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                                                                                                                            مشخصات فردي:    
 

 فرج اللهنام پدر :               وردی نژادنام خانوادگي :                         فریدون نام:

  تحصیالت: دکتری                       رشته : مديريت                 1115تاريخ تولد :

    مجرد         وضعیت تأهل : متأهل

                     

    verdinejad@verdinejad.com.1                : پست الكترو نيكي

                                                       2. f.verdinejad@ gmail.com 

Verdi_ne@yahoo.com . 3 

                                                                                           
  

 مشخصات و سوابق تحصيلي: -1
  

ع مقط

 تحصيلي

تاريخ  كشور/ شهر دانشگاه / دانشكده تحصیلي رشته و گرايش

 شروع

تاريخ 

 پايان

 

  1155 1154 اراک-ايران علوم اراک زبان و ادبیات ليسانس

  1131 1131 تهران -ايران مديريت -تهران مديريت دولتی فوق ليسانس

  1151 1135 تهران -ايران مديريت -تهران مديريت دکتری

 

 

  مشخصات پایان نامه تحصيلي در هر مقطع -4
 

  عنوان رساله / پــــــــروژه   پاياني مقطع تحصیلي

   كار شناسي

  قدرت ملی  كارشناسي ارشد

   دكتراي پزشكي عمومي

  استراتژی ايرنا در شبکه گردش خبر جهانیطراحی و تبیین الگوی  PH.Dدكتراي تخصصي 

 

 

 :  در صورت عضویت  هيأت علمي 
 رتبه علمي :

كارشـــــــناس             مــــــــربي آموزشیار            مـــــــربي             اســــــــــتاديار              اســــــتاد

 آموزشي

 )بازنشسته(   مديريت رسانه  –مديريت دولتی :  گروه علمي         مديريت:  دانشكده      تهراندانشگاه :

 

   داخلي                     رسمي آزمايشي                 بازنشسته وع عضويت :            رسمي قطعين

                          نوع حكم :                وزارتي
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 : سابقه تدریس در مراكز آموزش عالي  
 

   دروس تدریس شده دانشكده / پژوهشكده دانشگاه

     

، خط مشی گذاری استراتژيک تصمیم گیري،  مديريت  مديريت نتهرا

تئوری ها، تئوری های  ، مديريت تغییر،عمومی

 اقناعی، ژئوپولیتیک اطالعات،جامعه شناسی،

سیر انیشه های   روانشناسی سیاسی،مبانی مديريت،

روابط نظريه های سیاسی وتحول نهاد های اداری،  

جامعه میم گیری ،،ارتباطات وتوسعه ، تصبین الملل 

 شناسی

  

افکار عمومی  ارتباط شناسی،،سیاستگذاری خبری داشکده خبر کاربردی -علمی 

 خط مشی گذاری عمومی و...فرايند ، جنگ روانیو

  

واحد علوم 

دانشگاه وتحقيقات، 

 آزاد ، 

     مه، عالدانشگاه 

دانشکده 

 روانشناسی 

 پردیس قمو 

ريت رسانه ، ژئوپولیتیک اطالعات ، مدي مديريت

،  انسانی نیرویاستراتژيک برنامه ريزی 

 سیستم های اطالعات مديريت پیشرفته 

 

 بازاريابی و.... ارتباطات،مباحث ويژه مديريت 

  

تجزيه و تحلیل سیستم ها و روش ها ،اطالعات  مديريت امام صادقدانشگاه 

 مديريت،
 

 :عناوین مسئوليت هاي قبلي
 

تاريخ  تاريخ شروع رده محل خدمت  / غیر تحقیقاتيتحقیقاتي  عنوان مسئوليت

 پايان 

 1151 1113 رياست خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر عامل 

سفارت ايران در  وزارت خارجه سفير

 چین

1151 1154 

 

 :ميزان تسلط به زبان خارجي
 

ف
ردي

 

 

 ترجمه مكالمه درك مطلب  نام زبان خارجه

 پیشرفته  متوسط مبتدي  پیشرفته سطمتو مبتدي پیشرفته متوسط مبتدي

          انگلیسی 1

 

 سابقه اقامت یا سفر خارج كشور  -9
 

 

 نام كشور

  منظور از اقامت يا سفر

 مدت اقامت

 

