
1 

 

  بسمه تعالی
  فرم مشخصات فردي

  مشخصات فردي
  محمدرضا اخضریان کاشانی  نام و نام خانوادگی

  جواد  نام پدر
  850  شماره شناسنامه

  1261884965  کد ملی
  1356  سال تولد

  

  مشخصات تماس
مرکز مطالعات  -16پالك-کوچه راهنما –باالتر از میدان انقالب  -خیابان کارگر شمالی  نشانی محل کار

  عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران
  66495219  تلفن محل کار

  09125475030  تلفن همراه
           makashani@ut.ac.ir  نشانی پست الکترونیک

makkashani@gmail.com        
 

  تحصیالت 
  رشته تحصیلی  حسط

  دانشگاه امام صادق (علیه السالم) علوم سیاسی (گرایش جامعه شناسی سیاسی)  دکتري
  دانشگاه امام صادق (علیه السالم) علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)  کارشناسی ارشد

  دانشگاه امام صادق (علیه السالم) علوم سیاسی  کارشناسی
  
  
  
  
  

 



2 

 

  الف. تولیدات علمی

  . کتب1
  عنوان  فعالیت نوع

  

  

  تالیف

  )1395(چاپ دوم، نشر آوش:  1392،   نشر مولف :تهران عدالت، شناسی واژه بر گذري -1

 1392،   نشر مولف :تهران، 1368 - 1388 ایران اسالمی جمهوري در ورزي عدالت بر مروري -2
  )1395(چاپ دوم، نشر آوش:

    )1395(چاپ دوم، نشر آوش:  1392،   نشر مولف :تهران اسالم در عدالت شناسی مفهوم -3

  )1395(چاپ دوم، نشر آوش:  1393،  نشر مولف :دینی مردمساالري در سیاست گانه سه مفاهیم -4

  . مقاالت2
  عنوان  نوع فعالیت

  ١- An introduction to Concepts of Justice in Islam, Advances in Social Sciences 
Research Journal; ISSN ٠٢٨٦-٢٠٥٥, vol ٥, no (٢٠١٨) ١١ (WOS) 

  

  

  

مقاالت علمی 
  پژوهشی

  ISIیا 

٢- Analyzing the reason of Iran unrest in January ٢٠١٨  , inter national journal of 
humanities and cultural studies (IJHCS), (ISSN ٥٩٢٦-٢٣٥٦), june ٢٠١٨(WOS) 

٣- An overview on the dimensions and pillars of justice in Islam, Review of 
European Studies, may ٢٠١٧. (ISI)  

 )ISC.(95، نخستین همایش ملی خیر ماندگار، اسفند  خیریه فعالیتهاي بر اجتماعی هاي شبکه تأثیر - ٤

٥- Democracy, Media, and Soft Security Umbrella Pattern, JOURNAL OF 
CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, ٢٠١٥, Vol. ٣, No. ٣, pp: ١٢٧- ١٢٢  (ISI) 

٦-  The Status of Press in Iran during the fifth to ninth Government of Iran. 
Jurnal akademik.3-12-2015 

٧-  Cultural relations between North and South (With an Emphasis on the 
Role of Media). Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management. 
٢٥ April ٢٠١٥ 

پژوهش هاي  ، فصلنامه علمی پژوهشی جمهوري اسالمی واکاوي تحول و تطور دولت مردمساالر در -٨
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 1394، بهار 1، سال اول، شماره معاصر انقالب اسالمی 

ی در سومین همایش ملی علمی پژوهشی مردمساالري در رابطه اسالم و دموکراس تیمفهوم حاکم یبررس - 9
  1392آذرماه  -دینی

، زمستان 53، شماره 13نتخاباتی در اندیشه امام خمینی (ره) ، فصلنامه علمی پژوهشی متین ، سال اخالق ا -10
1390  

علمی  تمقاال
  ترویجی

ترویجی و انتشار  –ی  به عنوان مقاله علمی در رابطه اسالم و دموکراس يو برابر يدو مفهوم آزاد یررسب
  1392در فصلنامه همایش 

  

(نیمه  تدوین محتواي پژوهشی و آموزشی پنج شماره از ماهنامه فرهنگ مبین تحقیق و پژوهش به منظور
  24/7/96به تاریخ  /213414143مصوب دانشگاه به شماره  -  ")1396دوم سال 

