
  عبدالعلي علي عسكري  نام و نام خانوادگي :

   1337: متولد 

  دهق شهرستان :محل تولد 

  تحصيالت : 
و دكتري مهندسي   دانشگاه تهران ، كارشناسي ارشد مديريت ازدانشگاه پلي تكنيك تهران الكترونيك از - رشناسي مهندسي برق كا

  است  دانشگاه علم و صنعت وري از سيستم و بهره   -صنايع 

 سوابق شغلي

 62از سال   شوراي عالي انقالب فرهنگي  مشاور در دبيرخانه 
  1370و ارشاد اسالمي (سال معاون وزير فرهنگ( 
  1370رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي (سال( 
 1373سال    هاي رفاهشركت فروشگاه  بنيانگذاري  
  1380شناسي (سال مدير بنياد فرهنگي پژوهشي غرب( 
 1383سال   سازمان صدا و سيما مشاور رياست  
 معاون آموزشي صدا و سيما 
 دانشگاه صدا و سيما رئيس 
  سال)  10معاون توسعه و فناوري رسانه در سازمان صدا و سيما (به مدت 
 از اعضاي مركزي قرارگاه فضاي مجازي و از طراحان اصلي شوراي عالي فضاي مجازي  
 سازمان اوقاف و امور خيريه  گذاريعضو شوراي سياست 
 قوه قضائيه مشاور رئيس   

  : تأليفات و ترجمه
 ،كتاب هايي با عناوين پايان عصر آمريكا، قدرت در دست كيست؟  
   ،آمريكا جهان را به كدام سو مي برد؟  
 ، مرگ غرب ، جنگ سرد فرهنگي ، نخبگان قدرت  
  ،كتاب لبخندو شمشير در روابط ايران و آمريكا  
   ،(ره)مباني نظام اسالمي از ديدگاه امام خميني  
  ،«صنايع فضايي و ماهواره ها، مولفه قدرت ملت ها در دنياي جديد»  
 روندهاي عمده زيرساختي رسانه هاي نوين»، -«مديريت رسانه، نگاهي نو»، «سپهر جهاني رسانه  
 طرح ملي تلويزيون ديجيتال زميني. 



با تكيه بر تكنولوژي، بازار، مصرف   21هاي قرن گري داراي مقاالت علمي با عناويني چون «توسعه بنگاهعالوه بر تأليفات فوق، دكتر علي عس 
كننده، نگرش ها، تعاريف و ويژگيهاي توليد دركالس جهاني و ارائه يك مدل مفهومي، مدل استراتژيك براي دستيابي به توليد در كالس  

طراحي چشم انداز، مديريت استراتژيك رسانه و ارائه يك مدل مفهومي جديد، مباني راهبردي   جهاني، اثرات ديدگاه توليد در كالس جهاني بر
هاي گروهي،  اي، حلقه هاي فكري، ضرورت پژوهشهاي رسانهنظام اسالمي(ارائه يك مدل مفهومي) ، انتخاب روش شناسي در مديريت سازمان

 .وي است هاي ارائه شدهاهداف راهبردي در اقتصاد مقاومتي و... تعدادي از مقاله

 


