
 

 

  دیـا احمـدرضـحمی
 ()دارای مدرک درجه یک گویندگی به تایید وزارت ارشاد اسالمی تهیه کننده و مجری برنامه های ملی و مذهبی

 
 کارشناس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال-1

 "1391 الی 1387"  رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران -2

 " 1393 الی 1391 "  ایرانمدیر پشتیبانی سازمان لیگ فوتبال -3

 "1383" رئیس حوزه فرماندار و مشاور فرهنگی شهرستان رباط کریم-4

 "1385" جانشین معاونت فرهنگی بسیج سازمان تربیت بدنی-5

از سال " (عضو هیئت مدیره و امناء هیئت مذهبی جامعه اسالمی فوتبال متوسلین به امام حسن مجتبی )ع-6

 "تا به امروز1385

 "85الی  83" رهنگی کانون هواداران تیم های ملی فوتبالمسئول امور ف-7

 "1382"  قرآن رادیو عمومی روابط عضو-8

 "تاکنون 1375از سال "(تهیه کننده و مجری برنامه های ملی و مذهبی ) ارگانها ، نهادها و صداو سیما-9

 "تا امروز 1382از سال "  مسئول هیئت مذهبی طریق الرضوان-10

  1388 الی 1383 المپیک ملی کمیته با فوتبال فدراسیون فرهنگی رابط-11
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 1385" " کشور های باشگاه فوتبال ی اتحادیه فرهنگی معاونت اجرایی مدیر -12

 پرند پروژه ورزشی اماکن تجهیز و توسعه شرکت ، مهر مسکن تعاونی قانونی بازرس -13

 آزادی استادیوم در فوتبال فدراسیون فرهنگی های برنامه اجرای مسئول و کننده تهیه -14

 85 الی 83 فوتبال ملی های تیم اردوگاه فرهنگی مربی -15

 آلمان 2006 فوتبال جهانی جام ویژه فرهنگی ستاد دبیرخانه مسئول و کارگروه عضو -16

 مالزی 2007 آسیا ملتهای جام ویژه فرهنگی کارگروه دبیر -17

 قطر 2010 آسیا ملتهای جام ویژه فرهنگی کارگروه عضو -18

 ژاپن 2009 آسیا قهرمانان لیگ مسابقات فینال ویژه فرهنگی کارگروه عضو -19

 "1392 سال از"  فوتبال ای حرفه تخلفات به رسیدگی هیئت دبیرخانه مسئول -20

 "1384( " بدنی تربیت سازمان سازمان کارکنان ویژه)  معنویت شکوه نماز همایش دبیر -22

 "1385( " بدنی تربیت سازمان( ) ص) پبامبراعظم قرآنی مسابقات دبیر -23

 ( دوره دو)  فوتبال اخالقی های برترین از تجلیل همایش دبیر -24

  AFC  آسیا فوتبال کنفدراسیون نظر زیر آسیایی مختلف های تورنمنت فرهنگی مسئول -25

 ... و ورزشی ، فرهنگی ، علمی مختلف های همایش دبیر  -26

 روسیه 2018عضو کارگروه جام جهانی فوتبال  -27

 امارات  2019عضو کارگروه فرهنگی جام ملت های فوتبال آسیا  -28

 

 

 

 



 

 )حمید رضا احمدی( مرزی برون سفرهای و ها ماموریت

 ( منوره مدینه و مکرمه مکه)  سعودی عربستان -1

 مالزی -2

 ) دبی ( عربی متحده امارات -3

 فرانسه -4

 آلمان -5

 ژاپن -6

 جنوبی آفریقای -7

 سوریه -8

 بحرین -9

 قطر -10

 لبنان-11

 جنوبی کره -12

 برزیل -13

 روسیه-14

 ازبکستان-15

 عراق-16


