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حوزههای تخصصي عالقه
جامعهشناسی دینجامعهشناسی اخالقجامعهشناسی علم و آموزش عالیمطالعات شرقشناسی و پسااستعماری تحليل روایت؛ تحليل داستان زندگی؛ تحليل زندگینامهتحصيالت
كارشناسی ارشد :پژوهش در علوم اجتماعی؛ دانشگاه تهران؛ مهر  2531تا شهریور 2535پایان نامه :جهانی شدن و هویت دینی
دكتری :جامعه شناسی ،گرایش نظری ـ فرهنگی؛ دانشگاه تهران؛ مهر  2533تا شهریور 2531؛پایاننامه :دین در داستان زندگی
عضویتها
عضو هيأت علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از فروردین  2533تا كنونعضو شورای علمی گروه جامعهشناسی فرهنگی پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهیعضو شورای مدیریت گروه جامعهشناسی اخالق انجمن جامعهشناسیعضو شورای مدیریت گروه جامعهشناسی دین انجمن جامعهشناسیعضویت در انجمن جامعهشناسی اروپا ) (European Sociological Association- ESAاز آگوست 1122كتابها
 -2هویت ملی در قوانين جمهوری اسالمی ،تهران ،پژوهشكدهی فرهنگ و هنر2531 ،
 -1اوقات فراغت در ایران ،تهران ،پژوهشكدهی فرهنگ و هنر2532 ،
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مقاله در كتاب
«آداب و اخالق در متروی تهران» (با همکاری زینب محمود آبادی) در :فاضلی محمد (گردآورنده) «شهر ،حمل و نقل وزندگی روزمره» تهران :اداره كل مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،معاونت مطالعات اجتماعی شهرداری تهران
مقاالت علمي ـ پژوهشي داخلي
 - 2انواع دینداری در وبالگستان زبان فارسی؛ در :مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شمارهی  ،21زمستان 2533
 - 1دینداری و جهانی شدن؛ در :مجلة مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ شمارهی  ،11پایيز 2531
 - 5تغيير در قدرت و اقتدار روحانيت در گذار از قاجار به پهلوی؛ مجلهی مطالعات اجتماعی ،ویژهنامهی جامعهشناسی دین ،دور
هفتم ،شمارهی  ،2بهار  .2531صص253-225 .
مقاالت ارائه شده در سمينارهای علمي داخلي
 - 2كالهی ،محمدرضا« ،كنکاشهای نظری و مفهومی در تفسير و تبيين دین در ایران» در :سومين همایش ملی كنکاشهای
نظری و مفهومی در جامعهی ایران ،اردیبهشت  ،2533تهران ،انجمن جامعهشناسی ایران
 - 1كالهی ،محمدرضا« ،زندگینامهی دینی ایرانيان» ،در :دومين همایش ملی كنکاشهای نظری و مفهومی در جامعهی ایران،
اردیبهشت  ،2531تهران ،انجمن جامعهشناسی ایران ،پذیرش گرفته (ارائه نشده)
 - 5كالهی ،محمدرضا «گونهشناسی دینداری در ایران» همایش «ابعاد اجتماعی جامعهی ایرانی» 2532 ،تهران ،انجمن مطالعات
فرهنگی و ارتباطات ،ارائه شده
 - 2كالهی ،محمدرضا« ،نقد جامعهشناسی در ایران» اولين همایش «كنکاشهای مفهومی ـ نظری دربارة جامعة ایران» 23 ،و 23
اردیبهشت  ،2531تهران ،انجمن جامعهشناسی ایران ،ارائه شده
مقاالت ارائه شده در سمينارهای علمي بينالمللي
2- Kolahi, Mohammadreza and Gholamrezakashi, Fatemeh “Islamic ISIS or ISISian Islam: De-historization of
Islam and De-contextualization of ISIS in American Press” Presented at 21th International Conference of
European Sociological Association (ESA), 13-13 August, Prague
