
 حصیالتت

 هٌْذظی ػلَم کشبٍرزیکبرشٌبض  •

 هذیریت ثرًبهِ ریسی فرٌّگیکبرشٌبض ارشذ  •

 آموزشی دوره های عناویه

 دٍرُ آهَزشی ظَاد شْرًٍذی )شیراز( -

 دٍرُ آهَزشی طراحی ٍ اجرای کوپیي ّبی ارتجبطی در حَزُ فرٌّگ ظبزی )تْراى( -

 دٍرُ آهَزشی هذیریت ارتجبطبت شْرًٍذی)شیراز( -

 آهَزشی رٍیکرد ّبی ًَیي در رٍاثط ػوَهی)اصفْبى(دٍرُ  -

 دٍرُ آهَزشی تخصصی تکٌیک ّبی هصبحجِ هطجَػبتی)اصفْبى( -

 دٍرُ آهَزشی آشٌبیی ثب فرآیٌذ ّبی پصٍّشی ) داًشگبُ آزاد اصفْبى( -

 دٍرُ آهَزشی ػلوی تخصصی شْر اظالهی) اظتبًذاری اصفْبى( -

 )اصفْبى(دٍرُ آهَزشی ٌّری، ظفبل ٍ صٌبیغ دظتی  -

 سوابق کار در صدا و سیما تولیدات رادیویی

 ارگبًی ثِ تْیِ کٌٌذگی "اهیذ ّبی فردا"گَیٌذُ ٍ هجری ثرًبهِ -

 ثِ تْیِ کٌٌذگی خبًن شالِ اکجری "هعیر ظجس جَاًی"گَیٌذُ ٍ هجری  -

 ثِ تْیِ کٌٌذگی آقبی گَّری "خبًَادُ"گسارشگر ثرًبهِ رادیَیی  -

 ثِ تْیِ کٌٌذگی هحوذ کراچیبى  "هکط" ًَیعٌذُ ثرًبهِ رادیَیی -

 زًذُ رٍد ثِ تْیِ کٌٌذگی هْذی ظبغری زادُ گلجبًگگسارشگر ثرًبهِ رادیَیی  -

 ثِ تْیِ کٌٌذگی هجیذ ظیویي ػبدل "صجح ثخیر اصفْبى"گسارشگر ثرًبهِ رادیَیی  -

 هعئَل اظتَدیَ صذای شْر  -

 تولیدات تلویسیون صدا و سیما سوابق کار در

 هصرف ثْیٌِ آة " زالل"گسارشگر ٍ هجری ثرًبهِ تلَیسیَى  -

 هجری ٍ کبرشٌبض ثرًبهِ تلَیسیًَی حجبة ثب هَضَع اػتیبد -

 هجری ثرًبهِ تلَیسیًَی گفتگَی ّفتِ -

 هجری ثرًبهِ زًذُ تلَیسیًَی ظیوبی ًصف جْبى -

 هجری ثرًبهِ ظحرگبّبی ٍیصُ هبُ هجبرک رهضبى -

 هجری ثرًبهِ ایٌجب اصفْبى  -

 دظتیبرتْیِ ٍ هجری ثرًبهِ اصفْبى ٍ تَظؼِ پبیذار -

 گسارشگر شْری ٍیصُ ظفر رّجر هؼظن اًقالة ثِ  اصفْبى -

 هذیر تَلیذ هعتٌذ قلت ایراى -



 هذیر تَلیذ هعتٌذ ًصف جْبى -

 ظفرًبهِ صجب در ّفتِ ًکَداشت اصفْبى ثرًبهِ ّبی تلَیسیَىٍیسُ  کبرگرداى ٌّری -

 4جکِ هجری طرح دٍثلِ هعتٌذ راًش زهیي ش -

 هجری ٍ هذیر تَلیذ ثرًبهِ شْر هَزُ شجکِ جْبًی جبم جن -

 هشبٍر تَلیذات رظبًِ ایی ادارُ کل تؼبٍى اظتبى اصفْبى -

 هشبٍر تَلیذات رظبًِ ایی شرکت ػوراى زایٌذُ رٍد -

 سوابق اجرایی فرهنگی

 فرٌّگی ائوِ ثقیغ)ع( دثیر هجوغ کبًَى -

 ػضَ شَرای هشَرتی کبًَى هعجذ اهبم حعیي )ع( -

