شرح حال علمي

مشخصات كلي
عباس وريج كاظمي ،متولد  ،2531شماره شناسنامه 2901
آدرس الكترونيكav5kazemi@gmail.com :
تحصيالت
)2كارشناسي علوم اجتماعي ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،ايران2533.،
 )1كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،ايران2531.،
 )5دكتري جامعه شناسي فرهنگي و نظري ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،ايران.2511 ،

رسالههاي تحصيلي
)2بررسي جامعه شناختي نظريههاي ديني متفكران مسلمان (با تاكيد بر بازرگان ،شريعتي و مطهري) ،رساله كارشناسي.2533 ،
)1ماهيت وساختار روشنفكري ديني در ايران:قرائت جديد از دين ونقش آن در دگرگوني اجتماعي يك دهه اخيرر در ايرران ،رسراله
كارشناسي ارشد.2531 ،
)5زندگي در مراكز خريد در تهران ،رساله دكتري.2511 ،
عالئق آكادميك
رسانه ومطالعاتفرهنگي ،جامعهشناسي دين و روشنفكران ،مطالعات فرهنگي و شهر ،مطالعات زندگي روزمره
پيشينه حرفه اي
 )2هيئت علمي پزوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم.2505 ،
)1ستاد ميهمان دانشگاه ترينتي كالج ،مركز مطالعات جهاني شدن و شهر.1925 ،
)5استاد ميهمان ،دانشگاه نيويورک ،دپارتمان مطالعات خاورميانه.1921 ،
)1عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ،گروه ارتباطات2510-2511 ،
)3مدير گروه پژوهشي مطالعات فرهنگي ،جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 2512 ،تا .2509
 )1مدير شاخه جامعه شناسي گروههاي علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي 2511،تا .2510
)3مدير داخلي و ويراستار فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،تا .25102513
)1مشاور تحقيقاتي دفتر پژوهشهاي كاربردي سازمان تبليعات اسالمي 2511 ،تا .2510
 )0ويراستار نشريه علمي پژوهشي نامه علوم اجتماعي ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.2511-2512 ،
 )29پژوهشگر مركز تحقيقات و سنجش برنامهاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.2512 ،
 )22پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران2530 ،
 )21پژوهشگر جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 2533 ،تا 2510
 )25پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران.2531 ،
عضويت هاي علمي
)2عضو بنياد نخبگان -2513 ،تاكنون.
)1عضو انجمن جامعه شناسي ايران  2530 ،تاكنون.
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)5عضو انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگي ايران 2511.تا كنون
)1عضو انجمن بين المللي مطالعات فرهنگي  1991،تاكنون.
)3عضو انجمن انسانشناسي ايران 2511،تاكنون.
فعاليتهاي آموزشي
تدريس در مراكز آموزشي
دانشگاه تهران ،دانشگاه مازندران ،دانشگاه تربيت معلم ،دانشرگاه علرم و فرهنر  ،دانشرگاه آزاد اسرالمي ،دانشرگاه نيويرورک ،دانشرگاه
ترينيتي كالج هارتفورد ،پزوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم.
برگزاري كارگاه هاي آموزشي
 .2كارگاه تحليل گفتمان ،رخداد تازه ،تهران2510 ،
 .2كارگاه روش تحقيق كيفي ،پژوهشكده اقبال جهاد دانشگاهي ،مشهد.2501،
 .3كارگاه روش تحقيق كيفي ،دانشگاه سبز آمل ،مازندارن.2501 ،
 .4كارگاه سفر نظريه ها ،دانشكده علوم اجتماعي ،انجمن علمي ،دانشگاه تهران.2501 ،
 .5كارگاه مطالعات فرهنگي در حاشيه ،دانشگاه زاهدان ،آبان .2503
 .6كارگاه تجزيه و تحليل داده هاي كيفي ،معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي ،اصفهان.2503 ،
 .7كارگاه پروپوزال نويسي كيفي ،جمعيت امرام علري ( ،طرر ممايرت از نوجوانران محكروم بره
قصاص)،تهران ،دوشنبه  23آذر .2503
 .8كارگاه گزارش نويسي كيفي ،انجمن جامعه شناسي ايران ،تهران ،آذر .2503
 .0كارگاه روش تحقيق كيفي براي شهرساازي ،دانشركده معمراري و شهرسرازي دانشرگاه آزاد
مشهد ،دي .2503

