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زمینههای پژوهشی
جامعهشناسی تاریخی نهادها و سازمانهای مدرن در ایران معاصر.
تولید و مصرف فرهنگ در جامعهی ایرانی.
مطالعات فرهنگ مردمپسند.
نظریههای جامعهشناسی کالسیک.

تحصیالت
دکترای جامعهشناسی از دانشگاه اصفهان4934 ،
کارشناسی ارشد جامعهشناسی از دانشگاه اصفهان4932 ،
کارشناسی موسیقی از دانشگاه تهران4939 ،

پایاننامهها
برساخت سوژه در فرآیند تولید و مصرف موسیقی مردمپسند ایرانی ،رسالهی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه اصفهان4934 ،
قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی ،پایاننامهی کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه اصفهان4932 ،

سوابق کاری و علمی -اجرایی
استادیار پژوهش در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،از  4934/2تا امروز.

مدیر گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،از  4937/9تا امروز.
مدیر گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،از  4934/2تا .4931/9
مدیر داخلی نشریهی علمی -پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران.4937 -4934 ،
پژوهشگر در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،از  4933/1تا .4934/2
مدیر بخش خارجی جشنواره بینالمللی فارابی ،از  4933تا .4939
دستیار پژوهش در گروه مفاهیم جدید و عناوین ویژه در مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی ،از  4931/1تا .4932/42

سوابق تدریس در دانشگاهها
جامعهشناسی سازمانها برای دورهی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی ،دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،از  4939تاکنون.
جامعهشناسی صنعتی برای دورهی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی ،دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،از  4939تاکنون.
مطالعات موسیقی مردمپسند برای دورهی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی ،دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،از  4932تاکنون.
نظریههای جامعهشناسی کالسیک برای دورهی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ ،از  4939تاکنون.
مسائل فرهنگی برای دورهی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،از  4937تا .4939
مبانی مطالعات فرهنگی برای دورهی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی ،دانشگاه کاشان ،از  4933تا .4937
مبانی جامعهشناسی برای دورهی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی ،فلسفه و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،از  4932تا .4933

عضویتها
عضو هیئت تحریریهی نشریهی علمی -پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران ،از  4932تا امروز.
عضو هیئت مدیرهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،از  4934تا امروز.
عضو پیوستهی انجمن جامعهشناسی ایران ،از  4934تا امروز.
عضو شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ ،از  4939تا امروز.

کتابها
تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی؛ درآمدی تاریخی ـ انتقادی ،تهران :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.4932 ،
دانشجویان و مصرف رسانههای خبری؛ تحلیل ثانویهی دادههای دو پیمایش ملی ،تهران :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.4932 ،
مطالعات اجتماعی فناوری؛ تامالتی نظری و میانرشتهای (گردآوری و ویرایش) ،تهران :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.4931 ،

پروژههای پژوهشی
دانشگاه ایرانی و تولید و مصرف فرهنگ؛ پژوهشی تاریخی ـ انتقادی برای تدوین چارچوبی مفهومی ـ روششناختی ،پژوهشکدهی مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.4932-4937 ،
اخالق کار جمعی در کالس درس دانشگاه ایرانی ،پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.4937-4931 ،
تحلیل جامعهشناختی پیامدهای ایجاد الگوهای جایگزین آموزش عالی علوم انسانی در ایران پس از انقالب اسالمی ،پژوهشکدهی مطالعات
فرهنگی و اجتماعی .4931-4939 ،
الگوهای سبک زندگی دانشجویان در مراکز آموزش عالی هنر در تهران؛ تحلیلی جامعهشناختی از فضای فرهنگی دانشکدهی هنرهای زیبای
دانشگاه تهران بر اساس مطالعهی موردی کیفی بر روی دانشجویان فعال فرهنگی آن دانشکده ،پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
.4939-4932
پژوهشی جامعهشناخته بر روی مصرف عناصر زیباییشناسانهی شهری در تهران ،سازمان زیباسازی شهر تهران.4939-4932 ،

