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 مدیرعامل مجمع فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی (فرا)
تاسیس مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی ( در 

 )۱۳۸۶سال 
 )۱۳۹۰( از زمان تاسیس تا مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال قائم مقام و معاون 

 دوره) ۵عضو شورای سیاستگذاری جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال ( 
 

 حجت االسالم و المسلمين راستگو 

 کالسـیک دروس اردو، کـالس، صـورت به ونوجوانان کودکان تربیت و تعلیم ویژه برنامه مبتکر .١
  اسالمی جمهوری وسیمای صدا و علمیه های حوزه معلم، تربیت مراکز پرورشی، مربیان برای

 قصـص تـاریخ، احکـام، اخـالق، روانشناسـی، تربیـت، و تعلـیم عقاید، های زمینه در تحقیقات .٢
 ادبیات اجتماعی، مسائل قرآن، تفسیر راهنمایی، و مشاوره ونوجوانان، کودکان قصص قرآن،
 . درسی ریزی برنامه  و شعر فارسی، ادبیات عرب،

 سـرودهای( سـرود و شـعر کتـاب آوری گـرد ،»ها بچه آی ها بچه آی «کوچک جلد دو. شعر: .٣
  ساالری آقای همکاری با) اسالمی

 . . . و پرم می شهامت با حبشه، به مهاجرت خدا، پیغمبر : کتابهای الیاس قصه .٤
 روشـهای گـویی، قصـه داری، اردو امور ، کالسداری  مقدماتی مربی تربیت دوره های تدریس .٥

 مهارتهـای تربیـت، و تعلـیم مبـانی عمـومی دروس مسـابقات، ونوجوانـان، کودکـان با برخورد
 و کارشناسـان و هـای برنامه طراح ان، ریز برنامه ، نویسندگان ، برای طالب، شاعران تدریس

  محققین ویژه کودک 
 هـای سـایت بـا مرتبط دیگران تجارب از گیری بهره و نوجوانان و کودکان سایت ۱۵۰ با ارتباط .٦

 .دراینترنت اسالمی
 ، سـوریه ، عتبـات و عمـره و حـج سـفر ۱۷ ، سعودی عربستان به تحقیقی و تبلیغی سفرهای .٧

 …. و عراق ، اسپانیا ، مراکش ، عربی متحده امارت ، قطر ، پاکستان ، ترکیه ، لبنان
 دانشگاهها در زیر موارد تدریس .٨

•   ونوجوانـان کودکـان عمـومی امـور  راهنمایی و مشاوره•   خالق نمایش و گویی قصه •
 نقـش•  تربیـت در سـرود و ریـتم نقـش•   االنبیـا تنزیـه و قـرآن هـای قصـه تحلیلی بررسی

  ها سیستم بررسی•  تربیتی مسائل پیشبرد در مسابقات
 مذهبی در کشورهای قرآنی و راداور اکثر جشنواره های نرم افز .٩

 
 
 
 
 
 



  عليرضا تقيانحجت االسالم و المسلمين 

 سـپس و گذرانـد خوانسـار علمیه حوزه در را  سطح و مقدمات ی دوره .است اصفهان۱۳۴۸ متولد وی
 عظـام آیـات محضر در را  اصول و فقه خارج دروس ی دوره و شد قم علمیه واردحوزه۱۳۷۰ سال در

 در و کـرده تحصـیل قـم مفیـد دانشـگاه در زمـان هـم. نمود تلمذ تبریزی جواد شیخ و خراسانی وحید
 . است شده التحصیل فارغ حقوق رشته

  از عبارتند وی های فعالیت از برخی. کند می فعالیت مجازی فضای عرصه در  که است سال۱۷ وی
  دیجیتال های رسانه جشنواره دومین دبیر علمی •
 هـای رسانه جشنواره  اسالم و معارف فرهنگ و مروج اثر مبلغ بهترین عنوان چهار دوره دبیر •

 دیجیتال
 الکترونیک کودک جشنواره اولین داوران هیات رییس •
  آیات منظومه قرآنی جشنواره اولین داوران هیات رییس •
 آیات منظومه قرآنی جشنواره دومین داوران هیات رییس •
 علوی های رسانه جشنواره اولین داور نهایی •
 کریم قرآن المللی بین نمایشگاه قرآنی افزارهای نرم داور •
 رضوی المللی بین جشنواره داوران و هیات علمی عضو هیات •
  قضاییه قوه ) کتب وتدوین مطالعه( تحقیقات با مرکز پژوهشی همکاری •
 یاسین فرهنگی موسسه و برنامه دفتر طرح مدیر •
 یاسین فرهنگی موسسه پژوهش معاونت •
شده قرآنی ( صبا، هدهد و اکثر آثار موسسـه یاسـین) مدیر محتوایی چندین نرم افزار تحسین  •

 که برنده جوایز در دوره های مختلف جشنواره های کشوری و بین المللی شده اند
 
 

  مجد محمد سيدمهندس  

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 اشتغال

 در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۲سال -
 سال ۵و تحلیلگر سیستم:  ) برنامه نویس۱
 سال ۳) مسئول بخش تحقیق و توسعه: ۲
 سال ۲) مسئول بخش نرم افزار: ۳
 

