


تحصیالت

۱3۹5/(علیهالسالم)دانشگاهباقرالعلوم/دکترایسیاستگذاریفرهنگی

۱388/تهرانمرکز/دانشگاهآزاد/اجتماعیکارشناسیارشدارتباطات

۱385/دانشگاهجامععلمیکاربردی/دانشکدهخبر/کارشناسیخبرنگاری

تخصصی-پژوهشیهمکاریهای

حمایتازکرسیهاینظریهپردازی،نقدومناظرهعضوکمیتهدستگاهیهیات

شورایراهبردیجوانپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمیعضو

عضوکمیتهسیاستفرهنگیپژوهشکدهآرا

پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی/اجتماعیمرکزپژوهشهایجوان-فرهنگیعضوشورایعلمیگروه

/المیپژوهشگاهفرهنگواندیشهاس/نظامهاومطالعاتانقالباسالمیمرکزپژوهشهایجوانعضوشورایعلمیگروه
دفترقم

غیرمکتوبِسندمهندسیفرهنگینمایندهشورایحوزویشورایعالیانقالبفرهنگیدرکارگروهرسانههای

کرسیهاینظریهپردازی-علمینشستهای
نوعبرنامهمکانسمتزمانعنوان

نشستعلمیپژوهشکدهفرهنگجهاددانشگاهیارائهدهنده۹7اسفندنپیشرانهایتحولوآیندهفرهنگدرایرا

راهبردیبیانیهگامدومانقالبتحلیل
بهمن
۱3۹7

ارائهدهنده
فرهنگواندیشهپژوهشگاه
اسالمی

نشستعلمی

ترویجیکرسیدانشگاهشاهدناقد۱3۹7دیآیندهپژوهیفضایمجازی



پروژههایتحقیقاتی
توضیحاتزمانسفارشدهندهعنوان

مشاور98تبلیغاتاسالمیسازمانتحولرسانهایسازمانتبلیغاتاسالمیتدوینبرنامه

مشاور98-97اسالمیوزارتفرهنگوارشادتدوینبرنامهتحولمرکزرسانههایدیجیتال

مشاور97-96فرهنگواندیشهاسالمیپژوهشگاهتحولپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمیتدوینبرنامه

مجری97-96فرهنگواندیشهاسالمیپژوهشگاهسیاستگذاریفرهنگیفضایمجازی

فرهنگیتدوینچشماندازواسنادراهبردیستادکانونهای
مشاور97-96اسالمیوزارتفرهنگوارشادمساجد

مجری96-94دبیرخانهجامعهمدرسینتدوینچشماندازجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم

مجری1395مرکزملیفضایمجازیگزارشراهبردیتلگرام

مجری1395فرهنگواندیشهاسالمیپژوهشگاهدیدگاهجریانمجددمسالهفرهنگیاز

یارتباطباتودههایجهانیازطریقفضاتدوینبرنامهملی
مشاور1394ملیفضایمجازیمرکزمجازی

مشاور1394مرکزملیفضایمجازیفضایمجازیتشکلهایتدوینبرنامهملی

فیسبوکوشبکههای/وضعیتاجتماعیایرانگزارشتحلیل
وزارتکشوراجتماعیمجازی

تابهاروتابس
1393ن

محقق

(علیهالسالم)باقرالعلومدانشگاهتحلیلوضعیتراهبردیخبرگزاریهایایران
زمستان
1391

محقق

محقق1391پاییز(علیهالسالم)باقرالعلومدانشگاهریشهیابیفرهنگیجریانهایتوسعهگرادرایران

جمعبندی1390پاییز(علیهالسالم)دانشگاهامامحسینتوباتاکیدبرشبکهمنو/تحلیلپیآمدهایجنگنرمبرزنان

شورایعالیانقالبفرهنگیتبارشناسیمدیرانفرهنگیایراندردورهجمهوریاسالمی
زمستان
1390

محقق

محقق1390بهارشورایعالیاطالعرسانیاطالعاتیپیوستسندراهبردیجامعه/سندجنبیدینوجامعهاطالعاتی



