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دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره  -7شاهرود پ      بستبنبم سمت ميداآ انق ب    -دانشکده: ميداآ فردوسی

 09126004191و  88918829گروه ارتباطات اجتماعی شماره تماس:  –
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 . تحصيلي1 

 (1377ديپلم: رياضی فيزيک )

 (1382-1378چارشناسی: رشتم ارتباطات اجتماعی گرايک روابط عمومی دانشگاه ع مم طباطبايی؛ )

 (1385-1382چارشناسی ارشد: رشتم علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه ع مم طباطبايی؛ )

 (1396-1392دچتر : رشتم ارتباطات دانشگاه ع مم طباطبايی.  )

 )بم ترتيب سال(  اي(. اجرايي)حرفه2

 رودنامم؛ ها خبرنگار سرويس شهرستاآ

 ها  ملی ارتباطات؛خبرنگار سايت مرچز پژوهک

 شناسی مطبوعات ايراآ؛ستاد خبر  سومين سمينار همايک اسيبدبير 

تااا  1381هااا  دبير سرويس مصاحبم و گزار  نشريم باداريابی و عضو اصلی شورا  تحريرياام نشااريم باداريااابی در سااال

 با بيک اد صد گزار  و مصاحبم   1386

با بيک اد بيست گاازار  و   1386تا    1384سال  عضو هيأت تحريريم و دبير سرويس مصاحبم و گزار  نشريم تبليغات اد  

 مصاحبم

  1387تا شهريور  1386چارشناس مطالعات و تحقيقات معاونت پژوهشی دانشگاه سوره اد 

 1388 وريتا شهر 1386ويراستار نشريم علمی تخصصی نشريم رهپويم هنر دانشگاه سوره اد مهرماه 
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 1396تا  1387دانشگاه سوره اد مهر سرپرست مرچز مطالعات فرهنگی جواناآ 

 1391تا  1387عضو شورا  تخصصی گروه مديريت فرهنگی و هنر  دانشگاه سوره اد 

 1395تا  1389عضو شورا  امودشی دانشگاه اد مهر 

 1395تا  1389عضو شورا  تحصي ت تکميلی دانشگاه اد مهر 

 تاچنوآ 1389اد مهر  عضو شورا  امودشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره 

 تاچنوآ 1390عضو شورا  تحصي ت تکميلی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره اد مهر 

 1393 ماه بهمنتا  1389تحول  دانشگاه سوره اد مردادماه  یعال  شوراسرپرست دبيرخانم 

 1393 ماه بهمنتا   1390اد بهمن  هاأتيامور همدير دفتر رياست، روابط عمومی و 

 تاچنوآ 1398اد  1393 ماه بهمنتا  1390عضو شورا  دانشگاه و هيأت رئيسم دانشگاه سوره اد بهمن 

 1398تا مهرماه  1389مدير گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه سوره  اد 

 .1399چميتم حکمرانی فرهنگی چنفرانس ملی حکمرانی، بهمن   گذاراستيسعضو شورا  

 . 1399 ماه  د و ارتباطاتقهرماآ در اينم هنر  یالمللنيبک علمی دبير علمی هماي

پژوهی امود  عالی و توسعم پايدار در حوده هنر، فرهنگ و ارتباطااات همايک ملی اينده    گذاراستيسعضو شورا   

 و تاچنوآ. 1399ماه و معمار  ، د 

  1400تا  1398رئيس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره اد مهرماه 

 1400تا  1399معاوآ پژوهشی دانشگاه سوره اد تيرماه 

 تاچنوآ 1400 ماه بهشتياردمعاوآ امودشی و تحصي ت تکميلی دانشگاه سوره اد 

 .آموزشي3

 . دروس ارتباطات 3. 1

 فرهنگ و هنر  الوس، 2عمومی مرچز علمی چاربرد  واحد تدريس واحد افکار عمومی گروه روابط 

1384  - 1383  

 1387و  1386و   1385- 1384تدريس واحد تبليغات سياسی گروه مااديريت فرهنگاای و هناار  دانشااگاه سااوره تهااراآ، 

 تاچنوآ 1388و

 1387و  1386تهااراآ،  تدريس واحد اصول و مبانی ارتباط گروه مديريت فرهنگی و هنر   و گروه سينما دانشگاه سوره 

 1388-89و 

-89و   87-1386گروه مديريت فرهنگی و هنر  دانشگاه سوره تهراآ،    یجمعارتباطشناسی وسايل  تدريس واحد جامعم

