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 (٢سوابق علمی و پژوھشی:
عضو گروه تدوﯾن کتاب »کندوکاوھاﯾی در باورھا و نگرشھای جامعه اﯾرانی"
١
٢

٣
٤
٥

وﯾراﯾش و مدﯾرﯾت آماده سازی و چاپ پنج جلد کتاب در حوزه تحقيقات اجتماعی با عناوﯾن -١:افکار
عمومی در اﯾران)وﯾراستار(  -٢روش ھای طراحی پرسشنامه)وﯾراستار(  -٣نظرسنجی الکترونيکی در
اﯾران)وﯾراستار(  -٤پيماﯾش پانلی)وﯾراستار ،در دست چاپ(  -٥کندو کاو ھاﯾی در باور ھا و نگرش ھای
جامعه اﯾرانی) عضو گروه پدﯾد آورندگان و وﯾراستار(
تدوﯾن پاﯾان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" رسانه ھا ،جرائم اجتماعی و احساس امنيت و آگاھی
شھروندان" و کسب نمره ١٩
انتشار مقاله با عنوان »رسانهھا و جرائم اجتماعی و احساس امنيت و آگاھی شھروندان« در شماره
)١٢جدﯾد( فصلنامه علمی پژوھشی مطالعات امنيت اجتماعی
عضو گروه پژوھشی تحقيق »تحليل محتوای اخبار خبرگزاری اﯾﺴنا«

٦

عضو گروه پژوھشی بررسی تاثيرات اجتماعی تاسيﺴات نفتی در جزﯾره خارک

٧

عضو گروه پژوھشی بررسی تاثيرات اجتماعی حذف پل ری در تھران

٨

تدوﯾن مقاله ای)گروھی( با عنوان "ارزﯾابی تاثير اجتماعی ،ابزاری برای بھبود تصميم ھای
مدﯾرﯾت شھری" و پذﯾرش چاپ در مجله علمی پژوھشی مدﯾرﯾت شھری
انتشار ﯾادداشت ھای علمی در نشرﯾات تخصصی از جمله در کتاب ماه علوم اجتماعی) دوره جدﯾد
شماره  (٣و ماھنامه سپيده داناﯾی

٩

 ١٠تدوﯾن کتابچه راھنمای استفاده از ساﯾت اﯾسپا)بھار (١٣٨٩
 ١١داوری کتاب فنون تدوﯾن مقاالت علمی پژوھشی به سفارش سازمان انتشارات جھاد دانشگاھی
 (٣سوابق کاری و اجراﯾی:

١

معاون اطالع رسانی و ارتباطات اﯾسپا از اردﯾبھشت  ٨٨تا ھم اکنون

٢

مدﯾر روابط عمومی اﯾسپا از اردﯾبھشت سال  ٨٧تا اردﯾبھشت ٨٨

٣

کارشناس روابط عمومی اﯾسپا از سال  ٨٣تا ٨٧

٤

دبير کميته تبليغات و اطالع رسانی اولين جشنواره پژوھش ھای تجربی ابورﯾحان

٥

سردبير وﯾژه نامه اولين جشنواره پژوھش ھای تجربی ابورﯾحان

٦

دبيرکميته تبليغات و اطالع رسانی اولين سمينار تخصصی نظرسنجی الکترونيکی

٧

مدﯾر امور شعب اﯾسپا

٨

سردبيرخبرنامه اﯾﺴپا از سال  ٨٧تا ھم اکنون

٩

عضو شورای سياستگذاری و دبيراجراﯾی اولين جشنواره اﯾثارگران پژوھشگر )ھمکاری با بنياد شھيد(