 تاريخ

 

تحصیل در  مالحظات

 مقطع

مأموريت)نوع( / 

 سیاحتي

حدود صد سفر و 

 اقامت کوتاه مدت

در کشورهای 

 جهان  مختلف

  
 
 

 

ه مدت زير کوتا

 ماه 1

  

سفرهای کاری و 

 پژوهشی

 اقامت و کار 1134تا  سال 1+ سال  4  چین
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 هاي علمي :ها و كنفرانساي از سخنرانيگزیده   
 

محل سخنراني: دانشكده مديريت اي؛ هاي عمومي و تاثير آن بر كار رسانهخطمشي -1

 .1135دانشگاه تهران، 

محل سخنراني: كانون پرورش فكري در توسعه فرهنگي؛ اطالع رساني نوین و نقش آن  -2

 .1133كودكان و نوجوانان، همايش هشتم اطالع رساني، 

؛ محل سخنراني: دانشكده خبر، رساني، اقناع و رضایتمندي در افكار عمومياطالع -3

 .1133روزخبرنگار، 

 1133 محل سخنراني: دانشكده خبر،سياستگذاري خبري با تكيه بر جنگ رواني،  -4

دانشكده مديريت دانشگاه هاي سازماني، محل سخنراني: هاي مجازي و چالششبكه -5

 .1133تهران، 

 .1151ها،محل سخنراني: مسكو، همايش رسانهها، رساني و نقش رسانههاي اطالعشبكه -6

 .1133محل سخنراني: دانشكده خبر، ارتباط شناسي در خبر،  -7

1135.محل سخنراني: دانشكده خبر، ،  هاي اطالعات مدیریتسيستم -8  

.1135محل سخنراني: دانشكده خبر، تبليغات و افكار عمومي،  -9  

1133.، محل سخنراني: دانشكده خبر، سياستگذاري خبري در دنياي امروز -11  

مركز آموزش مديريت دولتي، ها، محل سخنراني: مشي گذاري عمومي در سازمانخط -11

1133.قزوين    

1151.، محل سخنراني: دانشكده خبر، اي و مدیریت عموميریت رسانهمدی -12  

1114چین،مجمع اقتصادی آسیا،ویژگی های مدیریت و اقتصاد ایران،  -13  

1154.دانشکده مديريت دانشگاه تهران،چالشها و فرصت های مدیریت،  -14  

.1154در جمع اساتید دانشگاه صنعتی شريف،چين و دستاوردها،  -15  

.1154دانشگاه تهران، پرديس قم،ر آفرینی و مدیریت چينی، کا -16  

.1154کیش،همايش انرژی،الگوی رشد و توسعه چينی، -17  

.1154تهران ،همايش تولید ملی،بررسی مدل توسعه چين در قرن اخير -18  

"، کنفرانس بین المللی همکاری های ايران و "ایران و چين و همکاری ها در انرژی -19

1154.و گاز و پتروشیمی،جزيره کیش بهمن ماه چین در نفت   
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  .1155، دستاوردهاوآموزه ها، وزارت نیرو،مرداد مدل توسعه چين درقرن اخير -21

.1155پژوهشکده مطالعات راهبردی،مرداد  راهبرد های امریکا در آسيا،  -21  

ه بان ماهمايش ملی مديريت اطالعات و ارتباطات، آسارس و شبکه مجازی ارتباطات، -22  

1155 .  

پرديس  -دانشگاه تهرانارتباطات،اطالعات و نقش آنها در سازمان های امروزین، -23

. 1155قم،آذر ماه     

پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران ،آذر ماه فرصت ها و چالشهای آسيای شرقی، -24

1155 .  

