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 «تعاليباسمه»

 «اجرايي-ي علميکارنامه»

 

 

  هيلمحمد صادق نصرال نام و نام خانوادگي:

 محمدرضا نام پدر:

 عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق )ع(

 معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات :رشته

 گذاریسياست: مطالعات گرايش

 : امام صادق )ع(دانشگاه
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 :ي علميکارنامه

 آموزشيالف( سوابق 

 پيوسته در مقطع کارشناسي ارشد 57/17معدل کل  رتبة اول با  کسب 

  در مقطع دکتری 48/18کسب رتبة اول با معدل کل 

 يی دانشجوی ممتاز در سنوات مختلف تحصيلکسب رتبه 

  1390کسب پژوهشگر برگزیدة دانشجویي در سال . 

  باطات، دانشگاه امام صادق)ع(و ارتی معارف اسالمي و فرهنگ مقطع دکتری در رشتهفارغ التحصيل 

 های روش-3 در فرهنگ و ارتباطات،  های پژوهشروش-2 ،های تحصيليمهارت -1 دروس: تدریس در

قوق ارتباط جمعي ح-5 ،مام صادق )ع(دانشگاه ا حقوق فرهنگ و ارتباطات در-4 پژوهش در علوم اجتماعي

 (عدر دانشگاه امام صادق ) 5دبر و تفسير ت-6 در دانشگاه صدا و سيما

 ایل ارتباط آشنایي با وس-2ر فرهنگ و ارتباطات، روش پژوهش د -1در دروس:  تدریس به عنوان کمک استاد

در فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه امام  کارگاه پژوهش-4فرهنگي، الملل و ميان ارتباطات بين-3جمعي، 

 صادق )ع(.

 

 ب(سوابق پژوهشي

 نامه کارشناسي ارشدپايان 

 سنجيیابي و امكانتي ایران، ضرورهای همگاني در جمهوری اسالمقانون جامع رسانه

 دکتري رسالة 

بر تنظيم مقررات شيوة پاالیش فضای مجازی در جمهوری اسالمي  ارتباطي حاکم-های فرهنگيالگوی سياست

 ایران

 کتاب 

های تلویزیونی رادیو و یه، برای اتحاد«سازي ديني کودکاصول برنامه»تدوین کتابي تحت عنوان  .1

 (.1390برگزیدة دانشجویي سال  اسالمي )اثر پژوهشي

ة متعهد در حوز-سازي نخبگان متخصصالگوي مطلوب شبكه»عنوان تدوین کتابي تحت  .2

 برای مؤسسة اشراق. «هاي همگانيرسانه
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 مقاالت: 

o پژوهشي:-علمي 

 اي؛ مقدمه"ديخشنو و استفاده ينظريه" و  "خبري هايارزش" بر حاکم نظري هايبنيان تبيين .1

، 41ات، شماره ، مشترك با دکتر محمدهادی همایون، دوفصلنامه دین و ارتباط«خبر بومي يمطالعه بر

 .91بهار و تابستان 

سنجي قانون يابي و امكانهاي همگاني در جمهوري اسالمي، ضرورتجايگاه قانون جامع رسانه .2

نگ و رهمشترك با دکتر محمد هادی همایون، فصلنامه مطالعات فو اقتضاهاي برآمده از آنها، 

 . 1391، پایيز 51ارتباطات، شماره 

 جمهوري رد سياسي آموزش و سياسي فرهنگ در تحزب نقش» ای تحت عنواننگارش مقاله .3

که به سفارش مرکز تحقيقات « نویس قانون احزاب کشورتدوین پيش»در طرح  «ايران اسالمي

 ت.ی وزارت علوم اسپژوهشي از سو-دانشگاه امام صادق )ع( صورت پذیرفته و دارای گواهي علمي

 آبادی،مشترك با دکتر احمدعلي قانع و آقای جهانگير فيضالگوي مطلوب شوخي کردن در اسالم  .4

 آن و حدیث.دوفصلنامه مطالعات قر

، ، مشترك با دکتر محسن اسماعيليپااليش فضاي مجازي، حكم و مسائل آن از ديدگاه فقهي .5

   دوفصلنامة دین و ارتباطات. 