1388 

المللی گروه مديريت فرهنگی و هنر  دانشگاه سوره تهراآ، تدريس واحد اشنايی با مراچز خبر ، تبليغی و فرهنگی بين

 1388-89و   87-1386

  1387-88تدريس واحد افکار عمومی گروه مديريت فرهنگی و هنر  دانشگاه سوره تهراآ، 

  1387-88گروه مديريت امور فرهنگی دانشگاه سوره تهراآ،  یرسانم شناستدريس واحد 

 چنوآتا 1388-89نگار  دانشگاه سوره تهراآ، تدريس واحد مبانی ارتباط انسانی گروه روابط عمومی و رودنامم

 تاچنوآ 1389 -90نگار  دانشگاه سوره تهراآ، گروه روابط عمومی و رودنامم یجمعارتباطتدريس واحد مبانی 

در گااروه ارتباطااات )ارشااد( دانشااگاه سااوره اد  spssافزار تدريس واحد چاربرد رايانم در علوم ارتباطات؛ اشنايی با نرم

 تاچنوآ  1393
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 تاچنوآ 1394نگار  دانشگاه ع مم طباطبايی اد ارتباطات اجتماعی در گروه رودنامم  هامينظرتدريس واحد 

 تاچنوآ 1394در گروه مديريت رسانم )چارشناسی ارشد( دانشگاه سوره اد  یجمعارتباطتدريس واحد 

 ينگارهروزنام. دروس 3. 2

    1383 - 1384فرهنگ و هنر  الوس،  2تدريس واحد فنوآ مصاحبم گروه روابط عمومی مرچز علمی چاربرد  واحد 

 - 1384فرهنگ و هنر  ااالوس،    2نگار  گروه روابط عمومی مرچز علمی چاربرد  واحد  تدريس واحد اصول رودنامم

1385    

    1385 - 1384فرهنگ و هنر  الوس،  2نويسی گروه روابط عمومی مرچز علمی چاربرد  واحد تدريس واحد گزار 

فرهنااگ و هناار  2می مرچااز علماای چاااربرد  واحااد تدريس واحد شيوه نگار  در روابااط عمااومی گااروه روابااط عمااو

    1385 - 1384 الوس، 

 - 1384فرهنااگ و هناار  ااالوس،  2تدريس واحد اشنايی با مبانی نشر گروه روابط عمومی مرچز علمی چاربرد  واحد 

1385    

 ااالوس،   فرهنااگ و هناار  2ها و تجهيزات  اپ گروه روابط عمومی مرچز علمی چاربرد  واحد  تدريس واحد تکنيک

1384  - 1385    

 تاچنوآ 1394در مقطع چارشناسی ارشد رشتم مديريت رسانم اد سال  یجمعارتباط  هامينظرتدريس واحد 

 تاچنوآ 1394اد سال  ارتباطات اجتماعیارشد رشتم  یدر مقطع چارشناس چاربرد رايانم در ارتباطاتواحد  سيتدر

 تاچنوآ 1399چارشناسی ارشد رشتم حقوق ارتباطات اد سال تدريس واحد مبانی ارتباطات در مقطع 

 . دروس روش تحقيق3. 3

 1386 -1385تدريس واحد رو  تحقيق نظر  گروه علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور واحد مح ت، 

 1386 -1385ها  خاص تحقيق گروه علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور واحد مح ت، تدريس واحد تکنيک

 تاچنوآ 1394بم دانشجوياآ تحصي ت تکميلی دانشگاه سوره  spssافزار پژوهشی تدريس نرم

 تاچنوآ 1396بم دانشجوياآ تحصي ت تکميلی  MAXQDAافزار تدريس نرم

 1400ارتباطی دوره چارشناسی ارشد، دانشکده رفاه،   هاپژوهکتدريس درس چاربرد رايانم در 

 ها  امودشی . برگزار  دوره 3. 4

 1384برگزار  دوره امود  نشريم نويسی در دانشگاه پيام نور واحد نوشهر، خردادماه 

و  1387و  1386بم دانشجوياآ گروه مديريت فرهنگی و هناار  در سااال  spssافزار پژوهشی برگزار  دوره امود  نرم

 1392و   1389

در ارتباطات دانشجوياآ گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه سااوره در سااال   Swotبرگزار  دوره امودشی رو  تحقيق  

1392 

 (1392برگزار  دوره چارگاه خبرنويسی در روابط عمومی اب و فاض ب )

