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با 25 سال سابقه تحصیل و تدریس و تجربه موفق در حوزه های علوم سیاسی و

روابط بین الملل ؛ مدیریت رسانه ؛ ارتباطات و روابط عمومی امکان تجاری سازی و

بهره گیری از این تجارب در نهادها و شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی با

هدف افزایش بهره وری و بهبود عملکرد و ارتقای مدیریت کارامد وجود دارد. برخی از

حوزه های تخصصی وی در رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل ؛روزنامه نگاری

؛ ارتباطات 

و مدیریت رسانه در دانشگاههای تهران ، ازاد اسالمی ، علوم و تحقیقات ، صدا وسیما،

علمی و کاربردی و موسسات اموزشی ازاد و غیر انتقاعی و معاونت های اموزشی

نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی و نیروهای مسلح نظامی و انتظامی از سال

1380 تا 1401 عبارتنداز :  

علوم سیاسی و روابط بین الملل: 

1- روش شناسی در علوم سیاسی 2- روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل

3- جهان سوم و مسایل توسعه 4- نظریه های روابط بین الملل 

5- جامعه شناسی سیاسی 6- اندیشه سیاسی در غرب 7- اندیشه سیاسی در اسالم 

8- تحوالت سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران 9- جنبش های اسالمی در قرن

بیستم 10- درباره انقالب اسالمی 11- تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و ایران 

12- مسایل و تحوالت خاورمیانه  

روزنامه نگاری و ارتباطات و مدیریت رسانه 

1- مبانی خبر نویسی:مبتدی و پیشرفته 2- گزارش 3- تفسیر و تحلیل 

4- مقاله نویسی برای رسانه ها 5- جریان سازی رسانه ای در فضای مجازی 

6- سوژه و نقد سوژه در مدیریت رسانه 7- مخاطب شناسی و افکار عمومی 

8- عملیات روانی و جنگ نرم 

دوره ها و سرفصل های بین رشته ای : 

1- کارافرینی در علوم سیاسی و روابط بین الملل 2- مبانی و اصول گفتگو و مذاکره 

3- روزنامه نگاری سیاسی 4- جریان شناسی فرهنگی و سیاسی در ایران : دوران پس از

اسالم تا قاجار ،دوران قاجار تا پهلوی اول،دوران پهلوی اول و دوم ، دوران پس از

انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 5- نقش ارتباطات موثر و روابط عمومی در افزایش

بهره وری و کارامدی 6 - اهمیت شبکه سازی انسانی و البیسم در عبور از مشکالت و

موانع 7- روش های ایجاد و افزایش محبوبت و نفوذ اجتماعی در کسب و کار 8-

روش بهره گیری از دستاوردهای علوم انسانی در کارافرینی و کسب و کار

متولد: ششم تیر 1356

وضعیت تأهل: متاهل

وضعیت سربازی: پایان خدمت





زبان

★★انگلیسی

★عربی

مهارت ها

%100سخنرانی و روابط عمومی

%100سخنرانی و مجری گری

%100تعامل و ارتباط

%100تولید محتوا

%100توانایی در نوشتن متن

%100تعامل اجتماعی

%80تجزیه تحلیل اطاالعات

%80مدیریت پروژه

%100مدیریت جلسه

%80اداره جلسات

%80حل مساله و تصمیم گیری

سوابق تحصیلی

ازاد اسالمی تهران

1389 - 1385

توضیحات:
رتبه نخست در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری تخصصی

دکتری تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل

1383 - 1381

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

1377 - 1374

کارشناسی علوم سیاسی



کتاب ، ورزش ، سفر های پژوهشی ، تولید

محتوا در فضای مجازی ، خبرنگاری ؛ سینما ؛

رادیو و تلویزیون؛ روزنامه نگاری تحقیقی

عالقه مندی ها و تفریحات

شبکه های اجتماعی

اندیشکده خرد
www.dabirimehr.ir

Instagram
dabirimehramir

Twitter
https://twitter.com/dabirimehr

لینکدین
https://www.linkedin.com/in/amir-dab

irimehr-48413020/

سوابق شغلی

رسانه

1382 - 1374

توضیحات:
فعالیت حرفه ای خبری و اطالع رسانی در قالب خبرنگار و سردبیر در رادیو وتلویزیون و

مطبوعات و سایت های خبری

خبرنگار

صداوسیما

1390 - 1380

توضیحات:
مشاور ارتباطات و امور بین الملل صداوسیما

مشاور برنامه ریزی راهبردی رسانه ملی
مشاور عالی روزنامه های همشهری ، تهران امروز و ملت ما

مشاور علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر همایش بین المللی مدیریت رسانه

مشاور مدیریت

صداوسیما

1394 - 1390

توضیحات:
مدیر برنامه ریزی راهبردی رادیو وتلویزیون

دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور
عضو شورای بازبینی و بازشنوایی اگهی های بازرگانی صداوسیما

مدیر برنامه ریزی راهبردی

دانشگاه های تهران

1385 - اکنون

توضیحات:
در 15 سال اخیر در رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل و روزنامه نگاری و ارتباطات در

سرفصل های مختلف تدریس کرده ام.