سخنراني و همايش علمي داخلي
 - 2قرائت جديد روشنفكري ديني در ايران ،دانشكده مقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،جهاد دانشگاهي دانشكدة مقوق
و علوم سياسي .2530 ،
 - 1آسيبشناسي جنبش دانشجويي در ايران  ،همايش آسيبهاي اجتماعي ،معاونت اجتماعي نيرروي انتظرامي ،نمايشرگاه
بينالمللي .2512
 - 5صنعت تحقيق در ايران  ،دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي ،وامد تهرران شرمال ،انجمرن علمري علروم اجتمراعي
دانشگاه آزاد.2512 ،
 - 1ماهيت و ساختار جنبش دانشجويي درايران ،نشست ماهانه معاونت اجتماعي ناجا.2512،
 - 3بنيادهاي نظري خريد در علوم اجتماعي ،سمينار مطالعات فرهنگي گروه پژوهشي مطالعات فرهنگري جهراد دانشرگاهي،
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  ،آذر.2511
 - 1جنبش اجتماعي در زندگي روزمره ،گروه پژوهشي مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي ،خرداد.2511
 - 3جنبش دانشجويي و زندگي روزمره  :پروبلماتيك هاي جنبش دانشاجويي در اياران ،نشسرت سراهنه تشركيالتي
انجمن اسالمي دانشگاه تهران  ،تبريز  ،شهريور .2515
 - 1جامعهشناسي جنبشهاي دانشجويي  :كارگر و دانشجو ،انجمن علمي علوم اجتماعي ،دانشركده علروم انسراني دانشرگاه
مازندران 23 ،آذر .2515
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 - 0مصرف فرهنگي ،سخنراني در همايش مصرف و مطالعات فرهنگي ،گروه پژوهشي مطالعرات فرهنگري جهراد دانشرگاهي،
دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،ارديبهشت .11
- 29تامالتي بر سكوالرشدن:با تكيه بر جامعه ايراني ،نقد كتاب ،انجمن جامعهشناسي ايران ،گروه جامعرهشناسري ديرن19،
.11/5/
 - 22روش كيفي در مطالعة زندگي روزمره ،سخنراني در كارگاه روش تحقيق كيفي ،گرروه جامعره شناسري دانشرگاه تربيرت
معلم ،تيرماه .2511
 - 21جنبش دانشجوئي و مسئله قدرت،انجمن اسالمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 21 ،آذر .2511
- 25جامعهشناسي جورج زيمل ،مسينه ارشاد ،چارسوق.2513،
- 21ترافيك و اخالق شهروندي ،همايش انسان شناسي و اخالق شهروندي ،مركز مطالعات فرهنگي شهرداري.2513 .
- 23مطالعات فرهنگي در ايران ،جامعة فرهنگي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.2511 ،
- - 21مطالبات جنبش دانشجوئي در ايران،انجمن اسالمي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران 21 ،آذر .2513
- 23جنبش دانشجوئي درايران ،دانشگاه سبز آمل 21 ،آذر .2513
- 21نفد و بررسي كتاب مطالعات فرهنگي دربارة فرهنگ عامه ،سراي اهل قلم ،مهر .2511
- 20نقد سياستهاي فرهنگي درباب جوانان در ايران ،اولين جشنواره جوانان برگزيده همداني ،همدان ،پنج شنبه  1شرهريور
.11
- 19معماري و زندگي روزمره ،فراغتي شدن و تجاري شدن ,همايش معماري كالن اوقات فراغت ،ارديبهشت .2513
- 12ديالكتيك سبك زندگي،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دوشنبه .13/22/1
- 11سبك زندگي پيوندي ،دفتر امور اجتماعي وزارت كشور ،سه شنبه .13/21/1
 - 15انسان  ،ماشين و اخالق شهروندي ،سخنراني در گروه شهر انجمن جامعهشناسي ايران.2511/22/25 ،
- 11جنبش جديد دانشجويي در ايران ،انجمن اسالمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.2511/22/23 ،
- 13وبالگ فارسي ،محدويتها و امكانات در جشنواره وبالگ دانشجويي ،انجمرن اسرالمي دانشركده علروم اجتمراعي دانشرگاه
تهران13/5/1 ،
 - 11جنبش دانشجويي در ايران ،سخنراني در جمع دانشجويان انجمن اسالمي دانشگاه تهران ،دانشكده اقتصاد.2513،
- 13همسايه اي به نام مطالعات فرهنگي ،سخنراني در انجمن مطالعات فرهنگي ايران ،تاهر شريعتي دانشكده علوم اجتمراعي
دانشگاه تهران ،دوم آذر .2513،
- 11مطالعات انتقادي فرهنگ ،كارگاه نظريه هاي فرهنگي ،پژوهشكده هنر و فرهن