گاه اصول و مهارت روابط عمومی و روابط عمومی الکترونيک برا  روابط عمااومی بيماام )مردادماااه برگزار  دوره چار

1393) 

 1393 اباآ ماه  خودروپارسبرگزار  چارگاه خبرنويسی در روابط عمومی در مرچز امود  

 1394برگزار  دوره ارتباط با رسانم، جهاد دانشگاهی، مهرماه 

 1394، اباآ ماه ميريامور خدر روابط عمومی، اداره چل امود  اوقاف و   احرفمبرگزار  دوره خبرنويسی 

 . 1398نگار ، مرچز امود  مهارت، شهريور برگزار  دوره رودنامم
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 هاو مقاله  فاتيتأل.4

مطبوعات محلی و انتخابات رياست جمهور : تحليل محتوا مطالب نهمااين دوره انتخابااات رياساات "نامم  پاياآ 1

 02/18( و معدل 19با نمره عالی ) "رودنامم محلی 9جمهور  در 

   1386،راريپار پچتاب راهنما  مطبوعات مادندراآ، انتشارات مرچز فرهنگی هنر   فيتأل 2

 1387اصول و مبانی ارتباط، مرچز  اپ و انتشارات دانشگاه امود  عالی سوره،  ناممدرس 3

 راريپار پمرحلم نهايی تدوين چتاب تاريخ مطبوعات مادندراآ بم همکار  مرچز فرهنگی و هنر   4

 1385-1384،"جمهور مطبوعات محلی و انتخابات رياست"نامم چارشناسی ارشد با عنواآ پاياآ 5

 1383، سال 38، نشريم باداريابی، شماره "ها، موانع و راهکارهافناور  اط عات؛ ظرفيت ايراآ و"مقالم  6

نامم مطبوعات نشريم پيام بهارستاآ چتابخاناام مجلااس شااورا  در ويژه   "چرونولوژ  مطبوعات مادندراآ"مقالم   7

 1385اس می،

  1385لس شورا  اس می،در نشريم پيام بهارستاآ چتابخانم مج "تاريخ مطبوعات محلی جهاآ"مقالم  8

 1383، مهر38در نشريم باداريابی، شماره  "مشتر ؛ فصل مشتر  روابط عمومی و باداريابی "مقالم  9

 1385، بهمن و اسفند 59در نشريم باداريابی، شماره  "تبليغات سياسی، تبليغات در مباردات انتخاباتی"مقالم  10

 1385، اباآ و ابر58نشريم باداريابی شماره در  "بررسی نظر  مفهوم افکار عمومی"مقالم  11

 1385، بهمن و اسفند 59در نشريم باداريابی، شماره  "شناسی روابط عمومی در ايراآاسيب"مقالم  12

  1385در نشريم تبليغات، شماره اول، اسفندماه  "شناسی تبليغات در ايراآاسيب"مقالم  13

در نشااريم      "ها  تبليغاااتی شااهر تهااراآشاارچت  لو پرساانبررساای وضااعيت و جايگاااه مااديراآ  "مقالم پژوهشی   14

 1386تبليغات، شماره ششم، اباآ 

 1386در نشريم رهپويم هنر شماره سوم پاييز  "سير تحول مطالعات انتقاد  در ارتباطات "مقالم  15

 1386در نشريم رهپويم هنر شماره  هارم دمستاآ  "انتخابات و مباردات انتخاباتی؛ اد رسانم تا مخاطب "مقالم  16

در نشريم ارگااانوآ؛ نشااريم انجماان علماای مااديريت فرهنگاای و هناار ،   "گذر اد مونولوگ بم ديالوگ  "مقالم 17

 .1386شماره سوم، پاييز 

 1387شماره اول تابستاآ در نشريم مطالعات پليس، پيک "ها  اجتماعی و جماعتبررسی نظر  گروه  "مقالم  18

 1387در نشريم رهپويم هنر شماره پنجم بهار   "پيشرفت تحصيلی دانشجوياآبادار چار و انگيزه   "مقالم پژوهشی   19

نشريم علمی پژوهشی فصلنامم علوم اجتماااعی  "مطبوعات محلی و انتخابات رياست جمهور   "مقالم پژوهشی   20

 1387پاييز  37با درجم علمی پژوهشی، شماره 

نشريم مطالعااات جواناااآ   "ا ها  رايانمبم باد بر گرايک جواناآ    مؤثرميزاآ استفاده و عوامل    "مقالم پژوهشی 21

