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قم:دانشگاه باقرالعلوم
دکتری
عنوان پایانه نامه

فرهنگ و ارتباطات

(ع)

معدل
19.20

16.88

18.25

18/47

تحلیل سیاستگذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسالمی بر اساس

کارشناسی ارشد

مدل فرایندی .دفاع شده با نمره ()19/50

عنوان پایان نامه دکتری

ارزیابی انتقادی فرایند گردش مدلباس در جامعه ایران ،ارائه الگوی مناسب
سیاستگذاری رسانهای (نگارش طرح اولیه)

 .3سوابق پژوهشی:
 .1-3کتاب:
 کتاب با عنوان «شبکههای ماهوارهای :نگاهی به ابعاد فرهنگی و حقوقی» ،انتشارات دفتر مطالعات و
برنامه ریزی رسانه ها.1391 ،
 کتاب با عنوان« امید و رسانه :پژوهشی در مبانی ،ابعاد و راهبردهای امیدآفرینی اجتماعی در رسانه
ملی» ،مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما.1392 ،
 همکاری در تدوین و نگارش کتاب «نشانه شناسی فرهنگ ،هنر و ارتباطات» ،انتشارات دانشگاه امام
صادق علیه السالم.1393 ،
2

 .2-3مقاله:
 علمی پژوهشی: مقاله علمی پژوهشی « ایران هراسی در آمریکا :بازنمایی شرق شناسانه از برنامه هسته ای ایران در
مستند ایرانیوم» در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،شماره .35
 مقاله علمی پژوهشی «تحلیل سیاستگذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسالمی بر
اساس مدل فرایندی» در دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات ،شماره .43
 مقاله علمی پژوهشی با عنوان« امور اعتباری در توحیدگرایی و تفسیرگرایی :مقایسه اعتباریات
اجتماعی در اندیشه عالمه طباطبایی و پیتر وینچ» در فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی
اجتماعی ،شماره .26
 مقاله علمی پژوهشی با عنوان «مطالعه چگونگی و کارکردهای گفتگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه
کنش ارتباطی» ،در فصلنامه علمی پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی ،شماره  ،6پاییز .1393
 علمی ترویجی: مقاله علمی-ترویجی با عنوان «بیداری اسالمی و ایران هراسی :تحلیل گفتمان مطبوعات غربی» در
فصلنامه رسانه ،شماره .84
 مقاله علمی ترویجی با عنوان «برنامه های گفت و گو محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظام رسانه
ای آمریکا و ایران ؛ واکاوی اقتضائات ،ضرورت ها و بایسته ها» در فصلنامه رسانه شماره .100
 علمی تخصصی: مقاله علمی تخصصی با عنوان «رسانه ملی و امید آفرینی؛ مبانی ،ابعاد و راهبردها» در دو فصلنامه
مطالعات اجتماعی و رسانه ،شماره .4
 مقاله علمی تخصصی با عنوان «بیداری اسالمی مصر و گفتمان رسانهای جهان» در فصلنامه مطالعات
بیداری اسالمی سازمان بسیج اساتید کشور(کسب رتبه علمی پژوهشی پس از سه شماره آتی نشریه).
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 مقاله علمی تخصصی با عنوان «مد و آرایش بدن در رهیافت های علوم اجتماعی» در فصلنامه نامه
فرهنگ و ارتباطات ،شماره .4
 مقاله علمی تخصصی با عنوان «تبلیغات تجاری و اقناع :تحلیل نشانهشناسی تبلیغات تجاری شرکت
الجی» در ماهنامه مدیریت رسانه ،شماره .12
 همایش و جشنواره: ارائه و پذیرش مقاله با عنوان «پیوند و تعامل روشنفکری و مطبوعات در ایران» در ویژهنامه هفدهمین
جشنواره و نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها.
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان « بیداری اسالمی مصر و گفتمان رسانه ای جهان» در همایش تحوالت
خاورمیانه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان «امور اعتباری در توحیدگرایی و تفسیرگرایی :مقایسه اعتباریات اجتماعی
در اندیشه عالمه طباطبایی و پیتر وینچ» در همایش ملی علم اجتماعی مسلمین ،پاییز .1394
 ارائه و پذیرش مقاله با عنوان « سیاستگذاری فرهنگی ازدواج جوانان در جمهوری اسالمی ایران؛
تحلیل سیاستگذاری قانون تسهیل ازدواج جوانان مجلس شورای اسالمی» در همایش ملی دین و
نظریه فرهنگی ،پاییز .1394
 مجالت علمی دانشجویی: مقاله با عنوان « مفهوم فرهنگ در نشانهشناسی فرهنگی» در ویژهنامه فرهنگ پژوهی دوره سوم
آموزشی -پژوهشی دعوت ویژه دانشجویان علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه امام صادق(ع).
 مقاله با عنوان « آسیبشناسی گیمنتها» در نشریه دعوت (انجمن علمی دانشکده معارف اسالمی و
فرهنگ و ارتباطات) شماره دوم.
 لیست سایر مقاالت(چاپ نشده یا در حال داوری در مجالت علمی) :
 oارتباطات میانفرهنگی از منظر نشانهشناسی فرهنگی :نگاهی به فرصتها و چالشهای
ارتباطات میان فرهنگی جامعه ایران با سایر کشورها.
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 oاقتصاد رسانههای بینالمللی.
 oنگاهی به مفهوم توسعه و بایستههای آن در فرهنگ اسالمی؛ نشانهشناسی گفتارهای
رهبران جمهوری اسالمی ایران در مورد توسعه.
 oمروری بر اندیشههای میشل فوکو :جستاری در هستیشناسی ،معرفتشناسی و روش-
شناسی.
 oسنت ،مدرنیسم و سبک پوشش :مطالعه مقایسه ای داللت های فردگرایی و توحید گرایی
در سبک پوشش زنان.
 oبررسی انتقادی رویکرد تفسیری در مطالعه دین :نقد نظریات کلیفورد گیرتز در باب دین از
دیدگاه مرتضی مطهری.
 oلوکاچ و جامعه شناسی فرهنگ :واکاوی مفهوم و نسبت جامعه و فرهنگ در اندیشه جورج

