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 پور گرانمایه

 

:نامهکارشناسیعنوانپایان

 (تلویزیونخاصه )های جمعی در الگوپذیری برای کودکان  بررسی نق  رسانه

 

:نامهکارشناسیارشدعنوانپایان

 رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی 

 (مؤسسه فرهنگی خبرگزاری فارس: مورد مطالعه)

 

(:پژوهیآیندهگرایش)مدیریتاستراتژیکدکتریرسالهعنوان

 ای ایران های رسانه توسعه رهبری استراتکی  در سازمان مدلطراحی 
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Designing a Model for Development of Strategic Leadership in Media 

Organizations of Iran 
 

:ایدکتریمدیریترسانهرسالهعنوان

 ها و ارائه استراتکی مطلوب در ایران تعیین ارزش برند روزنامه بر مؤثر بررسی عوامل

A Survey on Determining Brand Value of  Newspapers and Developing a 

Desirable Strategy in the Islamic Republic of Iran 
 

:مقاالتعلمی

 

رابطهبینمیزانهوو فرهنگویمودیراناسوتانیوتوسوعهمشوارکتکارکنواندرمراکوز (1

 (مؤسسه فرهنگی خبرگزاری فارس: مورد مطالعه)شهرستانی

 14شماره / 1441زمستان  /ای فصلنامه علمی پکوهشی مطالعات رسانه

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/volume_869.html 

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_4226_cbbb1e7ea4328747866606857c19ba5

4.pdf 
 

 جوامعمعاصرهادرتالوروابطمیاندولتیپلماسیدیجدی (2

 63شماره / 1444بهار / ای فصلنامه علمی پکوهشی مطالعات رسانه

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_7041_1327.html 

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_7041_81068041216073b1a3173f89c295f28

e.pdf 
 

 انفرادی و تیمی ورزشی های رشته پوش ملی ورزشکاران بین در زشیور هویت تفاوت بررسی (3

STUDY OF ATHLETIC IDENTITY DIFFERENCES OF NATIONAL 

ATHLETES IN TEAM AND INDIVIDUAL ATHLETIC FIELD 

 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345 
(Online) 

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/volume_869.html
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_4226_cbbb1e7ea4328747866606857c19ba54.pdf
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_4226_cbbb1e7ea4328747866606857c19ba54.pdf
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_7041_1327.html
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_7041_81068041216073b1a3173f89c295f28e.pdf
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_7041_81068041216073b1a3173f89c295f28e.pdf
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An Open Access, Online International Journal Available at 

www.cibtech.org/sp.ed/jls/2015/02/jls.htm 

2015 Vol. 5 (S2), pp. 490-496/Salehani et al. 
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 ایدرکشوررسانهبررسیجایگاهونقشنهادهادرتوسعهسواد (4

 14شماره / 1441خرداد ماه / سال چهارم/ هنامه علمی ا تخصصی مدیریت رسانهما

http://mediamgt.ir/%D%3A%7D%32%4D%3AA%D%3B%3D%3A%7D%3B1-

%D%3B%3D%31%4D%3A%7D%3B%1D37%4-

%D%32%4D%33%4D%3B%6D%3AF%D%37%4D31%4-

%D%31%4D%3AF%DB3%C%D%3B%1DB3%C%D%3AA-

%D%3B%1D%3B%4D%3A%7D%32%4D/37%4 

 

 ایبررسیومطالعهنظریرابطهاقناعوسوادرسانه (5

 46 شماره/ 1441مهر ماه / سال چهارم/ هنامه علمی ا تخصصی مدیریت رسانهما

http://mediamgt.ir/%D%3B%3D%31%4D%3A%7D%3B%1D37%4-

%D%3A%3DB3%C%D%3B%4D%3AA-%D33%4-%D%3B%4D%33%4D31%4-

%D%31%4D%3AF%DB3%C%D%3B%1DB3%C%D%3AA-

%D%3B%1D%3B%4D%3A%7D%32%4D37%4-%D%31%4D%32%4D%3AA%D%3B%3D%3B1-

%D%3B%3D%3AF/ 

 

 ایایرانهایرسانهطراحیالگویتوسعهرهبریاستراتژیکدرسازمان (6

  63شماره / 1441اسفند ماه / سال چهارم/ هنامه علمی ا تخصصی مدیریت رسانهما

https://www.ketabrah.ir/%DA%A%4D%3AA%D%3A%7D%3A3-

%D%31%4D%3A%7D%37%4D%32%4D%3A%7D%31%4D37%4-

%D%31%4D%3AF%DB3%C%D%3B%1DB3%C%D%3AA-

http://mediamgt.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://mediamgt.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://mediamgt.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://mediamgt.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://mediamgt.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://mediamgt.ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://mediamgt.ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://mediamgt.ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://mediamgt.ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://mediamgt.ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-28/book/20587
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-28/book/20587
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-28/book/20587
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%D%3B%1D%3B%4D%3A%7D%32%4D37%4-%D%3B%3D%31%4D%3A%7D%3B%1D-37%4

63/book/65137 

 