1- Kolahi, Mohammadreza and Gholamrezakashi, Fezzeh “Representation of Morality in Moharram mourning
”)ritual Nohas (Dirges) in Iran: Case Study of Persian Nohas in Tehran2531 (RIC) Decade (1112-1122 AD
Accepted for: fourth World Congress for Meddle Eastern Studies, Ankara, 23-11 August 1122

- 5كالهی ،محمدرضا« ،از دینداری تا دینورزی در مطالعات دینداری در ایران» مقاله ارائه شده در همایش بينالمللی «تفکر
اجتماعی و جامعه در خاورميانه و شمال آفریقا» 11 ،و  12آذر 2531؛ تهران ،ایران
2- Kolahi, M.R. “Religious narratives in the Persian language weblogcity”, Presented at: 2st global conference of
“Immersive World and Transmedia Narratives”; Tuesday 25th November – Thursday 23th November 1121
Salzburg, Austria
3- Kolahi M.R.: “Popular Religious Discourses at the Persian Language Weblogcity” 1111 Inter-Asia Cultural
)Studies Society [ACS] Shanghai Conference (accepted, not Presented
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6- Kolahi, M.R.: "Globalization and Religious Identity" Presented at: The International Conference of
"GLOBALIZATION, IMMIGRATION, AND CHANGE IN RELIGIOUS MOVEMENTS"; June 1-3, 1111,
Bordeaux, France

- 1كالهی ،محمدرضا و اهللدادی ،سعيده« :تحليل و مقولهبندی عناصر شکلدهنده به عرصة عمومی در فضای مجازی» ،كنفرانس
بينالمللی «فرهنگ در فضای فيزیکی و مجازی» 13 ،اردیبهشت  ،2531تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکدة مطالعات جهان (ارائه
شده)
فعاليتهای آموزشي
تدریس دانشگاهي
تدریس «مطالعات دین» ،كارشناسی ارشد پيوسته 1 ،واحدی ،دانشگاه امام صادق ،دانشکدهی معارف اسالمی و فرهنگ وارتباطات ،از سال  2535تا كنون (نيمسال دوم 2535-32؛ نيمسال دوم 2532-33؛ و نيمسال اول )2533-36
تدریس «مبانی جامعهشناسی» ،كارشناسی ارشد 1 ،واحدی ،دانشگاه تهران ،دانشکدهی مطالعات جهان ،گروه مطالعات ژاپن،نيمسال اول 2535-32
تدریس «مبانی جامعهشناسی» ،كارشناسی ارشد 1 ،واحدی ،دانشگاه تهران ،دانشکدهی مطالعات جهان ،گروه مطالعات اسپانيا،نيمسال اول 2535-32
تدریس «روش تحقيق كيفی» ،كارشناسی ارشد 5 ،واحدی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشکدهی علوم انسانی ،گروه مطالعاتفرهنگی ،نيمسال اول 2535-32
تدریس «روش تحقيق كيفی» ،كارشناسی ارشد 5 ،واحدی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشکدهی علوم انسانی ،گروه مطالعاتفرهنگی ،نيمسال اول 2531-35
تدریس «جامعهشناسی مسایل اجتماعی ایران» ،كارشناسی 5 ،واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دانشکدهی علومانسانی ،گروه برنامهریزی اجتماعی ،نيمسال اول 2531-33
تدریس «روش تحقيق عملی» ،كارشناسی 5 ،واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دانشکدهی علوم انسانی ،گروهبرنامهریزی اجتماعی ،نيمسال دوم 2531-33
تدریس «نظریههای جامعهشناسی  ،»1كارشناسی 5 ،واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دانشکدهی علوم انسانی،گروه برنامهریزی اجتماعی ،نيمسال اول  31ـ 2536