جهاد دانشگاهي ،تهران.2513/29/1 ،

- 10فعاليت سياسي دانشجويان در ايران ،سخنراني در دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران ،انجمن اسالمي 21،آذر .2513
- 59ريزوميك شدن جرائم و دگرديسي در مفهوم امنيت اجتماعي شهري ،همايش پيشگيري از جرم ،معاونرت اجتمراعي
نيروي انتظامي ،ساختمان همايشهاي برج ميالد.13/21/1 ،
- 52
- 51خيابان و مدرنيته ، ،سخنراني در شاخه انسانشناسي انجمن جامعه شناسي ايران به همراه نقد فيلم سيانوزه 13 ،مهرماه
.2511
- 55دين و جامعه جنبشي ،همايش دين و سبزها ،انجمن اسالمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،سه شنبه  13آبان
.2511
- 51مسائل و موقعيت جنبش دانشجويي در ايران ،انجمن اسالمي دانشگاه تهران ،دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
- 53فعاليت هاي سياسي دانشجويان ،دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران ،انجمن اسالمي دانشجويان 23 ،آذر .13
 - 51فضاهاي شهري و نشاط و لذت ،نشست علمي تخصصي در موزه مديريت شهري 19 ،اذر  .13معاونت اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران.
- 53طبقه متوسط و قدرت در ايران ،سلسله سخنراني هاي انجمن علمي در باب قدرت ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه
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تهران ،يكشنبه 1 ،اذر .2511
- 51فردگرايي خانواده گرايانه ،ترافيك و عقالنيت زندگي روزمره ،همايش بررسي راههاي ارتقاي فرهن

ترافيك در شرهر

تهران ،شهرداري تهران ،بهمن .2511
- 50جامعه شناسي سازي يا جامعه شناسي بومي .كنفرانس انديشه اجتماعي و جامعه شناسي در خاورميانه معاصرر .انجمرن
جامعه شناسي ايران 3 ،و  1خرداد .2509
 - 19فرهنگ شهري و مشاركت شهروندي ،فضاي عمومي و تعامل شهروندي ،همرايش شرهر اسرالمي ،شرهرداي تهرران،
تيرماه .2509
 - 12رويكردهاي مختلف به مطالعه زندگي روزمره ،دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران ،تير  ،2509دوشنبه.
- 11مطالعات فرهنگي در ايران :زمينه ها و آينده آن ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ،آبان .2505
- 15مطالعات فرهنگي علم و آموزش عالي ،كنفرانس پژوهش هاي اجتماعي فرهنگي در جامعه ايران ،انجمن جامعه شناسي،
آذر .2505
- 11شهر ،امر مادي و زندگي روزمره ،گروه شهر و فرهن  ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي روايت 1 ،مرداد .2501
- 13عكس و زندگي روزمره شهري ،سلسه نشستهاي هنر و زندگي روزمره ،خانره هنرمنردان ،تهرران ،چهارشرنبه 11 ،آبران،
.2501
 - 11مجازي شدن زندگي روزمره شهري ،سلسه نشسرت رسرانه و شرهر مجرازي ،دانشركده علروم ارتباطرات دانشرگاه عالمره
طباطبايي ،مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 13 ،آبان .2501
- 13مديريت شهري و زندگي روزمره در عرصه هاي عمومي شهر تهران ،نشست علمري تخصصري در هشرتمين جشرنواره
بين الملي و برترين هاي پژوهش و نو آوري ،مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 11 ،آذر.2501 ،
 - 11روزمره شدن دانشگاه در ايران ،دفنر خراسان انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،دانشكده ادبيرات ،دانشرگاه فردوسري
مشهد 13 ،آذر.2501،
- 10مشهد و اقتصاد سياسي زيارت ،سلسه نشستهاي گفتمان شهر ،پژوهشكده نوين شهر معنوي ثامن 11 ،آذر .2501
- 39چرخش اقتصادي درون چرخش فرهنگي ،نشست يك دهه مطالعات فرهنگي در ايران ،دانشگاه علم و فرهن  2 ،دي
.2501
- 32فساد علمي در دانشگاه هاي ايران ،مركز تحقيقات و برنامه ريزي مجمع تشخيص مصلحت 11 ،بهمن.2501 ،
 - 31جورج زيمل و تامل درباب ناچيزها ،سلسه سمينارهاي آشنايي با ايده هاي بين رشته اي ،مركز فرهنر

