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 محمدرضا  نام :

 نام خانوادگي: اسماعیلي 

 عضو هیأت علمي دانشکده  فرهنگ و ارتباطات 

 گروه: مدیریت فرهنگي و رسانه

 rsaesmaili@yahoo.co.ukآدرس پست الکترونیك:  

 

 سوابق تحصیلی )دانشگاهی(:

 کارشناسي: علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطبایي

 (  )گرایش استراتژیك  دانشگاه عالمه طباطبایيEMBAکارشناسي ارشد: مدیریت اجرایي 

تجارت و بازرگاني دانشگاه عالمه  هایاستراتژیدکتری: مدیریت بازرگاني گرایش 

 طباطبایي

  

 دروس تدريس شده

:کارشناسی 

 ومباني سازمان  - اقتصاد و فرهنگ - مدیریت منابع انساني  -مدیریت  رفتار سازماني

 مدیریت بازاریابي فرهنگي  - آشنایي با قانون اساسي - هاریشهانقالب اسالمي و  - مدیریت

mailto:rsaesmaili@yahoo.co


- دستيصنایعاقتصاد  -اصول سازمان و مدیریت - تاریخ تحوالت اجتماعي ایران -

 .يدستصنایعکارآفریني در 

 :کارشناسی ارشد 

 .اقتصاد رسانه - مباني مدیریت و سازمان - مدیریت عمومي - مدیریت استراتژیك

 

  شدهمقاالت داخلی چاپ

اسالمي در نظام جمهوری  -معرف محصول فرهنگي هنری ایراني هایشاخصتعیین  -

 ؛پژوهشي جنگ نرم -اسالمي در فصلنامه علمي

-عوامل مؤثر بر تقاضای محصوالت فرهنگي در بازار داخلي در مجله علمي بندیدسته -

 ؛مدیریت در ایران هایپژوهشپژوهشي 

عوامل مؤثر بر اجرای راهبرد؛ مطالعه موردی راهبرد افزایش دستیابي آحاد جامعه  بندیرتبه -

علوم  المللينبیو تبلیغات دیني در سازمان تبلیغات اسالمي در دومین کنفرانس  هاآموزهبه 

 ؛نوین هایپژوهشاسالمي و با تأکید بر  -انساني با رویکرد بومي

بررسي سبك مدیریت جهادی رسانه از دیدگاه رهبر جمهوری اسالمي ایران با رویکرد  -

 ؛نظریه داده بنیاد

 -مبتني بر تئوری داده بنیاد در مجله علمي دستيصنایعطراحي مدل بازاریابي استراتژیك  -

  ؛ي تحقیقات بازاریابي نوینپژوهش

تئوری در  گرانیدسینمائي مبتني بر روش  هایفیلمطراحي مدل استراتژیك بازاریابي  -

 ؛مدیریت الملليبینسومین کنفرانس 



عوامل مؤثر بر تقاضای محصوالت فرهنگي در بازار داخلي چاپ در ژورنال  بندیدسته  -

 .2018کشور چك 

 

 کتب منتشرشده  

 ؛1392فرهنگي انتشارات امیرکبیر  هایسازمانارزیابي در  -

موفق ؛ بازاریابي راهبردی )کتابي برای کتاب( انتشارات کجاوه  فروشانکتاباستراتژی  -

 ؛1396سخن سوره مهر

 ؛فرهنگي هایسازمانعوامل مؤثر بر ارزیابي  -

 اسالمي. -ایرانيارائه یك مدل استراتژیك برای بازاریابي محصوالت فرهنگي  -

 عضويت در مجامع علمی

 ؛1397تا سال  1380هیأت امناء دانشگاه سوره از سال  مدعو عضو -

 1394مدیر گروه آموزشي مدیریت دانشکده مدیریت و ارتباطات دانشگاه سوره از سال  -

 ؛1398تا 

 ؛1388هیأت علمي و عضو هیأت امناء پژوهشکده باقرالعلوم )ع( از سال -

 .1397تا سال 1380هیأت امناء سازمان دارالقرآن الکریم از سال عضو  -

 های تحت مشاوره/راهنمايینامهپايان
 بخشی از آن عبارت است از :

