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13) قائم مقام کميته سواد رسانه اى و اطالعاتى انجمن علمى مديريت دانش، 1396/09/12، 1397/09/12

14) مشاور علمى پژوهشى انجمن سواد رسانه اى ايران، 1396/09/13، 1397/09/13

15) عضو ستاد اجرايى هفته پژوهش سال 1396، 1396/08/04، 1396/12/25



۵

16) نماينده اعضاى هيات علمى در کميته ترفيع پژوهشگاه، 1396/12/21، 1399/06/31

17) عضو شوراى علمى سومين همايش سواد رسانه اى و سواد اطالعاتى، 1398/09/20، 1399/09/30

18) نماينده اعضاى هيات علمى در جلسات کميته ترفيع، 1395/01/22

19) عضو هيات داوران سومين همايش ملى سواد رسانه اى و اطالعاتى، 1399/09/12، 1399/09/18

فعاليتهاى اجرايى
1) مسئول اداره دفتر امور هيأت علمى پژوهشگاه، مدير پژوهشگاه، 1396/02/18

2) سرپرست گروه پژوهشى مطالعات زنان، مدير گروه، 1398/08/06

داورىهاى انجام شده
1) سى و يکمين مسابقات فرهنگى و هنرى در رشته نشريه الکترونيکى دانش آموزان، 1392/05/09

2) سى و دومين مسابقات فرهنگى و هنرى در رشته وبالگ نويسى نشريه الکترونيکى و ساخت بازى هاى رايانه اى دانش آموزان، 1393/03/24

3) سى و دومين مسابقات فرهنگى و هنرى در رشته نشريه الکترونيکى دانش آموزان، 1393/05/01