مقاالت (در نشریات پژوهشی و ترویجی)
صمیم ،رضا و طاهریکیا ،حامد (« ،)4937تبیین فرآیند سوژگی مخاطب رپ فارسی در فضای مجازی» ،فصلنامهی انجمن ایرانی مطالعات
فرهنگی و ارتباطات ،شمارهی  ،17صص .412 -423
صمیم ،رضا و سلیماننژاد ،فرهاد (« ،)4937زایش دوبارهی حماسه از فلسفهی نیچه» ،پژوهشهای فلسفی (دانشگاه تبریز) ،شمارهی  ،43صص
.972-229
صمیم ،رضا و محمدی ،علیرضا (« ،)4937بررسی رابطهی معنادار سیاستگذاری فرهنگی ،حفظ نظام سیاسی و امام خمینی بر پایهی نظریهی
الکاتوش» ،پژوهشهای سیاست اسالمی ،شمارهی دهم ،صص .494-473
خواجهسروی ،غالمرضا؛ صمیم ،رضا و کاوند ،رضا (« ،)4937تیپشناسی نحوهی مواجهی روشنفکران و نخبگان ایرانی با تمدن غرب»،
تحقیقات فرهنگی ایران ،دورهی نهم ،شمارهی دوم ،صص .473-494

صمیم ،رضا و اسپروز ،محمدامین (« ،)4931حیات اجتماعی گونهی متاخر موسیقی خیابانی به عنوان پدیدهای شهری در تهران؛ پژوهشی کیفی

بر روی نوازندگان گونهای نوظهور از موسیقی خیابانی با استفاده از استراتژی داستان زندگی» ،فصلنامهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و
ارتباطات ،شمارهی  ،93صص .32 -29
صمیم ،رضا و پهلوانی ،سمیرا (« ،)4931تحلیل نقاشی دختران آسیبدیدهی اجتماعی؛ پژوهشی در جهت توصیف فرآیند سوژگی در جریان خلق
اثر هنری» ،جامعه ،فرهنگ ،رسانه ،شمارهی  ،47صص .442-33

صمیم ،رضا (« ،)4939تبیین جامعهشناختی گرایش جوانان تهرانی به موسیقی مردمپسند بر حسب سن و جنس» ،نامهی هنرهای نمایشی و
موسیقی (دانشگاه هنر تهران) ،شمارهی نهم ،صص .443-477

صمیم ،رضا ،صمدانی ،مانی و امجدی ،آزاده (« ،)4939بازنمایی منظر و سیمای کالبدی شهر تهران در سینمای معاصر ایران» ،جامعه ،فرهنگ،
رسانه ،شمارهی  ،49صص .32-27
صمیم ،رضا (« ،)4939نگاهی انتقادی به پیشینهی داخلی مطالعات جامعهشناختی بر روی سبک زندگی» ،تحقیقات فرهنگی ایران ،شمارهی ،27
صص .422-417
صمیم ،رضا (« ،)4932تلفیق الگوهای سنتی و متجدد آموزش عالی علوم انسانی در ایران؛ تحلیلی جامعهشناختی از تجربهی دانشگاه امام صادق
(ع) در اجرای میانرشتهایهای اسالمی» ،مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،شمارهی  ،27صص .22-77
صمیم ،رضا (« ،)4932برساخت سوژه در فرآیند مصرف فرهنگ مردمپسند؛ مطالعهای کیفی بر روی مصرفکنندگان موسیقی مردمپسند در
تهران» ،تحقیقات فرهنگی ایران ،شمارهی  ،24صص .79-29
صمیم ،رضا (« ،)4932نگاهی انتقادی به پیشینهی داخلی مطالعهی موسیقی مردمپسند؛ پژوهشی پیرامون امکان شکلگیری حوزهی مطالعات
میانرشتهای مطالعات موسیقی مردمپسند در ایران» ،نشریهی هنرهای زیبا -هنرهای نمایشی و موسیقی ،دورهی  ،43شمارهی  ،2صص -14
.13

صمیم ،رضا (« ،)4932مطالعهی جامعهشناسانهی موسیقی مردمپسند؛ نگاهی به پیشینهی تاریخی و رهیافتهای عمدهی نظری» ،جامعه،
فرهنگ ،رسانه ،شمارهی  ،3صص .412-442
صمیم ،رضا (« ،)4932فضای تولید موسیقی مردمپسند در ایران؛ پژوهشی جامعهشناختی با استفاده از دادههای کیفی حاصل از پنج مصاحبهی
متمرکز» ،جامعهشناسی هنر و ادبیات ،شمارهی  ،3صص .417-427
نوری ،ابوالقاسم؛ صباحی ،پرویز و صمیم ،رضا (« ،)4934رابطهی رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراکشده با رفتار مدنی سازمانی؛ متغیرهای
جمعیتشناختی» ،روانشناسی معاصر ،دورهی هفتم ،شمارهی  ،4صص .27-13
صمیم ،رضا و نورمحمد ،نادر (« ،)4937ارزیابی سیاستهای فرهنگی ج.ا.ایران در برساخت هویت ملی در مواجهه با تکثر قومی با استفاده از
دادههایی در زمینهی مصرف موسیقایی قومیتهای مختلف» ،فصلنامهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شمارهی  ،29صص -419
.472