تدریس «جامعهشناسی مسایل اجتماعی» ،كارشناسی 5 ،واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دانشکدهی علومانسانی ،گروه برنامهریزی اجتماعی ،نيمسال اول  31ـ 2536
راهنمایي؛ مشاوره و داوری پایاننامه
آشناگر ،رحيل «فرادستی و فرودستی در گفتوگوهای روزمره» پایاننامهی فوق ليسانس ،دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشکدهیعلوم انسانی ،گروه مطالعات فرهنگی ،استاد راهنما :محمدرضا كالهی (در دست انجام)
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فرهادی ،فروزنده« ،مطالعهی برساخت معناهای اخالقی در خالل واكنشهای جمعی نسبت به پنج رخداد مناقشهانگيز در حوزهعمومی» ،پایاننامهی فوق ليسانس ،دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشکدهی علوم انسانی ،گروه مطالعات فرهنگی ،استاد راهنما:
محمدرضا كالهی (در دست انجام)
رمضانی ،فاطمه «بررسی جامعهشناختی «شرایط ادراكی» و «شرایط اجتماعی» بازگشت به سبک زندگی دینی (مطالعه موردی:زنان بازگشته به حجاب)» ،پایاننامه كارشناسی ارشد ،استاد راهنما :قاسم زایری (دانشگاه تهران) استاد مشاور :محمدرضا كالهی
شفيعی ،فاطمه« ،ساختار قدرت در خانواده» ،پایاننامهی فوق ليسانس ،دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشکدهی علوم انسانی ،گروهمطالعات فرهنگی ،استاد راهنما :محمدرضا كالهی ،شهریور 2532
جعفرزاده ،حدیث «تفاوت سبک زندگی زنان خانهدار با زنان كارمند» ،پایاننامه فوق ليسانس ،دانشگاه علم و فرهنگ،دانشکدهی علوم انسانی ،گروه مطالعات فرهنگی ،راهنما :دكتر حميده لوالور؛ داوران :محمدرضا كالهی؛ دكتر غراب ،شهریور
2535
تدریس در كارگاه
كارگاه تحليل روایت ،دانشگاه تربيت مدرس ،اسفند 2532فعاليت های پژوهشي
مدیر پژوهشهای:
«- 2اخالق دانشگاهی در ذهنيت نسلی متولدین  2511و مقایسهی آن با متولدین  ،»2533در :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم؛ در دست انجام
«- 1وضعيت اخالق در جامعهی ایران» (شبکهبرنامهی گروه جامعهشناسی فرهنگی پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری) .مجری:
پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری؛ مدیر پروژه :محمدرضا كالهی ،حسين نورینيا؛ شروع طرح2535 :؛ در دست انجام
«- 5ارزیابی تأثيرات اجتماعی-فرهنگی ساماندهی رود-درهی اوین-دركه» دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری منطقهی  ،1مهر
2532
«- 2اسالمهراسی و ایرانهراسی در مطبوعات آمریکا» ،همکاران اصلی :فاطمه غالمرضا كاشی؛ ابراهيم محمودآبادی در:
پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ كارفرما :معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی؛ سال ( 2535در دست
انجام)
«- 3ارزیابی پيامدهای اجتماعی ادغام وزارتخانههای كار ،رفاه و تعاون» ،كارفرما :مؤسسهی كار و تأمين اجتماعی ،مجری:
پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ 2532
«- 6ارزیابی تأثير اجتماعی احداث مجتمع فرهنگی غدیر» ،كارفرما :منطقهی  11شهرداری تهران2533 ،
«- 1ارزیابی تأثير اجتماعی بازسازی پيادهرو خيابان سیتير» ،كارفرما :دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران2533 ،
