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  رپیشگفتا
  

 توانمی فرهنگ نشیب و پرفراز تاریخ گواه به. نیست کتاب رسایی به فرهنگ رساندن در ايرسانه هیچ
 ابزارهاي حتی  یا و شنیداري و دیداري از اعم دیگر هايرسانه که است درست. داشت ادعایی چنین

 جامعه از مختلفی هايالیه به فرهنگ رساندن به یک هر لباس، و غذا معماري، مثل زندگی سبک قدرتمند
 خوانیکتاب. بینیممی کتاب به را هااین همه تکیه بنگریم که خوب اما اند،کرده کمک آن اهداف پیشبرد و
 در فرهنگ که طور همان درست: دارد ممتازي جایگاه فرهنگی هايفعالیت وسیع گستره در آن ترویج و

   .نیست تصور قابل کتاب بدون لحظه هیچ در فرهنگ گیرد،می نضج کتابت و کتاب با ابتدا
 ترویج امر باالدستی، و استعالیی اسناد و هاآموزه از برآمده بینشِ این به اتکاي با فرهنگی امور معاونت

 و کتاب توسعه براي را برنامه چند و داد قرار اسالمی ـ ایرانی واالي فرهنگ ترویج قرین را خوانیکتاب
 که بود هابرنامه این از یکی ایران کتاب پایتخت معرفی و انتخاب طرح. داد قرار دستور در خوانیکتاب

  نمایان سازد.  هاشهرستان سطح در را اصیل و صادقانه هايفعالیت  از غرورآفرینی امواج توانست
 که هاآن آیند؛می هم گرد کارشناسان و مدیران از گروهی ایران، کتاب پایتخت دومین نیشابور، دعوت به

 را هابرنامه بهترین و هافعالیت بیشترین ایران کتاب پایتخت معرفی و انتخاب طرح اجراي دوره دو طول در
 سطوح به تا است تجربه تبادل و اندیشیهم براي یگانه و تازه فرصتی آییگردهم این. آوردند میدان به

 میان در مشترکی زبان به بتوانیم باید که است این مسئله. برسیم عملی تجربه و نظري شناخت از جدیدي
 طراحی ملی ايگستره در را هابرنامه بتوانیم برسیم؛ خوانیکتاب فرهنگ توسعه براي شهر هر مختلف اجزاي

 جمهوري مقدس نظام فرهنگی دستاوردهاي المللیبین فرهنگی محافل به  گزارش ارائه با و کنیم اجرا و
  کنیم.  عرضه جهانی سطح در را ایران اسالمی

  صالحی سیدعباس
  فرهنگی امور معاون





  مقدمه
هاي جذاب هاي ابتکاري و فعالیتو با هدف حمایت از برنامه خوانیکتاببه منظور توسعه فرهنگی و ترویج 

معاونت امور فرهنگی با همکاري برخی نهادهاي دولتی و  خوانیکتابپسند در موضوع کتاب و و مردم
کند. طی دو دوره برگزاري این برنامه، غیردولتی، از بین شهرهاي متقاضی پایتخت کتاب ایران را معرفی می

هاي کتاب ایران برگزیده شدند. کسب این عنوان به به ترتیب شهرهاي اهواز و نیشابور به عنوان پایتخت
  از سوي شهر برگزیده است.  شدهمعرفیهاي اي برنامهمنزله آغاز اجر

حمایت معاونت امور فرهنگی هاي پیشنهادي شهر نیشابور است که با ها یکی از برنامهاین مجموعه کارگاه
و شرکت نمایندگان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور و پانزده شهر نامزد اولیه پایتخت 

  شود.کتاب ایران برگزار می
هاي فرهنگی ریزي فعالیتهاي مدیریت و برنامهروش آگاهی ازها به منظور تبادل تجربیات و این کارگاه

هاي هاي جذب مشارکت، مدیریت منابع و شیوهعملیاتی هاي تدوین برنامهریزي، شیوهشامل اصول برنامه
  است. شدهطراحیمختلف، مستندسازي و روابط عمومی 

هاي ترویج ها، خبرنگاران و گروهها، براي مدیران روابط عمومی دستگاهین کارگاههمچنین در حاشیه ا
 شود. هایی برگزار میخوانی در نیشابور نیز کارگاهکتاب