ثیرشبکهاجتماعیتلگرامبرمیزانسرمایهاجتماعیدانشجویانأتارائهمقالهتحتعنوان؛ (7

 (دانشجویان دانشگاه ززاد اسالمی واحد اراک: مطالعه مورد)

https://www.civilica.com/Paper-CPCONF03-CPCONF03_049.html 
علاوم انساانی و مطالعاات    المللی و سومین کنفاران  توانمندساازی جامعاه در حاوزه      در دومین کنگره بینارائه 

 1442ماه  فرهنگی به تاریخ دهم دی

 

 
 

 

 کشور شهرهایکالن در مشتریان رضایت و اقتصادی هایروزنامه برندسازی رابطه (8

 /1447بهار / 66شماره / 2دوره شهری،  مدیریت و اقتصاد پکوهشی ا علمی فصلنامه

https://iueam.ir/article-1-909-fa.pdf 

https://iueam.ir/article-1-909-fa.html 

https://iueam.ir/browse.php?a_id=909&sid=1&slc_lang=en 

www.iueam.ir 
 

https://www.civilica.com/Paper-CPCONF03-CPCONF03_049.html
https://iueam.ir/article-1-909-fa.pdf
https://iueam.ir/article-1-909-fa.html
https://iueam.ir/browse.php?a_id=909&sid=1&slc_lang=en
http://www.iueam.ir/
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الگویی (9 هوایسوازماندراسوتراتژیکرهبوریتوسعهجهتمعرفی

 ایرانایرسانه

 تربیتای  علاوم  و حساابداری  اقتصااد،  مادیریت،  المللای  باین  کنفاران   لینارائه در اوّ

 (1443 ماهخرداد 45ساری / دانشگاه پیام نور مرکز نکا)

 

 

 

https://www.civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_1651.html 
 

کیودبوررسوانهأهایفرهنگیایرانباترهبریاستراتژیکدرسازمانهعواملمؤثربرتوسع (11

 ملی

 

Factors Influencing the Development of Strategic Leadership in Iran's Cultural 

Organizations with an Emphasis on National Media 
 

http://heraldnamsca.in.ua/index.php/hnamsca/article/view/520 

 

http://heraldnamsca.in.ua/index.php/hnamsca/article/view/520/512 

 

 نشریه 6513منتشر شده در شماره فصل پاییز 

Herald National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 

 

 آفرینیمطلوبدرکشورهاوارز نوآوریدربرندسازیروزنامه  (11

صافحه  ( 34پیااپی  ) 3شاماره  /  14دوره / 1447زمستان / ای فصلنامه علمی پکوهشی مطالعات رسانه

 7ا  13

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/issue_2075_2225_%D8%AF%D9%88%D8%B1%

D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%28%

D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C43%29%D8%8C+%D8%B2%D

9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%8

https://www.civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_1651.html
http://heraldnamsca.in.ua/index.php/hnamsca/article/view/520
http://heraldnamsca.in.ua/index.php/hnamsca/article/view/520/512
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/issue_2075_2225_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C43%29%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-18%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-118.html
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/issue_2075_2225_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C43%29%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-18%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-118.html
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/issue_2075_2225_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C43%29%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-18%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-118.html
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/issue_2075_2225_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C43%29%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-18%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-118.html
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1%D8%AD%D9%87+7-18%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-

118.html 
 

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_14017_79ee6e4eee6f8d658795c4c91b5dd9

dd.pdf 
 

 

:لیفاتأت

 ها لفهؤها و م ای ایران؛ بایسته های رسانه رهبری استراتکی  در سازمان 

  1442زمستان 

 پارس ضیاء: ناشر

 صفحه 646/ قطع وزیری 

 473ا  255ا  2337ا  11ا  4: شاب 

 1513166: شماره کتابشناسی ملی

 

:شدهایگذراندهسوابقآموزشیرسانهبرخی

  هاای وزارت فرهناو و ارشااد اساالمی؛      گسترش زماوزش رساانه  دوره زموزش گرافی  مطبوعاتی، مرکز

 (د دانشگاهی و دریافت گواهی معتبرواح 65معادل ) 1473

 1476هاای وزارت فرهناو و ارشااد اساالمی؛      نگاری، مرکز گسترش زموزش رسانه دوره زموزش روزنامه 

 (انشگاهی و دریافت گواهی معتبرواحد د 65معادل )

 

:واجراییایرسانهدانشگاهی،هایبرخیسوابقفعالیت

  (اداماه دارد ) 1446از ساال   ؛شناسای در مقاطع کاردانی و کار کاربردی جامع علمی ا دانشگاه مدرس / 

 4415555115353: کدمدرسی

 دانشکده رسانه خبرگزاری فارس (1

  تهران 65واحد فرهنو و هنر ی کاربرد علمی امرکز زموزش  (6

 

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_14017_79ee6e4eee6f8d658795c4c91b5dd9dd.pdf
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_14017_79ee6e4eee6f8d658795c4c91b5dd9dd.pdf
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     کدمدرساای / (ادامااه دارد) 1443کارشناساای؛ از سااال  ماادرس دانشااگاه ززاد اسااالمی در مقطااع :