 هذیر هعئَل هَظعِ تَلیذ فیلن ٍ خذهبت ظیوبی تصَیر هبًذگبر -

 ّفت  فرٌّگی ٌّریػضَ ّئیت هَظط هَظعِ  -

 دٍگبُ ػضَ ّئیت هَظط هَظعِ فرٌّگی ٌّری -

 ػضَ ثبشگبُ هْرٍرزاى صذا ٍ ظیوب -

 ّوکبری رظبًِ ایی ّئیت هحجبى فبطوِ ) رزهٌذگبى اظالم( -

 هعئَل تجلیغبت کبًَى فیلن داًشگبُ خَراظگبى -

 دٍرُ جشٌَارُ فیلن ّبی کَدک ٍ ًَجَاى 3هذیر افتتبحیِ ٍ اختتبهیِ  -

 پژوهشی و آموزشی -علمیسوابق 

 در هَظعِ فرٌّگی ٌّری ّفت یطتذر -

 تذریط در گرٍُ آهَزشی ثعیج داًشگبُ -

رٍاًشٌبظی،  ٍ ترثیتی ػلَم در پبیذار تَظؼِ هلی کٌفراًط در  پٌجویي" ػوَهی رٍاثط در ارتجبطبت ًقش "ارائِ هقبلِ ثب ػٌَاى  -

  فرٌّگی ٍ اجتوبػی هطبلؼبت

  ارتجبطبت ٍ اطالػبت فٌبٍری ٍ هذیریت الوللی ثیي کٌفراًط دٍهیي" داًش هذیریت "ارائِ هقبلِ ثب ػٌَاى -

 (ظیَیلیکب) داًش هرجغ پبیگبُ در داًش هذیریت هقبلِ ًوبیِ -

 اطالػبت فٌبٍری هذیراى هلی ّوبیش چْبرهیي "داًش هذیریت در اطالػبت فٌبٍری کبرگیری ثِ تبثیر "ارائِ هقبلِ ثب ػٌَاى -

 ایراى 

 اظالهی هؼوبری ٍ ٌّر فرٌّگ، الوللی ثیي کٌفراًط  "ػوَهی رٍاثط"ارائِ هقبلِ ثب ػٌَاى  -

 (ظیَیلیکب)داًش هرجغ پبیگبُ در ػوَهی رٍاثط هقبلِ ًوبیِ -

 ثب هذیریت ػلَم الوللی ثیي ظوپَزیَم ظَهیي "ظبزهبًی داًش هذیریت ثر آى تبثیر ٍ اطالػبت فٌبٍری"ارائِ هقبلِ ثب ػٌَاى  -

 پبیذار تَظؼِ هحَریت

 ًخعتیي کٌفراًط ثیي الوللی چبلش ّبی الکترًٍیکی "راثطِ هذیریت داًش ٍ فٌبٍری اطالػبت"ارائِ هقبلِ ثب ػٌَاى  -

 (SID)داًشگبّی جْبد ػلوی اطالػبت پبیگبُ در اطالػبت فٌبٍری ٍ داًش هذیریت راثطِ هقبلِ ًوبیِ -



 هذیریتی ػلَم هلی ًخعتیي کٌفراًط "گردشگری صٌؼت تَظؼِ در ارتجبطبت ٍ اطالػبت فٌبٍری تبثیر"ارائِ هقبلِ ثب ػٌَاى   -

 ایراى

 مدیریت کاربردی -پژوهشی علمی مجله در گردشگری صنعت توسعه در ارتباطات و اطالعات فناوری تاثیر مقاله چاپ -

 حسابداری و

 در جْبى ٍ ایراى ًَیي ّبی پصٍّش کٌفراًط "یبدگیری -تذریط ثر آهَزشی تکٌَلَشی ثکبرگیری تبثیر"ػٌَاى ارائِ هقبلِ ثبد -

 اجتوبػی ػلَم ٍ حقَق ترثیتی، ػلَم ٍ رٍاًشٌبظی

 (SID) داًشگبّی جْبد ػلوی اطالػبت پبیگبُ در یبدگیری -تذریط ثر آهَزشی تکٌَلَشی ثکبرگیری تبثیر هقبلِ ًوبیِ -


