بسمه تعالي

معرّفی فعّاليتهاي علمی ،آموزشی ،پژوهشی و اجرايی

مهدي حسين زاده فِرِمی
استادیار جامعه شناسي پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری

سوابق تحصيلی:
-

دیپلم؛ علوم انساني دبیرستان شیخ صدوق قم.
کارشناسي؛ پژوهشگری علوم اجتماعي (جامعه شناسي) دانشگاه تهران.
کارشناسي ارشد؛ جامعه شناسي انقالب اسالمي پژوهشکده امام خمیني (ره) و انقالب
اسالمي.
دکتری؛ جامعه شناسي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس.

تأليفات:
 .1کتاب «تعامل روحانیّت و بازار» ،انتشارات سخنوران ،تهران.
 .2مقاله «بررسي گروههای مرجع جوانان شهر قم و عوامل اجتماعي انتخاب آن (با تأکید بر
روحانیّت)» ،فصلنامه علمي – پژوهشي تحقیقات فرهنگي ،پژوهشکده مطالعات فرهنگي و
اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،در دست چاپ.
 .3مقاله «بررسي موازنه شاخصهای توسعه انساني با تحوّالت سبک زندگي در کشور (1331
–  ،»)1331فصلنامه علمي – پژوهشي راهبرد فرهنگ ،دبیرخانه شورای عالي انقالب
فرهنگي ،در دست چاپ.
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 .4مقاله «ارزیابي وضعیّت تحوّالت سبک زندگي در کشور در دهه اخیر» ،فصلنامه علمي -
پژوهشي تحقیقات فرهنگي ،پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری ،در دست چاپ.
 .5مقاله «جهاني شدن و شعارهای انقالب اسالمي؛ تشابه یا تمایز» ،فصلنامه علمي – پژوهشي
مجله جامعه شناسي ،انجمن جامعه شناسي ایران ،در دست چاپ.
 .6مقاله «سنخ شناسي اندیشه سیاسي امام خمیني (ره) در مقایسه با جریانهای فکری
معاصر جهان اسالم» ،فصلنامه علمي  -پژوهشي مطالعات جامعه شناختي (نامه علوم
اجتماعي) ،دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،دوره  ،21شماره  ،1بهار و تابستان
.1332
 .7مقاله «نقش سیاسي بازار :تحلیل تحوّالت دهه اوّل جمهوری اسالمي ایران» ،فصلنامه علمي
 پژوهشي دانش سیاسي ،دانشگاه امام صادق ،سال هفتم ،شماره اوّل ،بهار و تابستان.1331
 .3مقاله «تأمّلي در بازار؛ مطالعه تحوّالت بازار در دهه اوّل پس از انقالب اسالمي» ،فصلنامه
علمي  -پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي ،دانشگاه معارف اسالمي قم ،سال هشتم ،شماره
 ،26پاییز .1331
 .3مقاله «جهانيشدن ،شعارهای انقالب اسالمي و مناسک حج ابراهیمي» ،مجموعه مقاالت
«حج و انقالب اسالمي ایران» ،پژوهشکده حج و زیارت سازمان حج و زیارت ،تابستان
.1334
 .11مقاله «ترسیم فضای گفتمان مردم ساالری دیني برای آینده ایران» ،مجموعه مقاالت
چهارمین کنفرانس الگوی اسالمي و ایراني پیشرفت« ،پیشرفت ایران؛ گذشته ،حال،
آینده» ،اردیبهشت .1334
 .11مقاله «ارزیابي تحلیلي وضعیّت و تحوّالت سبک زندگي در کشور در دهه اخیر؛ به سوی
الگوی اسالمي – ایراني سبک زندگي» ،مجموعه مقاالت سومین کنفرانس الگوی اسالمي و
ایراني پیشرفت« ،واکاوی مفاهیم و نظریههای رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی
نظریه اسالمي ایراني پیشرفت» ،خرداد .1333
 .12مقاله «نظام خدمت وظیفه و تعلیق سرمایه اجتماعي» ،همایش ملّي پدافند غیرعامل و
سرمایه اجتماعي در ایران ،دانشگاه کاشان ،اردیبهشت .1333
 .13مقاله «فرهنگ و توسعه اجتماعي (با تأکید بر ارزش های فرهنگي)» ،مجموعه مقاالت
همایش ملي توسعه اجتماعي ،دانشگاه کاشان.
 .14مقاله «توسعه و تأخَر فرهنگي؛ با تأکید بر مطالعه فرهنگ استفاده از اینترنت در شهر
کاشان» ،مجموعه مقاالت همایش ملي فرهنگ و توسعه در منطقه مرکزی ایران ،دانشگاه
کاشان.
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 .15مقاله «نقد و بررسي کتاب روان کاوی فرهنگ عامّه» ،مجلّه کتاب ماه علوم اجتماعي،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 .16مصاحبه درباره « نقش نظارتي دولت برعملکرد هیأتهای مذهبي » ،مجلّه خیمه ،سازمان
تبلیغات انقالب اسالمي.
 .17رساله دکتری «مطالعه تطبیقي رابطه روحانیون و بازاریها در دو دهه قبل و بعد از انقالب
اسالمي ایران» ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .13پایان نامه کارشناسي ارشد «کاربست نظریه الگوهای انقالب هانتینگتون بر انقالب اسالمي
ایران» ،پژوهشکده امام خمیني (ره) و انقالب اسالمي.
 .13پایان نامه کارشناسي «مطالعه دین در دنیای جدید؛ مقایسه دیدگاه های سیّد جمال الدّین
اسدآبادی و میرزا ملکم خان» ،دانشگاه تهران.

