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لیسانس :رشته علوم تربيتي،گرایش مدیریت و برنامهریزي آموزشي از دانشگاه عالمه طباطبایي
سال9322
فوق لیسانس :رشته برنامهریزي آموزشي از دانشگاه تهران سال 9321
دكترای تخصصي ) ph.d( :درروانشناسي تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبایي سال 9321
مسئولیتهای علمي ،حرفهای و اجرايي:
-

عضو هيأت مؤسس «دانشگاه غيرانتفاعي فردوسي» ،مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگيي ،سيال
9322
عضو شوراي نظارت بر سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ایران و مدیر امورعمومي این شورا
از سال  9323تا 9325
عضو موسس و عضو شيوراي مرزيزي اتدادیيه انجمينهياي اسيالمي دانيشآميوزان و ميدیریت
بخشهاي مختلف آن از سال  9351تا 9323
مجري طرح ملي توسعه تدقيقات علوم انساني و مطالعات فرهنگي واجتما عي  9321تا 9312

 مسوليت مطالعه ،طراحي و تاسيس معاونيت فرهنگيي و اجتمياعي و دفتير برناميهریيزي اجتمياعي ومطالعات فرهنگي از سال 9321تا 9322
 مدیر زل دفتر برنامه ریزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت عليوم ،تدقيقيات و فنياوري از سيال 9321تا 9313
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 طراحي و تاسيس پژوهشکده مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم 9312تا 9313 عضو هيأت علمي پژوهشکده وزارت علوم ،تدقيقات و فناوري ( 9313تازنون) عضو موسس و سرپرست مرزز پژوهشهاي ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ودانشگاه عالمه طبا طبایي از سال  9321تا9311
 عضو موسس و مجري تاسيس انجمن ایراني مطالعات جامعه اطالعاتي 9315 عضو زميته تدوین برنامه پنجم توسعه توسعه در بخش آموزش عالي ()9312 عضویت در بيش از  22مورد زميته علمي زنفرانسها و همایشهاي ملي وبينالمللي عضو و مسئول زميته علمي و فرهنگي ایراني شرزتزننده در احالس عالي سران جهان درباره جامعهاطالعاتي؛ (ژنو)2223 ،
 عضو گروه علمي و زارشناسي ایراني شرزتزننده در اجالس مقدماتي سران جهان در باره جامعه اطالعاتي(ژنو  91ي )2225 ، 25
 عضو شوراي تدوین بخش فرهنگي برنامههاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي زشور عضو زار گروه راهبري تاسيس وتوسعه موزه علوم وفناوري جمهوري اسالمي ایران(از سال 9311تازنون)
 سرپرست زار گروه ایران و جامعه اطالعاتي دبيرخانه شوراي عالي اطالع رساني ()9311 سرپرست مرزز پژوهشهاي ارتباطات ()9311 عضو شوراي پژوهشي پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي (از سال  9313تازنون) عضوزميسيون دایمي هيات امناي پژوهشکده مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم(از سال 9313تا زنون)
 عضو زميته ترفيعات و ارتقا پژوهشکده مطالعات فرهنگي واجتماعي()9311 عضو هيات اجرایي تشکيالت و امور نيروي انساني غيرهيات علمي پژوهشکده مطالعات فرهنگييواجتماعي()9311
 عضو زارگروه راهبري ،هماهنگي وتوسعه موزه ملي علوم وفناوري جمهوري اسالمي ایران عضو زميته علمي روانشناسي وعلوم تربيتي جشنواره بين المللي فارابي ()9319 عضو زميته علمي جشنواره ارزیابي وبگاههاي زشور ()9319 عضو زميته علمي همایش ملي روان شناسي تربيتي ()9319 رئيس پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ( 9312تا زنون) رئيس زميته فرهنگي زارگروه تدوین برنامه ششم توسعه ()9313سوابق علمي و پژوهشي:
الف) تألیفات و مقالهها
 21 -عنوان
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ب )تحقیقات كالن :
  1عنوانج) طرح و برنامه :
  92عنوانمسولیت ها و فعالیت های ديگر علمي و پژوهشي:
 مؤسس و مدیرعامل مؤسسه علمي و آموزشي آینده سازان ()9311 -22 عضو هيأت تدریریه مجله شاهد ()9313 – 11 سرپرستي ميزگردهاي «مدیریت افکار عمومي با تأزيد بر تنش زدایي» جشنواره سيما 9325تلویزیون
 دبير دو همایش ارتباطي با عنوان : ارتباطات و توسعه 9325 ،باشگاه پيام
 جایگاه ارتباطات در برنامه توسعه زشور ،9321 ،مجتمع مخابرات انقالب اسالمي
 عضو زميته علمي زنفرانس بررسي مسائل پژوهشيي زشيور ،مرزيز تدقيقيات علميي ،معاونيتپژوهشي.9322 ،
 عضو زميته هماهنگي و سياستگذاري زنفرانس  Interanetو شبکههاي ملي و مسئول زميتهفرهنگي زنفرانس .9321
 عضو زميته علمي سمينار «آموزش علمي و اشتغال فارغ التدصيالن» :جهاددانشگاهي و وزارت علوم مسئول برگزاري زارگاه روشها و الگوهاي پاسخگویي به دولت ،9321 ،سازمان امور اداري واستخدامي (همایش دولت پاسخگو)
 عضو شوراي سياستگذاري و نظارت بر اسباب بازي زودزيان :شيوراي فرهنيع عميومي زيانونپرورش فکري زودزان و نوجوانان.
 -قائم مقام گروه اجتماعي طرح و تدوین برنامه ایران ( 9122ه  .ش)9325 ،
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 دبير همایش مسأله یابي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي ایران ،آذر و دي ماه 9321 ، دبير مجموعه انتشارات مطالعات فرهنگي با دو گرایش راهبردي و زاربردي در وزارت علوم،تدقيقاتو فناوري
 عضو زميته زارشناسي و شوراي تغيير ساختار وزارت علوم ،تدقيقات و فناوري عضو شوراي علمي همایش «ایران و جامعه اطالعاتي در افق ایران  9122ه-ش» عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تدقيقات و فناوري عضو شوراي نظارت بر اسباب بازي زانون پرورشي فکري زودك و نوجوان دبير همایش ارزیابي ملي دومين اجالس جهياني سيران در بياره جامعيه اطالعياتي :تيونس-9191نوامبر2225؛  22-25آبان 9311
 همکاري و مسوليت در برنامهریزي و پيشبرد همایش بين المللي توسيعه اجتمياعي ،پژوهشيکدهمطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ()9321
 دبير نخسين همایش مدیریت بهينه پورتال و وب سایت ()9311 دبير علمي دومين جشنواره ارزیابي وبگاههاي دولتي()9311 راهبردها و الگوي توسعه فناوري در ایران؛ همکاري چندجانبه دولت ،بخش خصوصي و نهادهايعلم و فناوري ،با تأزيد بر تجربه زنسرسيوم توسعه ارتباطات سيار ()9311
 ارزیابي تدليلي و نقادانه برخي از علل و عوامل توسعه نيافتگي علوم انساني و اجتماعي در ایيران()9311
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