«- 3خوانشهای عاميانه از دین در وبالگستان زبان فارسی» ،در :پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،كارفرما:
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی2531 ،
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«- 3سهم و كاركرد هویت ملی در برنامهریزی فرهنگی» ،در :پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،كارفرما:
معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی2531 ،
« - 21اثرسنجی مکانيزمهای مختلف اطالعرسانی بر مصرف برق مصرفكنندگان خانگی در تهران» ،همکاران اصلی :دكتر
محمدفاضلی ،دكتر ابراهيم صالحآبادی ،زهره رهبری ،در :پژوهشگاه نيرو ،كارفرما :توانير2536 ،
« - 22تعيين اولویتهای پژوهشی گروه جامعة اطالعاتی» (به همراه دكتر بهزاد دوران) ،كارفرما :مركز اطالعات و مدارک علمی
ایران2532 ،
« - 21علل و پيامدهای واقعة هجدهم تير  :2513فراتحليل نظرات موجود؛ و بررسی انعکاس واقعه در ذهنيت كنونی دانشجویان
تهرانی» ،مشاور :دكتر مهدی منتظرقائم ،همکار اصلی :زهره انواری ،كارفرما :معاونت دانشجویی دانشگاه تهران ،مجری:
شركت مدیریت تحولآفرین
همکاری در پژوهشهای
 - 25هاشمی ،سيدضياءالدین؛ «بررسی وضعيت فرهنگی كشور» ،كارفرما :شورای عالی انقالب فرهنگی؛ 2531
 - 22منتظرقائم ،مهدی «نظرسنجی از مردم بم دربارة فرایند بازسازی» ،كارفرما :ستاد بازسازی بم2533 ،
 - 23آزاد ارمکی ،تقی و عبداللهيان ،حميد «نيازسنجی آموزشی اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا» ،كارفرما :وزارت كشور،
2535
 - 26آزاد ارمکی ،تقی «بررسی وضعيت فرهنگی كشور» ،كارفرما :شورای عالی انقالب فرهنگی ،مجری :جهاد دانشگاهی دانشگاه
تهران2535 ،
نوع همکاری:

تدوین مقاالت:
2ـ نحوه گذران اوقات فراغت در ایران
1ـ عرضه و تقاضای فرهنگی در ایران
5ـ بحران هویت در ایران
2ـ تهاجم فرهنگی
3ـ جمعبندی و نتيجهگيری فصل مصرف فرهنگی

 - 21رفعتجاه ،مریم «بررسی الگوهای فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر بر مصرف برق در مصرفكنندگان خانگی و تجاری در تهران»،
مشاور :دكتر عبدالحسين نيکگهر ،همکاران اصلی :محمدرضا كالهی ،محمد فاضلی كارفرما :پژوهشگاه نيرو 2531
 - 23رفعتجاه ،مریم «بررسی نگرش شهروندان تهرانی به المپ كم مصرف» ،مشاور :دكتر عبدالحسين نيکگهر ،همکاران اصلی:
محمدرضا كالهی ،محمد فاضلی ،كارفرما :پژوهشگاه نيرو 2532
سخنرانيها
سخنرانی در انجمن جامعهشناسیِ آموزش و پرورش با عنوان «سلطهی تکنيک بر اخالق در آموزش ابتدایی» ،چهارشنبه 11دی 2533
سخنرانی در مركز تحقيقات استراتژیک ریاست جمهوری با عنوان «اسالم داعشی یا داعش اسالمی – اسالمهراسی درمطبوعات آمریکا» ،سهشنبه  13تير 2533
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نشست تخصصی «فعال-منفعل؛ بررسی جامعهشناختی اخالق مشاركت در جامعهی ایرانی» سهشنبه 23 ،اسفند 32؛ ساعت 22:11تا 26:11؛ پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛ نشست اول با حضور :دكتر غالمرضا غفاری؛ دكتر محمدرضا كالهی؛
نشست دوم با حضور :دكتر فاطمه صادقی؛ یاسر باقری.