، نخستین همايش صنعت خودرو، روابط ایران و چين و فرصت های موجود -25

.  1155تهران،دهکده المپیک،آذر ماه  

 همايش تخصصی نرم افزار های سازمانیصنعت اطالعات و ارتباطات در چين امروز،  -26

.1155جزيره قشم،دی ماه  -و دولت الکترونیک  

ها، تهدیدها و الگوي مناسب مدیریتي براي تحقق اهداف سند ها، فرصتچالش  -27 

همايش ملی تحقق سند چشم اندازجمهوری مي ایران، ساله جمهوري اسالانداز بيستچشم

.   1155،تهران اسفند  1414اسالمی ايران در افق  

دومین همايش روابط عمومی الکترونیک ، اردی روابط عمومي در عصر دانش،   -28 

، هتل سیمرغ ، تهران. 1151بهشت   

د ت راهبردی ، مرداپژوهشکده مطالعااستراتژی های ترجيحی ایاالت متحده در آسيا،  -29 

، تهران .1151ماه   

انشکده دانشگاه تربیت مدرس،دمدیریت و برنامه ریزی توسعه منابع انساني در ورزش، - 31

. 1151تربیت بدنی،پائیز  

موسسه مطالعات بین المللی انرژی، مدیریت "روابط انرژی" ميان ایران وچين،  – 31

. 1151تهران،پائیز   

ت ساله کنفرانس ملی چشم اندازبیسدرترازسندچشم اندازملی،  مدیریت سياست خارجی - 32

، تهران .1151والزامات سیاست خارجی توسعه گرا مرکز تحقیقات استراتژيک ، اسفند ماه   
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ازمان کنفرانس بین المللی اخالق حرفه ای در مسیر پیوستن به ساخالق در مدیریت ،  -33

  ازرگانی.، وزارت ب 1153تیر ماه   11جهانی تجارت ، 

ط همايش روابدولت الکترونيک، دموکراسی الکترونيکی و دسترسی به اطالعات ،  -34

1153.عمومی ، ارديبهشت   

همايش مهندسی روابط فرهنگی ، سازمان مدیریت فرهنگی در مناسبات جهانی ،  -35

1153.فرهنگ و ارتباطات ، مرداد ماه   

یست کنفرانس ملی چشم انداز باز ملی ، مدیریت سياست خارجی در تراز سند چشم اند -36

، مرکز تحقیقات استراتژيک  1151اسفند ماه  5ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا ، 

  مجمع تشخیص مصلحت.

 11دها ،، کنفرانس ملی نظام پیشنهااستقرار نظام پيشنهادها با رویکرد مدیریت دانش -37

  امینی دانشگاه تهران.، جهاد دانشگاهی ، تاالر عالمه  1153مهر 

مومی ، پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عروابط عمومی و مدیریت ارتباطات بحران،  -38

، مرکز همايش های صدا و سیما ، تهران . 153آبان ماه  11  

ی ، ، نشست گفتمان سازی در رسانه های جهان" تاثير قدرت بر گفتمان رسانه ای "  -39

، دانشگاه آزاد ، تهران .  1153آبان ماه  15احد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی و  

بررسی وتدوین راهکارهای کاهش وابستگی اقتصادی ایران به قيمت های جهانی   -41

، همايش نفت، توسعه ودموکراسی، TOPSISو AHPانرژی با به کارگيری مدلهای 

 .  1153آذرماه  11مرکزدائره المعارف، بنیادباران، 

هاي سازما ني امروز، کنفرانس بين المللی مدیریت نوین، بهره وری  و چالش  - 41

، وزارت  1153بهمن  5و3مدیریت بهره وری و کيفيت  در نگرش  جهانی شدن،

 صنايع،دفترمطالعات وزارت امورخارحه، تهران .

 Intelligenceزیربنای اساسی برای استقرار اتوبوسهای تندرو ، ) -42

Transportation System   ،  همايش تخصصی حمل و نقل هوشمند، ( در کالن شهرها

 . 1155تهران ، دانشگاه علم و صنعت، آذرماه 

انی اتاق بازرگبایدها و ضرورت ها ،  ،فرهنگ تجاری و مدیریت  کسب و کار در چين   -43 

  .1155آذر ماه  15و صنايع و معادن ايران، تهران، 
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دبیرخانه  کمیته اقتصادیميم سازی و تصميم گيری در چين، ساختار قدرت و پروسه تص -44

تهران. 1131مجمع تشخیص مصلحت نظام ،    

م چین، نشست شورای بازرگانان و تجار ايرانی مقیاقتصاد و تجارت ميان ایران و چين،  -45