  معرفی برنامه پایتخت کتاب
از سوي معاونت امور فرهنگی وزارت  1393طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران براي نخستین بار در 

هاي همکاري نهادها و سازمانو وابسته به بانک ملت  »بنیاد ملت«با مشارکت و ارشاد اسالمی فرهنگ و 
هاي ها و دهیاريمختلف مانند معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوري، سازمان شهرداري

ترویج توسعه در سراسر ایران براي سازمان اسناد و کتابخانه ملی، و هاي عمومی کشور، نهاد کتابخانه
پایتخت جهانی کتاب  ؛داردهم به پایتخت جهانی کتاب  ی جانبیطرح نگاهاین  برگزار شد. خوانیکتاب

که براي تقویت جایگاه کتاب و ترویج  شودمیعنوانی است که هر سال از سوي یونسکو به شهري اعطا 
  چشمگیري ارائه کرده است. خوانیکتاب

و معرفی پایتخت کتاب ایران اهداف زیربنایی دیگري را هم مدنظر دارد که همین اهداف  طرح انتخاب
  است: قرارگرفتهمالك انتخاب پایتخت کتاب ایران هم 



  

  ٧       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

 توسعه پایدار فرهنگی در سطح شهرها؛ 

 ها و مشارکت نهادهاي مختلف دولتی و غیردولتی در حوزه کتاب؛افزایش همکاري  
 هاي مختلف صنعتی، اقتصادي و... کشور؛کردن فضاي بخش ترفرهنگی  
 هاي نو و ابتکاري در حوزه کتاب؛حمایت از ایده  
  خوانی؛در حوزه فرهنگ با تأکید بر کتابریزي برنامهآموزش  
 هاي حوزه فرهنگ و تقویت عدالت فرهنگی؛تمرکززدایی از برنامه  
  ؛در سراسر ایران خوانیکتابترویج گسترش  
 پسند در حوزه کتاب؛هاي جذاب و مردمطراحی برنامه  

که  اندشدهارزیابیهایی با رویکرد فرهنگی، ترویجی و ابتکاري در حوزه کتاب در این رویداد صرفاً برنامه
  اند:این شرایط را شده

خاص براي انتخاب پایتخت کتاب ایران تنظیم و در طول یک سال پایتخت بودن  طوربهها برنامه )1
 باشد؛  اجراقابلو یک سال پس از آن، شهر  آن

 پایداري داشته باشد. تأثیراتو  شدهتعریفبرنامه بر اساس نیازهاي محلی و ملی  )2

 بیشترینوري و کسب منابع و بهره تأمینشده باشد و به  ارائههاي برنامه برآورد کلی از هزینه )3
 با کمترین هزینه توجه شده باشد. تأثیر

ها گذاري و نیز پشتیبانی معنوي از برنامهها و سرمایههزینه تأمیني اجرایی در هامشارکت دستگاه )4
 هاي انتخاب بوده است.از مالك

هایی براي ها اهمیت زیادي داشته است و طراحی برنامهمیزان دربرگیري همه شهروندان در برنامه )5
 بوده است. ذارتأثیرگهاي هاي مختلف سنی، به خصوص کودکان و نوجوانان از مالكطیف

ها اهمیت داشته مشارکت نهادهاي مدنی، صنفی، و فرهنگی غیردولتی در طراحی و اجراي برنامه )6
 است.

 هاي اجراي آن اهمیت دارد.ها و شیوهابتکاري و بدیع بودن برنامه )7

نفعان حوزه کتاب اعم از نویسنده، ویراستار، ها به منافع همه ذيهرچه دامنه توجه برنامه )8
ها اهمیت بیشتري کننده کتاب، فروش و مخاطبان بیشتر باشد، برنامه، ناشر، توزیعگرافیست

 خواهند داشت.