لوکاچ.
 .3-3ترجمه:
 همکاری در ترجمه کتاب «مضامین کلیدی در نظریه رسانه »1تألیف «دن الفی» زیر نظر دکتر
غالمرضا آذری.
 ترجمه سخنرانی با عنوان «مسئولیت و نقش عمومی رسانه در سعادت عمومی» در اجالس سران
رسانه ای جهان مورخ  9اکتبر  2009با عنوان چاپ شده در مجله دعوت(انجمن علمی دانشکده
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره دوم.1389 ،
 ترجمه مقاله با عنوان «ارتباطشناسی :به سوی یک دانش پدیدارشناسانهی نشانهشناختی نوین »2اثر
«ریچارد ال .لنیگن».
 .4-3جشنواره پژوهش:
 پژوهشگر برتر دانشکده فرهنگ و ارتباطات در جشنواره پژوهش  1391دانشگاه امام صادق(ع).
 پژوهشگر برتر دانشکده فرهنگ و ارتباطات در جشنواره پژوهش  1392دانشگاه امام صادق(ع).
 .5-3طرح پژوهشی:
Key Themes in Media theory, Dan Laughey, 2007.
Communicology: Towards A New Science of Semiotic Phenomenology
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 انجام طرح پژوهشی « شبکه های ماهواره ای و چالش های فرهنگی و حقوقی آن» به سفارش مرکز
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.1390 ،
 انجام طرح پژوهشی «امید و رسانه» به سفارش مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران.1391 ،
 تدوین طرح «هماندیشی علمی پیرامون انقالب اسالمی و تحول مفاهیم فرهنگی در عرصهی بین-
المللی»(به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی) در مرکز تحقیقات علوم انسانی و اسالمی
دانشگاه امام صادق(علیه السالم).
 تدوین طرح پژوهشی «چالشها و مسائل فرهنگی-مذهبی عمده پیشروی نظام جمهوری اسالمی
ایران و رسالت رسانه ملی»(به سفارش مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما) در مرکز تحقیقات
علوم انسانی و اسالمی دانشگاه امام صادق(علیه السالم).
 .6-3همکاری پژوهشی:
 همکاری با گروه دین و ارتباطات مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی و اسالمی دانشگاه امام
صادق (ع):
 oراهاندازی گروه مجازی نشانهشناسی فرهنگ و ارتباطات
 oتهیه و تدوین طرح کارگاه نشانهشناسی فرهنگ ،هنر و ارتباطات و برگزاری و مدیریت اجرایی
آن طی شش جلسه(بهار  )1390با حضور دکتر احمد پاکتچی ،دکتر فرزان سجودی و دکتر
بهمن نامور مطلق در فرهنگسرای ابن سینا ،فرهنگسرای رسانه و دانشگاه امام صادق(علیه
السالم).
 همکاری با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در تنظیم تحلیل و ارزیابی پیش نویس قانون
تبلیغات بازرگانی جمهوری اسالمی ایران(ارائه شده از سوی دفتر تبلیغات و اطالع رسانی معاونت امور
مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)(تابستان .)1393
 .4فعالیت های تشکیالتی و دانشجویی:
.1-4