  نامهپایانراهنمای *     

 ؛تبلیغاتي هایشرکتکارکنان  سازماني تعهدبر  سازمانيهویت تأثیر -

در حوزه تلویزیون تعاملي  صداوسیماارزیابي عملکرد معاونت فضای مجازی سازمان  -

 ؛ EFQMمبتني بر مدل تعالي سازماني 



 ؛بررسي میزان اعتماد کاربران به بازاریابي محتوایي در اینستاگرام -

 ؛نمایش خانگي هایپلتفرماقتصادی  گذاریسیاستمحتوایي ناشي از  شناسيآسیب-

از محتوای منتشرشده درباره تصاویر زندان اوین)مطالعه  برداریبهرهبررسي مدیریت در  -

  ؛موردی: مقایسه خبرگزاری میزان و شبکه ایران اینترنشنال( 

کیفیت کاالی ایراني در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران : مطالعه موردی  بازنمایيبررسي  -

 ؛تبلیغات تجاری شبکه سوم سیما

حاصل از  هایبحرانکنترل و مدیریت  منظوربهمحتوای نوآورانه  یارائه تأثیربررسي  -

 .بالیای طبیعي

 

 نامهپایان*مشاوره 

 .SNNکیفیت زندگي شغلي بر عملکرد کارکنان خبرگزاری دانشجوی   تأثیربررسي  -

 

 اجرايی هایمسئولیت

تا زمستان  1380مي از سال المدیرکل امور مجامع و مؤسسات وابسته سازمان تبلیغات اس -

 ؛1397

 ؛ 1380از سال  سالميمشاور ریاست سازمان تبلیغات ا  -

  ؛1395از سال  آوریفندر حوزه ارتباطات و  وپرورشآموزشمشاور وزیر  -

 ؛ 1397مشاور ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه از سال  -

 ؛1398ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه سال  هایپیگیریمشاور و مدیرکل دفتر  -

 ؛ایران وابسته به سازمان تبلیغات اسالمي الکترونیك نشردر شرکت  IPTVجرای پروژه ا -



ایران وابسته به سازمان تبلیغات  الکترونیك نشرپروژه ریگوالتوری محتوا در شرکت  اجرای  -

 ؛اسالمي

 افزارینرم)سامانه یکپارچه  وپرورشآموزشمجری پروژه پلتفرم سینا در  -

 ؛(وپرورشآموزش

عضو کمیسیون عالي محتوای مرکز ملي فضای مجازی شورای عالي فضای مجازی از   -

 ؛1395سال 

 عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستاني کل کشور.  -

 

 و هیأت مديره گذاریبنیان هایمسئولیت

 ؛1397تا  1380تبیان از سال  رسانياطالعمؤسس و عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگي و  -

 ؛1397تا  1380مؤسس و رئیس هیأت مدیره خبرگزاری مهر از سال  -

و از  1394تا  1384ایران از سال  الکترونیك نشرمؤسس و عضو هیأت مدیره شرکت  -

 ؛1400تا 1397سال

 ؛1394خبرگزاری لبناني العرب پست از سال مؤسس و عضو هیأت مدیره  -

مؤسس و عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگي تسنیم نور )با موضوع اوقات فراغت و  -

 ؛1398تا سال  1388( از سال آموزیدانش هایاردوگاه

 ؛1398تا سال  1380عضو و رئیس هیأت مدیره روزنامه تهران تایمز از سال  -

مدیره سازمان مدارس علوم و معارف اسالمي صدرا از  عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت -

 ؛1398تا سال  1385سال 

 ؛1397تا سال  1384از سال  شهر کتابعضو هیأت مدیره شرکت  -

 ؛1398تا سال  1384(از سال پویانمایي)تولید  مهر پویاعضو هیأت مدیره شرکت  -



 ؛1400تا  1390عضو و رئیس هیأت مدیره چاپخانه سپهر از سال  -

 ؛1398عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت چاپ و انتشارات از سال  -

 .1398تفریحي هتل بزرگ ارم سال  هایمجموعهعضو هیأت مدیره  -

 

 مسئولیت هیأت امناء

 ؛1397تا سال 1380عضو هیأت امناء سازمان دارالقرآن الکریم از سال  -

 ؛1397تا سال  1380اه سوره از سال عضو مدعو هیأت امناء دانشگ -

 ؛1397تا سال  1380عضو هیأت امناء انتشارات امیرکبیر از سال  -

 ؛1398سال  از کشورعضو و رئیس هیئت امناء بنیاد توسعه موقوفات  -

 .1397تا سال  1380حوزه هنری از سال  گذاریسیاست شورای مدعوعضو  -

 

 همکاری با مراکز فرهنگی و علمی

 .1393تا  1388مدرس دانشگاه علمي و کاربردی از سال  -

 داوری

 .و مقاالت هانامهپایانداوری تعداد متعددی از  -

 
 

 

 
 