 .توجه شده باشد هاهاي دینی ملی و مردمی در برنامهبه ارزش )9

 .توجه شده باشد هاي بومی مردم شهرها، آداب و رسوم و ارزشآیینبه  )10



  

  ٨       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

 داشته باشد. قبولقابلهاي ارائه شده ضمانت اجرایی و پشتوانه مالی ها و فعالیتبرنامه )11

هاي غیردولتی و دولتی در ها و سازمانمشارکت بخش فراهم آوردنترین دستاوردهاي این طرح از مهم
هرها به دبیرخانه از شدر طول دو دوره اجرا، هایی که است. بسیاري از برنامه خوانیکتابهاي اجراي فعالیت

هایی است که بین ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی مراکز استان یا شهرها نامهارسال شده است حاوي تفاهم
ها و حتی هاي مردم نهاد، ادارات آموزش و پرورش، صاحبان صنایع و کارخانهها، سازمانو شهرداري

هاي ها و افراد در شهرها درگیر فعالیتمانبسیاري از ساز بدین ترتیبهاي ورزشی منعقد شده است و تیم
   خواهند شد. خوانیکتاب

   



  

  ٩       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  ریزي فرهنگیبرنامه هاي آموزشیکارگاهبرنامه 
  مدرس  عنوان کارگاه  برنامه  پایان  شروع  

روز نخست
  

رضوي،  پذیرش و افتتاحیه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان  15:00  14:00
   فرماندار و شهردار نیشابور، و مشاور اجرایی معاون امور فرهنگی

15:00  17:00  
روابط عمومی و   1کارگاه گروه 

  هامستندسازي فعالیت
  فررضوان

الگوهاي تدوین برنامه   2کارگاه گروه 
  عملیاتی

  مومونديفتحی / 

17:00  19:00  
الگوهاي تدوین برنامه   1کارگاه گروه 

  عملیاتی
  فتحی / موموندي

روابط عمومی و   2کارگاه گروه 
  هامستندسازي فعالیت

  فرمرتضی رضوان

  بازدید از نیشابور    19:00

روز دوم
  

8:00  10:00  
  خانی  ریزي فرهنگیاصول برنامه  1کارگاه گروه 
هاي مدیریت منابع و شیوه  2کارگاه گروه 

  مشارکت مردمی
  سیدآبادي

هاي مدیریت منابع و شیوه  1کارگاه گروه   12:00  10:00
  مشارکت مردمی

  سیدآبادي

  خانی  ریزي فرهنگیاصول برنامه  2کارگاه گروه 
      نماز و ناهار  14:00  12:00
  و همکاران کرخی  هاي موفق ایرانیتجربه  کارگاه جمعی  16:00  14:00
      بازدید از نیشابور  23:00  16:00

روز سوم
  

  مستکین  هاي موفق جهانیتجربه  کارگاه جمعی  10:00  8:00
  بندي و تبادل تجربهجمع  11:00  10:00
  اختتامیه  12:00  11:00
  نماز و ناهار  13:00  12:00
  بازگشت از نیشابور    13:00

  
   



  

  ١٠       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  

  

  خوانی در نیشابوربراي فعاالن ترویج کتابهاي آموزشی برنامه کارگاه
  مدرس  کنندگانشرکت  عنوان کارگاه  ساعت  روز 

ترویج کتابخوانی براي پیشرفت تحصیلی   15:00  اول
  سیدآبادي  معلمان مروج کتاب  آموزان دانش

خبرنگاران و   ها کتابخوانی را ترویج کنیم؟چگونه با رسانه  14:00  دوم
  سیدآبادي  نگارانروزنامه

هاي روابط عمومی و مستندسازي فعالیت  8:00  دوم
  فرهنگی کتابخوانی

مدیران روابط عمومی 
  رضوانفر  نهادهاي شهر

هاي ترویج گروه  خوانیهاي جهانی ترویج کتابتجربه  8:00  دوم
  پوریزدان  خوانیکتاب

هاي ترویج گروه  خوانیهاي ترویج کتابمستندسازي فعالیت  10:00  دوم
  رضوانفر  خوانیکتاب

هاي هاي برخط و شبکههاي رسانهظرفیت  14:00  دوم
  اجتماعی براي ترویج کتابخوانی

هاي ترویج گروه
  پوریزدان  خوانیکتاب

هاي ترویج گروه  ریزي ترویج کتابخوانی)از ایده تا عمل (برنامه  10:00  دوم
  خوانیکتاب