453131616664153 

 17435: کدمدرسی/  واحد تهران جنوب( عج)مجتمع حضرت ولی عصر (       1

 مااه   تاا فاروردین   1432خبرگزاری فاارس؛ از ساال    ها و مشاور مدیرعامل استانسردبیر  و دبیر، مدیرکل

1447 

  1447 ماهخردادو  اردیبهشتمعاون پکوه  خبرگزاری تسنیم؛ 

 1443تا تیرماه  1447ماه خرداداز  (زنا) دانشگاه ززاد اسالمی مدیرعامل خبرگزاری 

 1443ماه و مرداد تیرهای دانشگاه ززاد اسالمی  سانهمدیر مرکز رصد و پای  ر 

 رساالت؛ از  ها، دبیر تحریریه و جانشین ساردبیر روزناماه    خبرنگار حوزه سیاسی، دبیر سروی  شهرستان

 1443 تا 1423 سال

 اجرایی نشریه به عنوان ویراستار و مدیر( المیتلفه اسؤرگان حزب ماُ)نامه شما  همکاری با هفته 

 از سوی هیئت پزشکی سازمان حج و زیارت 1434ر برگزیده موسم حج تمتع سال خبرنگا 

 در  نگااران مسالمان   روزناماه انجمان   رئی  و نایب مدیر اجرایی ، مسئول روابط عمومی،مدیره عضو هیئت

 (ادامه دارد) 1472از سال  های متوالی دوره

 در ... ، چین، اوکراین، سوریه، زذربایجان، ترکمنستان، عاراق و  سعودی به کشورهایی چون عربستان سفر

حضارت  مرحاوم  های اداری و یا تورهای زموزشی و علمی هماراه مسائوالن ارشاد ن اام از جملاه       موریتأقالب م

 اکبار  علای  االساالم والمسالمین   ، حجات (ریاست محترم قوه قضائیه وقات )شاهرودی  هاشمیسید محمود اهلل  زیت

 ...و  (ریاست محترم مجل  شورای اسالمی وقت)نوری  ناطق

 کیهاان،  ، رساالت هاای   روزنامهدر از جمله  مختلف های رسانهگزارش و یادداشت در  صدها مقاله، نوشتن

 ...و  خبرگزاری بسیج

  مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن روزنامه رسالت هیئتعضو 

 نگااران و   ، دبیر اجرایی و دبیار تشاکیالت انجمان صانفی روزناماه     مدیره س ، عضو هیئتؤم عضو هیئت

 خبرنگاران ایران

  عضو هیئت داوری جشنواره حجاب و عفاف 

 نگاران ایران روزنامه صنفی انجمن عضو 

 نگاران  المللی روزنامه فدراسیون بین عضو(IFJ) International Federation of Journalists  
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 1424الملل کمیته امداد امام خمینی؛ سال  کارمند اداره کل روابط عمومی و امور بین 

 (ادامه دارد) 1446سال از انداز اردبیل  گذاری نشریه چشم رئی  شورای سیاست 

  (ادامه دارد) 1443سال از مشاور اقتصادی شرکت تعاونی مسکن اقلیم اهل قلم 

 (ادامه دارد) 1446از سال  نگاری های صنفی روزنامه عضو شورای هماهنگی تشکل 

 نگاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنو و ارشاد اساالمی از   ای روزنامه عضو کمیسیون صدور کارت حرفه

 (ادامه دارد) 1444سال 

 1447ت فرهنو و ارشاد اسالمی از ساال  ها در معاونت مطبوعاتی وزار بندی خبرگزاری عضو کمیته رتبه 

 (ادامه دارد)

  ریاسات  دوازدهماین دوره  انتخاباات  ؛ (جمناا ) عضو کمیته رسانه جبهه مردمی نیروهای انقالب اساالمی

 1442؛ سال جمهوری

 اداماه  ) 1443از ساال   اصفهان پکوههای طبیعی شاخص ای پکوهشگاه مهندسی بحران مشاور عالی رسانه

 (دارد

 (ادامه دارد) 1447ای انجمن روابط عمومی ایران از اسفندماه  رسانه مشاور عالی 

      1447 رسانه زمستان   بسیج  /ابوذر  ای  رسانه جشنواره چهارمین   داور 

     1443بسیج رسانه زمستان / ای ابوذر  ت داوران پنجمین دوره جشنواره رسانهدبیر هیئ 

 

 هایپژوهشیفعالیت

استاد داور خارجی: نوعهمکاری 

خوش احمد جمشیدی: نامدانشجو 

 (با تأکید بر ارتباطات ریسک در حوزه عمومی)نقش تلگرام در مدیریت بحران  :نامهعنوانپایان 

 کارشناسی ارشد: مقطعتحصیلی 

 علوم ارتباطات اجتماعی: رشتهتحصیلی 

 دماوند اسالمی واحد دانشگاه آزاد: نامدانشگاه 

  7931اسفندماه : دفاعزمان 

  دانا و سرکار خانم دکتر ناهید ساریخانی دکتر حمیدرضا حسینی: همکاران 