تدوین محتواي پژوهشی و آموزشی جریان شناسی سیاسی و فرهنگی ایران و پژوهش به منظور تحقیق و 
مصوب  - نشجویان و کارکنان موسسه آموزش عالی آزاد هاديبرگزاري دوره هاي کوتاه مدت ویژه دا

  20/10/95مورخ  143/ 310347 دانشگاه به شماره
و برگزاري دوره هاي کوتاه مدت  یو فرهنگ یاسیستدوین محتوا و سرفصل هاي دروس   پژوهشی پروژه

د مورخ /94/3012مصوب دانشگاه قرارداد  – ویژه دانشجویان و کارکنان موسسه آموزش عالی آزاد هادي
15/10/94  

  94-نور سازان اندیشه مطالعات مرکز - نشانه شناسی رفتار دشمن در عرصه رسانه اي  پژوهشی پروژه
مرکز پژوهشی امام  -سنجش بصیرت کارکنان نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران پژوهشی پروژه

  1394 -صادق(ع)

  
مرکز مطالعات اندیشه سازان  -تاکید بر بحران سوریه با مدیریت سیاسی بحران رسانه اي پروژه پژوهشی 

  93- نور
طرح ها و 
پروژه هاي 

  پژوهشی

  93- مرکز مطالعات اندیشه سازان نور -آن بر اثرگذاري نحوه و ارتباطی نوین پدیدهاي پروژه پژوهشی 

 –سانه برنامه ریزي متمرکز برنامه هاي سیاسی رادیو بر اساس چشم انداز افق ر پروژه پژوهشی    
  1393 -مدیریت آموزش صداي جمهوري اسالمی ایران

-بسیج سازمان صدا و سیما –مولفه هاي آموزشی فرهنگ بسیجی در رسانه ملی پروژه پژوهشی    
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  1394فروردین 

  89-مرکز مطالعات رسانه ها-فصلنامه رسانه -مقاله پایگاه ها و شبکه هاي اجتماعی: فرصتها و چالش ها  

مقاالت علمی 
  خصصیت

با موضوع  نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی در  "رضایتمندي اقتصادي چگونه ایجاد می شود "انتشار مقاله
    10/12/92 -پایگاه مقام معظم رهبري  

  1392شهریور 25 -در پایگاه مقام معظم رهبري   "اقتدار درون زا و ساخت درونی نظام "انتشار مقاله
در  نقد پیش نویس منشور حقوق شهروندي در روزنامه  "ان شناسی دولت یازدهممانیفست انس "انتشار مقاله 

  1392آذر 26 –همشهري 

مقاالت علمی 
  مروري

  93-فرهنگ نگار - مقاله رسانه بسیجی و بسیج رسانه اي
خبرگزاري  31/3/93انتشار مقاله استاد بسیجی ؛ مولفه ها و رسالت ها به مناسبت روز بسیج اساتید : 

  و بازنشر در چند خبرگزاري دیگر تسنیم
  

 http://www.hamshahrionline.ir/details/369041،  16/2/96ها، همشهري  رسانه  گروگـان ها ذهن -1

  27/3/93انتشار یادداشت مولفه هاي مورد نیاز کتابخانه هاي عمومی کشور: خبرگزاري مهر  -2

یلم چ ابراهیم حاتمی کیا :پایگاه خبري خبر انتشار مقاله آن چ که من دیدم در نقد سیاسی اجتماعی ف -3
  30/2/93صادق  

مقاله 
  مطبوعاتی

در روزنامه همشهري به عنوان  بایسته هاي فرهنگ جهادي و جهاد فرهنگی انتشار مقاله -4
  14/2/93سرمقاله

  2/2/1393 –انتشار مقاله  بایسته هاي مدیریت جهادي  در روزنامه همشهري به عنوان سرمقاله  -5

  ار مقاله بایسته هاي عزم ملی انتش -6

 مهر 13 –در خبرگزاري مهر   "نامه اي به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی"انتشار یادداشت  -7
1392  

در "پیشنهاد هایی به معاون محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  "انتشار یادداشت -8
  1392آبان  14 –خبرگزاري ایسنا 

  1392شهریور   -  سایت تخصصی الگوها - سه سیاسی و اقتصادي و نقش بخش فرهنگانتشار مقاله حما - 9
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  1392دي  3 - خبرگزاري ایسنا  در "شوراي عالی انقالب فرهنگی و چالشهاي پیش رو"انتشار مقاله  -10

