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دستیار اطالع رسانی معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری یزد

مسئول پیگیری های ویژه طرح و 
برنامه در دفتر امور بانوان و خانواده 

استانداری یزد

کارشناسی ارشد 
علوم ارتباطات  اجتماعی  

قائم مقام مدیرکل روابط عمومی 
استانداری یزد در شورای اطالع رسانی 

استان

کارشناس روابط عمومی و رسانه اداره 
کل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی استان 

یزد
مجری امور پژوهشی و تبلیغاتی مرکز 
آزمایش و پژوهش صنعت پالستوفوم 

در نمایشگاه بین المللی خوزستان

عضو تیم اجرایی دهمین جشنواره 
امتنان از کارآفرینان واحدهای 

کارنمونه استان یزد

کارشناسی ارشد 
کارآفرینی گرایش گردشگری  

مسئول  روابط عمومی دفتر نماینده 
مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای 

اسالمی)دوره دهم(

کارشناس پیگیری های ویژه معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد

کارشناسی 
علوم ارتباطات اجتماعی گرایش   

روزنامه نگاری

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان یزد

مجری پروژه های اطالع رسانی و 
تشریفات اداره کل ارتباطات و فناوری 

اطالعات در دو دوره
عضو کمیته امنیت عمومی و صیانت از 
حقوق شهروندی اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی استان یزد

مسئول کمیته خبر و اطالع رسانی 
دوازدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 

مستند و داستانی رضوی و عضو هیات 
تحریریه کتاب جشنواره

عضو کمیته برنامه ریزی و اجرایی 
دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان 

یزد



عضو تیم اجرایی برگزاری هفته 
جهانی کارآفرینی و اولین نمایشگاه 

تخصصی کارآفرینی در استان یزد

مسئول روابط عمومی هیات پهلوانی 
و زورخانه ای استان یزد

مسئول روابط عمومی هیات 
ورزش های روستایی و بازی های بومی 

و محلی استان یزد

دبیر خبرگزاری تسنیم در استان یزد

همکاری در زمینه تولید محتوا با 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

دو محور کارآفرینی و تعاون

عضو هیئت تحریریه خبرنامه 
اختصاصی جشنواره دانشجویی 
منطقه 4 دانشگاه آزاد اسالمی

یک سال همکاری مستمر با خبرگزاری 
رضوی و کمیته اطالع رسانی جشنواره 

بین المللی امام رضا)ع(

عضو و رابط خبری کمیته کارگری 
ستاد دهه فجر استان یزد

مدرس دوره های تولید محتوا و 
ارتباط شناسی در رسانه و روابط عمومی 

مسئول روابط عمومی هیات ورزشی 
کارگران استان یزد

سردبیر و مسئول تحریریه هفته نامه 
نگار یزد

سردبیر)پنجره( ویژه نامه دوازدهمین 
جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و 

داستانی رضوی

مدیر اجرایی و عضو شورای نویسندگان 
نشریه اقتصادی، طنز وکاریکاتور برف

مدیر آموزش و پژوهش پایگاه خبری 
گردشگرآنالین

عضو تیم اجرایی همایش ملی نقش 
شرکت های تعاونی دهیاری در سرمایه 

 گذاری، ایجاد و توسعه روستایی

عضو تیم برنامه ریزی اولین همایش 
کودکان دیار صلح و گفت و گو در 

 شهرستان اردکان   

نماینده هیات عالی نظارت بر انتخابات 
پنجمین دوره شوراهای اسالمی استان 

 یزد در شعبه  171

مسئول اطالع رسانی و عضو تیم 
اجرایی برگزاری نمایشگاه عرضه و 
فروش محصوالت تولیدی اقتصاد 

 مقاومتی در هفته بسیج 

عضو کمیته  اجرایی همایش اطالع 
رسانی در مسیر توسعه و پیشرفت  در 

 شهرستان اردکان

مدیر مسئول ماهنامه اندیشه های 
سبز)آغاز فعالیت رسمی در 

مطبوعات-با اخذ مجوز از سازمان 
دانش آموزی در سال 1381(
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دوره های آموزشی 
و مهارتی:

روش های نگارش مقاالت علمی و پروپوزال نویسی - وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی 

آئین سخنوری، فنون مذاکره و آداب تشریفات رسمی و نوین

شیوه های نوین اطالع رسانی- دانشگاه عالمه طباطبایی 

امنیت در سفرهای خارجی 

دوره تخصصی اصول گزارش و خبرنویسی در روابط عمومی - مرکز آموزش 
عالی علمی - کاربردی کشور 

کارگاه تخصصی و دوره تکمیلی آموزش ابعاد سفر و گردشگری در کشور ترکیه 

نگارش و اصول خبر نویسی- بسیج رسانه 

دوره تخصصی برندسازی و بازارشناسی در حوزه صنایع دستی 

نویسنده کتاب » اگربه جبهه  رفته بودم « با مقدمه ای از آیت اهلل »محمدرضا تالیفات
ناصری« نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

