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 ها تخصص

 

ا تاکيد بر رسانهرسانه مدیریت  هاي اجتماعي()ب

ازاریابي و رسانه  هاي اجتماعيب

لکترونيک )آنالین، تحت موبایل و شبکه هاي اجتماعي(  پژوهش ا

 

 سوابق کاري

 

  فري لنسر کنونتا - 7849

ازارو استراتژیست  مشاور  ي در رسانه هاي اجتماعيابیب

ازار مشاورهو  ديراهبربرنامه  نی: تدوتيفعال ينهيزم  هاي اجتماعيرسانهو  هابنگاه همگرایيي براي ابیب

 

  )وابسته به حوزه هنري( شرکت انتشارات سوره مهر 7849 -7834

لکترونيک )سما(  و واحد تحقيق و توسعه مسئول سوره مهر ا

.چاپ و نشر کتب دفاع مقدس، انقالب، هنر و : شرکت تيفعال ينهيزم . . 

  توليد و فروش کتب و محصوالت دیجيتالراه اندازي بخش 

 بر اجراي کمپين هاي حضور در رسانه هاي اجماعي  طراحي و نظارت 

 هاي سازماني فرآیندارتباطات و هاي تحقيقاتي و توسعه در زمينه ریزي پروژهطراحي و برنامه  . .  و .

 

  اسکات يموسسه پژوهشگر     7834 -7830

  ریمد

ازار قاتي: تحقتيفعال ينهيزم  ب

 www.MarketResearch.irوبسایت: 

  رتحقيقات و هاي علمي  پژوهشانجام جهت  کامال دیجيتالطراحي فرآیند ازا  ب

  بصورت آنالین، تحت موبایل و شبکه هاي اجتماعيپياده سازي پروژه هاي پژوهشي 

 

ا  7831   «يرضو»برند و  مجتمع چاپ و نشر سطر 7833ت

ازار مشاور  يروابط عمومو  يابیب

ازار غاتي:  تبلتيفعال ينهيزم  محصوالت فرهنگي يابیو ب

 ،رتقا و کمپ يو راهبر نیتدو مشاوره ازار نيبرنامه ا  «يرضو»برند  غاتيو تبل يابیب

 

 

 

http://www.marketresearch.ir/


 

 تحصيالت

ا     7848  تهران گاه تهراندانش 7841ت

  رسانه تیریمدتخصصي  دکتري

 

ا     7831  تهران          مايصدا و س هگادانش 7846ت

 رسانه تیریارشد مد يکارشناس

 عنوان پایان نامه : شبکه نگاري کاربران ایراني شبکه هاي اجتماعي اینترنتي 

 

 شيراز دانشگاه شيراز 7831تا    7838

 ياجتماع يزیربرنامه يکارشناس

 

 پژوهشی -علمی سوابق 

 

 فارسي و مقاالت کتاب 

  بعاد و ظرفيتهاي اجتماعیرسانه» کتابیکي از نویسندگان  هاریزي رسرانهدفترر مطالعرات و برنامره ناشرر:« ها: ا

(7849) 

 کنددوکاو سيتدتم اندانی »برا عنروان  ؛فصلنامه تحقيقات فرهنگري 79پژوهشي چاپ شده در شماره -مقاله علمي

 ( ISC)نمایه شده در  34زمستان  «ذهنی اصرف کنندگان اوسيقی

 91دوفصلنامه جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ، سال دوازدهم، شماره  پژوهشي چاپ شده در-مقاله علمي 

ا عنوان  ازنمایي طبقات اجتماعي در  موسيقي رپ اجتماعي ایران»ب  33زمستان ، « ب

 ا عنوان  ؛« پژوهش هاي ارتباطي» فصلنامهپژوهشي چاپ شده در -مقاله علمي علمدی و انجام اطالنه  یچگونگ»ب

 یاجتمداع يهدادر شدبکه یونیدزیو تلو ویدراد يهداها و شبکهارتبط با برنااه يهاصفحه پژوهش در باب