و انديشره جهراد

دانشگاهي ،دانشكده ادبيات علوم انساني ،دانشگاه تهران ،سه شنبه  13بهمن .2501
- 35تحول كالسهاي درس در دانشگاههاي ايران ،كنفرانس ملي بازانديشي و آينده نگري در نظام آموزش و يادگيري ايرران،
بخش آموزش كميسيون ملي يونسكو ،سوم و چهارم اسفند.2501 ،
- 31توليدات علمي كاذب در دانشگاههاي ايران ،تهران ،انستيتوي روانشناسي ايران ،ارديبهشت .03
- 33جامعه كوچنده ايالم و سفر نظريهها ،دانشگاه ايالم ،ادريبهشت .2503
 - 31پرولتارياي دانشگاهي در ايران ،موسسه پرسش ،تهران 11 ،تيرماه.2503 ،
- 33فضاي عمومي شهري و ذهنيت پولي،خانه شهر ،تهران ،شهريور .2503
- 31زندگي روزمره و مطالعات فرهنگي ،انجمن مطالعات فرهنگي ،دانشگاه اصفهان 20 ،آبان .2503
 - 30وظيفه مطالعات فرهنگي بهتر كردن حال مردم است ،نشست سه ساهنه انجمرن مطالعرات فرهنگري ،دانشرگاه تهرران،
59آذر .2503

كنفرانسها و مقاالت خارجي

4

1. Semi- Sacred and Profane Lifestyle: Iranian Multifaces and the Internet, in
Midiatisation of Culture and everyday Life, An International research workshop, Hotel
Skeppsholmen, Stockholm, Sweden, 32-32, April, 3112.
3. Representation of Iranian representation Studies, 01 th Cross Road Conference in
Cultural Studies, at the University of Tampere jointly with the Society for Cultural Studies
in Finland, 1-2 July, 3112.
1- Ideological Spaces and Walking Policy in Tehran, Center for Urban and Global studies,
April, 2114.
2- China and the Middle East: Plenty of oil and Much More, The European Financial
Review, 2114.
5- Presentation of the representation studies in Iranian Cultural studies, Association for
Cultural Studies Crossroads Conference in Finland, 1921.

4- Appropriating the Past: The Green Movement in Iran,” Global Dialog, newsletter of
International Sociological Association (ISA), 3.3, May 2113.
5- Leisure Time and Iranian Everyday Life, Iranian Studies, New York University, October
23, 2112.
1- Gender Display in Iranian Cinema, Mahdi Soltani-Gordfaramarzi, Abbas Varidj-Kazemi,
International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, Singapore, 11-11
February, 1929.
3- Walking in the Streets of my City, Tehran”, Association for Cultural Studies Crossroads
Conference in hong kong, 1929.
1- Cinema and Iranian Modernity before the Islamic Revolution”, Association for
Cultural Studies Crossroads Conference in hong kong, 1929.
0- Analyzing the Ways of Gender Inequalities Representation in Iranian Films, ,( Mehdi
Soltani-Gordfaramarzi and Abbas Varidj Kazemi ), The 1th International SELICUP
Conference, The Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular,1929,spain.
29- Levels of Secularization in the Iranian Society,Yousef Ali Abazari, Abbas Varij Kazemi,
Mehdi Faraji,in Media, Culture, and Society : Livin with globalization and Islamic
Statet,Mehdi Semati (Editor), Routledge: London and New York,1991.pp: 115-153.
22- Religious Intellectuals, Globalization, and Social Change, Abbas Varij Kazemi, in
Media, Culture, and Society : Livin with globalization and Islamic Statet,Mehdi Semati
(Editor), Routledge: London and New York,1991,pp:151-131.
21- Cultural Studies in Iran, Cultural Studies Now : An International Conference, University
of East London, 20-11 July 1993.
25- Religion and Virtual Space in Iran, Intera_ Asia Cultural Studies shanghai Conference :
conditions of Knowledge and Cultural Production,1993.
12- Everyday life and Shopping Center in Iran, Association for Cultural Studies Crossroads
Conference at Istanbul Bilgi University: 31 -32 July 3112.

