروروشنی
موسسه فن خودرو
سراسری غیرانتفاعی سوره
سراسری غیرانتفاعی سوره
دبیرستان بهار

پیشینه شغلی:
نام محل کار

نوع مسئولیت

تاریخ
شروع

تاریخ پایان

نشانی

شرکت گرافیک 39

طراح گرافیک

81

82

میدان فاطمی ،پاساژ هدیه

شرکت انیمیشن
برفک

طراح گرافیک

82

83

عباس آباد

روزنامه جام جم

صفحه آرایی و طراح
گرافیک

83

84

خیابان وزرا ،نبش خ هشتم

طراح گرافیک و
ناظر چاپ

84

86

شرکت
زانیارالکترونیک

طراح گرافیک بازی
سه بعدی تلویزیونی

88

88

خیابان دکتر مفتح نبش خیابان
چهارم

شرکت تک درخت
سبزصنعت (باطری
کملیون)

طراح گرافیک
و اجرای کمپین
تبلیغاتی

90

94

میدان آرژانتین ،خیابان وزرا،
کوچه  ،21پالک 8

شرکت تولیدی و
صنعتی آواپزشک

مدیرهنری و
کارشناس تبلیغات

دی 91

اسفند - 96
همکاری پروژهای
سال 97

سعادت آباد  -خ  34متری -
شببو شرقی ،پالک 17

شرکت صنایع چوب
بلوط

طراحی دکوراسیون
وسه بعدی

 86تا 91بصورت پروژه ای

شرکت انیمیشنی
استودیو برفک

اجرای کمپین
تبلیغات کالس
کنکور عملی
کارشناسی ارشد
انیمیشن سال 94

بصورت پروژه ای

خیابان قانم مقام فرهانی پایین تر
از مطهری بین خیابان  22و 24

نشر حوض نقره

صفحه آرایی کتاب

بصورت پروژه ای

بلوار کشاورز  -خیابان وصال
شیرازی

نشریه ادبی و فرهنگی
بارفروش

مدیر هنری و طراح
گرافیک

بصورت پروژه ای

خیابان طالقانی  -بین مفتح و
بهار پالک 141

موسسه آموزشی پایا

تدریس نرمافزارهای
گرافیکی

87

88

پایین تر از میدان ونک ،جنب
ساختمان صادرات

مدرسه راهنمایی
نیکان

تدریس طراحی و
نقاشی

86

87

خیابان یخچال

موسسه آموزشی
موالنا

تدریس نرمافزارهای
گرافیکی

89

89

خ ولیعصر ،پایین بیمارستان دی
پله هفتم

تدریس خصوصی

تدریس نرمافزارهای
گرافیکی

84

اسفند 90

-

تدریس مجازی

تدریس طراحی و
نقاشی

94

تاکنون

وبسایت رنگ هنر

شرکت لیتوگرافی
پدیده گرافیک

میدان ونک برج آسمان
طبقه  5واحد 504

منطقه صنعتی خرمدشت،
سیاهسنگ ،دانش هفتم

حمید رضا رضوی
تخصص و مهارت ها

دکترای مدیریت اجرایی برندینگ و مهارت در مدیریت و اجرای
کمپینهای تبلیغاتی  BTLو اینترنتی ،محتوایی و  PRو مدیریت Event
مهارت در مدیریت هنری و نظارت بر (عکاسی و فیلمبرداری تبلیغاتی،
طراحی کاراکتر ،بروشور ،کاتالوگ ،پوستر ،بنر ،بیلبورد ،مولتی مدیا و سایت
و )...و آشنا با مدیریت پروژه و استفاده از ترلو و کانبان
مهارت در طراحی گرافیک و تدوین ویدیویی و کارگردانی هنری
مهارت در طراحی و اجرای یونیفرم و گایدالین
مهارت در طراحی و اجرای کلیه امور بسته بندی (لیبل -کیسه -جعبه
 کارتن) و استفاده از رنگهای اسپاتمهارت در طراحی ست اداری (نشان ،کارت ویزیت و کارت پرسنلی،
پاکت ،فلدر ،سربرگ ،یادداشت و)...
دارای دانش عملیاتی از طراحی تا چاپ برای سیستمهای مختلف
چاپی (افست  -دیجیتال  -سیلک  -فلکسو  -هلیو) و کاهش هزینهها

تواناییها و نقاط قوت رفتاری

توانایی رهبری تیم و مدیریت با شیوههای کوچینگ و منتورینگ
توانایی برنامهریزی ،هماهنگی ،هدایت و کنترل پروژهها
توانایی تصمیمگیری و تعیین استراتژیهای خالق
روابط عمومی خوب ،انعطافپذیری و عالقه به انجام کار گروهی
دقت در امور محول شده و مدیریت و نظارت بر امور اجرایی
مسئولیتپذیری و پاسخگویی
خود مدیریتی ،کنترل و برنامهریزی کارها طبق زمانبندی
گذراندن دورههای رفتارشناسی و بالندگی خویشتن و مطالعه در
زمینههای فلسفی ،روانشناسی ،هنری و مدیریت

زبان

آشنایی مناسب به زبان انگلیسی
آشنا به زبان ایتالیایی  -دارای مدرک از مدرسه ایتالیایی
( )Pietro Della Valleزیر نظر سفارت ایتالیا در فرمانیه تهران

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.

پروژه های اجرایی برندینگ سال 97

1طراحی وبسایت کارابرند و تولید محتوا  +سئو
2تحقیقات بازار و تعیین اندازه بازار باتری برای
شرکت سانی بت  -بر اساس اطالعات اینترنتی
3طراحی برندبوک خانه فرهنگ خیام
4نامگذاری (برندن ِیم) و طراحی لوگو رستوران دلمان
5تحقیقات بازار برای فروشگاه اینترنتی بوجه
6تحقیقات بازار برای دلیوری صبحانه برای یمک
7تحلیل بازار مصرف برنج و جو در ایران (اینترنتی)
8پروژههای نامگذاری پیشنهادی برای :شرکت
ساختمانی  -محصوالت حوزه فشن  -شیرشتر
9پروژههای پیشنهادی استراتژی ورود به بازار و
توسعه بازار برای :مقداد آیتی و سامانه ابربازار

برندهای تولیدی و صنعتی که توفیق همکاری با آنهارا داشته ام

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.

1صنایع چوب بلوط (پروژه بیمارستان عرفان و)...
2تن ماهی بندر جنوب
3دستمال کاغذی نیلوفر
4صنایع تزریق پالستیک عرب (محصول کابل رولر)
5کولرهای گازی میتسوبیشی و تراست
6شرکت تک درخت سبز صنعت (باطری کملیون
 ،Camelionفرشهای صادراتی پرشین آرت و
فلش مموری یونی-مکس)
7شرکت تولیدی و صنعتی آواپزشک (تولیدکننده
تجهیزات پزشکی یک بارمصرف)
8هلدینگ محصوالت نفتی /شیمیایی تاپ سلکت

