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 -1مشخصات و سوابق تحصيلي:
مقطع
تحصيلي
ليسانس
فوق ليسانس
دکتری

رشته و گرايش تحصیلي

دانشگاه  /دانشكده

كشور /شهر

زبان و ادبیات
مديريت دولتی
مديريت

علوم اراک
تهران -مديريت
تهران -مديريت

ايران-اراک
ايران -تهران
ايران -تهران

تاريخ
پايان
1155
1131
1151

تاريخ
شروع
1154
1131
1135

 -4مشخصات پایان نامه تحصيلي در هر مقطع
مقطع تحصیلي
كار شناسي
كارشناسي ارشد
دكتراي پزشكي عمومي
دكتراي تخصصي PH.D

عنوان رساله  /پــــــــروژه پاياني
قدرت ملی
طراحی و تبیین الگوی استراتژی ايرنا در شبکه گردش خبر جهانی

در صورت عضویت هيأت علمي :
رتبه علمي :
اســــــتاد
آموزشي
دانشگاه :تهران
نوع عضويت :
نوع حكم :

اســــــــــتاديار 
دانشكده  :مديريت

مـــــــربي 

كارشـــــــناس

مــــــــربي آموزشیار 

گروه علمي  :مديريت دولتی – مديريت رسانه (بازنشسته)
رسمي آزمايشي

رسمي قطعي بازنشسته
وزارتي

1

داخلي 

سابقه تدریس در مراكز آموزش عالي :
دانشگاه

دانشكده  /پژوهشكده

دروس تدریس شده

تهران

مديريت

علمی  -کاربردی

داشکده خبر

تصمیم گیري ،مديريت استراتژيک  ،خط مشی گذاری
عمومی ،مديريت تغییر ،تئوری ها ،تئوری های
اقناعی ،ژئوپولیتیک اطالعات،جامعه شناسی،
روانشناسی سیاسی،مبانی مديريت ،سیر انیشه های
سیاسی وتحول نهاد های اداری ،نظريه های روابط
بین الملل ،ارتباطات وتوسعه  ،تصمیم گیری ،جامعه
شناسی
سیاستگذاری خبری،ارتباط شناسی ،افکار عمومی
وجنگ روانی ،فرايند خط مشی گذاری عمومی و...

واحد علوم
وتحقيقات ،دانشگاه
آزاد ،
دانشگاه عالمه،
دانشکده
روانشناسی
و پردیس قم
دانشگاه امام صادق

مديريت

ژئوپولیتیک اطالعات  ،مديريت رسانه ،
برنامه ريزی استراتژيک نیروی انسانی،
سیستم های اطالعات مديريت پیشرفته
مباحث ويژه مديريت،ارتباطات بازاريابی و....
تجزيه و تحلیل سیستم ها و روش ها ،اطالعات
مديريت،

مديريت

عناوین مسئوليت هاي قبلي:
عنوان مسئوليت

تحقیقاتي  /غیر تحقیقاتي

رده محل خدمت

تاريخ شروع

مدیر عامل
سفير

خبرگزاری جمهوری اسالمی
وزارت خارجه

رياست
سفارت ايران در
چین

1113
1151

تاريخ
پايان
1151
1154

ميزان تسلط به زبان خارجي:
رديف

نام زبان خارجه

1

درك مطلب
مبتدي

متوسط

مكالمه
پیشرفته

مبتدي

متوسط



انگلیسی

ترجمه
پیشرفته

مبتدي



متوسط

پیشرفته



 -9سابقه اقامت یا سفر خارج كشور
نام كشور
حدود صد سفر و
اقامت کوتاه مدت
در کشورهای
مختلف جهان
چین

