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در شهر طالقان به دنیا آمد. ایشان تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در کنار اساتید گران قدری چون مرحوم  1321در سال 

الی بازرگانی تهران جالل آل احمد و دکتر خسرو فرشیدوند در شهر تهران گذراند و برای ادامه تحصیل وارد مدرسه ع

 تخصصی دکترای دوره و رسانده پایان به تهران دانشگاه در شناسی جامعه زمینه در  شد. وی تحصیالت تکمیلی خود را

 مدیریت ماندگار چهره. نمود دریافت آموزشی رهبری و کاربردی و رفتاری علوم مدرسه از مدیریت رشته در را خود

ده و دکترای دوم خود را در زمینه ارتباطات از دانشکده ارتباطات دانشگاه اوهایو نکر بسنده علمی درجات این به کشور

وی در زمینه ارتباطات، آثار  .اخذ کرد. فوق دکترای ارتباطات سازمانی آخرین مقصد تحصیلی ایشان در امریکا بود

هاست متن درسی  د آورد که سالبار در زبان فارسی پدی را برای اولین« ارتباطات غیرکالمی»و « ارتباطات انسانی»

 . بودند  در زمینه فلسفه به شدت تحت تأثیر آراء فلسفه های انسانی یا مباحث شناختی .های مختلف ایران است دانشگاه
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مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی  ستاد گذاشتندادر مباحث اجتماعی نیز یکی از استادان برجسته که تأثیر عمیقی بر 

افرادی نظیر  و تأثیر مکتب فرانکفورت بودهبه شدت تحت  در بعد ارتباطاتاست.  یانگذار جامعه شناسی در ایران بودهبن

، مرحوم پرفسور کراول ، شانشدت تحت تاثیر استادان بهرب نیز غدر اند. تأثیر زیادی داشته ستاداهابرماس روی 

از نظر علمی  دکتر فرهنگیآنها تأثیر زیادی روی کارهای  یك از و هر ندوفسور گویر و جیمز مك کراسکی بودپر

 . اند داشته

 

  امریکا 1362-فوق دکترای ارتباطات سازمانی 

 دکترای ارتباطات )دکترای دوم( دانشکده ارتباطات دانشگاه اوهایو امریکا 
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 سه علوم رفتاری کاربردی و رهبری آموزشیدکترای مدیریت از مدر 

 (Applied Behavioral Sciences and Educational Leadership) 

  1348انشگاه تهران دفوق لیسانس جامعه شناسی 

  1351دوره عالی مدیریت دانشگاه تهران 

 1346ه عالی بازرگانی تهران لیسانس مدیریت بازرگانی مدرس 

به دریافت جایزه چهره ماندگار جمهوری اسالمی ایران در رشته  1384دکتر علی اکبر فرهنگی در سال 

 .مدیریت نائل شد

  1350استادیار مدعو مدرسه عالی بازرگانی 

  1356تا  1351الهیجان  -استادیار تمام وقت مدرسه عالی مدیریت گیالن 

 ، مدرس دانشگاه اوهایو در دروس ارتباطات انسانیPublic speaking   و Interviewing   8به مدت 

تا انتقال به دانشگاه تهران  1362شناسی و سپس مدیریت دانشگاه الزهرا  نیمسال استادیار و مدیر گروه جامعه

1367 

  تا کنون 1367انتقال به دانشگاه تهران 

 1378تا  1371نشگاه تهران دانشیار دانشکده مدیریت دا 

  تا کنون 1378استاد دانشگاه تهران 

 اولین استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پس از انقالب 

 های تخصصی کارشناسی ارشد و دکترا، تدریس در سازمان -های متعدد کارشناسی  عالوه بر تدریس در دوره 
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  سال 20مانند مرکز آموزش مدیریت دولتی بیش از 

  سال 25مدیریت صنعتی بیش از سازمان 

 های دیپلماتیك وزارت امور خارجه مرکز آموزش 

 مرکز آموزش وزارت نیرو 

 دانشکده علوم استراتژیك 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 1364امل فرهنگی انتشارات اسفار تکنولوژی و تک 

  ( ترجمه با آقایان دکتر طوسی ، علوی و مرحو 2اصول مدیریت )زش مدیریت مرکز آمو م دکتر مهدویانجلد

 چندین چاپ 1370دولتی 

  1373نی ویرایش اول تهران تایمز ارتباطات انسانی ، جلد اول مبا 

  1374ی رسا فرهنگ ارتباطات انسانی ، جلد اول مبانی ویرایش دوم خدمات  

  1375آواها دانشگاه آزاد اسالمی ارتباطات غیر کالمی : هنر استفاده از حرکات و 

  انتشارات نگرش روز  و شیوه های عملی مقابله با آنها تنش در محیط کار : شناخت استرس های شغلی 

 1381طات سازمان سنجش آموزش کشور مبانی ارتبا 

   1371اوکتاویو پاز انتشارات برگ ترجمه منتخبی از اشعار 

  ترجمه به زبان روسی -ر سید مهدی الوانینقش مدیران در تدوین و پیشبرد استراتژی کلی با دکت 

 قرقیزستان –بیشکك  1373
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 1383 رسا فرهنگی خدمات نشر سازمانی ارتباطات های نظریه 

 

 

 

 