  -  خبرگزاري ایسنادر  "ی شود؟پرواز م يبرا یبال دیدر دولت جد یفرهنگ یپلماسید ایآ "انتشار مقاله - 11
 1392مهر  30

: پیوست تحلیلی نامگذاري اسالم کامل در مقابل اسالم متوهم و اسالم حداقلی"یادداشت تحلیلی انتشار  -12
 94فروردین31در خبرگزاري فارس  "1394سال 

در  رضوي قدس آستان تولیت براي هایی شایسته و ها بایسته: خورشید تولیت یادداشت انتشار -13
  1394اسفند  17خبرگزاري فارس 

  

  . ترجمه3
  عنوان  نوع فعالیت

، 34مشارکت حداکثري با انتخابی آگاهانه، گفتگو با کیهان فرهنگی، سال  -١  
  96،فروردین و اردیبهشت364-365شماره

  ترجمه مقاله عمومی

  جام جم)– 1380( ترجمه مقاله رژیمها ؛ چارچوبهایی براي همکاري بین المللی  -٢

  جام جم)– 1380( ترجمه مقاله روابط بین الملل دستخوش تحول شده است  -٣

  جام جم)– 1380( رجمه مقاله حفظ رژیمها تنها در گرو ثبات هژمونیک است ت -٤

  جام جم)– 1380( ترجمه مقاله معماهاي روند توسعه  -٥

  . سایر انتشارات4
  عنوان  نوع فعالیت

  انتشارات برخط
  1387-90 "مقاالت فارسی نمایه"ي وبالگ تخصصی نمایه ساز

http://persianarticle.persianblog.ir/ 
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  عنوان  نوع فعالیت
 1391- 93-"راهبردفردا"وبالگ تخصصی راهبردي

http://rahbordfarda.persianblog.ir/  

  پایان نامه

( با تاکید بر     عدالت در اندیشه سیاسی شیعه پایان نامه کارشناسی ارشد : باز شناسی مفهوم
  سیره و دیدگاه امیر المؤ منین علی علیه السالم )

  1388تا  1368رساله دکتري: گفتمان عدالت در دولت هاي جمهوري اسالمی ایران از 

تولید محتوا یا جزوات 
  آموزشی

  تماعی دانشگاه تهرانجزوه آموزشی جامعه شناسی سیاسی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اج
  جزوه آموزشی انقالب اسالمی دانشگاه هاي آزاد کاشان، دماوند و کرج

  جزوه آموزشی اخالق رسانه اي براي مرکز مطالعات رسانه ها
  

  هاي علمی ب. فعالیت

  . ارائه در کنفرانس1
  عنوان  نوع فعالیت

  ملی کنفرانس در ارائه

ی در همایش در رابطه اسالم و دموکراس تیفهوم حاکمم یبررسارائه سخنرانی و پوستر مقاله 
  1392آذر ماه  -مردمساالري دینی

چهارمین کنفرانس ملی الگوي اسالمی ایرانی  –فرهنگ؛ بستر اقتدار درون زاي اقتصاد مقاومتی
  94اردیبهشت  -ارائه مقاله و پوستر  -پیشرفت

چهارمین کنفرانس ملی الگوي اسالمی  – يبنیان هاي اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبر
  94اردیبهشت  -ارائه مقاله و پوستر -ایرانی پیشرفت

  . سخنرانی علمی2
  عنوان  نوع فعالیت

  سخنرانی علمی

 اسالمی جمهوري"در قالب کرسی ترویجی آزاد اندیشی، مناظره و نقد علمی، ارائه سخنرانی 
،مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی  "جتماعیا سرمایه و عملکردها تعاریف، عدالت؛ و ایران

  1396آذر ماه  دانشگاه تهران،
، بیست و ششمین "المللی  بین نظام در قرآن اهداف تحقق عرصه اسالمی انقالب " ارائه سخنرانی

  97خرداد  7نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 
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  . داوري، ارزیابی یا نظارت3
  عنوان  نوع فعالیت

رزیابی یا نظارت داوري، ا
  کتاب

عنوان کتاب در اداره کل کتاب معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد  100داوري بیش از 
  89-91اسالمی به عنوان مدیر بخش نظارت و بازبینی کتب علوم اجتماعی 

همایش تولید علوم انسانی  -داوري کتاب نظریه هاي امنیت در جمهوري اسالمی ایران
  1393 -اسالمی