 7849تابستان « ياجاز

  ا عنوان  پژوهشي راهبرد-فصلنامه علمي مقاله پذیرفته شده جهت چاپ در ادیریت رفتارسازاانی در سدازاان »ب

 «هاي رسانه اي، اطالنه اوردي : گوگل به اثابه یک سازاان رسانه اي

 شدبکه هداي »برا عنروان  مهررفصرلنامه تحليرل پژوهشري کتراب تحليلي چاپ شده در شماره نخسرت -مقاله علمي

هره شرده  همایش رسرانه هراي اجتمراعي و کتراب)همچنين این مقاله در «  اجتماعی اینترنتی کتاب احور نيرز ارا

 (34آبان  -انتشارات سوره مهر حوزه هنري :تهران. است

 

 همایش هاي داخلي 

  یرانري-الميدومرين همرایش ملري الگروي اسر در« تبيين الگوي پيشرفت عددالت احدور»اراهه مقالره  پيشررفت ا

مرکز همایش هاي صدا و سيما )ایرن مقالره همچنرين در دسرت داوري جهرت چراپ برا رتبره  :تهران ،46اردیبهشت 

 پژوهشي است.( -علمي

  همایش شبکه هاي اجتمراعي و زنردگي در  «شبکه نگاري کاربران در شبکه هاي اجتماعی اینترنتی»اراهه مقاله

 46تهران: دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران: خرداد  ،روزمره 

  ابنداد و ررفيدت هدا؛ رسانه هاي اجتماعيدر همایش  «اجازي شبکه هاي اجتماعی شبکه نگاري»اراهه مقاله ،

   46تهران: آذر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتتهران: 

  اجتماعي رسانه هايهمایش اولين در  «اینترنتیهاي اجتماعی نگاري کاربران ایرانی شبکهشبکه »اراهه مقاله ،

 47 تير: پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهيتهران: 

  تهرران: تراالر همایش رسانه هاي اجتمراعيدر دومين  «هاي اجتماعیتبليغات و بازاریابی با رسانه »اراهه مقاله ،

 49ایوان شمس شهرداري تهران: تير 

 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6291&Number=27&Appendix=0&lanf=Fa


 

 

 مقاالت انگليسي 

 

 لزویر مقاله ا عنوان:نمایه شده در پایگاه ا  , ب

Developing sustainable SCM evaluation model using fuzzy AHP in publishing industry (2013)  

 ا کمبریج، دانشگاه در سخنراني صورت شده به اراهه مقاله  عنوان: انگلستان. ب

"Context, Self and Dialogue with Music: A Grounded theory  research on students" 

Fifth International Conference on the Dialogical Self   

(September, 2008 - Cambridge, UK.) 

 ا ماکاهو، دانشگاه در سخنراني صورت به اراهه شده جهت پذیرفته پژوهشي -علمي مقاله  عنوان: چين. ب

"Applying QSR Nvivo in Grounded Theory"  

2nd Asian conference on Computer-Aided Qualitative Research   

(2011  - Macau, China) 

 ا ماکاهو، دانشگاه در سخنراني صورت به اراهه شده جهت پذیرفته پژوهشي -علمي مقاله  عنوان: چين. ب

"Analyzing social network websites: a mixed method approach using SNA and Netnography"  

QUALITATIVE RESEARCH IN WEB 2.0  

 (2011  - Macau, China)  

 ليا : در سخنراني صورت به اراهه شده جهت پذیرفته پژوهشي -علمي مقاله  استرا

International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT).  

"A Netnography Study of Social Networking Sites (A case study of Iranian Users of SNSs) "  

2011 International Conference on Computer Communication and Management ICCCM 2011)  

(2011- Sydney, Australia)  

 

 

 دوره هاي آاوزشیادرس کارگاه و 

 

 روش تحقيق کيفي و شبکه نگاري رسانه هاي اجتماعي 

 اجتماعي روش هاي پژوهش در شبکه هاي 

 ازاریابي  رسانه هاي اجتماعي و ب

   