.1131پکن، اسفند   

پکن،  انشگاهراه ابريشم، کرسی زبان فارسی دقدرت فرهنگی و تمدنی ایران و چين ،  -46

.1131  

اه ضرورت ها و بايدها، مرکز ايرانشناسی دانشگهمکاری های فرهنگی و دانشگاهی ، -47

1131.پکن  –مطالعات خارجی چین   

سمینار همکاری و سرمايه گذاری چین در ايران، همکاری های راهبردی ایران و چين،  -48

، پکن. 1134اردی بهشت   

ان، مروری بر موقعيت و توانایی های ایران و چين، ميزگرد ایران و چين، کارخانه جه  -49

، تهران.1134موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ششم مهرماه      

 طيشرا ران،ياتاق ا یو مشاوره اقتصاد یگذار هیدر نشست مرکز سرما یسخنران -51

.1135 وريتهران شهر ن،یو چ رانيا یخصوص یبخش ها انیم یگذار هيو سرما یهمکار  

 استیر یزیو برنامه ر تیریآموزش و پژوهش مد یدر موسسه عال یسخنران -51

، جمال آباد تهران.1135 وريشهر 11نگاهي بر تجارب الگوي رشد چین،  ،یجمهور  

 ،یدر روابط عموم یگرائ یکنفرانس حرفه ا نيدر چهارم یارائه مقاله و سخنران -52

تهران. مرغی، هتل س1135 وريشهر 11 ،یافکارعموم لیتحل و شيپا تيريمد  

 یدرانجمن علم یسخنران ن،ينظارت و مبارزه با فساد در کشور چ ،یبازرس ستميس  -53

تهران  یواتاق بازرگان یسالمت ادار یوسازمان مردم نهاد ارتقا یرفتار سازمان تيريمد

 ، تهران.1131بهشت  یارد -

در جزيره  1414ری کیش و پیش کنفرانس ايران سخنرانی در همايش سرمايه گذا  -54

منطقه آزاد کیش،  مروری بر الگوی رشد و رونق اقتصادی چين،کیش، با موضوع: 

 .1131آبان ماه 

هاشمی و سخنرانی در نخستین کنگره بزرگداشت آيت الله هاشمی رفسنجانی، "  -55

 . 1131ی ماه "، سالن اجالس سران، پنل مديريت و سیاست ، ددیپلماسی نگاه به شرق

تحول  یها یدر مرکز همکار ی، سخنران1414 رانیدر افق ا تاليجید یرسانه ها  -56

 ، تهران.1131ماه  ید  ،یجمهور استير شرفتیوپ
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و  ستیب ،یدرپژوهشکده مطالعات راهبرد یسخنران ،نيو چ رانیچشم انداز روابط ا -57

 ، تهران.1131ماه  یچهارم د

 

 لمي و تحقيقاتي :اي از تاليفات و مقاالت عگزیده

ع(، ، كتاب نقش سپاه در دفاع و امنیت، دانشگاه امام حسین )جنگ رواني و افكار عمومي -1

1134  .  

1134.، خبرگزاري جمهوري اسالمي،هاي اطالعاتي و فناوري ارتباطيبزرگراه  -2  

.1135، همايش مديريت و رهبري در سازمان، قدرت و رهبري درسازمان  -3  

.1131، همايش جامعه مدني، دانشگاه شیراز، درت در جامعه مدنيمنابع ق  -4  

. 1131، همايش امام علي )ع(، تهران،البالغهرهبري و مدیریت در نهج  -5  

                    ، هاي فردي و عموميرابطه نظارت و بازرسي با حقوق و آزادي  -6

.1131) كتاب مجموعه مقاالت نظارت و بازرسي(   

؟ ،كتاب تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي ايران، مدني كدام نگاه جامعه -7

.1131وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،   

.1133، كتاب نسبت دين و جامعه مدني، انتشارات چاپ جامعه مدني -8  

كتاب جمهوريت و انقالب اسالمي، چاپ سازمان  قانون اساسي و حقوق شهروندان،  -9

. 1133مدارك فرهنگي،   

نگ و ها، وزارت فره، كتاب چیستي گفت و گوي تمدنها و آینده بشروگوي تمدنگفت -11

.1133ارشاد اسالمي،   

یاسي ، كتاب تحزب و توسعه سیاسي، دفتر مطالعات سنظام سياسي، والیت و تحزب  -11

.1133وزارت كشور آذرماه   

ب، چاپ رد انقال، به مناسبت بیستمین سالگبازشناسي خویشتن و راهگشایي آینده  -12

.1133خبرگزاري جمهوري اسالمي،   

.1133نظريه جهانشمول، چاپ خبرگزاري،  –ها گفت و گوي تمدن  -13  

"، دفتر كتاب مجموعه مقاالت " همايش ابعاد گوناگون تروريسمكالبد شناسي تروریسم،  -14