منظور از اقامت يا سفر
مأموريت(نوع) /
تحصیل در
سیاحتي
مقطع

مدت اقامت



کوتاه مدت زير
 1ماه



 4سال  1+سال
1

تاريخ

مالحظات
سفرهای کاری و
پژوهشی

تا 1134

اقامت و کار

گزیدهاي از سخنرانيها و كنفرانسهاي علمي :
 -1خطمشيهاي عمومي و تاثير آن بر كار رسانهاي؛ محل سخنراني :دانشكده مديريت
دانشگاه تهران1135. ،
 -2اطالع رساني نوین و نقش آن در توسعه فرهنگي؛ محل سخنراني :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان ،همايش هشتم اطالع رساني1133. ،
 -3اطالعرساني ،اقناع و رضایتمندي در افكار عمومي؛ محل سخنراني :دانشكده خبر،
روزخبرنگار.1133 ،
 -4سياستگذاري خبري با تكيه بر جنگ رواني ،محل سخنراني :دانشكده خبر1133 ،
 -5شبكههاي مجازي و چالشهاي سازماني ،محل سخنراني :دانشكده مديريت دانشگاه
تهران.1133 ،
 -6شبكههاي اطالعرساني و نقش رسانهها ،محل سخنراني :مسكو ،همايش رسانهها.1151،
 -7ارتباط شناسي در خبر ،محل سخنراني :دانشكده خبر.1133 ،
 -8سيستمهاي اطالعات مدیریت  ،محل سخنراني :دانشكده خبر1135. ،
 -9تبليغات و افكار عمومي ،محل سخنراني :دانشكده خبر.1135 ،
 -11سياستگذاري خبري در دنياي امروز ،محل سخنراني :دانشكده خبر1133. ،
 -11خطمشي گذاري عمومي در سازمانها ،محل سخنراني :مركز آموزش مديريت دولتي،
قزوين 1133.
 -12مدیریت رسانهاي و مدیریت عمومي ،محل سخنراني :دانشكده خبر1151. ،
 -13ویژگی های مدیریت و اقتصاد ایران ،چین،مجمع اقتصادی آسیا1114،
 -14چالشها و فرصت های مدیریت ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران1154.،
 -15چين و دستاوردها ،در جمع اساتید دانشگاه صنعتی شريف.1154،
 -16کار آفرینی و مدیریت چينی ،دانشگاه تهران ،پرديس قم.1154،
 -17الگوی رشد و توسعه چينی،کیش،همايش انرژی.1154،
 -18بررسی مدل توسعه چين در قرن اخير،همايش تولید ملی،تهران .1154
" -19ایران و چين و همکاری ها در انرژی" ،کنفرانس بین المللی همکاری های ايران و
چین در نفت و گاز و پتروشیمی،جزيره کیش بهمن ماه 1154.
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 -21مدل توسعه چين درقرن اخير ،دستاوردهاوآموزه ها ،وزارت نیرو،مرداد .1155
 -21راهبرد های امریکا در آسيا ،پژوهشکده مطالعات راهبردی،مرداد .1155
 -22سارس و شبکه مجازی ارتباطات،همايش ملی مديريت اطالعات و ارتباطات ،آبان ماه
. 1155
 -23ارتباطات،اطالعات و نقش آنها در سازمان های امروزین،دانشگاه تهران -پرديس
قم،آذر ماه . 1155
 -24فرصت ها و چالشهای آسيای شرقی،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران ،آذر ماه
. 1155
 -25روابط ایران و چين و فرصت های موجود ،نخستین همايش صنعت خودرو،
تهران،دهکده المپیک،آذر ماه. 1155
 -26صنعت اطالعات و ارتباطات در چين امروز ،همايش تخصصی نرم افزار های سازمانی
و دولت الکترونیک -جزيره قشم،دی ماه .1155
 -27چالشها ،فرصتها ،تهدیدها و الگوي مناسب مدیریتي براي تحقق اهداف سند
چشمانداز بيستساله جمهوري اسالمي ایران ،همايش ملی تحقق سند چشم اندازجمهوری
اسالمی ايران در افق، 1414تهران اسفند . 1155
 -28روابط عمومي در عصر دانش ،دومین همايش روابط عمومی الکترونیک  ،اردی
بهشت  ، 1151هتل سیمرغ  ،تهران.
 -29استراتژی های ترجيحی ایاالت متحده در آسيا ،پژوهشکده مطالعات راهبردی  ،مرداد
ماه  ،1151تهران .
 - 31مدیریت و برنامه ریزی توسعه منابع انساني در ورزش،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده
تربیت بدنی،پائیز. 1151
 – 31مدیریت "روابط انرژی" ميان ایران وچين ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی،
تهران،پائیز . 1151
 - 32مدیریت سياست خارجی درترازسندچشم اندازملی ،کنفرانس ملی چشم اندازبیست ساله
والزامات سیاست خارجی توسعه گرا مرکز تحقیقات استراتژيک  ،اسفند ماه  ،1151تهران .
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 -33اخالق در مدیریت  ،کنفرانس بین المللی اخالق حرفه ای در مسیر پیوستن به سازمان
جهانی تجارت  11 ،تیر ماه  ، 1153وزارت بازرگانی.
 -34دولت الکترونيک ،دموکراسی الکترونيکی و دسترسی به اطالعات  ،همايش روابط