فعاليتهاي پژوهشي
: كتاب- الف
.2513  و2515 ، انتشارات طر نو، تهران، جامعهشناسي روشنفكري ديني درايران.2513 ،  انتشارات جامعه و فرهن، سنجههاي دينداري در تحقيقات ايراني.2513 ، انتشارات جهاد دانشگاهي، مطالعات فرهنگي و مصرف و زندگي روزمره در ايران.2513 ،  انتشارات آشيان،  تاملي بر مصرف مراكزخريد: پرسه زني و زندگي روزمره ايراني-
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 - 3مطالعات فرهنگي دانشگاهي در ايران ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.2503 ،
 - 1امر روزمره در جامعه پساانقالبي ،تهران :انتشارات فرهن جاويد.2503 ،
ب – مقاالت علمي پژوهشي:
 - 2امام خميني ،احياء دين و واليت مطلقه فقيه ،فصلنامه موزه و دانشگاه ،سال هفتم ،بهار و تابستان .2512
 - 1عرفي شدن و زندگي روزمره ،نامه علوم اجتماعي ،شماره .2511 ،12
 - 5بررسي وضعيت دينداري در ايران (با تاكيد بر پيمايشهاي سه دهه گذشته) فصلنامه تحقيقات فرهنگي،دوره دوم،
شماره ،1تابستان ،2511صص .30-03
 - 1گونه شناسي هيئتهاي مذهبي زنانه در تهران( به همراه ابراهيم فياض و مژگان دستوري)  ،نامه علوم اجتماعي ،دوره
 ،23شماره  ،51بهار  :2513صص .191-230
 - 3سياست تكنولوژي ؛ رويكردي پديدارشناختي ،فصلنامه جامعه شناسي ديدگاه ،مجله دانشجويي دانشكده علوم اجتماعي
دانشگاه تهران ،شماره  2و  ، 1بهار و تابستان .2515
 - 1جامعه شناسي  ،تاريخ و روايت ،فصلنامه علوم انساني دانشگاه مازندران ،سال چهارم ،شمارة چهاردهم ،پائيز .15
 - 3نظريههاي خريد :از جامعه شناسي تا مطالعات فرهنگي ،نامه علوم اجتماعي ،شمارة.13
 - 1زندگي روزمره در مركز خريد نصر ،انديشه ايرانشهر ،شماره  ،5بهار .2511
 - 0پروبلماتيك زندگي روزمره و نسبت آن با جامعه ايران ،فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،شمارة .2511 ،1
- 29زندگي روزمره و مركز خريد شهر تهران ،فصلنامه انسان شناسي ،شماره .2511 ،1
- 22سبك زندگي ،پرسه زني و مراكز خريد ,ديالكتيك تمايز و تمايز زدايي .فصلنامه تحقيقات فرهنگي .شماره .2،2513
- 21بازنمايي اقليتهاي قومي در سريالهاي تلويزيوني,فصلنامه تحقيقات فرهنگي شماره .2513.،1
- 25پرسهزني ،فصلنامه مدرسه.شماره .2513 .3
- 21مركز خريد قائم ،ماهنامه تخصصي معماري ،شهرسازي و مرمت ،شماره سوم،فروردين و ارديبهشت .2511
- 23جامعه جنبشي ،ماهنامه آيين ،شماره  22و  ،21اسفند .2511
- 21بازنمايي زن در يك آگهي تجاري تلويزيوني ،پژوهش زنان ،دروه  ،3شماره  ،2بهار و تابستان .2511صص .231 -251
- 23زنان مراكز خريد(مطالعه موردي شهر تهران) ،مجموعه مقاهت همايش زن و پژوهش ،مركز مطالعات و تحقيقات دانشگاه
تهران.2511 ،
- 21تبعيض سني :ارزيابي گفتمان سياست فرهنگي در هويت بخشي به جوانان ايراني ،نامه علوم اجتماعي ،بهار و
تابستان .2513
 - 20اتنوگرافي مركز خريد گلستان شهرك غرب ،فصلنامه انسانشناسي ،شماره  ،1تابستان و پاييز  ، 2513صص .31-51
- 19تيپولوژي خريداران در مركز خريد شهرِ ،مطالعه موردي مركز خريد بوستان ،نامه علوم اجتماعي شماره ،53زمستان
.2511
- 12سياست جنسيت در ايران ،فصلنامه پزوهش زنان ،شماره  ،1زمستان .2513
- 11پروبلماتيك هاي مدرنيته شهري در سينماي ايران ،فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،سال چهارم،
شماره  ،21پاييز  :2513صص.221-10
- 15جامعه شناسي مصرف اتومبيل در تهران ،ماهنامه منظر ،شماره  ،1تير .2510
- 11شهر بي انضباط و محدوديتهاي ظهور شهروندي در ايران ،مجله مطالعات اجتماعي ايران،دوره سوم،شماره ،1تابستان
.2511
- 13خيابان و مدرنيته،پل فيروزه ،سال ششم ،شماره نوزدهم.2510،
- 11دينداري و گفتمان تلويزيوني در ايران ،مجله جامعه شناسي ايران ،شماره .2501 ،5
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- 13مطالعات فرهنگي و آينده علوم اجتماعي در ايران( به همراه محمد رضايي) ،مجله برگ فرهن