نویسنده کتاب »شهید« مناجات نامه رمضان

نویسنده بخش نامه ای به خدا در برنامه ماه مهربانی )ویژه ماه مبارک رمضان(-
شبکه تابان سیمای مرکز یزد در دو سال متوالی

نویسنده کتاب » اولین ها  در گام دوم « با مقدمه ای از دیدگاه سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی در موضوع شهادت

مربیگری آمادگی جسمانی- فدراسیون ورزش های همگانی کشور

بدنسازی و پرورش اندام-کارورزی و آموزش تخصصی-هیات بدنسازی استان 
یزد

طراحی تمرین های ورزشی ویژه بانوان-وزارت علوم و تحقیقات

فن بیان وگویندگی-باشگاه خبرنگاران جوان-صداوسیما
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مقاله ای با عنوان »نقش تلویزیون در خلق و اشاعه پیام های غیر کالمی« در سوابق پژوهشی:
همایش منطقه ای »نشانه شناسی در پیام های ارتباط کالمی و غیر کالمی« 

دانشگاه آزاد واحد میبد تایید و چاپ در مجموعه مقاالت همایش

مقاله ای با عنوان »نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی« چاپ در ویژه نامه 
پیک سرام، نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک کشور

مقاله ای با عنوان »نقش رسانه  ملی در ایجاد فرهنگ صحیح مصرف مواد 
غذایی« همایش ملی صنایع غذایی»فن آوری های نوین،کنترل کیفیت 

بسته بندی مواد غذایی« دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان )خراسان شمالی( 
تایید و چاپ در کتاب همایش

مقاله ای با عنوان »تاثیر ارتباطات الکترونیک برپدیده روزمرگی در بین 
دانشجویان« چهارمین همایش ملی آسیب های اجتماعی و فرهنگی هجوم 
خاموش معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان لرستان پذیرش به صورت 

پوستر.

مقاله ای با عنوان »اخالق اسالمی در ارتباطات انسانی« در همایش علمی 
- منطقه ای »ارتباطات انسانی« دانشگاه آزاد واحد میبد - تایید و چاپ در 

مجموعه مقاالت همایش

مقاله ای با عنوان »تاثیر ارتباطات الکترونیک)اینترنت و تلفن همراه( بر مدیریت 
زمان« پذیرش و چاپ در فصلنامه ی علمی و پژوهشی تحقیقات موتور ایران 

خودرو - ایپکو

مقاله ای با عنوان »تاثیر اینترنت و تلفن همراه بر سبک زندگی« همایش ملی 
فضای مجازی و هویت، چاپ و پذیرش در مجموعه مقاالت موسسه مطالعات 

ملی ایران

بررسی تاثیر روابط عمومی الکترونیک در پیشبرد اهداف سازمان های دولتی 
استان یزد.)طرح پژوهشی(

تاثیر ارتباطات الکترونیکی»اینترنت و تلفن همراه« بر پدیده روزمرگی در بین 
دانشجویان. )طرح پژوهشی(

تاثیر هویت بناهای تاریخی بر تکرار سفر با توجه به نقش واسطه ای تصویر 
ذهنی گردشگر و تاکید بر تاریخ شفاهی. )طرح پژوهشی(
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برگزیده علمی دانشگاه در سال 1388افتخارات:

دریافت نشان برگزیده در سه همایش علمی و پژوهشی ملی و بین المللی

رتبه دوم بخش “یادداشت” در نخستین جشنواره رسانه های بر خط استان 
یزد)خبرگزاری ها و پایگاه های خبری(

بانوی رسانه ای برتر سال در حوزه پژوهشی 1398

دریافت نشان تقدیر در جشنواره ها، نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی فرهنگی و 
اجتماعی در سطوح استانی و ملی

رتبه سوم در بخش سرمقاله و یادداشت-اولین جشنواره فصلی رسانه های استان 
یزد

نشان تقدیر در جشنواره های مطبوعات محلی و منطقه ای

رتبه اول و اثر برگزیده بخش ” تیتر” در نخستین جشنواره رسانه های مکتوب و 
مجازی استان اصفهان

هنرمند برگزیده در بخش شعر-اولین جشنواره استانی بانوی هزاره اسالم

رتبه سوم در بخش اصلی- یادداشت و سرمقاله جشنواره عدلیه و رسانه

دانشجوی منتخب بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد 1390

نشان تقدیر جشنواره  های استانی،ملی و بین المللی در حوزه اطالع رسانی، 
مشارکت اجتماعی و روابط عمومی

رتبه دوم در بخش ویژه » نماز در آیینه رسانه« -اولین جشنواره فصلی 
رسانه های استان یزد

 رتبه سوم بخش یادداشت در اولین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان یزد

دریافت نشان شایسته تقدیر  »تیتر« در اولین جشنواره رسانه ای ابوذر در 
استان یزد

دریافت نشان شایسته تقدیر بخش طنز در سومین جشنواره منطقه ای 
 مطبوعات استان های یزد، فارس و خراسان جنوبی
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