 1388سادماآ ملی جواناآ، پاييز 

، ارديبهشاات 149نشااريم چليااات چتاااب ماااه، شااماره   "اصول ژورناليسم در راديوها  محلاای  "مقالم نقد چتاب 22

1389 

 1390، مردادماه 164، نشريم چليات چتاب ماه، شماره "هاخيانت رسانم"مقالم  23

 1390، شهريورماه 165، چتاب ماه چليات، شماره "اصول و مهارت مصاحبم خبر "مقالم نقد چتاب  24

در نشريم علمی پژوهشی رهپوياام هناار  "تحر  اجتماعی دروآ و بين نسلی شهرونداآ قر ک"مقالم پژوهشی   25

  1391دمستاآ 
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 هنر. در نشريم رهپويم  شده رفتميپذ "نقک نظارتی صداوسيما در اص ح الگو  مصرف"مقالم پژوهشی  26

 1392، خردادماه 186نشريم چليات چتاب ماه، شماره،  "ضد جرياآ در اخبار جهانی"مقالم نقد چتاب 27

ها، ها و  الکبر فرصت ديتأچ خانواده با  برنهاداجتماعی   هاشبکم ريتأثدر چنفرانس:    شده ارائممقالم مشتر    28

 ، سالن اج س سراآ1392مهرماه  20اجتماعی،   هاشبکمهمايک تخصصی بررسی ابعاد 

 1392، اباآ 192، چتاب چليات ماه، شماره "؛ رهيافت شناختی ارسانمنظريم سواد "مقالم نقد چتاب  29

، بهمن 194، چتاب چليات ماه، شماره  "بادانديشی تمدآ؛ ارتباطات و ترور در دهکده جهانی"مقالم نقد چتاب   30

1392 

 ،1393، ارديبهشت 198چتاب چليات ماه، شماره  "سياسی رسانماقتصاد "مقالم نقد چتاب 31

ا  بر ساا مت رواآ چودچاااآ و نوجواناااآ، چنگااره ها  رايانمدر چنفرانس: نقک باد   شده ارائممقالم مشتر    32

 ، دانشگاه شهيد بهشتی.1392المللی س مت رواآ چودچاآ و خانواده، اسفندماه بين

و ارتباطااات، سااال اول، بهااار و   یرساناط عرنويسی تا وب گ نويسی، نشريم  نگار  عملی اد خبمقالم رودنامم 33

 .93تابستاآ 

 .93و ارتباطات، سال اول، بهار و تابستاآ  یرساناط ع، فصلنامم نقد چتاب یسينو تريتمقالم نقد چتاب  34

؛ بادنگر  در مفهوم، مجموعم مقالت ديپلماساای نااوين و سياساات خااارجی. انتشااارات  ارسانممقالم ديپلماسی   35

 1393، اسفندماه امور خارجمودارت 

ها  شبکم اجتماعی موبايل محور در جامعم ايرانی، همايک ملی تلفن همراه هوشاامند ها و اسيبمقالم ظرفيت 36

 ؛1394خردادماه  21، و سبک دندگی، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

مقالم فضا  مجاد  و خااانواده ايراناای، مجموعاام ماهياات فضااا  مجاااد . انتشااارات معاوناات فرهنگاای بسااي   37

 1394مستضعفاآ. ، بهار 

، 5و ارتباطات، سال دوم، شااماره  یرساناط ع، فصلنامم یسيپرتره نوساد  تا نگار ؛ اد گفتماآرودنامم"مقالم   38

 ؛1394بهار 

 1394، تابستاآ 6سال دوم، شماره  "رسانی و ارتباطاتفصلنامم اط ع "ا ديپلماسی رسانم چمپين"مقالم  39

 (1394(، تهراآ: انتشارات چانوآ علم )دمستاآ نظر نيحسشناسی جنگ نرم، )با همکار  فايزه چتاب ارتباط 40

ايرانی، ارايم شده در هفتمااين چنگااره ها  موبايلی )تلگرام( در خانواده  رساآها  اجتماعی و پيامشبکم"مقالم    41

 ، دانشگاه شهيد بهشتی1395 ماه بهشتيارد 20شناسی خانواده، ملی اسيب

هااا  اجتماااعی نوظهااور، دفتاار پيشااگير  ، همايک اسيب"و پيشگير  اآ شناسی فضا  مجاد اسيب"مقالم   42

 1395ها  اجتماعی بهزيستی، تيرماه اسيب

 تيمساائولو   ارسااانمدر چنفرانس سواد  شده ارائم، "اجتماعی اآ  تيمسئولو  چاربر در شبکم اجتماعی    "مقالم   43