فعّاليتهاي پژوهشی:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.3
.3

مجری طرح پژوهشي «تدوین داده و ستاده وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری در
حوزه فرهنگي بر اساس نقشه مهندسي» ،به سفارش دبیرخانه شورای عالي انقالب
فرهنگي.
مجری طرح پژوهشي «ارزیابي تحلیلي وضعیّت و تحوّالت سبک زندگي در کشور
در دهه اخیر» ،به سفارش دبیرخانه شورای عالي انقالب فرهنگي.
مجری طرح پژوهشي «جهاني شدن و شعارهای انقالب اسالمي؛ تشابه یا تفاوت»،
به سفارش پژوهشکده امام خمیني (ره) و انقالب اسالمي.
مجری طرح پژوهشي «بررسي وشناسایي ساختار و عملکرد مراکز و مؤسّسات
مطالعات فرهنگي جهان» ،به سفارش جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.
همکار اصلي طرح پژوهشي «سنجش تأثیرگذاری اعزام مبلّغین و مبلغات» ،به
سفارش سازمان تبلیغات اسالمي.
همکار اصلي طرح ملّي پژوهشي «ارزیابي وضعیّت تحوّالت فرهنگي کشور در دهه
اخیر» ،به سفارش دبیرخانه شورای عالي انقالب فرهنگي.
همکار اصلي طرح ملّي پژوهشي «بررسي خشونت خانگي علیه زنان».
همکار اصلي طرح پژوهشي «بررسي تقویت ارتباط جوانان و رهبری از طریق صدا
و سیما».
همکار اصلي طرح پژوهشي «بررسي ماهیت وساختار جنبش دانشجویي در ایران».
این طرح پژوهشي حائز رتبه سوّم چهارمین جشنواره جوان خوارزمي گردید.
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 .11همکار اصلي طرح ملّي پژوهشي «آمارگیری جامع فرهنگي کشور».
 .11همکار اصلي طرح پژوهشي «تشکیل بانک سوژه برای برنامه سازی صدا و سیما».
 .12همکار اصلي طرح ملّي پژوهشي «بررسي عملکرد نیروی انتظامي».
 .13همکار اصلي طرح ملّي پژوهشي «مطالعه و بررسي احیاء امر به معروف و نهي از
منکر در کشور».

فعّاليتهاي آموزشی:
-

-

-

مدرّس درس بینشهای (نظریههای) جامعهشناسي در مقطع کارشناسيارشد در دانشگاه
پیام نور.
مدرّس دروس حوزههای جامعه شناسي دانشگاه الزهراء.
مدرّس درس روش تحقیق در مقطع کارشناسيارشد در دانشگاه آزاد اسالمي.
مدرّس دروس نظریه های جامعه شناسي (1و )2و حوزه های مختلف جامعه شناسي در
دانشگاه کاشان ،دانشگاه باقرالعلوم قم و مدرسه اسالمي هنر قم از سال  1333تا در حال
حاضر.
مدرّس دروس مختلف علوم اجتماعي در دورههای متعدّد ،برای آمادگي کارشناسي ارشد
مرکز آموزش جهاد دانشگاهي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و دیگر مؤسّسات
آموزشي از سال  1331تا در حال حاضر.
راهنمائي و مشاوره بیش از ده پایاننامه کارشناسي ارشد و کارشناسي دانشگاه پیام نور.

فعّاليتهاي اجرايی و پژوهشی:
.1
.2
.3
.4
.5

استادیار جامعه شناسي پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و
فنآوری.
عضو گروه علوم اجتماعي شورای بررسي متون و کتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.
مشاور مدیر کل فرهنگي و اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و
فنآوری.
رئیس اداره حمایت و پشتیباني فعّالیتهای اجتماعي دانشگاهها در معاونت فرهنگي و
اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری.
رئیس اداره کانونهای فرهنگي ،هنری ،ادبي و اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت
علوم ،تحقیقات و فنآوری.
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 .6رئیس اداره فعّالیتهای اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و فن-
آوری.
 .7عضو هیأت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه کاشان.
 .3بورسیه وزارت علوم برای گروه جامعه شناسي دانشگاه کاشان.
 .3عضو کمیته داوران «سوّمین دوره مناظره دانشجویي» سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهي
کشور.
 .11مسئول کمیته فرهنگ ایراني انجمن ایراني ارتباطات و مطالعات فرهنگي ،مستقر در
دانشگاه تهران.
 .11محقّق پژوهشي در گروه پژوهشي جامعه شناسي جهاد دانشگاهي دانشکده علوم اجتماعي
دانشگاه تهران.
 .12محقّق پژوهشي در گروه مطالعات اداره کل امور اجتماعي معاونت اجتماعي و شوراهای
وزارت کشور.
 .13محقّق پژوهشي در گروه مطالعات اداره کل تحقیق و توسعه رادیو ،صدا و سیمای جمهوری
اسالمي ایران.

آدرس الکترونيکی و تلفن:
 13124155257ـ 12132233245 - 12144732563
Mferemi@gmail.com
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