 ١٠دبير دومين جشنواره پژوھش ھای تجربی ابورﯾحان
 ١١نظارت بر چاپ و مدﯾرﯾت انتشار کليه اقالم تبليغاتی در روابط عمومی اﯾسپا
 ١٢تدوﯾن کاتالوگ معرفی اﯾسپا در  ٦٠صفحه
 ١٣نظارت بر طراحی وب ساﯾت اﯾسپا و جشنواره ابورﯾحان
 ١٤مدﯾرﯾت اخبار و اطالعات ساﯾت اﯾسپا و جشنواره ابورﯾحان
 ١٥عضو شورای سياستگذاری مرکز آموزش اﯾسپا
 ١٦عضو شورای سياستگذاری طرح ملی "بررسی جوامع ھدف سازمان بھزﯾستی" کشور
 ١٧مدﯾر پروژه ﯾابی اﯾسپا
 ١٨دبير اولين سمينار تخصصی پيماﯾش پانلی در اﯾران
 ١٩عضو گروه تخصصی برنامه رﯾزی فعاليت ھای مطالعاتی و بررسی ھای فرھنگی معاونت فرھنگی جھاد
دانشگاھی
 -٤سوابق آموزشی
)کد مدرسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی:
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

( ٩٠٢٠١٩٠٧٣

تدرﯾس درس تکنيک ھای برقرار ارتباط در دانشگاه علمی کاربردی واحد ساز مان زندان ھا)بھمن (٨٩
تدرﯾس درس مردم شناسی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ساز مان زندان ھا)بھمن (٨٩
تدرﯾس درس نظرﯾه ھای ارتباطات در دانشگاه علمی کاربردی واحد ساز مان زندان ھا)مھر (٩٠
تدرﯾس فنون و مھارت ھای ارتباطی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ساز مان زندان ھا )مھر (٩٠
برگزار کننده کار گاه فنون خبر نوﯾسی برای مدﯾران اجراﯾی اﯾسپا)اردﯾبھشت (٨٨
تدرﯾس اصول و مبانی ارتباطات اجتماعی در واحد ساز مان زندان ھا -سه گروه )بھمن (٩٠
تدرﯾس درس تکنيک ھای برقرار ارتباط در دانشگاه علمی کاربردی واحد ساز مان زندان ھا)بھمن (٩٠
تدرﯾس درس رسانه شناسی در دانشگاه علمی کاربردی واحد )١٣تابستان (٩١
تدرﯾس درس مبانی ھنر ھای معاصر در دانشگاه علمی کاربردی واحد )١٣تابستان (٩١
مدرس دوره ھای آموزش روزنامه نگاری در سازمان فرھنگی ھنری شھرداری تھران
تدرﯾس درس نظرﯾه ھای ارتباطات در دانشگاه علمی کاربردی واحد ساز مان زندان ھا)مھر (٩١
تدرﯾس درس آشناﯾی با فرھنگ ملل در دانشگاه علمی کاربردی واحد )١٣مھر (٩١

 -٥شرکت در کارگاه ھا و نشﺴت ھای تخصصی
١
٢
٣
٤
٥

شرکت در نشست تخصصی علوم اجتماعی به ميزبانی دفتر منطقه ای ﯾونﺴکو در تھران -دﯾماه
١٣٨٧
شرکت در کارگاه تخصصی ھم اندﯾشی در خصوص مامورﯾت ھای فرھنگی جھاد دانشگاھی در
داخل و خارج کشور -اردﯾبھشت  ١٣٨٩تھران
شرکت در کارگاه اصول کلی روش تحقيق ،پروپوزال نوﯾﺴی و تدوﯾن گزارش در تحقيقات
پيماﯾشی -اردﯾبھشت ١٣٨٩تھران
شرکت در کارگاه آموزشی ارتباط موثر فرھنگی -خرداد ماه  ١٣٨٨مشھد
شرکت در کارگاه آموزش تبليغات بازرگانی دومين نماﯾشگاه بين المللی صنعت تبليغات و بازارﯾابی به
مدت  ٢١ساعت در تارﯾخ  ٢٥تا  ٢٨بھمن  ١٣٨٤در محل دائمی نماﯾشگاه ھای بين المللی تھران