فتحی / 
  موموندي

در تحقق بررسی ظرفیت هاي حوزه فرهنگ   14:00  دوم
  خانی  مدیران شهر  اقتصاد مقاومتی

  مستکین  مدیران شهر  کتاب و توسعه پایدار شهري  10:00  سوم
 
 

   



  

  ١١       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  هاي آموزشیکارگاه فهرست
  مدرس  کارگاهعنوان   کارگاهکد 

N01  رضا خانی  ریزي فرهنگیاصول برنامه  
N02 و خانم موموندي بهروز فتحی  الگوهاي تدوین برنامه عملیاتی  
N03  مرتضی رضوانفر  هاروابط عمومی مستندسازي فعالیت  
N04 اصغر سیدآباديعلی  هاي مشارکت مردمیمدیریت منابع و شیوه  
N05  عبدالمهدي مستکین  هاي موفق جهانیتجربه  
N06 و همکاران  عباس کرخی  هاي موفق ایرانیتجربه  

 ریزي فرهنگیاصول برنامهکارگاه . 1
 ریزي فرهنگی چیست؟برنامه )1
 ریزيانواع برنامه )2
 خوانیریزي براي توسعه کتاببرنامه )3
 خوانیهاي فرهنگی و ترویج کتاباصول حاکم بر برنامه )4
 خوانیدر کتاب و کتاب مؤثراسناد باالدستی   )5
 اجزاي برنامه  )6
 ریزي فرهنگیمراحل برنامه  )7
 هاي یک برنامه خوبویژگی  )8
 طالعهریزي فرهنگی مبتنی بر کتاب و مهاي برنامهویژگی )9

 برنامه عملیاتی برنامه پایتخت کتابکارگاه . 2
 برنامه عملیاتی چیست؟ )1
 انداز در برنامه عملیاتی پایتخت کتاب شهرچشم )2
 و اصول تعیین آن  اهداف )3
از ایده تا اجرا (چه فعالیتی، از چه روشی، در چه مدت زمانی، در کجا، با چه منابعی و با   )4

 رادي؟)یا اف نهادهاها یا مشارکت چه گروه
 ریزي و......)شوراي برنامه تأسیسمراحل تدوین برنامه عملیاتی ( )5
 تعیین منابع مالی )6
 بنديزمان  )7
 هاي مردمی و سازمانی مشارکتجذب   )8
   سنجش و پایش  )9



  

  ١٢       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  روابط عمومی و مستندسازيکارگاه . 3
 روابط عمومی چیست؟ )1
 وظایف روابط عمومی  )2

o هاي خبري، ها، تبلیغات محیطی، نشستو خبررسانی (ارتباط با رسانه رسانیاطالع
 هاي اجتماعی)استفاده از فضاي مجازي و شبکه

o  ها و....)ها، نمایشگاه(جشن رویدادهابرگزاري 
o  افکار سنجی 

 روابط عمومی دیجیتال  )3
 مستندسازي  )4

o  مفهوم مستندسازي در روابط عمومی 
o  ویدادهارو مزایاي مستندسازي  کاربردها 
o  یشناسمدرك و مستندسازي هرابط 
o  ،انواع مدرك) مکتوب، صوتی، عکس، فیلم، نقشه... ( 
o  تعریف آرشیو 
o کاربردهاي آرشیو 
o ايرشیو رایانهآ 

 هاگزارش مستند فعالیت  )5

 مدیریت منابع و جلب مشارکتکارگاه . 4
 مشارکت چیست؟ )1
مشارکت در امکانات، مشارکت انواع مشارکت (مشارکت در منابع مالی، مشارکت در ایده،  )2

 در اجرا، مشارکت اعتبار)
 موانع مشارکت )3
 کنندگان و برنامهانگیزه و منافع مشترك براي مشارکت ایجاد )4
 سرمایه اجتماعی و مشارکت )5
 شناسایی افراد و نهادهایی که امکان مشارکت دارند (صنایع، نهادهاي فرهنگی، خیرین و....) )6
 نهادهاارتباط با افراد و   )7
و افراد هدف،  نهادهاکارهاي جلب مشارکت (تعریف برنامه بر اساس عالیق و نیازهاي راه )8

 مذاکره و نشست، و....)
 مدیریت منابع )9



  

