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سوابق تحصيلي
ـ دكتری علوم سياسي گرایش مسائل ایران -دانشگاه تهران ،قبولي در آزمون جامع (به دليل ماموریت
خارج از كشور تدوین و دفاع از رساله صورت نگرفته است)
ـ دانش آموختة كارشناسي ارشد علومسياسي از دانشگاه امام صادق(ع)،
 مسلط به زبان انگليسي (گفتگو ،نگارش و مذاكره) آشنا به زبان عربي (گفتگو ،نگارش)سوابق كاری دیپلماتك
ـ كارشناس سياسي وزارت امورخارجه جمهوری اسالمي ایران ،با سمت دبير اول 0631 .تاكنون.
ـ دبير دوم سفارت جمهوری اسالمي ایران در ژاپن  29 -تا .23
ـ هماهنگ كننده رسانه ای  1دوره مذاكرات هسته ای جمهوری اسالمي ایران در بغداد ،مسكو ،آلماتي و
ژنو ( 4دوره در همراهي دكتر جليلي و  6دوره در همراهي با دكتر ظریف تا توافق ژنو) 0620 .و .0629

رسانه ای
سوابق كاری
فعاليت سابقه تدريس
تدريس و
سابقه
 سردبير روزنامه انگليسي زبان  0632 ،TEHRAN TIMESتا .0629 عضو شورای سردبيری مجله مسير وابسته به موسسه پژوهشي انقالب اسالمي.0623 ،ـ دبير گروه بين الملل روزنامه همشهری 0633 ،تا .0631
ـ دبير تحریریه ماهنامه همشهری دیپلماتيك ،و عضویت در شورای ارزیابي این نشریه 0634 ،تا .0633
ـ عضو شورای سياستگذاری هفته نامه پنجره  0631تا .0632
ـ معاون گروه سياسي و نویسنده حوزه سياست خارجي روزنامه همشهری 0636 ،تا .0634
 داور جشنواره نشریات دانشجویي و نشریات مساجد در دوره های مختلف  0632تا .0629 عضویت در اتاق فكر رسانه ها و برنامه های رسانه ای مختلف. مصاحبه مختلف با تلویزیون ،رادیو و مجالت در موضوعاتي چون جنگ نرم ،انقالب های رنگي ،تحوالتبين المللي در لبنان ،پاكستان و . ...

سوابق علمي
 -مدرس دروس «فن دیپلماسي و آداب كنسولي»« ،جریانشناسي سياسي و مسائل روز» در دانشگاهامام صادق (ع)
 سخنراني تخصصي «اسالم هراسي؛ چيستي و چرایي» سرای اهل قلم ،بهمن .0632ـ سخنراني تخصصي « كندوكاوی در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا؛ شوی دموكراسي» بسيج
دانشجویي دانشگاه تهران ،آبان .0631
نمونه آثار رسانه ای
 تحليلي درباره دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر انقالب؛ دستاوردهای یك دیدار دیپلماتيك، 92 ،Khamenei.irخرداد .0623
 نرمش قهرمانانه به معنای ارتقای دیپلماسي است ،گفتگو با دكتر محمدجواد الریجاني، ،Khamenei.irشهریور .0629
- NAM, The voice of developing world, Tehran Times, May 9109
 وضعيت ناپایدار ،ویژگي های دوران گذار و آینده نظام بين الملل ،همشهری دیپلماتيك ،شماره ،3شهریور .0631
 رانت نفت و دردسرهایش ،ماهنامه زمانه ،سال هفتم ،شماره  ،32خرداد .0631 پاكستان؛ پس از مشرف -روزنامه همشهری 93 -مرداد .0631 روح مقاومت عليه اسرایيل ميجنگد ،هفته نامه پنجره ،پيش شماره اول ،دی .0631 چرا اوباما به ایران پيشنهاد مذاكره ميدهد؟ ،هفته نامه پنجره  -شماره  ،0فروردین .0633 نگاهي به معادالت چندوجهي ژئوپليتيك در طرح نابوكو ،پنجره ،شماره  ،6اردیبهشت . 0633ـ همگرایي آسيایي ،پایگاه خبری الف 93 -آبان .0633
ـ پنجه عقاب در گلوی خرس(درباره تحوالت قفقاز) -روزنامه همشهری 91 -فروردین .0631
ـ فراز و فرود مرد اول روسيه -روزنامه همشهری 94 -اردیبهشت .0631
ـ حمله به غزه؛ چرا حاال؟ -روزنامه همشهری 01 -دی . 0631