تدریس-فعالیتهایآموزشی

مراکزدانشگاهی

نقشدرتدریسترمارائهمقطعتدریسعنواندرسمحلتدریس

دانشگاهامامحسینعلیه
السالم

مدرس98-97دومدکارشناسیارشوارتباطاتنظریهفرهنگ

مدرس96-95دومکارشناسیفرهنگوتکنولوژیالمیگفتمانانقالباسدانشگاه

مدرس96-95دومکارشناسیفرهنگیمعاصرنظریهالمیگفتمانانقالباسدانشگاه

مدرس95-94دومدکارشناسیارشبرنامهریزیومدیریتفرهنگیسورهدانشگاه

مدرس95-94دومکارشناسیگیهاومراکزخبریفرهنآشناییبارسانهدانشگاهسوره

مدرس95-94اولدکارشناسیارشسیاستپژوهی(المعلیهالس)دانشگاهباقرالعلوم

مدرس94-93ودوم94-93اولدکارشناسیارشارتباطاتسیاستگذاریوبرنامهریزیقم/دانشکدهصداوسیما

مدرس94-93ودوم94-93اولدکارشناسیارشفرهنگیمعاصر-فکریجریانشناسی(المعلیهالس)دانشگاهباقرالعلوم

مدرس93-92دومدکارشناسیارشروزنامهنگارینوینقم/دانشکدهصداوسیما

مدرس91-90اولو93-92اولدکارشناسیارشمبانیخبرقم/صداوسیمادانشکده

مدرس88-87دومکاردانیوفنونتبلیغاتاصولدانشگاهعلومبهزیستی

مدرس88-87اولکاردانیخبرنویسیوگزارشگریدانشگاهعلومبهزیستی



آزاد-فعالیتهایآموزشی

دورههایآزادوکارگاههامقاله،ارائه

ی
ضا
ف

ی
از
ج
م

97اردیبهشت/حوزهعلمیهتایباد/مجازیشدنوآیندهجمهوریاسالمی97تیر/همایشملیمواجههباآسیبهایاجتماعی/آسیبهایاجتماعیمجازیشدن
96شهریور/قم/همایشاستادانمهدویت/رسانههایمجازیوتاثیراتاجتماعی96بهمن/کانوناندیشهجوان/مجازیشدنوانقالباسالمیجهانیشدن،
94شهریور/قم/هیاتهایمذهبیگردهمآیی/جنبشسازیدرفضایمجازی96مرداد/خبرگزاریفارس/درفضایمجازیجریانسازی

92منبه/دانشگاههنراصفهان/فیلترینگفیسبوکوشبکههایاجتماعی93دی/بسیجقم/آشناییبافضایمجازی
91مرداد/دانشگاهسهندتبریز/جنگنرم92دی/بسیجدانشجوییدانشگاههایخراسانرضوی/آشناییبافضایمجازی

88انتابست/علیهالسالم)بسیجدانشجوییدانشگاهامامصادق/جنگسایبری89بهار/بسیجدانشجوییدانشگاهمذاهباسالمی/جنگسایبری

ی
س
شنا

ن
ریا
ج

ی
وه
پژ
ت
س
سیا

و

/برانقالبمعاونپژوهشیموسسهتنظیمونشرآثارره/رسانهوفرهنگجریانشناسی
96دی

96دی/همایشملیفرهنگووفنآوری/فنآوریوسیاستگذاریفرهنگی

۹۶آذر/قم/موسسهفرهنگیآفاق/جریانشناسیرسانهوارتباطات
/قم/مرکزآفرینشهایهنریدفترتبلیغات/جریانشناسیرسانهوارتباطات

96شهریور
/قم/اردبیلدانشجوییدانشگاهبسیج/فرهنگیایرانمعاصر-جریانشناسیفکری

93بهمن
/قمدفترتبلیغاتاسالمی/ایرانخبرگزاریهایمطبوعاتوجریانشناسی

93اردیبهشت
قم/92مهر/تهذیبحوزهعلمیهقممعاونت/تحلیلسیاست92شهریور/انجمناسالمیدانشگاهعلموصنعت/ایرانجریانشناسیرسانههای

بسیجدانشجوییدانشگاههای/درنشریاتدانشجوییسیاستگذاری
90آبان/سمنان

و
ت
طا
تبا
ار

ی
ار
نگ
مه
زنا
رو

آذر/تقلنشستاتحادیهانجمنهایاسالمیمس/روزنامهنگاریانقالباسالمیتجربه
96

1395تانتابس/قم/مرکزهنریدفترتبلیغاتاسالمی/مدیریترسانهومطبوعات

93اسفند/قم/خبرگزاریرسا/سوژهومسالهشناسی94مرداد/خبرگزاریرسا/خبریچارچوبسازیودروازهبانی
92شهریور/خبرگزاریدانشجو/گفتوگودررسانهها92بانآ/خانهنشریاتدانشجویی/دانشگاهعالمهطباطبایی/گفتوگووگزارش
1391آذر/سازمانفرهنگیهنریشهرداریمدیران/مبانیخبر1391بهمن/دانشگاههایشهرکرد/مبانیروزنامهنگاری