.1135المللي وزارت امور خارجه، تهران، مطالعات سیاسي و بین  

.1135ها و امیدها، انتشارات همشهري تهران، ، كتاب بیمهاي تحول سياسيویژگي  -15  
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هنگي، ، كتاب نقش اطالع رساني در توسعه فراطالع رساني نوین و نقش آن در توسعه  -16

.1133چاپ خانه كتاب، تهران   

، 11، نشريه تحول اداري شماره هاي موثرگيريهاي اطالعاتي در تصميمنقش نظام  -17

.1133ماه خرداد  

ره ، نشريه اطالع رساني و فرهنگ، شماقانونمندي و امنيت در توسعه اطالع رساني  -18 

. 1133، دي ماه 4  

 - یگردش خبر جهان یدر شبکه مجاز رنایا یرقابت یالگو نييو تب یطراح  -19

.1135تهران،  

.1151)ترجمه( ، ؟ميخود را گسترش ده کیاستراتژ ميت یچگونه مهارتها -21  

 .1151 ،یاسالم یجمهور یگزار ،خبررنایا یرقابت یاستراتژ -21

 .1155 ت،مرداديري،مجله مشاور مدها ینيو تجربه چ هیذات الر یماريب -22

 قاتیمرکز تحق ران،چاپيا گاهي؛جانيچ یخارج استي"،کتاب سنيو چ رانی"روابط ا -23

 .1155 ک،خردادياستراتژ

                       ا،يگلوبال مد هي،نشرماندر ساز یارتباط یارتباطات و الگوها -24

3Global Media Journal)  ISSN 1550-7521 ) 1155ماه  ی، د. 

دانشگاه  ی؛ فصلنامه آموزشامروز نيآموزش و پژوهش در رشد و توسعه چ گاهیجا -26

تجارب  یمل ،کتابیدانیم یدستاوردها وآموزه ها –11. 1155قم،زمستان  سيتهران،پرد

 .1155 زیپائ ن،يکارآفر ،انتشاراترانيمد

تحقق اهداف سندچشم  یبرا یتیریمناسب مد یوالگو دهایچالش ها،فرصت ها،تهد – 27

 ،1414سندچشم انداز درافق  یمل شيمجموعه مقاالت هما ران،کتابيساله ا ستیانداز ب

. 1155، یزيو برنامه ر تيريآموزش وپژوهش مد ی)جلددوم( انتشارات موسسه عال  

مشاور  هي، چاپ درنشرها ینيارتباطات و تجربه چ یمجاز یسارس وشبکه ها  - 28

 .1155و مرداد  ریت 11 ت،شمارهيريمد

و چهارم،مرداد ماه  یپنجم،شماره س سال ،یروند اقتصاد هی، نشر نيچ یدرس ها  - 29

1151. 

 رشد"  هي، چاپ در نشرامروز نيدرچ یتوسعه علم وفنآور یها و برنامه ها استيس – 31

. 1151، تابستان  11پارکها  و مراکز رشد، سال سوم، شماره  ی"  فصلنامه تخصص یفنآور  
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 کتاب مجموعه مقاالت، ،یامروز یارتباطات،اطالعات ونقش آن در سازمان ها  – 31

. 1151 ش،تابستانيقم،انتشارات فراند سيدانشگاه تهران،پرد  

اب متوازن، کت یابيبامدل ارز تهران کالنشهر یعملکرد شهردار یابیوارز یبررس   – 32

 ، انتشارات جهاد1153آذرماه  ،یشهر تيرينو درمد یها دهيا شيمجموعه مقاالت هما

.،تهرانیدانشگاه  

، چاپ در کتاب مقاالت سازمان امروز یو چالش ها ی، بهره ور نینو تیریمد  – 33

. 1153ماه شدن ، بهمن  یدر نگرش جهان تیفیو ک تيريمد یالملل نیکنفرانس ب  

 تيري" پژوهش مد هي، چاپ در نشر تهران یمتوازن و عملکرد شهردار یابیمدل ارز  - 34

. 1153همگامان ،زمستان  ی، تخصص ینامه علم ژهي" ،ویشهر  

اپ چ  ،یجهان یو ورود به بازارها یسنت دی؛ گذار از تول ناب ديو تول ینظام آراستگ – 35

ن ، بهمن ماه شد یدر نگرش جهان تیفیو ک تيريمد یلمللا نیشده در کتاب مقاالت کنفرانس ب

1153 .  