عمومی  ،ارديبهشت 1153.
 -35مدیریت فرهنگی در مناسبات جهانی  ،همايش مهندسی روابط فرهنگی  ،سازمان
فرهنگ و ارتباطات  ،مرداد ماه 1153.
 -36مدیریت سياست خارجی در تراز سند چشم انداز ملی  ،کنفرانس ملی چشم انداز بیست
ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا  5 ،اسفند ماه  ، 1151مرکز تحقیقات استراتژيک
مجمع تشخیص مصلحت.
 -37استقرار نظام پيشنهادها با رویکرد مدیریت دانش ،کنفرانس ملی نظام پیشنهادها 11،
مهر  ، 1153جهاد دانشگاهی  ،تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران.
 -38روابط عمومی و مدیریت ارتباطات بحران ،پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ،
 11آبان ماه  ، 153مرکز همايش های صدا و سیما  ،تهران .
 " -39تاثير قدرت بر گفتمان رسانه ای "  ،نشست گفتمان سازی در رسانه های جهانی ،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  15 ،آبان ماه  ، 1153دانشگاه آزاد  ،تهران .
 -41بررسی وتدوین راهکارهای کاهش وابستگی اقتصادی ایران به قيمت های جهانی
انرژی با به کارگيری مدلهای  AHPو ،TOPSISهمايش نفت ،توسعه ودموکراسی،
مرکزدائره المعارف ،بنیادباران 11 ،آذرماه . 1153
 - 41مدیریت نوین ،بهره وری و چالشهاي سازما ني امروز ،کنفرانس بين المللی
مدیریت بهره وری و کيفيت در نگرش جهانی شدن3،و 5بهمن  ، 1153وزارت
صنايع،دفترمطالعات وزارت امورخارحه ،تهران .
 -42زیربنای اساسی برای استقرار اتوبوسهای تندرو Intelligence ( ،
 ) Transportation Systemدر کالن شهرها  ،همايش تخصصی حمل و نقل هوشمند،
تهران  ،دانشگاه علم و صنعت ،آذرماه .1155
 -43فرهنگ تجاری و مدیریت کسب و کار در چين  ،بایدها و ضرورت ها  ،اتاق بازرگانی
و صنايع و معادن ايران ،تهران 15 ،آذر ماه .1155
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 -44ساختار قدرت و پروسه تصميم سازی و تصميم گيری در چين ،کمیته اقتصادی دبیرخانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام  1131 ،تهران.
 -45اقتصاد و تجارت ميان ایران و چين ،نشست شورای بازرگانان و تجار ايرانی مقیم چین،
پکن ،اسفند .1131
 -46قدرت فرهنگی و تمدنی ایران و چين  ،راه ابريشم ،کرسی زبان فارسی دانشگاه پکن،
1131.
 -47همکاری های فرهنگی و دانشگاهی ،ضرورت ها و بايدها ،مرکز ايرانشناسی دانشگاه
مطالعات خارجی چین – پکن 1131.
 -48همکاری های راهبردی ایران و چين ،سمینار همکاری و سرمايه گذاری چین در ايران،
اردی بهشت  ، 1134پکن.
 -49مروری بر موقعيت و توانایی های ایران و چين ،ميزگرد ایران و چين ،کارخانه جهان،
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،ششم مهرماه  ،1134تهران.
 -51سخنرانی در نشست مرکز سرمایه گذاری و مشاوره اقتصادی اتاق ايران ،شرايط
همکاری و سرمايه گذاری میان بخش های خصوصی ايران و چین ،تهران شهريور .1135
 -51سخنرانی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست
جمهوری ،نگاهي بر تجارب الگوي رشد چین 11 ،شهريور  ،1135جمال آباد تهران.
 -52ارائه مقاله و سخنرانی در چهارمين کنفرانس حرفه ای گرائی در روابط عمومی،
مديريت پايش و تحلیل افکارعمومی 11 ،شهريور  ،1135هتل سیمرغ تهران.
 -53سيستم بازرسی ،نظارت و مبارزه با فساد در کشور چين ،سخنرانی درانجمن علمی
مديريت رفتار سازمانی وسازمان مردم نهاد ارتقای سالمت اداری واتاق بازرگانی تهران
 اردی بهشت  ،1131تهران. -54سخنرانی در همايش سرمايه گذاری کیش و پیش کنفرانس ايران  1414در جزيره
کیش ،با موضوع :مروری بر الگوی رشد و رونق اقتصادی چين ،منطقه آزاد کیش،
آبان ماه .1131
 -55سخنرانی در نخستین کنگره بزرگداشت آيت الله هاشمی رفسنجانی" ،هاشمی و
دیپلماسی نگاه به شرق" ،سالن اجالس سران ،پنل مديريت و سیاست  ،دی ماه .1131
 -56رسانه های دیجيتال در افق ایران  ،1414سخنرانی در مرکز همکاری های تحول
وپیشرفت رياست جمهوری ،دی ماه  ،1131تهران.
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 -57چشم انداز روابط ایران و چين ،سخنرانی درپژوهشکده مطالعات راهبردی ،بیست و
چهارم دی ماه  ،1131تهران.