مشهدمقدس/91شهریور/استانیخبرگزاریدانشجوخبرنگاران91شهریورومهر/پایگاهخبریمهرخانه/تیترولیدنویسیپیشرفته

91مرداد/خبرگزاریدانشجو/تیترولیدنویسیپیشرفته
فروردین/نشریاتدانشجوییخانه(/سالماهلل)دانشگاهالزهرا/مبانیروزنامهنگاری

91

90اسفند/ینشریاتدانشجویخانه/دانشگاهعالمهطباطبایی/مبانیروزنامهنگاری
اسفند/یینشریاتدانشجوخانه(/تربیتمعلم)دانشگاهخوارزمی/مبانیروزنامهنگاری

90

نوشهرچالوسو/91مهر/خبرنگاراناستانیخبرگزاریمهر/بحرانروزنامهنگاری
/90اردیبهشت/دانشجویینشریاتمسووالنمدیران/نقدسازندهچارچوبهای

شهریار
89زمستان/بنیادفرهنگیمهدیموعود/گفتوگووگزارشنویسی90آذر/تهرانبسیجدانشجوییدانشگاههای/گزارشنویسی

رشت/89آذر/نهادنمایندگی/گیالندانشگاهعلومپزشکی/مبانیروزنامهنگاری
/89آبان/خانهنشریات/دانشجوییدانشگاههایکشوربسیج/گزارشنویسی

آبعلی
88زمستان/کارشناسانروابطعمومی/وزارتنیرو/مبانیروزنامهنگاری89تابستان/مرکزفرهنگیکفا/مبانیخبر
86مرداد/کارشناسانروابطعمومی/سازمانملیجوانان/مبانیروزنامهنگاری87بهار/کانوناندیشهجوان/مبانیخبر

83زمستان/دبیرستانمفید/مبانیروزنامهنگاری84تابستان/جوانشهرداریتهرانمرکزمشاوران/مبانیروزنامهنگاری
/شریاتخانهن/دانشجوییدانشگاههایسراسرکشوربسیج/گزارشنویسی

آبعلی/83اردیبهشت
تدریسذکرنشده،شهرتهرانموردنظربودهاستکهمکانمواردی•



مسوولیتها

پایانهمکاری آغازهمکاری مسوولیت محلفعالیت

تاکنون ۹7آبان یرییسپژوهشکدهفرهنگومطالعاتاجتماع پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی

تاکنون ۹7بهار امتیازومدیرمسوولصاحب ماهنامهسیاستگذاریفرهنگی

تاکنون ۹7فروردین
سیاستگذاری)صفرویکمدیریتبرنامه

(سایبر
شبکهچهارمسیما

تاکنون ۹4اسفند صاحبامتیازومدیرمسوول صبحنوروزنامه

۹7آبان ۹۶خرداد
رییسمرکزمطالعات

فضایمجازی
فرهنگواندیشهاسالمیپژوهشگاه

۹۶خرداد ۹4تیر مدیرگروهفرهنگپژوهی پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی