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(علیه السالم) از تاریخ  1386/11/1لغایت :1389/4/20

 فعالیت در کارگروه نقد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واحد فرهنگی بسیج دانشجویی.
 مسئولیت دفتر سینمایی واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی و انجام اقدامات ذیل:
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 oبرگزاری سلسله جلسات نقد سریالهای استراتژیک با حضور استاد حسن عباسی با مشارکت مرکز
دکترینال امنیت بدون مرز و فرهنگسرای ارسباران(.به مدت  22جلسه ،زمستان 1388و بهار
)1389
 oبرگزاری کارگاه نشانهشناسی سینمای هالیوود با حضور دکتر شاه حسینی در دانشگاه امام صادق
علیه السالم( .پاییز )1388
 oمجری جلسات پخش و نقد و بررسی فیلمهای سینمای جهان در دانشگاه امام صادق علیه السالم.
 .2-4انجمن علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 همکاری و مشارکت فعال در برگزاری دوره علمی پژوهشی دعوت از دوره اول تا دوره چهارم با
همکاری نهادها و مراکز فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی مرتبط:
 oتابستانها  :1387مبانی و ابعاد دانش فرهنگ و ارتباطات
(با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)
 oتابستان  :1388نواندیشی در دانش ارتباطات؛ جستاری در بنیانهای نظری(با همکاری بنیاد
فرهنگی موالنا ،دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانهها و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
علیه السالم)
 oتابستان  :1389چشماندازهای فرهنگپژوهی؛ به سوی دانش فرهنگ و ارتباطات(با همکاری
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها)
 oتابستان  :1390از سیاستگذاری فرهنگی تا مهندسی فرهنگی :گام هایی نو
در دانش فرهنگ و ارتباطات.
 .5سوابق آموزشی:

.1-5دوره های آموزشی:
 دوره غرب شناسی(والعصر) واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی ،تابستان  ،1387اردوگاه آبعلی.
 دوره علمی پژوهشی دعوت :تابستانهای .1390 ،1389 ،1388 ،1387
 گذراندن دوره مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره) در دانشگاه امام صادق(ع))1385-1387(.
 گذراندن دوره مطالعاتی تفسیر المیزان عالمه طباطبایی(ره) در دانشگاه امام صادق(ع))1387-1389(.
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 کارگاه دانشافزایی پیوستنگاری فرهنگی مرکز تحقیقات میانرشتهای علوم انسانی و اسالمی دانشگاه
امام صادق علیه السالم (اسفند )1389
 کارگاه نشانه شناسی فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،مرکز تحقیقات میانرشتهای علوم انسانی و اسالمی
دانشگاه امام صادق علیه السالم(بهار .)1390
.2-5تدریس:
 تدریس در دوره آموزشی رسش(ویژه همیاران فرهنگسرای فناوری ورسانه مشهد) با موضوع شبکههای
ماهواره ای مورخ .91/12/25
 ارائه بحث«ابعاد فرهنگی شبکه های ماهوارهای» در نشست تخصصی مدیریت آموزش سازمان صدا
و سیما ،تهران ،تابستان .1393
 کارگاه آموزشی نقد و تحلیل فیلمهای کودک و نوجوان در مسجد بقیه اهلل االعظم تهران.
 .6سوابق شغلی و حرفه ای:
تاریخ

نوع فعالیت

 .1فعالیت در معاونت ارتباطات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
تابستان 1388
گردشگری استان خراسان رضوی(کارآموزی)
 .2عضویت در تحریریه هفته نامه سروش(صدا و سیما) بخش دین و رسانه طی

تابستان و پاییز 1389

حدود  9شماره و نگارش مقاله در بخش خانواده و رسانه.
 .3دبیر تحریریه ویژه نامه سیاستگذاری و مهندسی فرهنگی چهارمین دوره علمی
پژوهشی دعوت (دوره علمی دانشجویان ارتباطات)

تابستان 1390

 .4کارشناس ارزیابی محتوایی در معاونت تولید برنامه شبکه نمایش سیمای

بهمن ماه  1390الی

جمهوری اسالمی ایران.