 1395ها  ديجيتال ودارت فرهنگ و ارشاد اس می، اجتماعی، مرچز رسانم

ها  شبکم اجتماعی موبايل محور در جامعم ايرانی، در چتاب تلفاان همااراه هوشاامند و ها و اسيبمقالم ظرفيت 44

 1395ارتباطات، اباآ  هنر وسبک دندگی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 

 1396، 21، فصلنامم علوم خبر ، سال پنجم، شماره  اماهواره   هاشبکممقالم جواناآ و  45

-: مطالعم مورد  مذاچرات هستم ارسانمديپلماسی  "در چتاب  مقالم ديپلماسی رسانم؛ بررسی نظر  و مفهومی 46

 1396انتشارات دانشگاه ع مم طباطبايی،  "ا 
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، 14سااال  هااارم، شااماره  "رسانی و ارتباطاتفصلنامم اط ع  "ها  نوين و مسايل جديد در ايراآرسانم"مقالم   47

 1396تابستاآ 

سااال  هااارم،   "رسااانی و ارتباطاااتفصلنامم اطاا ع   "و تهديدها  هافرصتاجتماعی مجاد ؛     هاشبکم"مقالم   48

 1396، دمستاآ 16شماره 

  "در خااانواده ايراناای  رساااآاميپ  افاازارنرماجتماعی و     هاشبکماستفاده اد    یشناسبياس"مقالم  علمی پژوهشی   49

 1396، پاييز 77سال بيستم، شماره  "فصلنامم علمی پژوهشی مطالعات راهبرد  دناآ

 –فصلنامم مطالعات فرهنگ     "اجتماعی مجاد  در توسعم جامعم مدنی   هاشبکمنقک  "لم  علمی پژوهشی  مقا 50

 ، دمستاآ. 1397، 44ارتباطات، دوره بيستم، شماره 

ها  مشارچت سياسی چاربراآ رسانم  ليفرا تحلها  اجتماعی و مشارچت سياسی،  رسانم"مقالم  علمی پژوهشی   51

در علااوم انسااانی،    ارشااتماآيمنويسنده مسوول( فصلنامم علمی پژوهشاای مطالعااات    –)با همکار     "اجتماعی

 ، دمستاآ. 1397، 41دوره ياددهم، شماره 

)بااا   "هااا  انجااام شااده ها  اجتماعی، تحلياال ساايتماتيک پااژوهکوگو در شبکمگفت"مقالم  علمی پژوهشی   52

 ، بهار. 1398، 54م مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره پنجم، شماره نويسنده مسوول(، فصلنام –همکار  

فصلنامم مطالعات    "ها  اجتماعی برا  جامعم مدنی ايراآها  شبکمها و  الکظرفيت"مقالم  علمی پژوهشی   53

 ، بهار. 1398، 17ها  نوين، دوره پنجم، شماره رسانم

، فصاالنامم علااوم خباار ، دوره هشااتم، "ارتباطااات و رسااانم( در  SWOTرو  تحليل راهبرد )"مقالم علمی   54

 ، بهار.1398، 29شماره 

، دوفصاالنامم حقااوق "المللی ارتباطات و رسانم اد اغاد تاااچنوآها  حقوق بينمسائل و  الک"مقالم ترويجی   55

 ، بهار و تابستاآ.1398، 1نگار  و ارتباطات، دوره اول، شماره رودنامم

دو ،   هارسااانمرابطاام اآ بااا مياازاآ مصاارف    تهااراآ وبی گر  در بين جواناااآ شااهر  مقالم علمی پژوهشی انق  56

 .1398، بهار و تابستاآ 19علمی پژوهشی پاسدار   فرهنگی انق ب اس می، سال نهم، شماره  فصلنامم

فصاالنامم اجتماعی در جامعم ايرانی و ارائم راهبردها  بهينم در اسااتفاده اآ،    هاشبکمشناسی استفاده اد  اسيب 57

 .1399، تابستاآ 192علمی پژوهشی راهبرد و مجلس، شماره 

هااا  جديااد، بادنمايی سبک دندگی بيوتی اينفلوئنسرها  مرد ايرانی در اينستاگرام، فصاالنامم مطالعااات رسااانم 58

 ، تابستاآ. )با همکار (8سال ششم، دوره دوم، شماره 

فرهنااگ، هناار و   پژوهشااگاه در ايااراآ،     اانااميرا   هااا بادصاانعت     ريپااذرقابتچتاب باد  رقاباات عواماال   59