شماره .2502 ،15

- 11بازنمايي مطالعات بازنمايي در ايران ،فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،سال نهم شماره .2505 ،51
- 10چالشهاي انجام مطالعات فرهنگي در اييران و آينده آن ،فصلنامه مطالعات ميان رشته اي ،شماره ،1بهار .2501
- 59ايدئولويي مقاومت ،مخاطب فعال و مطالعات خوانش در ايران ،فصلنامه تحقيقات فرهنگي2501 ،

مقاالت ترجمه
 - 2جنبش دانشجوئي در كره ،ترجمه عباس كاظمي و علي مسيني پور ،ماهنامه نامه ،شماره  ،53بهمن .2515
 - 1پنهانسازي پوچي انسان ،گرگوي باوم ،ماهنامة پژوهش اطالعات مكمت و معرفت ،سال دوم ،شماره .2511 ،3
 - 5ماكس وبر و دين خالق ،گرگوري باوم ،فصلنامه الكترونيكي علوم اجتماعي ،شماره  1سال .2511
 - 1زن و مد ،جورج زيمل ،ترجمه ،روزنامه هم ميهن ،پنج شنبه هفت تير .2511
 - 3مسايل محوري در مطالعات فرهنگي ،كريس باركر( ،ترجمه) ،در مطالعات فرهنگي :ديدگاهها و مناقشات ،ويراسته محمد
رضايي ،انتشارات جهاد دانشگاهي،2511 ،صص .12-211
 - 1استوارت هال و ابداع مطالعات فرهنگي ،آنجال مك رابي ،در مجموعه درباره مطالعات فرهنگي ،ويراسته جمال محمدي،
تهران ،نشر چشمه.2511 .
شركت در نقد كتابها
.2
.1
.5
.1

نقد كتاب مطالعت فرهنگي دانشگاهي در ايران ،به همراه دكتر نعمت فاضرلي و محمرد رضرائي ،انجمرن مطالعرات فرهنگري،
يكشنبه  12آذر .2503
امر روزمره در جامعه پساانقالبي ،با مضور دكتر رضا صميم ،جبار رمماني و نعمت فاضلي ،پژوهشركده مطالعرات فرهنگري و
اجتماعي وزارت علوم دوشنبه  23خرداد .2503
نقد كتاب شكافهاي جامعه ايراني ،نوشته دكتر محمد رضايي ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،شرنبه 1
ارديبهشت .2503
نقد كتاب نظريههاي جامعه شناسي ،نوشته دكترتوسلي ،انجمن جامعهشناسي ايران 13 ،اسفند .2501