داوري، ارزیابی یا نظارت 
  پایان نامه

-87عنوان:  3 : راهنمایی تحقیق پایانی(پایان نامه) حوزه علمیه خواهران شهر قدس 
1386  

داوري پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، بررسی رویکرد انتقادي عقل عربی محمد 
  97شگاه تهران، شهریورعابد الجابري، دانشجو: حمید ریحانی، دانشکده علوم اجتماعی دان

فاطمه رفیعی آتانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پروپوزال رساله دکتري خانم داوري 
  97تهران، آذر 

داوري، ارزیابی یا نظارت 
  مقاله

  97ر ذآ، موسسه خیریه راهبري آالء، گارهمایش ملی خیر مانددومین مقاالت داوري 
  97آبان دانشگاه تهران، مقاالت نشست تخصصی دین و عقالنیت از منظر رضوي (ع)،داوري 
  97ذرآ دانشگاه تهران،، پدیده تکفیر از منظر ادیانتخصصی  علمی مقاالت نشستداوري 
  عنوان مقاله در همایش مردمساالري دینی 5داوري 
  عنوان مقاله جهت فصلنامه علمی پژوهشی کتابخانه هاي عمومی کشور 4داوري 

  داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی
  عنوان 15 - مه علمی پژوهشی پژوهشهاي معاصر انقالب اسالمیداوري مقاالت فصلنا

  داوري مقاالت در مرکز مطالعات راهبردي ژرفا
ملی فرهنگ مطالعه در ایران: فرصت ها، تهدید ها و آینده داوري و ارزیابی مقاالت همایش 

  1392دانشگاه عالمه طباطبایی  – پیش رو
  )1390ن در جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها (داوري انتخاب کتاب سال مطبوعات ایرا
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  عنوان  نوع فعالیت
داوري  سومین دوره جشنواره اندیشه و قلم (برگزیدگان کتاب سال ارتش جمهوري اسالمی 

  )1390ایران) (
  )1386داوري جشنواره فیلم هاي مستند شهید آوینی (

  هاي تحقیقاتی ج. فعالیت
  عنوان  نوع فعالیت

  مجري پژوهش

  هش کاربردي دبیرخانه شوراي فرهنگ عمومی کشورعنوان پژو 10بیش از 
تدوین دو مدخل آریا و آزادگان ازبخش نخست دایره المعارف مطبوعات ایران رونمایی شده در تاریخ 

27/3/93  
  

  پژوهش همکار

جلدي کتاب سنجش شاخصهاي فرهنگ عمومی کشور  35همکاري در انجام پیمایش و تدوین پنج دوره 
  87- 92در سالهاي 

  1384-مرکز طرح و برنامه ریزي صداوسیما - تدوین کتاب دستاوردهاي انقالب اسالمی
  1378 -دانشگاه امام صادق(ع)  –تدوین کتاب صدگفتار(خالصه آثار شهید مطهري) 

عضو کمیته تدوین دایره المعارف مطبوعات ایران در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
  )1391اسالمی (

  )1391یته تدوین دانشنامه فرهنگ عمومی کشور (عضو کم
  )1389- 1391پژوهش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( عضو شوراي

  )1387-1388(عضو کمیته پژوهش و اطالع رسانی ستاد مبارزه با سوء مصرف دخانیات کشور
  )1380-1387(پژوهشگر و ناظر کیفی برنامه هاي سیاسی شبکه چهارم سیما

  )1389- 1390عضو شوراي بررسی کتاب اداره کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (
مشاور علمی 

  پژوهش
  1391-1392-پروژه تدوین برنامه پنجساله نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور

  1392-ناظر و مشاور همایش علمی آینده پژوهی کتابخانه هاي عمومی کشور

   اجرایی فعالیت
  پژوهشی

  97 آذر ،تهران دانشگاه ،در برگزاري نشست تخصصی دین و عقالنیت از منظر رضوي (ع)مشارکت 
  97دیماه  -تهراندانشگاه  –پدیده تکفیر از منظر ادیان  تخصصی –علمی در برگزاري نشست مشارکت 

  97 سال در مرکز ترویجی کرسی هاي نشست برگزاري مسوول
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  عنوان  نوع فعالیت
مقابله با پیشگیري و روش شناسی راهکارهاي "نشست پژوهشی، تخصصی و کاربرديدبیرعلمی 

  کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران -1395مهر  12 - "آسیب هاي اجتماعی
    مایهفرهنگی در موسسه ن –عنوان نرم افزار پژوهشی  200مدیریت پروژه هاي 