استاد دانشگاه

رسانه ملی و بخش خصوصی

1385 - اکنون

توضیحات:
سردبیر و کارشناس مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی از جمله برنامه زاویه شبکه چهار ،
برنامه گفتگوی روز رادیو گفتگو و برنامه گفتاورد رادیو تهران و گفتگوهای دیدار اندیشه های

تلویزیون دیدار

کارشناس مجری رادیو و تلویزیون

 مشاور رسانه ای شهردار تهران 1390تا 1393

 مشاور ارتباطات و فرهنگی شهردار مناطق 5 و 16 شهرداری تهران

 عضو شوراي علمي مركز مهندسي فرهنگي شوراي عالي انقالب فرهنگي

ناظر کیفی برنامه های تلویزیون

دوره ها و گواهینامه ها

دوره های مختلف مدیریتی و منابع انسانی

 کارگاه آموزشی فنون مذاکره و اداره جلسات ،مرکز امورش صدا وسیما، 1390



 دوره تخصصی مدیریت ارتباطات انسانی ، مرکز توسعه آموزشهای نوین

ایران (متانا)،1389

 کارگاه تحلیل رفتار متقابل مدیریتی ، مرکز آموزش صدا وسیما، 1390

 سمینار تخصصی بهبود عملکرد فردی و سازمانی ، انجمن مدیریت ایران ؛

مرداد1390

 همایش اموزشی معرفی اهداف سیاستها اقدامات و برنامه اجرایی برنامه

پنجم توسعه کشور ؛ موسسه عالی آموزش و پژ.هش مدیریت و برنامه ریزی

(1390)

 هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ، (1390)، انجمن

مدیریت استراتژیک ایران

 کارگاه اموزشی بررسی گفتاردینی در برنامه های رادیویی ،مرکز اموزش صدا

وسیما، (1387)

 دوره مکاالمه زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته ، مرکز اموزش مدیران

صدا وسیما (1385-1384)

کارآموزی ها

خبرنگاری در صداوسیما

1384 - 1376

نویسندگی مطبوعات در رسانه های چاپی و الکترونیکی

معرف

09123279003

دکتر محمد حسین جبل عاملی از سازمان مدیریت صنعتی

09122397359

دکتر رسول بابایی از برند سازی

09121486943

دکتر رضا خاشعی از استاد دانشگاه صداوسیما و مردم شناس

فعالیت های فوق برنامه

ر�س انجمن اندیشه و قلم

عضو انجمن علوم سیاسی ایران

عضو انجمن متخصصین روابط عمومی

 عضو پیوسته موسسه علمی ، اجتماعی ، فرهنگی رحمان

 دبیر علمی کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی انجمن علوم سیاسی ایران

1392 تا 1393

پروژه ها

مجری پژوهشهای ملی در سطح راهبردی و کاربردی



 پیامدهای فناوری های نوین رادیو و تلویزیون بر سبک زندگی مخاطبان

ایران 1404به سفارش جهاد خود کفایی سازمان صدا وسیما

 الزامات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

با همکاری مرکز الگوی ایرانی و اسالمی پیشرفت

 آسيب¬شناسي نظام انتصابات در وزارت کشور ايران (1386)

 تحليل سياسي انتخابات رياست جمهوري ايران (1384)، به سفارش موسسه

اندیشه و عمل

 سناريوهاي عمليات رواني جمهوري اسالمي: اقدامات آفندي و پدافندي

(1390) براي كميته امنيت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

تحقیقات و مقاالت

نویسنده صدها مقاله در حوزه های علوم انسانی و مدیریت رسانه و علوم

ارتباطات

1- مولفه های فرهنگی گفتمان مقاومت اسالمی در خاورمیانه (1389)

2- ملک سلطانی و نگین سلیمانی: جستارهایی درباره رسانه و سیاست و امنیت

(1396)

3- خردمندی و پارسایی: تامالتی در پیوندهای دین و سیاست و جامعه (1397)

4- فرزانگی و جهانداری: تامالتی درباره فرهنگ و توسعه و روابط بین

المللی(1397)

5- اسالم و دمکراسی در ایران : پژوهشی درباره مجادالت فقها و روشنفکران

درباره نقش مردم در حکمرانی( تهران :نقد فرهنگ :1400)

6- شاخص های رسانه و ارتباطات در چشم انداز ایران 1404 : پژوهشگاه فرهنگ

وهنر و ارتباطات (تهران :1400)

 ذایقه رسانه ای مخاطبان در سه کشور تانزانیا ؛ کنیا و اوگاندا با تاکید بر

مخاطب شناسی (پژوشهای کابردی برون مرزی صدا وسیما ، 1396)

 نقش شبکه های اجتماعی در اموزش شهروندی ( اداره مطالعات اجتماعی

شهرداری تهران ؛ 1396)

جوایز و افتخارات

1387 - 1387

سردبیر و کارشناسی برتر جشنواره بین المللی رادیو

پژوهشگر برتر در کنفرانس های ایرانی و بین المللی

 نفر برتر مقاالت همايش ملي امنيت ايران در افق 1404 ، 1390، جزيره قشم

 كسب عنوان برتر در نهمين كنفرانس بين¬المللي مديريت استراتژيك در ارايه

تجارب مديريتي، آذر1389آ ازدانشگاه صنعتی شریف و انجمن علوم مدیریت

ایران

 كسب موفقيت در فلوشیپ تخصصي انتخابات، مكزيكوسيتي، 1389



 كسب رتبه اول فارغ¬التحصيلي در مقطع كارشناسي با معدل 32/18

كارشناسي ارشد با معدل 34/19 و دكتري با معدل 19

 كسب عنوان برتر در پنجمين مقاالت همايش فلسفه¬ي عا شورا در سال

1382

 فلوشیپ تخصصی نظام های حزبی و انتخاباتی در استانبول ترکیه 2012 به

میزبانی دانشگاه قدیرهاس

 صاحب مقاله برتر در همایش نقش جمهوری اسالمی ایران در هندسه جهانی

قدرت با عنوان رضد تغ�رات سایبری انقالب دیجیتالی و سواد اطالعاتی بر

تحول هندسه جهانی قدرت . زمستان 1394