 تا کنون در موسسه فرهنگی یاسین ۱۳۷۴از سال 
 عضو هیئت مدیره تا کنون )۱
 سال ۴) برنامه نویس و تحلیلگر سیستم: ۲
 تاکنون ۱۳۸۰) معاون فنی: از سال ۳

ین شده قرآنی ( صبا، هدهد و اکثـر آثـار موسسـه یاسـین کـه مدیر فنی چندین نرم افزار تحس •
 برنده جوایز در دوره های مختلف جشنواره های کشوری و بین المللی شده اند)

 
 ۱۳۸۲برنده عنوان خادم القرآن از یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال 

 و ارشاد اسالمی) داور هفت دوره جشنواره ی رسانه های دیجیتال ( وزارت فرهنگ
 
 
 
 



 جناب آقای سيد آرش وکيليان 

 
 مجازی فضای مرکز سیاستگذاری کارشناس
 فرهنگی سیاستگذاری دکترای دوره دانشجوی تحصیالت:

 مسئول بخش پژوهش مرکز توسعه رسانه های دیجیتال 

 WSISنماینده ایران در اجالس جهانی 

 مسئول بخش پژوهش و نشست و کارگاه های نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال در چندین دوره

 

 

  پور، حسين پويان سيدجناب آقای  

 و رسـانه مـدیریت دکتـرای دانشـجوی و شناسـی جامعه ارشـد کارشناسـی التحصـیل فارغ ،۱۳۶۱ متولد
 هـای پروژه مـدیریت سـابقه و بـوده رسـانه و فرهنگـی اجتمـاعی، مسـائل حـوزه در دانشگاه مدرس

 .داراست را  مجازی فضای و دیجیتال های رسانه حوزه در اجرایی و مطالعاتی
 پژوهشـی و علمـی بخـش دبیری ،۸۸ سال از دیجیتال های رسانه نمایشگاه مختلف های بخش مدیریت

 هفتمـین اینترنتی های پایگاه و برخط های رسانه بخش دبیری و دیجیتال های رسانه جشنواره ششمین
 باشد. می وی سوابق دیگر از دیجیتال های رسانه جشنواره

 
  المله خادم مصطفیجناب آقای 

 
 کارشـناس و افـزار نـرم مهندسـی کارشناسـی مـدرک دارای ۱۳۶۱ متولد المله خادم مصطفی مهندس

 دهـه یـک از بـیش. اسـت اطالعـاتی هـای  سیستم مدیریت گرایش - اطالعات فناوری مهندسی ارشد
 و افـزار نـرم تسـت زمینـه در مقـاالتی تدوین وب، بر مبتنی و اطالعاتی های سیستم توسعه در تجربه

 .دارد خود سابقه در را ای حرفه فنی دانشگاه در تدریس و کاوی متن
 است فعالیت حال در رسانه عصر فرهنگی موسسه فنی مدیر عنوان به اکنون هم

 
 

  وند امين علی مرادجناب آقای 

 مجازی فعاالن خانه رئیس و" فیمنا" ایران مجازی فضای خبری پایگاه مدیرمسئول
 مجازی فضای هوشمند مدیریت طرح مجری
  مجازی محتوایی اجرایی های برنامه طراح

 : تدریس
 هـای رسـانه جریـان مـدیریت و کنتـرل ، مجـازی فضای در نرم امنیت ، مجازی فضای فرهنگ •

 و تحلیـل شناسـایی ، مجازی های فرهنگ ضد سازی خنثی و فرهنگی سازی جریان ، دیجیتال
 مجازی شهروند ، مجازی فضای رصد

 : ها پژوهش
 مجازی فضای هوشمند مدیریت •
 مجازی فضای در آموزی دانش کاربردهای شناسی آسیب •
 بـا مـرتبط آمـوزان دانـش نامحسـوس محتـوایی تغذیـه راسـتای در معلمین و مدیران آموزش •

 مجازی فضای
 اجتماعی های شبکه در دینی گفتمان توسعه و سازی فرهنگ های قابلیت •



 مجازی فضای در اعتقادی رویکرد بر مبتنی های فرهنگ ضد سازی خنثی •
 مجازی فضای در شهروندان گام به گام خرد آموزش •
 مردمی ای رسانه سواد در کشور عمومی های رسانه محتوایی های ضعف •
 مجازی و فیزیکی مرتبط های بحران در صحیح اخبار تامین در محتوایی سازی شبکه •

 
 

  خداورديلو ابوالقاسمجناب آقای 

 
 خداورديلو ابوالقاسم: خانوادگی نام و نام
 تحصیلی سوابق   
 .قم علميه حوزه؛ دهم پايه؛ حوزوي •
 .قم ،)ع(باقرالعلوم دانشگاه  از؛ اجتماعي علوم رشته كارشناسي؛؛ دانشگاهي •
 
 