  مدیریت راه اندازي پایگاه الکترونیکی مقاالت ایران نمایه(بزرگترین پایگاه مقاالت فارسی زبان جهان)
شمس(عترتعلیهم 14پژوهشی کتاب مبین(قرآن)،  –مدیریت راه اندازي پایگاه هاي عظیم فرهنگی 

  السالم)، والیت فقیه(امام و رهبري)، گنج جنگ(دفاع مقدس)
مرکز تحقیقات استراتژیک  -ین پروژه اصول و مولفه هاي راهبردي مدیریت جهاديمدیریت و تدو

  93-مجمع تشخیص مصلح نظام
عضویت در هیات 

تحریریه 
  مطبوعات

  )2588-5472عضو هیات تحریریه فصلنامه تحقیقات رسانه (
  1387-92 - سردبیري ماهنامه نمایه

  1381-سیماسردبیر واحد سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان صداو

  برگزاري کارگاه

  89-91 -نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور –دوره)  3کارگاه آموزشی نمایه سازي (
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و - مرکز مطالعات رسانه ها -کارگاه تخصصی اخالق رسانه اي

  1388-90-ارشاد اسالمی
  رهسه دو - بسیج دانشجویی کشور -کارگاه جنگ نرم و رسانه ها

  1390 -کارگاه امنیت اطالعات و فضاي مجازي ویژه مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  شرکت درکارگاه

  سخنرانی علمی

  1383-دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -سخنرانی نقش احزاب در مردمساالري دینی
  )1382-1390شرکت در نشست هاي متعدد تخصصی در حوزه هاي جامعه شناسی سیاسی (

  )1385- 1390شرکت در نشست هاي متعدد تخصصی در حوزه هاي فرهنگ عمومی(
 –سخنرانی تخصصی در حوزه مطبوعات سیاسی در نمایشگاه هاي بین المللی کتاب و مطبوعات  5انجام 

91-1387  
  93-پاشایی مرحوم فوت سیاسی تجمعات پس از شناسی ارائه دیدگاه تخصصی با موضوع جامعه

 -کمیسیون فرهنگی شوراي عالی فرهنگی و اجتماعی بسیج -فتمان سازي و سبک زندگیسخنرانی گ
93  

  تدریس
  1395-96تدریس انقالب اسالمی و ریشه هاي آن: دانشگاه سوره، 

  )1393تدریس جامعه شناسی سیاسی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  (
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  عنوان  نوع فعالیت
  )1388-1389( دریس دردانشکده علوم اقتصاديت

  )1386-1388( تدریس در موسسه آموزشی صنعت آب و برق وزارت نیرو
-1389( تدریس چندین دوره آموزش تخصصی مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه ریزي رسانه ها 

1388(  
  )1381(  تدریس در موسسه عالی سازمان مدیریت صنعتی

  )1382-1385( تدریس دردانشگاه آزاداسالمی کرج
  )1384( تدریس دردانشگاه آزاداسالمی دماوند
  )1381-1382(  تدریس دردانشگاه آزاداسالمی کاشان

 سایر

  1393-راه اندازي رشته مطالعات سیاسی انقالب اسالمی در مقطع دکتري به عنوان مدیر گروه
  84- 86 طرح پژوهش کاربردي منجر به مصوبه در شوراي فرهنگ عمومی کشور  10انجام بیش از 

طراحی نهضت مطالعه مفید و تصویب آن در شوراي عالی انقالب فرهنگی کشور و راه اندازي 
  89- 91دبیرخانه آن 

  1383- 85 - عضویت در شوراي تدوین و تصویب رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
  
  

  تحقیقاتی - د. افتخارات علمی 
  عنوان  نوع فعالیت

  تقدیرنامه  علمی پژوهشی
  ارشد کارشناسی درمقطع)  81– 82دانشگاه ( علوم سیاسین نامه برترپایا

  1374برگزیده مرحله نهایی المپیاد ادبیات کشور در سال 
  پژوهشگر برتر 

(کشوري، دانشگاهی، دانشکده 
  )و...