نشست تخصصی «اخالق در پژوهش» ،یکشنبه  16بهمن 2532؛ در :ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ سخنرانان :دكترعباس كاظمی ،عضو هيأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ دكتر آیت ميرزایی ،عضو پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی؛ دكتر محمدرضا كالهی ،عضو پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ برگزار كننده :مركز
تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام ،معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ،گروه پژوهشهای اجتماعی
«فرایند تاریخزدایی و زمينهزدایی در ساخت یک اسطوره :داعش»؛ تهران ،پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی روایت ،شهریور 2532«تأملی بر جامعهشناسی اخالق در ایران»؛ كارگروه جامعهشناسی اخالق ،انجمن جامعهشناسی ایران«ارزیابی تأثيرات اجتماعی بازسازی پيادهرو خيابان سیتير» هشتمين همایش ملی شهر و سيمای شهری و سومين همایشتوسعهی شهری با رویکرد اجتماعی-فرهنگی؛ قزوین 12 ،بهمن 2531
«ارزیابی تأثيرات اجتماعی بازسازی پيادهرو خيابان سی تير» در :انجمن جامعهشناسی ایران 51 ،آذر 2533«وبالگ در عرصة عمومی» در جشنوارة دانشجویی وبالگنویسان ،همدان ،فروردین 2532«ليبراليسم» در انجمن دانشجویی قلم دانشکدة مهندسی دانشگاه شيراز؛ 2513«انتهای تاریخ» در انجمن دانشجویی قلم دانشکدة مهندسی دانشگاه شيراز؛ 2512سمتهای علميِ پيشين
دبير علمی همایش ملی «اخالق و جامعهی ایرانی» ،پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی با همکاری انجمنجامعهشناسی ایران ،آبان 2533
عضو هيأت علمی پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی از مهر  2533تا اسفند 2532عضو هيأت تحریریهی مجله مطالعات اجتماعی دین ،مؤسسهی تحقيقات و مطالعات اجتماعی دانشکدهی علوم اجتماعیدانشگاه تهران ،مدیر مسئول :عليرضا قبادی؛ سردبير :سيد محمود نجاتی حسينی؛ از شمارهی ( 2بهار  )2532تا كنون (شمارهی
2؛ زمستان .)2532
دبير علمی اولين همایش ملی «اخالق و جامعهی ایرانی» ،برگزار كننده :پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی،آبان 2533
دبير علمی همایش «دین و شادی» ،برگزار كننده :پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،با همکاری انجمنجامعهشناسی ایران؛ بهمن 2532
دبير علمی همایش بينالمللی «مطالعات اجتماعی دین/اسالم» ،انجمن جامعهشناسی ایران ،اردیبهشت 2532مدیر گروه جامعهشناسی فرهنگی ،پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی .از دی  2531تا اسفند 2532مدیر گروه جامعهشناسی دین انجمن جامعهشناسی ایران؛ از خرداد  2531تا مهر 2533مؤسس و عضو كارگروه جامعهشناسی اخالق ،انجمن جامعهشناسی ایران؛ از خرداد 2531عضو گروه جامعهشناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران؛ سالهای  2535و  2532و از فروردین  2532تا كنون6
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عضو شورای علمی گروه پژوهشی مدیریت فرهنگی پژوهشکدة فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی؛ از  2533تا كنونعضو گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ سال 2535فعاليتهای رسانهای و مطبوعاتي
یادداشتهای مطبوعاتي