 . 1400ارتباطات، 

 

 

 . پژوهش5

 . پژوهک بررسی نقک مطبوعات محلی در نهمين دوره انتخابات رياست جمهور  ايراآ5. 1

 ه. 1385تا  1287. پژوهک تاريخی سير تحول مطبوعات استاآ مادندراآ اد 5. 2

  1385فرهنگی و اجتماعی اآ در سال  مؤثرجواناآ شهر تهراآ و عوامل   دارنيد. پژوهک سنجک 5. 3

 1386ها  راي  دانشجوياآ دانشگاه اداد واحد ارا  بم بادار چار در سال . پژوهک بررسی نگر 5. 4

 1386، دانشگاه سوره هااآ. پژوهک بررسی رضايت شغلی چارچناآ سوره و رابطم اآ با تعهد سادمانی 5. .5
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 1386بر رضايت شغلی چارچناآ سوره، دانشگاه سوره  مؤثر. پژوهک بررسی عوامل فرد  و شغلی 5. 6

   1387. پژوهک بررسی ميزاآ تحر  اجتماعی شهرونداآ قر ک و عوامل مؤثر بر اآ در سال، فرماندار  قر ک 5. 7

 1387. پژوهک بررسی ميزاآ استفاده و رضامند  جواناآ شهر تهراآ اد رسانم در سال 5. 8

 وپرور امااود اداره چاال    اموداآ سال اول دبيرستاآ شااهر محاا ت،بر افت تحصيلی دانک  مؤثر. پژوهک عوامل  5.  9

 1387شهرستاآ مح ت در سال 

. همکار  با پژوهک تحليل محتوا  اخبار هفتمين دوره انتخابات مجلااس شااورا  اساا می در سااايت خبرگاازار  5.  10

 ايرنا

 ها  وردشی در سيما  جمهور  اس میشناسی و تحليل محتوا  برنامم. همکار  با پژوهک اسيب5. 11

  1385ها  ماه رمضاآ با پژوهک تحليل محتوا  بادنمايی طبقات اجتماعی در سريال. همکار  5. 12

 1387ا  در بين جواناآ شهر تهراآ در سال ها  رايانم. پژوهک بررسی عوامل مؤثر بر گرايک جواناآ بم باد 5. 13

 .1388. پژوهک نظرسنجی مصرف موسيقی جواناآ شهر تهراآ، سادماآ ملی جواناآ، 5. 14

 1388گير  هويت جواناآ شهر تهراآ در سال . پژوهک بررسی نقک اينترنت در شکل5. 15

   1389ايثارگراآ شرچت ملی گاد ايراآ در سال  یادسنجين. همکار  با پژوهک ملی رضايت سنجی و 5. 16

ج اا،    ماياوساا صد. پژوهک بررسی راهکارها  اجرايی تقويت اعتماد جامعم نسبت بم رسانم ملی، مرچز تحقيقات  5.  17

1390 

 1391ج. ا.ا اباآ  مايصداوسدر اص ح الگو مصرف، مرچز مطالعات و تحقيقات  مايصداوس. پژوهک نقک نظارتی 5. 18

، اداره چاال دباآیفارساا ا  هااا  شاابکم ماااهواره ترين ژانرها و برناماام. پژوهک بررسی ساختار  و محتوايی پربيننده 5.  19

 1392ج. ا.ا  مايصداوسمطالعات رسانم مرچز تحقيقات 

ا  در نگر  جواناآ بم فرهنگ بدآ، اداره چل مطالعات رسااانم مرچااز تحقيقااات ماهواره    هاشبکم. پژوهک نقک  5.  20

 1393ج. ا.ا  مايصداوس

فضااا  مجاااد ،  یعااال  شورامجاد  در حوده فرهنگی، اجتماعی، دينی و هويتی،   فضا یشناسبياس. پژوهک  5.  21

 .1394فروردين 

ج. ا.ا،   مايصداوس، مرچز پژوهک و سنجک افکار مايصداوسها   . بررسی خوانک جواناآ اد تصويرشاآ در برنامم5. 22

1386  . 