 

 

o تخصصي:-علمي 

هاي همگاني در جمهوري اسالمي ضرورت يابي قانون جامع رسانه»ای تحت عنوان نگارش مقاله .6

 نگ، هنر و ارتباطات.به پژوهشگاه فره ی پژوهش فرهنگي متعلقدر نشریه نامه« ايران

هاي همگاني در جمهوري اسالمي مفهوم شناسي قانون جامع رسانه»ای تحت عنوان نگارش مقاله .7

 ی فرهنگ و ارتباطات، متعلق به مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق )ع(.ی نامهدر نشریه« ايران

 عوت.ی ددر نشریه «تكيه دولت»ای تحت عنوان نگارش مقاله .8

 اسالمي انقالب علمي نخبگان سازيشبكه سياستي مطلوب الگوي»ای تحت عنوان نگارش مقاله .9

 «. های معاصر انقالب اسالميپژوهش»در نشریة  «ايران

 

o علمي:  هايها و نشستهمايش 
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ظریة در همایش دین و ن« بررسي نسبت ميان مفهوم فرهنگ و سكوالريسم در غرب»پذیرش مقالة  .10

 .1394سال  فرهنگي،

پژوهشگاه علوم « رسانه و کودك دین،»در نشست « سازي ديني کودکاصول برنامه»ارائة مقالة  .11

 .1391انساني و مطالعات فرهنگي، سال 

ایشگاه در سومين نم «ايهاي ديجيتال در نظام جامع رسانهجايگاه رسانه»شرکت در ميزگرد علمي  .12

 .1388های دیجيتال، سال المللي رسانهبين

 

 تحقيقاتي هايطرح 

های اسالمي در سمت دبير ی رادیو و تلویزیوندر اتحادیه "هادين و رسانه"ی تحقيقاتي نظارت بر پروژه .1

 ه ماحصل آن تدوین یک مجلد کتاب در این عرصه بوده است.کی معارف دیني کميته

به سفارش  «ويزيونو تلمدل مفهومي تعليم و تربيت ديني کودکان در راديو »ی تحقيقاتي انجام پروژه .2

اندرکاران این حوزه که رو به اتمام مصاحبه با دست 10های اسالمي با انجام بيش از ی رادیو و تلویزیوناتحادیه

 باشد.مي

برای  « گذاري فرهنگي در جمهوري اسالمي ايرانالگوي مطلوب سياست»ی تحقيقاتي پروژه مشارکت در .3

يق رح تحقطو طراحي  دفتر تبليغات اسالمي استان اصفهان ع( با سفارشمرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق )

 .این پروژه

برای مرکز « سيما ها براي صدا وهاي حقوقي ناشي از همگرايي رسانهچالش»ی تحقيقاتي انجام پروژه .4

 تحقيقات صدا و سيما.

 مام صادقابرای دانشگاه  «بازنگري در رشتة معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات»پروژة تحقيقاتي  دبيری .5

 )ع(.

ة ، برای مؤسس«هانهشبكه سازي نيروهاي علمي متعهد و متخصص در حوزة رسا»ی تحقيقاتي پروژه انجام .6

 .اشراق

ای مرکز ملي فض برای« نامة پااليش فضاي مجازي کشورپيوست فرهنگي نظام»پروژة تحقيقاتي در حال انجام  .7

 مجازی.

 ي.برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالم« فقه فردي فضاي مجازي» پروژة تحقيقاتي در حال انجام .8

 المي.برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اس« فقه اجتماعي فضاي مجازي»پروژة تحقيقاتي در حال انجام  .9

 :ي اجراييکارنامه
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 -والیت 8ی آفتاب در مؤسسه زشي بسيجیاران زیر نظر معاونت آموبری معروفخ -مسئوليت سایت فرهنگي .1

 .1387سال 

 1388-89سال  -های اسالميونی رادیو و تلویزیاتحادیه در ی معارفدبير کميته ا2

 .1389ال س -ست جمهوریهای ریاانهی بولتن صبح در معاونت امور رسکارشناس تهيه .3

 ی دانشگاه امام صادق )ع(بورسيه .4

 ارتباطاتپژوهشي دین و –مدیر اجرایي دوفصلنامه علمي  .5

دانشگاه  معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات، گذاری و مطالعات پيشرفت در دانشكدةمسئوليت گروه سياست .6

 امام صادق )ع(

 کارشناس مدعو کارگروه رسانه، مؤسسة اشراق. .7

 مدعو بخش سياسي، شورای نظارت بر صدا و سيما.  کارشناس .8

 لي فضای مجازی.اجتماعي،  مرکز م-کارشناس مدعو کارگروه فرهنگي .9

 های فكری فرهنگي جوانان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمي.کارشناس مدعو مرکز پژوهش .10

 کارشناس مدعو پژوهشكدة فضای مجازی سپاه .11

 کارشناس مدعو شورای تخصصي کودك و نوجوان سازمان صداو سيما .12

 کارشناس مدعو معاونت محتوای مرکز ملي فضای مجازی .13