گزیدهاي از تاليفات و مقاالت علمي و تحقيقاتي :
 -1جنگ رواني و افكار عمومي ،كتاب نقش سپاه در دفاع و امنیت ،دانشگاه امام حسین (ع)،
. 1134
 -2بزرگراههاي اطالعاتي و فناوري ارتباطي ،خبرگزاري جمهوري اسالمي1134.،
 -3قدرت و رهبري درسازمان ،همايش مديريت و رهبري در سازمان.1135 ،
 -4منابع قدرت در جامعه مدني ،همايش جامعه مدني ،دانشگاه شیراز.1131 ،
 -5رهبري و مدیریت در نهجالبالغه ،همايش امام علي (ع) ،تهران. 1131،
 -6رابطه نظارت و بازرسي با حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي،
( كتاب مجموعه مقاالت نظارت و بازرسي) .1131
 -7جامعه مدني كدام نگاه؟ ،كتاب تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي ايران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.1131 ،
 -8جامعه مدني ،كتاب نسبت دين و جامعه مدني ،انتشارات چاپ .1133
 -9قانون اساسي و حقوق شهروندان ،كتاب جمهوريت و انقالب اسالمي ،چاپ سازمان
مدارك فرهنگي.1133 ،
 -11گفتوگوي تمدنها و آینده بشر ،كتاب چیستي گفت و گوي تمدنها ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي.1133 ،
 -11نظام سياسي ،والیت و تحزب ،كتاب تحزب و توسعه سیاسي ،دفتر مطالعات سیاسي
وزارت كشور آذرماه .1133
 -12بازشناسي خویشتن و راهگشایي آینده ،به مناسبت بیستمین سالگرد انقالب ،چاپ
خبرگزاري جمهوري اسالمي.1133 ،
 -13گفت و گوي تمدنها – نظريه جهانشمول ،چاپ خبرگزاري.1133 ،
 -14كالبد شناسي تروریسم ،كتاب مجموعه مقاالت " همايش ابعاد گوناگون تروريسم" ،دفتر
مطالعات سیاسي و بینالمللي وزارت امور خارجه ،تهران.1135 ،
 -15ویژگيهاي تحول سياسي ،كتاب بیمها و امیدها ،انتشارات همشهري تهران.1135 ،
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 -16اطالع رساني نوین و نقش آن در توسعه ،كتاب نقش اطالع رساني در توسعه فرهنگي،
چاپ خانه كتاب ،تهران .1133
 -17نقش نظامهاي اطالعاتي در تصميمگيريهاي موثر ،نشريه تحول اداري شماره ،11
خرداد ماه.1133
 -18قانونمندي و امنيت در توسعه اطالع رساني ،نشريه اطالع رساني و فرهنگ ،شماره
 ،4دي ماه . 1133
 -19طراحی و تبيين الگوی رقابتی ایرنا در شبکه مجازی گردش خبر جهانی -
تهران.1135،
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