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سوابق دانشگاهی
کارشناسی:علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
کارشناسی ارشد:ایرانشناسی گرایش فرهنگ ومردم وآداب ورسوم از دانشگاه شهید بهشتی(ره)

سوابق تدریس
تدریس دوره های مختلف روزنامه نگاری وخبرنویسی برای اداراتی چون راه و شهرسازی،میراث فرهنگی و
شهرداری در تهران و مشهد
تدریس دوره های فرقه شناسی ،تاریخ معاصر ،ایرانشناسی برای اعضای برخی تشکلهای مردم نهاد

سوابق قلمی رسانه ای
بیش از  15سال فعالیت رسانه ای به عنوان خبرنگار و دبیر گروه دانشگاه،حوادث،اجتماعی و فرهنگی در
روزنامه و نشریات مختلف سراسری از جمله جهان اسالم ،مبین ،قدس ،حیات نو ،نسیم صبا ،خراسان ،صدای
عدالت ،همبستگی ،حمایت ،قانون ،تهران امروز  ،همشهری  ،ایران و مردمساالری.
سردبیر ماهنامه گردشگری جاده های سبز .1389_1387
همکاری قلمی با پایگاه های اینترنتی رصد ،مشهد نیوز ،شفاف ،سخن،عصر ایران،خط امام و شجر ....
دبیر تحریریه نشریه هفتگی مردم ساالری خراسان رضوی1394_1395
دبیر تحریریه ویژه نامههای سرپرستی روزنامه ایران در خراسان رضوی1393_1394
نویسنده ستون درنگ صفحه  24روزنامه سراسری ایران1393_1395

سوابق رسانه ای مشاوره ای
عضو گروه مشاوران ریاست سازمان میراث .1380_1379
عضو گروه مشاوران رییس پلیس راه کشور به مدت  1سال.1387
عضو گروه مشاوران رسانه ای ریاست سازمان بازیافت موادتهران به مدت  1سال.1387

عضو گروه مشاوران رسانه ای ریاست سازمان اتوبوسرانی تهران به مدت  1سال.1387
نماینده انتخابی خبرنگاران روزنامه های سراسری کشور در شورای راهبردی رسانه سازمان میراث
فرهنگی.1388_1389
عصو گروه مشاوران رسانه ای سازمان اتوبوسرانی مشهد به مدت 3سال 1389لغایت ابتدای .1393

سوابق فرهنگی و اجتماعی
دو دوره عضویت در هیات مدیره و سه دوره بازرس تعاونی مسکن روزنامه نگاران ایران به مدت  8سال.
سه دوره عضویت در هیات مدیره مجمع هنرمندان خراسانی مقیم تهران به مدت  5سال.
نایب رییس کمیته اطالع رسانی انجمن دوستداران ایران بزرگترین تشکل مردم نهاد مرتبط با ایرانیان خارج
از کشور ازسال  1384تاکنون.
عضو شورای سیاستگذاری خانه مشهد بزرگترین تشکل مردم نهاد خراسانیان مقیم تهران از ابتدای تشکیل
تاکنون به مدت  7سال.
عضو هیات امنای تشکل امداد محیط زیست ایران از سال  92تاکنون.
عضو هیات موسس سازمان مردم نهاد خراسان گردی چهارباغ .
تالیفات
انتشار بیش از  1200عنوان مقاله در موضوعات،فرهنگی،اجتماعی،تاریخ و ایرانشناسی در نشریات مختلف
عمومی و تخصصی سراسری .
تالیف کتاب جیگی جیگی ننه خانم به صورت مشترک .

انتشار مقاله چراغ برات،آیین همنشینی خراسانیان با مردگان منتشره در پایگاه علمی انسانشناسی و فرهنگ
و پایگاه مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد به عنوان یگانه منبع مستقل در این موضوع .
تالیف کتاب فرهنگ لغات واصطالحات گویش مشهدی (در حال بازبینی نهایی).
تالیف کتاب از عرش اعال تا عمق تاریخ درباره دیدنی های مشهد.

وضعیت کنونی
نویسنده ستون ایران ما صفحه  24روزنامه سراسری ایران.
مسئول صفحه هفتگی "جاودان ایران ما "روزنامه سراسری قانون.
پژوهشگر حوزه فرهنگ و آداب رسوم خطه خراسان بزرگ.
مسئول گروه کاری تاریخ شفاهی پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن.