  ١٣       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

 داخلی هايتجربهکارگاه نمونه . 5

ها، تبدیل موضوع به مسئله مدیریت شهر و مشارکت دادن شهردار، فرماندار، نهاد کتابخانه  گام اول: 
 ....نهادهاي غیردولتی و

 کنندهحذف اداره ارشاد به عنوان مجري و تعریف نقش هماهنگ  گام دوم: 

 هاها و دستگاهها از همه افراد، گروهآوري ایدهجمع  گام سوم: 

  هاها و صنایع و.... براي پشتیبانی از ایدهو دستگاه نهادهامذاکره با   : چهارم گام
اساس  رخوانی، تور گردشگري بازاي کتاب کار درهاي موفق (اختصاص اضافهایده  گام پنجم: 

 و تقویت نهادهاي غیردولتی مثل سیمرغ و کتابکده،.....) تأسیسکتاب، 

 هاي دولتی و عمومی در تدوین برنامهمشارکت نهادهاي غیردولتی و دستگاه  گام ششم: 

 )....فروشان و ناشران وانجمن سیمرغ، انجمن کتاب(

کتاب به ریاست فرماندار ناسب رییسی شهردار، دبیري رئیس اداره تشکیل ستاد پایتخت   گام هفتم: 
 هاي دولتی و غیردولتی مرتبطارشاد و عضویت دستگاه

گزارش خرداد خواسته (هاي دولتی با امضاي فرماندار گیري از ادارات و دستگاهگزارش  گام هشتم: 
 ت.)شده اس

 تجربه جهانیکارگاه نمونه . 6

 خوانیالمللی ترویج کتابنهادهاي بین )1

 هاي یونسکو در زمینه کتاببرنامه )2

 هاي یونسکومشارکت در برنامه )3

 خوانیتجربه سایر کشورها در ترویج کتاب )4

 هاي شهرهاي پایتخت کتابمعرفی برنامه )5

   



  

  ١٤       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  معرفی استادان

  رضا خانی
  لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران  
 ي ادارات کل فرهنگ و ابودجههاي پژوهشی و تحلیلی از مسائل تشکیالتی و تهیه گزارش

  هاارشاد اسالمی استان
 هاي اجرایی در حوزه محصوالت فرهنگی و هنري و ساختار تشکیالتی حوزه تدوین آیین نامه

 ستادي و استانی وزارت ارشاد
 یی کشور.سازمان سینما مدیریت طراحی و تدوین ساختار تشکیالتی 
 ) 1379-1376رئیس تشریفات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(  
 ) 1383رئیس گروه تشکیالت مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت ارشاد( 
  ،1387و فناوري اطالعات وزارت ارشاد در سال  هاروشسرپرست گروه سیستمها 
 ) تا کنون1392معاون مدیرکل دفتر نوسازي و تحول اداري ( 
 با ساختار وزارت ارشاد در حوزه مرکزي وزارت و تعدادي از استانهاي کشور تدریس آشنایی 
 .تدریس آشنایی با نقشه راه اصالح نظام اداري در حوزه ستادي 
 تجزیه و تحلیل «و » تاریخچه تشکیالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« هايتألیف کتاب

 » و روشها هاستمیس
  در مورد تحول اداري با مرکز نوسازي و تحول  جلد کتاب 16همکاري در تهیه و نگارش

 اداري وزارت ارشاد

  مرتضی رضوانفر 
 شناسی جامعه رشتهالتحصیل کارشناسی ارشد فارغ  
 علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريعضو هیئت  
 در دوره احمد ریزي کشور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه مشاور

 مسجدجامعی
  روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سابق مدیرکل 
 کتاب ماه هنر«و » کلمه« نشریهو سردبیر » برنامه« نشریه «  
 مشاور سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  
 دستی و گردشگريشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایعرئیس پژوهشکده مردم  
  سکومیراث معنوي ایران در یون هايپروندهمدیر تهیه	  
  حفاظت از میراث ناملموسمترجم کتاب 



  

  ١٥       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  اصغر سیدآباديعلی
 ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی آموختهدانش  
 پژوهشگر و نویسنده 