 یدر رسانه ها یچاپ در کتاب نشست گفتمان ساز ،یقدرت بر گفتمان رسانه ا ريتاث - 36

 .1155دانشگاه آزاد، بهار  قاتیواحدعلوم و تحق ،ازانتشاراتیجهان

سانه " و اقتصاد ر تيري، چاپ در کتاب " مددرصنعت رسانه  ینیکسب وکار و کارآفر – 37

.1155واحد دماوند، آبان ماه  یانتشارات دانشگاه آزاد اسالم   

ونيز ارتباطات و مدیریت رسانه و مسائل مدیریت مطالب مربوط به شاخه های گوناگون  -38

مندرج در سايت چين امروز،  و همچنین تالیفات و پژوهش های مربوط بهعمومی جامعه 

تا پائیز  1153طی سالهای گذشته از سال    www.verdinejad.com فريدون وردی نژاد 

1131. 

فصلنامه مطالعات سیاست خارجی ،  احتماالت و راهبردهای ترجيحی چين در آسيا، -39

 . 1131سال دوم، شماره پنجم، تابستان  

 . 1135ده نگر، آذر ماه ، ماهنامه اقتصادی آينجاده ابریشم، یک آرمان بزرگ  -41

اتاق در ماهنامه ، چاپ سیستم بازرسی ، نظارت و مبارزه با فساد در کشور چینمقاله  -41

 .1131بازرگانی تهران، 
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 :ی گذشتهعضویت ها          

ساله ، مجمع تشخیص  11عضو کمیته سیاسی ، علمی ، راهبردی سند چشم انداز  .1

 به بعد (  1151)   مصلحت نظام 

             ه سیاست خارجی و روابط بین المللی مرکز تحقیقات استراتژيک عضو کمیت .1

 به بعد (.  1151) 

مشاور علمی کمیته مطالعات راهبردی رسانه در مديريت شهری ، مرکز مطالعات و  .1

 به بعد(. 1153برنامه ريزی تهران، )

 .   1153  – 1155عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مديريت فرآيند، دانشگاه تهران،  .4

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مديريت شهری با رويکرد توسعه پايدار،  .5

 .  1153 – 1155دانشگاه صنعتی شريف 

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران )بازنشسته( .1

عضو اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان مشاور دبیرکل اتاق  .3

 بعد .... به 1135بازرگانی تهران، 

حال  تا 1131مشاور رسانه ای رئیس دفتر رئیس جمهوری اسالمی ايران از دی ماه  .5

 حاضر.

 

 کتاب ها :      

، نوشته سوزان کلیتون، ترجمه : چگونه مهارتهای استراتژیک خود را گسترش دهيم – 1  

 . 1151فريدون وردی نژاد، وحیده دينداری،چاپ انتشارات موسسه ايران، چاپ اول 

، تالیف دکتر فريدون وردی نژاد و دکتر بهرامی مدیریت بحران و رسانه ها  – 1

 .1131در پائیز  چاپ پنجمو  1155آشتیانی،انتشارات سمت، تهران، 

تالیف دکتر فريدون وردی نژاد و دکتر شهال بهرامی آشتیانی، جامعه شناسی خبر،  – 1

 . 1135صدرا،  ، انتشاراتچاپ دومو  1155انتشارات ثانیه، تهران، 

، قاضی زاده. انتشارات وردی نژاد، علمائی اژدهای شکيبا، چين دیروز، امروز و فردا، – 4

 .چاپ دومايرانچاپ ، 
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 .1134وردی نژاد، بهرامی، انتشارات دانشگاه تهران،  سياستگذاری و مدیریت رسانه، – 5
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