۱3۹۶تابستان ۹3بهار سردبیر (نقالبموسسهتنظیمونشرآثاررهبرا)فصلنامهمسیر

۱3۹2 سردبیر فصلنامهمدیریترسانه

۱3۹0اسفند ۱388شهریور سردبیر هفتهنامهپنجره

۱388شهریور ۱387آذر مدیروسردبیر (مجلسشورایاسالمی)خانهملتخبرگزاری

۱387تا ۱385از دبیرگروهسیاسی روزنامههمشهری

۱38۶تا ۱385از مدیروسردبیر (وزارتنفت)خبرگزاریشانا

۱384تا ۱383از سردبیر هفتهنامهسروش

۱383تا ۱38۱از سردبیر هفتهنامهآیندهسازان

۱380تا ۱37۹از سردبیر ماهنامهنگاره

۱383تا ۱374از فعالیتخبریورسانهایدرروزنامههایقدسوجامجموخبرگزاریفارس

فعالیتهایمدیریتی



مشاوره

زمانسازمان/موضوع

تاکنون۱3۹5ازپاییزمشاورفرهنگیورسانهایدبیرستادحقوقبشراسالمی

۱3۹5تابهار۱3۹3اززمستانمشاورمدیرمسوولماهنامهرسائل

۱3۹4تاتابستان۱3۹3ازپاییزماهنامهخردنامهعضوشورایسیاستگذاری

۹5تابهار۱3۹۱اززمستانشورایسیاستگذاریماهنامهحاشیهعضو

۱3۹3تابهار۱38۹ازپاییزمشاورمدیرعاملخبرگزاریمهر

نشریاترایزنیهایفرهنگیایرانعضوشورایسیاستگذاری
سازمانفرهنگوارتباطات

۱3۹2تاشهریور۹0ازبهمن

مشاورمدیرکلورئیسادارهاطالعرسانیروابطعمومی
دبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگی

۱387

۱385مشاورمدیرکلروابطعمومیوزارتنفت

۱382مشاورادارهروابطعمومیسازمانآموزشحوزههنری

فعالیتهایمدیریتی

داوری

زمانسازمان/موضوع

۱3۹7زمستانبسیجرسانه/داورجشنوارهرسانهایابوذر

۱3۹7پاییزشبکهمستند/داورجشنوارهمستند

۱3۹۶زمستانبسیجرسانه/ابوذرداورجشنوارهرسانهای

۱3۹۶بهارجشنوارهنشریاتدانشجوییوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیداور

۱3۹۶زمستانشهرداریتهرانداورجشنوارهنشریاتسازمانفرهنگیهنری

۱3۹2رسانه،علموفنآوریداوراولینجشنواره

۱3۹0داورنهمینجشنوارهمطبوعاتدانشجویی

۱3۹2داورپنجمینجشنوارهنشریاتبسیجدانشجوییسراسرکشور

۱385داورسومینجشنوارهمطبوعاتشهری



کتابها

توضیحات
نوبت
چاپ

سال ناشر تمسوولی عنوان

اول ۱3۹7 یفرهنگواندیشهاسالمپژوهشگاه دهنویسن دازدیدگاهجریانمجدمسالهشناسیفرهنگ

اول ۱3۹۶ سروش دهنویسن ماومسائلفضایمجازی

اول ۱3۹۶ مطالعاتوبرنامهریزیرسانهها دهنویسن ایرانخبرگزاریهای

انجمعیازنویسندگ اول ۱3۹۶ کتابفردا دهنویسن توسعهفرهنگیدرایران

انجمعیازنویسندگ اول ۱3۹5 سورهمهر دهنویسن بهمن22جامعهشناسیراهپیمایی

سوم ۱3۹3 معارف دهنویسن
دگیدرنگیدربابزن/زندگیدکمهبازگشتندارد

درعصرجدید

اول ۱3۹2 نشرشهر دهنویسن رسانههایوسیاستهایانقالبی

اول ۱3۹2 خبرامروز دهنویسن پیامکخبری

اول ۱3۹0 مطالعاتوبرنامهریزیرسانهها دهنویسن واژهنامهروزنامهنگارانایران/تیتریک

1388:چاپاول دوازدهم ۱3۹0 مرکزاسنادانقالباسالمی دهنویسن تقلببزرگ

انجمعیازنویسندگ اول ۱38۹ الف دهنویسن 88وحماسهحادثه

اول ۱385 راهیاننور ارویراست بزرگ،روایتهایسادهایدارندپدیدههای

اول ۱385 راهیاننور ارویراست بعضیقسمتهاپاکشدهاند

اول ۱385 راهیاننور ارویراست توفقطیکبارزندگیمیکنی

فعالیترسانشی
تهرانامروزوصبحنو،همشهری،خراسان،خبر،کیهان،جامجمروزنامهها

داری،وپایهمشهریماه،آیهجریانامروز،الگویپیشرفت،هابیل،ماهنامههایفصلنامههایصدراومدیریترسانه،هفتهنامههاوماهنامهها
خیمهوحاشیهوهفتهنامههایپنجره،مثلثوسروشامتداد،،دختران

افکارنیوز،ان،الف،فارس،تسنیم،مهر،نسیم،فرهنگامروز،تابناک،شریفنیوز،فردا،پارس،تریبون،مشرق،عصرایرخبرگزاریهاوپایگاههایخبری
جهاننیوزوبرهاننامهنیوز،