مرداد 1391
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 .5کارشناس دفتر رصد فرهنگی و دفتر برنامه ریزی فرهنگی معاونت راهبردی
بنیاد فرهنگی خاتم األوصیاء(عج)
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 .6کارشناس مسئول در دفتر ارتباطات معاونت ارتباطات و توسعه مدیریت بنیاد
فرهنگی خاتم األوصیاء(عج)

4

بهمن  1391الی مهر
1392
مهر  1392الی آبان
1394

 .7کارشناس امور محتوایی موسسه خدمات مشاوره ای ،جوانان و پژوهشهای
از مهر 1394
اجتماعی آستان قدس رضوی.
 .8عضویت در تحریریه ماهنامه همگام شورای عالی فرهنگی آستان قدس
رضوی.

از آبان 1394

(دبیر تخصصی پرونده وضعیت شناسی نشر شماره )51

 .7سایر همکاریها
 همکاری با «دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانهها»ی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.1391-1389 ،
 همکاری با قرارگاه فرهنگی ولی امر مشهد ،تابستان و پاییز .1394

 3اهم فعالیت ها:
 رصد فرهنگی کشور به تفکیک استان ها.
 تحلیل وضعیت فرهنگی کشور به تفکیک مسائل ،سازمان ها و نهادها و ارائه راهبردهای اجمالی مقتضی.
 تدوین فرآیند و ساختار پیشنهادی بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء(عجل ا ...تعالی فرجه)
 طراحی عملیات  9دی(طراحی الگوی عملیات مشترک فرهنگی باموضوع 9دی)
 4اهم فعالیت ها:
 تدوین سند اولیه دفتر ارتباطات.
 شناسایی ظرفیت های فرهنگی و ارتباطی سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور جهت برقراری ارتباطات مؤثر با بنیاد فرهنگی خاتم
األوصیاء(عج) (طراحی پیش نویس سناریوی ارتباطی  13سازمان مرتبط با الگوی ارتباطات)
 تدوین سند تعامل بسیج وقرارگاه براساس دستور هم افزایی امام خامنه ای.
 تدوین برنامه و بودجه  94دفتر ارتباطات.
 تالش در جهت ترسیم موقعیت بنیاد فرهنگی خاتم األوصیاء در منظومه فرهنگی کالن کشور.
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 همکاری در تحریریه نشریه تحلیلی -فرهنگی رسش(متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان).1388 ،
 همکاری با سایت باشگاه ترنج (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران).1391 ،

 همکاری با ستاد اقامه نماز جمعه تهران در هفته نامه فرهنگی سیاسی «بصیرت جمعه»(آدینه جمعه
فعلی).1390 ،
 .8مهارت ها:
 تسلط نسبی به زبان های انگلیسی و عربی:
 oگذراندن دوره زبان آموزی کانون زبان ایران( زبان انگلیسی تا سطح High
(intermediateکانون زبان ایران مشهد) و زبان عربی(در دانشگاه امام صادق علیه السالم) تا
مرحله عالیه)
 oگذراندن دوره مکالمه زبان انگلیسی در موسسه کیش تهران.
 oطی دوره آمادگی آزمون  IELTSدر موسسه آفرینش تهران.
 تسلط به مهارت های ICDL
 فیلمبرداری(فیلم برداری جلسات اقتصاد اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالم و مشارکت در تهیه
گزارش تصویری از کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال  1387و  ،1388ساخت فیلم کوتاه
دانشجویی و)....
 تحلیل فیلم و سریال:
 oتحلیل فیلمهای سینمای هالیوود در دفتر سینمایی بسیج دانشجویی دانشگاه امام
صادق(ع)
 oنشانه شناسی فیلم های جشنواره فجر و تحلیل آن در نسبت با گفتمان انقالب اسالمی.
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