کمیته محترم اجرایی انتخابات کنگره ایرانیان کانادا،
اینجانب رضاسپهر اصفهانی تمایل خود را برای کاندیداتوری هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا اعالم میدارم .با توجه به
تجربههای کاری تخصصی و سوابق کاری داوطلبانه ام در فعالیتهای اجتماعی ،شامل ایران و کانادا ،اطمینان دارم با
مهارتهای خود خواهم توانست ،پیشرفت کنگره ایرانیان کانادا را تسهیل نموده و در جهت برقراری اتحاد در جامعه
ایرانی و تکامل آن در جامعه بزرگتر کانادا ،مفید واقع گردم
از ابتدای عضویتم در کنگره در سال  ،۲۰۱۶فعالیتهای کنگره را با عالقه دنبال نمودهام و با وجود بعد مسافت محل
زندگیام (گولف) در برنامههای مرتبط با کنگره شرکت فعال داشته ام .همچنین در برنامه ریزی و سازماندهی چندین
برنامه موفق در جهت ارتقا این نهاد اجتماعی غیر انتفاعی نقش موثر ایفا کرده ام
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته دکترای دامپزشکی در دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران) و دانشگاه تهران به
اتمام رساندم .به عنوان عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی در دانشگاه بابل به مدت  ۸سال خدمت نمودم .همچنین به
عنوان دامپزشک در بابلسر کلینیکم را اداره نمودم
در سال  ،۲۰۰۱همرام همسر و دو فرزندم ،تحت عنوان نیروی متخصص به کانادا مهاجرت نمودیم .بعد از اقامت در
اتاوا ،در سازمانهای مختلف نظیرآژانس بازرسی مواد غذایی ،دانشگاه اتاوا و آزمایشگاه آسیبشناسی کار حرفه ای خود
را دنبال نمودم .همچنین از سال  ۲۰۰۴بصورت پاره وقت ،به عنوان مترجم حرفه ای (انگلیسی-فارسی) کار کرده ام .با
توجه به عالقه شخصی به پرواز ،دوره مقدماتی آموزش خلبانی در فرودگاه اتاوا را تحصیل کردم .از سال  ۲۰۰۹به
همراه خانوادهام به گولف نقل مکان نمودم تا در رشته بهداشت مواد غذایی ،دوره کارشناسی ارشد دانشگاه گولف تحصیل
نمایم .همزمان تحصیل ،به تدریس ،کار و تحقیق مشغول بوده ام .همچنین در وزارت کشاورزی انتاریو و شرکتهای تولید
مواد غذایی ،به عنوان بازرس و کارشناس بهداشت مواد غذایی و مشاور بهداشت محیط کار خدمت نموده ام .بصورت
پاره وقت نیز ،به عنوان مترجم حرفه ای در زمینه امور اجتماعی ،پزشکی و حقوقی برای هموطنان ایرانی تبار و افغانی
تبار و سازمانهای متعدد در گولف ،تورنتو و شهرهای مجاور) کار کرده ام .در مدت  ۱۷سال اقامتم در کانادا در بیشتر
انتخابات استانی و فدرال به عنوان مدیر حوزه اخذ رأی استخدام و با عالقه کار کرده ام
:فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه در کامیونیتیهای ایرانی و غیرایرانی
:اتاوا
) (PACSOعضو فعال انجمن فرهنگی هنری ایرانیان اتاوا -
هماهنگ کننده و عضو فعال کمیته والدین مدرسه فارسی -
:گولف
) (GSAمدیر اجرایی ارتباطات سازمان دانشجویان دانشگاه گولف -
) (ISAUGرئیس هیئت مدیره انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه گولف -
) (ICCGعضو هیئت مدیره انجمن ایرانیان شهر گولف -
)(CUPE3913عضو هیئت مدیره اتحادیه مدرسین حق التدریس و نیمه وقت در دانشگاه گولف -
:ایران

عضو هیئت مدیره پیوسته مجتمع محل سکونت ( ۲۰۰واحد) -
با سپاس از در نظر گرفتن کاندیداتوری اینجانب
با احترام،
رضاسپهر اصفهانی