  تألیف سوابق    
 ).۱۳۹۲ ،۱۳۹۱( تهران، خاموش، كالم نشر اول، چاپ ظوابط؛ و تعاريف ديجيتال، نشر •
 )۱۳۸۵( قم مهديه، نشر پنجم، چاپ ،ESS روش با انگليسي زبان آموزش •
 ).۱۳۹۲) (انتشار دست در( قم ارم، انتشارات جمكران، مقدس مسجد مناسك شناسي گونه •
 ).۱۳۹۲(انتشار دست در قم، ارم، نشر اسالمی، زندگی سبک های مولفه •
 ).تاليف دست در( مذهبي، هاي هيات ژه وي كميل، دعاي شرح •
 ).تدوين مرحله( دوم، نسخه ،"اسالمي زندگي سبك" افزار نرم تولید در محتوا ناظر •
 ).نگارش حال در( ،"مجازي فضاي در فعالیت برای مسلمان جوان نیازهای"  مقاله •
 

 اجرايي هاي فعاليت سوابق    
 ).۱۳۹۱( تهران ديجيتال هاي رسانه جشنواره ششمين الملل بين بخش دبير •
 ارشـاد و فرهنـگ وزارت ديجيتـال هـاي رسـانه مركـز مميـزي، مصـاديق تعيين كارگروه عضو 

 ).۱۳۹۰ تا ۱۳۸۹(اسالمي
 رسـانه مركـز ،"داخلـی افزارهـای نـرم بندي رده" ملي طرح اجرايي نامه شيوه تدوين مسئول •

 ).  ۱۳۹۱(اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ديجيتال هاي
 و فرهنـگ وزارت ديجيتـال هـاي رسـانه مركز ديجتال، نشر وابطض نامه آيين تدوين كارشناس •

 ).۱۳۹۱ تا ۱۳۹۰(  اسالمي ارشاد
 ها جشنواره و ها نمايشگاه در حضور   
 ديجيتـال هـاي رسانه نمايشگاه سومين در اي رايانه هاي افزار نرم بازبيني گروه عضو و داور •

 ).۱۳۸۸( تهران
 ديجيتـال هـاي رسـانه نمايشـگاه چهارمين اي رايانه هاي افزار نرم بازبيني گروه عضو و داور •

 ).۱۳۸۹( تهران
 ).۱۳۹۰( تهران ديجيتال هاي رسانه نمايشگاه پنجمين بازرسي گروه عضو و داور •
 
 
 
 
 
 



 جناب آقای حسين افسری 

 
به عنوان اصلی ترین و بزرگترین  -دبیر ششمین دوره جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال -۱

جشنواره حوزه فضای مجازی کشور در حوزه های اینترنت، نـرم افزارهـای رسـانه ای، تلفـن 
همراه، بازی های رایانه ای، هنرهای دیجیتال، بخـش بـین الملـل و ... [ از فـروردین تـا آبـان 

۱۳۹۱ [ 
( به عنوان یکـی از  ون محتوایی ششمین دوره نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتالمعا -۲

بزرگترین و آخرین نمایشگاه فرهنگـی  -]۱۳۹۱[ از فروردین تا آبان  -چهار معاونت نمایشگاه ) 
 برگزار شده در مصلی بزرگ امام خمینی تهران -در حوزه فضای مجازی و رسانه های دیجیتال

 اره های رسانه های دیجیتالداوری جشنو  -۳
  از مجموعه جشنواره های منظومـه  جشنواره نرم افزارهای قرآنداوری اولین دوره

 ۱۳۸۹آیات، قم، اداره فرهنگ ارشاد اسالمی قم، بهمن 
  تبریز، اداره فرهنگ ارشاد اسالمی جشنواره وبالگ نویسی قرآنیداوری اولین دوره ،

 ۱۳۸۹استان آذربایجان، بهمن 
  ۱۳۸۹، بخش نرم افزارهای قرآنی و سایت، تابستان جشنواره مهدویتداوری 
  مرکـز رسـانه هـای دیجیتـال وزارت جشنواره رسـانه هـای دیجیتـال خـانوادهداوری ،

 ۱۳۹۱ارشاد، اسفند 
 :تالیفات 

، مرکز توسـعه فنـاوری اطالعـات و رسـانه  »آیین نامه ضوابط محتوایی نشر دیجیتال«تدوین  -۱
 های دیجیتال

به عنوان کتاب قوانین و مقررات حـوزه نشـر  »نشر دیجیتال؛ ضوابط و تعاریف« تاب: تالیف ک -۲
  -دیجیتال به همراه ضوابط و مصادیق بررسی وممیزی نرم افزار

استاندارد ارزیابی و رتبه بندی محتوای فرهنگی دیجیتال بـر اسـاس : « تالیف طرح پژوهشی -۳
در حال انتشار از سوی مرکـز  -؛ با همکاری جمعی از همکاران مرکز » ۲۵۰۰۰استاندارد ایزو 

 توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال
 ،»استاندارد ارزیابی ورتبه بندی آثار و محصوالت فضای مجازی قرآنی«تالیف طرح پژوهشی  -۴

رونمـایی  -ی به عنوان مسئول محتوایی پروژه برای سازمان دارالقرآن سازمان تبلیغات اسـالم
 ۱۳۹۱در اسفند 
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