  ارشد کارشناسی درمقطع)  81– 82دانشگاه ( علوم سیاسیپایان نامه برتر
  92 -ت موسسه اندیشه سازان نور سپاه قدس پژوهشگر برگزیده مرکز تحقیقا

  رتبه در کنکور
(کارشناسی، کارشناسی ارشد 

  و دکتري)

  1374 - کنکور سراسري کارشناسی  53رتبه 
  1374-کنکور حقوق کارشناسی دانشگاه آزاد واحد نراق 1رتبه 
  1381-آزمون دکتري علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی 1رتبه 
  1381-تري دانشگاه تربیت مدرسکنکور دک 2رتبه 
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  عنوان  نوع فعالیت
  1381- دکتري دانشگاه امام صادق(ع)  6رتبه 

  
  هاي فرهنگی اجتماعی فعالیتهـ. 

  عنوان  نوع فعالیت

هاي فرهنگی  فعالیت
  اجتماعی

  عضو هیات موسس اتحادیه جهانی تقریب نهاد نویسندگان، شعرا و هنرمندان
  مسوول دفتر سیاسی بسیج دانشگاه

  1394 -راهبري بنیاد خیریه آالء عضو کمیته 
  1393-عضو کمیته کتاب کمیسیون عالی اجتماعی بسیج

  1393-عضو کمیته امنیت اخالقی کمیسیون عالی اجتماعی بسیج
  مسوول برنامه ریزي فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه

  )1386-1392(مشاور دبیر شوراي فرهنگ عمومی کشور
  )1389-1392(ت فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوريعضو کمیته کتاب و محصوال

  )1389-1392(عضو شوراي ارزیابی و صدور مجوز موسسات آموزش روزنامه نگاري 
  1391-1392 –عضو کمیته کشوري نهضت مطالعه مفید 

  )1386-1392(عضو شوراي برنامه ریزي نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور
  دانشگاه امام صادق(ع) عضو فعال بسیج دانشجویی

  امام صادق(ع) مسوول دفتر سیاسی بسیج دانشگاه
  94مشهد مقدس.- عضویت در کمیته تدوین بیانیه اجالس نخبگان بسیجی کشور  

 

سوابق مدیریتی علمی 
  پژوهشی یا فرهنگی

  تاکنون 1392 -عضو هیات علمی  مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران
  تا کنون 1393 -ه مطالعات انقالب اسالمیمدیر گرو

  )1393همکاري با مرکز پژوهش راهبردي فرهنگی ژرفا و مدیریت میز سبک زندگی (
  )1392(معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور

   )1392نائب رئیس هیات مدیره موسسه فرهنگی و اطالع رسانی نمایه (
مدیر عامل موسسه یرکل نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور ، عضو هیات مدیره و  مشاور دب

  )1386-1392(فرهنگی و اطالع رسانی نمایه 
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  )1389-91دبیر هیات تخلفات اداري نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور (
  )1392نائب رئیس هیات مدیره شرکت فناوري اطالعات خادمان راه دانش (شفاخرد) (

  )1390ات مدیره موسسه کتاب نشر (عضو هی
  )1385-1386(مدیر پژوهش و کارشناسی دبیرخانه شوراي فرهنگ عمومی

  سوابق کار اجرایی

  )1380-1390کارشناس برنامه هاي متعدد سیما و صداي جمهوري اسالمی ایران (
  )1381-1383(مدیر برنامه ریزي محتوایی مرکز طرح وبرنامه ریزي صدا وسیما

  )1383-1384(مطالعات برنامه ریزي و فناوري رسانه مرکز طرح وبرنامه ریزي مدیر
  1389 -کارشناس برنامه تلویزیونی مشکات شبکه قرآن سیما - مجري

- 1386همکاري با مرکز آینده پژوهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح (
1384(  

  )www.icro.ir( )1385(همکاري با سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
  )1389-1390برنامه ریزي رادیو گفتگو ( عضو شوراي

  )1377-1378(کارشناس پژوهشی مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
  )1377-1378(همکاري با سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی

  1388مدیر برتر نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور در سال 
  )1377-1379(یاسی دانشگاه امام صادق (ع) مشاورآموزشی رشته علوم س

  سایر

  آشنایی با زبان انگلیسی  در سطح مکالمه و ترجمه
  آشنایی با زبان عربی در سطح مکالمه و ترجمه

  آشنایی با رایانه و برنامه ها و نرم افزارهاي کاربردي
  هاي خبري مصاحبه تخصصی در رادیو، تلویزیون، نشریات و پایگاه  20انجام بیش از 
  مصاحبه فرهنگی در رادیو، تلویزیون، نشریات و پایگاه هاي خبري100انجام بیش از 

  