زا طرحهاي پژوهشي
 - 2فراتحليل مطالعات آسيب شناسي در ايران ،مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران(2531 ،همكار اصلي).
 - 1بررسي زمينه هاي امياءفرهن امر به معروف و نهي از منكردرجامعه ،نمايندگي نهراد رهبرري در دانشرگاه تهرران،2533 ،
(همكار اصلي).
 - 5تحليل سطو عرفي شدن در جامعه ايران ،معاونت تحقيقات توسعه صدا .2530 ،
 - 1دين گرائي وايمان ديني دربين دانشجويان ،شوراي عالي انقالب فرهنگي(2519،همكار اصلي).
 - 3نگرش مردم درباره عملكرد نيروي انتظامي دركشور(طر ملي) ،معاونت اجتماعي ناجا (2512همكار اصلي).
 - 1ماهيت و ساختار جنبش دانشجويي در ايران ،معاونت اجتماعي نيروي انتظامي .2512 ،
 - 3نظر سنجي از نخبگان دانشگاهي در مورد تعطيالت رسمي كشور ،مركز پژوهشهاي مجلس.2512 ،
 - 1بانك جامع اطالعاتي فرهنگي – اجتماعي شهر تهران ،مركز تحقيقات و مطالعات شهرداري تهران(،همكار اصلي).2512
 - 0بررسي اينترنت و ماهواره با دينداري دانشجويان و دانشآموزان ،مركز تحقيقات و سنجش برنامهاي صدا و سيما.2511 ،
- 29خشونت خانگي عليه زنان(طر ملي) ،دفتر اجتماعي وزارت كشور( 2511،مجري استاني).
- 22مطالعه دانش آموزان در معرض اعتياد به مواد مخدر  ،سيگار و مشروبات الكلي در مدارس كل كشور ،وزارت آموزش و پرورش،
( 2511همكار اصلي).
- 21بررسي جايگاه زنان در سينماي بعد از انقالب ،شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.2515،
- 25تحليل محتواي كتب درسي از ميث ارزشهاي ملي ،مذهبي و دفاع مقدس ،دفتر برنامره ريرزي و آموزشري وزارت آمروزش و
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پرورش.2515،
بررسي ميزان فردگرايي در بين شهروندان تهراني ،خودفرما.2511 ،گزارش تحليلي ارزيابي وضعيت فرهنگي كشور ،دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي( ،همكار اصلي).2513 ،بررسي سنجههاي دينداري در ايران(تحقيقات گذشته) ،سازمان تبليغات اسالمي.2513 ،بررسي طر استفاده مديريت شده از ماهواره ،دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس.2513،آزمون سنجههاي دينداري در ايران(در پنج شهر كشور) ،سازمان تبليغات اسالمي.2513 ،بررسي سبكهاي فراغتي در بين دانشجويان كشور ،نمايندگي نهاد رهبري در دانشگاهها.2513 ،سنجش دينداري ايرانيان مسلمان ،سازمان تبليغات اسالمي.2509 ،مطالعات اجتماعي جاده بم كرمان ( , )Kerman Bam Roadو مطالعات اجتماعي و فرهنگي اقشار آسيبپذير شهر بم وبروات ((Vulnerable People of Bam & Baravatمجري محمد رضايي) ،بانك جهاني ،همكار اصلي.1990 .

س -جوايز و تقديرنامه هاي دريافتي
- 2رساله كارشناسي ارشد تحت عنوان« ماهيت و ساختار روشنفكري ديني در ايران ،قرائت جديد از دين و نقش آن در تحروهت
اجتماعي» مائز رتبه تقدير در كتاب و رسالههاي سال وزارت فرهن و ارشاد اسالمي در سال .2530
 - 1رتبه سوم علوم انساني جشنواره جوان خوارزمي ،طر ماهيت و ساختار جنبش دانشجويي در ايران.2512،
- 5مقاله برگزيده در اولين جشنواره مقاهت پژوهشگاه فرهن  ،هنر و ارتباطات وزارت فرهن و ارشاد اسالمي در سال  2515با
عنوان « عرفي شدن و زندگي روزمره».
- 1رتبه دوم در بخش مقاهت ،مقاله ترافيك و اخالق شهروندي ،جشنواره مطبوعات شهري ،سازمان فرهنگري هنرري شرهرداري
تهران ،مرداد .2511
- 3برگزيده جشنواره كتاب دين ،طر بررسي آزمون سنجه هاي دينداري ،سازمان تبليغات اسالمي.2511 ،
- 1برگزيده جشنواره شهر ،رساله دكتري زندگي روزمره و مركز خريد در شهر تهران ،مركز مطالعات و تحقيقات شهرداري تهران،
.2511
- 3برگزيده چهارمين جشنواره مديريت شهري در ايران ،طر پزوهشي فضاهاي عمومي و اوقات فراغرت شرهروندان منطقره ،21
(رتبه  2موزه فرهنگي اجتماعي)شهرداري تهران ،آبان .2509
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