 ریزي فرهنگی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه 

  دبیر انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران 

 المللی کتاب تهران ونهمین نمایشگاه بیندبیر شوراي سیاستگذاري بیست 

 هاي انگلیسی، عربی، کردي، تایلندي عنوان کتاب که چند عنوان آن به زبان 40بیش از  فیتأل
 اند.اي منتشر شدهو کره

  متعدد برنده جوایز و افتخارات  
 هاي فرهنگی وزارت فرهنگ و برنده جایزه دوم پژوهش فرهنگی سال از جشنواره پژوهش

 ارشاد اسالمی 

  بهروز فتحی
 شناسیآموخته رشته رواندانش 

 ریزي راهبردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمدیرکل دفتر مطالعات و برنامه 

 هاي مجلس شوراي اسالمیعضو شوراي علمی هنر و رسانه مرکز پژوهش 

 گذاري صنعت چاپ کشورعضو شوراي سیاست 

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ریزيبرنامه و آمار گروه مدیر 

 هنگفر بخش در توسعهتا ششم  سوم هايبرنامه تدوین مسئول کارشناس 

 و  ها، ستادهانامهاالختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تدوین بسیاري از آییننماینده تام
 ریزي داخل و خارج از وزارتخانهشوراهاي برنامه

 خوانی، سینما و هنرهاي فرهنگی در بخش کتاب و کتابتدوین کتاب شاخص 

 وردهاي توسعه مدیریت سازمان امور مالیاتی کشوراتدوین کتاب دست 

 هنر و فرهنگ راهبردي مدیریت دفتر فرهنگ اقتصاد مسئول کارشناس  
   



  

  ١٦       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  کرخیعباس 
  ادبیات فارسی ارشدکارشناس 

 سرپرست اداره ارشاد شهرستان نیشابور 

 ویراستار 

 دبیر برگزاري روزهاي ملی نیشابور 

 90تا 88اي هسال (العین) در مسئول بخش زبان فارسی امارت ابوظبی 

 93تا  74پرورش نیشابور از سال  قصه آموزش و و مسئول کانون شعر 

 تحقیق مطالعه و مسابقات شعر و داور  

 عبدالمهدي مستکین

 المللآموخته مقطع دکتري روابط بیندانش  
 مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو  
 مشاهیر یونسکو هاي ثبت مشاهیر ایران در فهرستمسئول تهیه و تدوین پرونده  
 هاي ثبت میراث ملموس و ناملموسنماینده کمیسیون ملی یونسکو در فرایند تدوین پرونده 

  فرهنگی ایران در یونسکو
 المللی دانشگاه تهرانمشاور عالی فرهنگی مرکز مطالعات بین 

  انتخاب و معرفی پایتخت «و » جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب«عضو کمیته داوران
 » کتاب ایران

  خانم موموندي
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران –کارشناسی ارشد مدیریت رسانه  
  ي راهبردي وزارت فرهنگ و ارشاد زیربرنامه ي راهبردي دفتر مطالعات وزیرهبرناممعاون

 )کنون تا 1394(اسالمی 

  مسئول دبیر خانه شوراي فرهنگ عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران
)1385( 

  رئیس اداره پژوهش و تحقیقات فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران
)1385( 



  

  ١٧       ریزي فرهنگیهاي آموزشی برنامهکارگاه  

  1386ي راهبردي فرهنگ و هنر (زیربرنامهکارشناس مسئول مطالعات و( 

  سیاستگذاري و تدوین برنامه ششم توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد مسئول دبیرخانه ستاد
 )1393اسالمی (

  1394(دبیر تدوین سند راهبردي برنامه ششم توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 

  ارتباطات و رسانه)  -ي و مدیریت راهبردي فرهنگ زیربرنامهي تخصصی (هادورهمدرس
 تاکنون) 1393( یاسالممرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد 

 ) 1381سال پژوهشگر برتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران( 

 ) 1382برگزیده نخستین فراخوان آثار پژوهشی سازمان جوانان کشور( 

 مدیریت رسانه و روابط عمومی هايدر حوزه ترجمهی و تخصص مقالهها عنوان ده  
 و بررسی مدل ارزیابی امور فرهنگی  اجتماعی يهارسانههاي ي کاربردي در حوزههاپژوهش

 توسعهي هابرنامهدر 