«نزاع بر سر اخالق در ایران» در :ماهنامهی ایران فردا ،شمارهی اردیبهشت 2533«آزادی بيان جکهای قوميتی» در :ماهنامهی ایران فردا ،شمارهی  ،23آذر 2532«دانشگاه در ایران» در :ماهنامهی اندیشهی پویا ،شماره  51آذر 2532«دانشگاه» در :مجلهی روایت ،شمارهی  ،3آبان 2532«حجاب» در :روزنامهی قدس ،پنجشنبه 6 ،آبان 2532«فرهنگزدایی از جامعه و اقتصاد» در :ماهنامهی اندیشهی پویا ،شمارهی  ،16خرداد 2532«سياستگذاری فرهنگی در بیراهه» ميزگرد با حضور دكتر مجيد حسينی و دكتر محمدرضا كالهی ،در :صدا ،شمارهی 3 ،16اسفند 2535
«در ميانهی ماندن و رفتن :غرب ،مهاجرت و مدرنيتهی ایرانی»؛ در :مجلهی روایت ،شمارهی  ،5بهمن 2535«روایتِ رفتن و بازگشتن» .در :مجلهی روایت ،شمارهی  ،5بهمن 2535كابوسی ميان دو رؤیا :تهران (روایت فاجعه از تهران چهگونه شکل گرفت؟) در :مجلهی روایت ،شمارهی  ،1مهر 2535«حریم قدسی در جهان مدرن» در :روزنامهی ایران؛ شمارهی 3151؛ دوشنبه2535/6/21 ،«رابطهی قرآن و جامعه» ،مصاحبه ،مجلهی قرآنی «بصائر» ،قم ،زمستان 2531«مردمی شدن شریعتی» مجلهی مطالعات اجتماعی؛ مؤسسهی مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران ،شمارهی دوم ،پایيز2531
«روایتهای دینداری در وبالگستان زبان فارسی» ویژهنامهی روزنامهی بهار ،بهمن 2532«دینداری یا دینورزی» مجلهی مطالعات اجتماعی دین؛ مؤسسهی مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران ،شماره اول،بهار 2532
«دین عاميانه در ادبيات جامعهشناسی»؛ مجلهی برگ فرهنگ ،شماره  ،15بهار و تابستان 2531؛ دانشگاه تهران«مسألهی طالق در ایران»؛ روزنامهی اینترنتی قانون«فوتبال ،جهانِ طرفداریِ بدونِ ایدئولوژی»؛ روزنامهی شرق 21 ،تير 2533«تهاجم فرهنگی»؛ مجلهی علمی-تخصصیِ علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی؛ 2531«آداب و اخالق رفتار در دنيای مجازی»؛ بولتن داخلی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،سال 2532«ابعاد اجتماعی ،فرهنگی مصرف برق»؛ مجلهی صنعت برق ،شماره  ،53سال 2531«تجربة ناموفق نوسازی در جهان عرب»؛ كتابماه علوم اجتماعی ،شمارة  ،11فروردین و اردیبهشت 2532«اختالل در نظام هنجاری»؛ كتابماه علوم اجتماعی ،دی وبهمن 25327
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«جهانی شدن و جنبشهای اجتماعی»؛ ماهنامة آفتاب ،خرداد 2532«اصالحات ،یک جنبش اجتماعی یا یک حركت سياسی؟»؛ روزنامة بنيان 15 ،اسفند 2531«جهانی شدن و جنبشهای اجتماعی»؛ روزنامة بنيان 13 ،فروردین 2532سایر فعاليتهای رسانهای
مهمان برنامهی «صد و هشتاد درجه» ،موضوع برنامه :دین در دنيای معاصر ،سایر مهمانها :دكتر عليرضا شجاعیزند؛حجتاالسالم حسينی؛ شبکهِی افق سيمای جمهوری اسالمی ،شهریور 2533
مهمان برنامهی «به وقت مهتاب»؛ به عنوان جامعهشناس ،موضوع برنامه :نوستالژی؛ شبکهی  2سيمای جمهوری اسالمی ،شنبه،2535/21/11؛ ساعت  21شب
عضو شورای سياستگذاری ماهنامهی «روایت» .مدیر مسئول :سيدمجيد حسينی؛ سردبير :رسول بابایی؛ دبير تحریریه :اكبرهاشمی /شميم مستقيمی .سایر اعضای شورای سياستگذاری :محمدجواد غالمرضا كاشی ،حسين پاینده.
یادداشتهایی در حوزة جامعه و فرهنگ در وبالگ «قال و قيل» ) (ghaloghil.persianblog.irاز اول آذر  2536تا 2531مشاركت در تأسيس سایت اینترنتی «فروغ» (به آدرس  )www.forough.netو انتشار مقاالتی در زمينة فرهنگ ،جامعه و فضایمجازی در آن ،از سال  2531تا 2532
عضویت در تحریریة ماهنامة فرهنگی ـ اجتماعی «فروغ» (نمایندگی لوموند دیپلماتيک فرانسه در ایران) ،سال 2535-انتشار مجلة دانشجویی «اندیشة دانشجو» در دانشکدة مهندسی دانشگاه شيراز ،از  2511تا 2513
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