 1397ج. ا.ا اباآ  مايصداوس. پژوهک خوانک جواناآ اد خبر، مرچز مطالعات و تحقيقات 5. 23

بيانيم گام دوم انق ب،   گفتماآ سادچ آ پروژه گاندو، تلويزيونی  اليدر سر یانق ب مو منجواآ   يیبادنما. نحوه 5. 24

 .1398ج.ا.ا،   مايصداوس قاتيمرچز مطالعات و تحق

مرچااز ، دناااآ متأهاال نيدر باا  نيجناا    عمااد  سقط  در  چننده نييعوامل تع  یفيچ   مطالعم  ؛ فردند اور  یبهن  ها .گره 5.  25

 .1400ج.ا.ا،   مايصداوس قاتيمطالعات و تحق

جواناااآ متأهاال   نيدر باا    فردند اورچاهک    ليدال  یفيچ   مطالعم  ؛ فردند اور   جواآ برا  نيدوج  یبهن   هاگره .  5.  26

 .1400ج.ا.ا،   مايصداوس قاتيمرچز مطالعات و تحق

 

 ها )دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد(نامه. راهنمايي پايان6 

 1387ها در نيمم اول سال شهر تهراآ اد رسانم 16و 2. بررسی ميزاآ استفاده و رضامند  جواناآ منطقم 6. 1
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 عمومی در مراچز فرهنگی هنر  فعال در شهر تهراآها  مديريت روابط . بررسی شيوه 6. 2

 شهر تهراآ 7ا  در بين جواناآ منطقم ها  رايانم. بررسی ميزاآ و عوامل مؤثر بر باد 6. 3

 1387. بررسی ميزاآ پايبند  بم هويت اس می ايرانی دانشجوياآ دانشگاه سوره در سال 6. 4

   1387هنگی جواناآ شهر تهراآ در سال گير  هويت فر. بررسی نقک اينترنت در شکل6. 5

 1389بر اآ مؤثر. بررسی ميزاآ نشاط جواناآ شهر تهراآ و عوامل 6. 6

 1390. بررسی ميزاآ استفاده جواناآ شهر تهراآ اد مراچز فرهنگی و هنر  در اوقات فراغت خويک، 6. 7

 1390سراسر  چشور،  هارودنامم. تحليل محتوا  اخبار و مطالب مراچز فرهنگی و هنر  در 6. 8

 1391. رابطم رضايت شغلی و تعهد سادمانی چارچناآ سوره در نيمم دوم سال 6. 9

 1392فرهنگی شهر تهراآ   هاسادماآدر استفاده روابط عمومی الکترونيک در  مؤثر. ميزاآ و عوامل 6. 10

 1392موجود شهر انديشم   فرهنگسراهابر استقبال شهرونداآ اد  مؤثر. ميزاآ و عوامل 6. 11

 1392. جايگاه و ميزاآ استفاده تبليغات در فرهنگسراها  فعال شهر تهراآ 6. 12

 1392، باآدیفارس  اماهواره   هاشبکم. ميزاآ و عوامل استفاده جواناآ شهر انديشم اد 6. 13

 1393. بررسی ميزاآ استفاده اد ماهواره در بين دانشجوياآ و رابطم اآ با تهاجم فرهنگی، شهريورماه 6. 14

 1394در خبرگزارها  فعال سطح شهر تهراآ،  نيافرتحول. بررسی رابطم بين سرمايم فکر  و اجتماعی با رهبر  6. 15

 )استاد مشاور( 1395اناآ شهر تهراآ، بر عضويت بر مساجد جو مؤثر. بررسی عوامل 6. 16

 )استاد مشاور( 1395فرهنگی و دينی تبليغات محيطی شهر تهراآ  غاتيتبل. بررسی ساختار 6. 17

   1395اجتماعی در تبليغات دينی )نمونم شبکم اجتماعی تبياآ(،   هاشبکم. راهبردها  استفاده اد 6. 18

 ( )استاد مشاور(1395گردشگر  ايراآ ). نقک رسانم ملی در توسعم 6. 19

 (1395بانواآ شهر تهراآ )  دارنيد. بررسی ميزاآ استفاده اد تلگرام و رابطم اآ با ميزاآ 6. 20

 (1396بر اآ ) مؤثردانشجوياآ و عوامل فرهنگی و اجتماعی   ارسانم. بررسی ميزاآ سواد 6. 21

 (1396)  ارسانمتهراآ و رابطم اآ با مصرف  . بررسی ميزاآ روحيم انق بگر  جواناآ شهر6. 22

 (1396مدل الماس  پورتر ) بر اساسا  رايانم  ها درباد وچارچسب. مدل 6. 23

 (1397ها  اقتصاد  )در استفاده اد روابط عمومی الکترونيک در ودارتخانم مؤثر. عوامل 6. 24

