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 حسین ظریفیان دمحمّ رتکد فرهنگی واجتماعی  اجرایی، های علمی،عناوین فعالیت

 

   تحصیالت               
    حوزوی    

  فقه و اصول درس خارجچهار سال ح و وپایان سط ـ    

 

 دانشگاهی    

 دانشگاه تهران مدیریت رسانه از دانشکده مدیریت  ـ دکتری    

  (علوم اجتماعيگرایش پژوهش در )کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي  ـ    

 امور فرهنگي کارشناسي مدیریت  ـ    

 

 اجرايي سوابق             
 (  در حال حاضر) مق ناتسا ناگبخن داینب سییرـ      

 ـ مدیرکل توسعه اثرگذاری سرآمدان و نخبگان بنیاد ملّي نخبگان      

 های اسالمي سازمان صدا و سیما  ـ مدیرکل پژوهش     

  ناگبخن يلّم داینب دادعتسا تیاده و يیاسانش نویسیمک سییرـ      

 ریزی بنیاد ملّي نخبگانـ مدیرکل پژوهش و برنامه     

 مق ناتسا ناگبخن داینب يملع یاروش ریبد و نواعمـ      

 مق ناتسا نارگراثیا روما و دیهش داینب نامزاس ينگهرف نواعمـ      

  ـ مشاور فرهنگي استاندار و دبیر کارگروه فرهنگي اجتماعي استانداری قم     
 

 

 

 آموزشيتجارب             
 در دانشگاه تهران کیژتارتسا تیریدم وي اعتمجا ارتباطاتعلوم  ،رسانهمدیریت تدریس بیش از بیست عنوان درسي با موضوعات ـ     

 ...و  مق هاگشناد ،(ره)طباطبایي  دانشگاه عالمه       
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 فعالیت اهی ژپوهشي            
 اخالق رسانه های اجتماعي و ـ ویراستار علمي دو کتاب با موضوع     

 

 ـ مولف مقاالت متعدد علمي پژوهشي و علمي تخصصي     

 پژوهشيمجری و ناظر پروژه های متعدد ـ     

 ...های متعدد در دانشگاه تهران ونامهـ استاد راهنما، استاد مشاور و داور پایان    

 رسانه ملّي، ، دانشگاه صدا و سیما و مرکز تحقیقات (علیه السالم)دانشگاه امام صادق ، دانشگاه تهراندر  علمي پژوهشيـ داور فصلنامه های     

 
 

 اهعضویت  و    اه تی ل وئ س م             
 شورای حوزوی شورای عالي انقالب فرهنگيمجمع مشورتي ـ عضو      

 ـ عضو مجمع مشورتي شورای توسعه فرهنگ قرآني شورای عالي انقالب فرهنگي      

  هیملع یاه هزوح دزن امیس و ادص نامزاس هدنیامنـ      

 هناسر و قالخا يشهوژپ يملع شیامه نیلوا ریبد ـ     

  ناگبخن يلّم داینب یوزوح یاه همان نییآ نیودت يلّم هورگراک ریبدـ      

 های علمیه کشورـ عضو کمیته تخصصي رسانه حوزه     

 تخصصي توسعه راهبردهای خلّاق و نوآورانه آیسسکو ـ عضو کارگروه     

 (ISAIM) ایران اطالعات ریتمدی علمي انجمن پیوسته ـ عضو     

 در وزارت آموزش و پرورش "شهاب"اجرایي طرح  ملّيـ عضو حقیقي ستاد      

 (مجمع تقریب مذاهب اسالمي)ـ عضو هیات موسس اتحادیه جهاني تقریب فرزندان شاهد      

 ـ عضو مرکز نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر      

 
 

  اجتماعي  و   فرهنگياهی  فعالیت            
 با محوریت مخاطبان دانشگاهيسال سابقه فعالیت تبلیغي در خارج از کشور و ده سال سابقه فعالیت تبلیغي در داخل کشور  تفهـ      

 فرهنگي اجتماعيبا موضوعات سیما و صدا  های کارشناس برنامه  ـ     

 آموزی برای اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، طالب و فعاالن فرهنگي اجتماعي های مهارتافزایي و کارگاههای دانشمدرّس دوره ـ     

 رسانه  ،و سواد رسانهانتقادی ای ارتباطي، تفکّر همدیریت مهارت،  اقناع ها و فنونتکنیک ،های اجتماعيمدیریت رسانه :با موضوعات        

 ...و ایراني اسالمي زندگيِسبک و        

  

 

 

 

 

 