مقاالت
توضیحاتتاریخمحلانتشارعنوان

۹7تابستاندینوسیاتفرهنگیآسیبهایاجتماعیمجازیشدن
-علمی

پژوهشی

ذاریرهبریازمنظرخطمشیگدرآمدیبرتحلیلادارهکشورتوسط
۱3۹5بهمنمطالعاتانقالباسالمیعمومی

-علمی
پژوهشی

ابیانتقادیمبتنیبرارزی/بازخوانیمفهوممسئلهومسئلهشناسیفرهنگی
خطمشیگذاریعمومی

۱3۹4پاییزهمایشدینونظریهفرهنگی
-علمی

پژوهشی

۹3تابستاندینوسیاستفرهنگیایران.ا.جفرهنگیدرآمدیبرتبارشناسیمدیران
-علمی

پژوهشی

نقالبدرایرانِپسازافرهنگیبرنامههایتوسعه-ریشهیابیفکری
اسالمی

رانیسومینکنفرانسالگویاسالمیای
پیشرفت

۱3۹3خرداد
ارائهبا

شفاهی

روششناسیجاللآلاحمد
یفصلنامهپژوهشهایانسانشناس

ایران
بهارو

۹2تابستان
-علمی

پژوهشی

برانفارسیزبماهوارهایتحلیلفرآیندهایتاثیرگذاریشبکههای
۱3۹3بهارفصلنامهمطالعاتسبکزندگیزنان

-علمی
پژوهشی

۱3۹2فصلنامهدینوفرهنگرفرهنگیدرایرانمعاص-گونهشناسیجریانشناسیهایفکری
-علمی

پژوهشی

محیطی–مسائلمحتواییهایکاربردیدرقبالارائهسیاست
۹2زمستانعیاجتمافصلنامهاسالمومطالعاتهایایرانخبرگزاری

-علمی
پژوهشی

نهادهایوارائهپیشبررسیوضعیتروزنامههادرجغرافیایبیداریاسالمی
۹2تابستانفصلنامهمطالعاتانقالباسالمیسیاستی

-علمی
پژوهشی

بررسیانتقادیرویکردتصویریبهمناسکمذهبی
فصلنامهاسالمومطالعات

رهنگیاجتماعیف
۱3۹2بهار

-علمی
پژوهشی

وتوبررسیمولفههایزبانتخصصیروزنامهنگاراندرایرانونقاطق
ضعفآن

فصلنامهمطالعاتفرهنگیو
ارتباطات

۱3۹۱پاییز
-علمی

پژوهشی

رقبالخبریوارائهسیاستهایکاربردیدپیامکهایبررسیمسائل
آنها

۹0تابستانیفصلنامهمعرفتفرهنگیاجتماع
-علمی

پژوهشی



مقاالت
توضیحاتتاریخمحلانتشارعنوان

۹7خردادماهنامهمسیررانیملیوآیندهجمهوریاسالمیشدن،حکممجازی

ههایتاملیدرروابطانتخاباتوشبک/ناآرامیدرنهادناپایدارشبکههمراه
اجتماعیموبایلی

شورای/رصدفرهنگواجتماع
کشوراجتماعی

جستارنامه۱3۹4پاییز

دمور/درکشورهایاسالمیجریانشناسیفکریمواجههبامدرنیته
ایرانمعاصر:مطالعه

راهبردهایفرهنگاسالمیدر»همایش
بیروت-«جهانمعاصر

۱3۹4بهار
ارائهبا

شفاهی

نقالبدرایرانِپسازافرهنگیبرنامههایتوسعه-ریشهیابیفکری
اسالمی

رانیسومینکنفرانسالگویاسالمیای
پیشرفت

۱3۹3خرداد
ارائهبا

شفاهی

یدرآمدیبرضرورتشناختزبانتخصصیروزنامهنگارانایران
تسمینارمسائلمطبوعاهفدهمین

ایران
۱3۹۱آبان

یکبازخوانیانتقادینمادهاونمودهای/کیش؛تجلیمصرف،تفرجبدن
جزیره

شهریورماهنامههمشهریماه

ویژهنامهتوسعهروزنامهخراساندرآمدیبرتحلیلروشِادارهکشورتوسطرهبری
اردیبهشت

۹۱

۱387ماهنامهراهحاشیهایبرروزنامهنگاریجهانی

۱383بینشسبزماهنامهمنابع،انواعوبحرانمشروعیت

۱382بینشسبزماهنامهفمنیسمدرگردشزمان
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