 (1398ر تهراآ ). رابطم استفاده اد اينستاگرام و مديريت بدآ دناآ شه6. 25

 (1398شهر تهراآ ) شاد  جواناآو  نستاگراميرابطم استفاده اد ا 6. 26

 (1399معيارها  مجريگر  در تلويزيوآ )  بندرتبم. تدوين و 6. 27

 (1399ايرانی  )  هاپادچستبرا   وچارچسب. شناسايی عناصر درامددايی و ارائم مدل 6. 28

 

 .عضويت در انجمن7

 شهر تهراآ  هادانشگاه عضو بسي  اساتيد 

 عضو انجمن روابط عمومی ايراآ

 عضو انجمن جامعم اط عاتی

 اجتماعی شناسی ايراآ / چارگروه تحليل شبکمعضو انجمن جامعم

 

 . امتيازات 8
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 روابط عمومیدانشگاه علمی چاربرد   الوس واحد فرهنگ و هنر در رشتم  85 -1384* استاد برگزيده سال تحصيلی 

 اد دانشگاه سوره واحد تهراآ گروه مديريت فرهنگی و هنر  1386* استاد نمونم پژوهک برگزيده سال تحصيلی  

در ارديااابی اداره نظااارت و ارديااابی   1387* استاد نخست گروه مديريت فرهنگی و هنر  در نيماام دوم سااال تحصاايلی  

 5اد  82/4دانشگاه با چسب معدل 

 .1392ج ا ا،   مايصداوسمرچز تحقيقات و مطالعات اداره چل رسانم و ارتباطات  * برگزيده پژوهشی

 

 .  ارايه سخنراني در کنفرانس و همايش9

اجتماعی، پژوهشااکده فناااور  اط عااات و ارتباطااات جهاااد دانشااگاهی، مقالاام    هاشبکم.  همايک تخصصی ابعاد  9.  1

 (منتشرشده ) 1392خانواده، مهرماه  برنهاداجتماعی   هاشبکم ريتأثمشتر )نويسنده مسوول( 

ا  باار ها  رايانم( نقک باد مسئولدانشگاه شهيد بهشتی، مقالم مشتر  )نويسنده  یخانواده پژوهالمللی . چنگره بين9.  2

 ،1392س مت رواآ چودچاآ و نوجواناآ، اسفندماه 

، ودارت امااور خارجاام، "، بااادنگر  در مفهااوم ارسااانمديپلماساای  ". همايک سياست خااارجی و ديپلماساای نااوين،  9.  3

 . )سخنرانی و  اپ(1393اسفندماه 

، جهاااد "شاابکم اجتماااعی همااراه در جامعاام ايراناای  هابياساا توانمند  و  "مايک تلفن همراه و سبک دندگی، . ه9.  4

 و  اپ( یسخنران. )1394دانشگاهی، خردادماه 

هااا  موبااايلی )تلگاارام( در خااانواده رساااآهااا  اجتماااعی و پيااامشبکم"شناسی خانواده .  هفتمين چنگره ملی اسيب9.  5

 ، دانشگاه شهيد بهشتی )سخنرانی و انتشار(1395 ماه شتبهيارد 20ايرانی، 

 ، دانشگاه سوره 1395اباآ  11نمايشگاه مطبوعات ايراآ،  یشناسبياس. نشست تخصصی 9. 6

 1397 ماه بهمنا  در دانشگاه امام صادق )ع(، . ميزگرد تخصص اخ ق رسانم9. 7

 .1399، هاپژوهکها  شبکم اجتماعی برا  نوجواناآ، مرچز . سخنرانی اسيب9. 8

 

 . داوري نشريات علمي پژوهشي و همايش علمي10

 نوين دانشگاه ع مم طباطبايی  هارسانم. فصلنامم مطالعات 10. 1

 ج.ا.ا مايصداوسديدار  و شنيدار  دانشگاه   هارسانم. فصلنامم 10. 2

 ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات –. فصلنامم مطالعات فرهنگ 10. 3

 . فصلنامم مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهراآ10. 4

 ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهراآ انجمن. فصلنامم جامعم، فرهنگ و رسانم 10. 5

 ها  مجلس شورا  اس می. فصلنامم مجلس و راهبرد، مرچز پژوهک10 .6

 . 1397در ابرماه  برگزارشده . عضو هيأت داوراآ همايک علمی و پژوهشی اخ ق و رسانم، 10. 7

 .1399در ابرماه  برگزارشده و رسانم،  جشنواره نقد چتابداوراآ  أتيعضو ه. 10. 8

 

 