آقابابایی ،احسان؛ صمیم ،رضا و کیفرخی ،پیمان (« ،)4933بازنمایی چالشهای طبقهی متوسط شهری در سینمای پایان دههی  4927ایران؛ با

تمرکز بر نشانهشناسی فیلم هامون» ،نشریه هنرهای زیبا ،شمارهی  ،93صص .42-3
صمیم ،رضا و قاسمی ،وحید (« ،)4933بررسی رابطهی گرایش به انواع موسیقی مردمپسند و با میزان پرخاشگری در میان دانشجویان»،
تحقیقات فرهنگی ایران ،شمارهی  ،3صص .222-219
قاسمی ،وحید و صمیم ،رضا (« ،)4932مطالعهای پیرامون رابطهی قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از دادههایی در زمینهی
مصرف موسیقایی در شهر تهران» ،مجلهی جامعهشناسی ایران ،دورهی نهم ،شمارهی  4و  ،2صص .474-37
قاسمی ،وحید؛ آقابابایی ،احسان و صمیم ،رضا (« ،)4932بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلمهای دههی هفتاد سینمای ایران»،
نشریهی هنرهای زیبا ،شمارهی  ،97صص .491-427
صمیم ،رضا و فاطمی ،ساسان (« ،)4932پژوهشی جامعهشناختی درباب مصرف موسیقایی در بین افرادی با پایگاههای اجتماعی متفاوت»،
نشریهی هنرهای زیبا ،شمارهی  ،92صص .497-422

مقاالت (در کتاب مجموعه مقاالت و دانشنامهها)
صمیم ،رضا (« ،)4932بحثی درباب انواع فرهیختگی در عصر جدید و نسبت آن با دانشگاه» ،در رحمانی ،جبار ،پرسش از دانشگاه ایرانی ،تهران:
پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،صص .472-414

صمیم ،رضا (« ،)4932چگونه کار جمعی در کالس درس دانشگاه ایرانی ناممکن میشود؟» ،در کاظمی ،عباس و دیگران ،مطالعات فرهنگی و
اجتماعی کالس درس دانشگاهی ،تهران :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،صص .293-272

صمیم ،رضا (« ،)4932پرسش از دانشگاه در سنت فکری آلمانی؛ گذار از پرسش فلسفی به پرسش جامعهشناختی» ،در ماحوزی ،رضا ،دانشگاه؛
تامالت نظری و تجربهی ایرانی ،تهران :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،صص .23-47
صمیم ،رضا (« ،)4931پیرامون امکان و ضرورت تاسیس مطالعات اجتماعی فناوری به عنوان یک حوزهی مطالعاتی میانرشتهای در ایران» ،در
صمیم ،رضا ،مطالعات اجتماعی فناوری؛ تامالتی نظری و میانرشتهای ،تهران :پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،صص .921-914
صمیم ،رضا (« ،)4939اعتیاد در ایران» ،در موسوی بجنوردی ،کاظم ،دانشنامهی ایران جلد چهارم ،تهران :دائرهالمعارف بزرگ اسالمی ،صص
.127-121

صمیم ،رضا (« ،)4932نظریههای مدرن در تحلیل جنبشهای اسالمی» ،در حاتمی ،محمدرضا و بحرانی ،مرتضی ،دائرهالمعارف جنبشهای
اسالمی جلد اول ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،صص .97-43

مقاالت (ارائه شده در کنفرانسهای داخلی)
صمیم ،رضا (« ،)4937فرهنگ کار جمعی در کالس درس دانشگاه؛ پژوهشی مبتنی بر روایت تجربهی دو کار جمعی» ،همایش ملی فرهنگ
دانشگاهی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 22 ،بهمنماه .4937

صمیم ،رضا (« ،)4937آیا نظریهپردازی جامعهشناختی در ایران نیازمند بنیانهای فلسفی است؟» ،سومین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری
دربارهی جامعهی ایران ،تهران :انجمن جامعهشناسی ایران 21 ،و  27اردیبهشتماه .4937

صمیم ،رضا (« ،)4939نگاهی به مفهوم دانشگاهیشدن تولید علم و تبیین آن به مثابه مسئلهای جامعهشناختی در ایران» ،سومین همایش ملی
پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعهی ایران ،تهران :انجمن جامعهشناسی ایران 22 ،و  22آذرماه .4939
صمیم ،رضا (« ،)4932نگاهی انتقادی به کاربست مفهوم میدان بوردیو در جامعهشناسی فرهنگی ایران؛ با استفاده از تحلیل تاملی برخی
تحقیقات مرتبط» ،دومین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری دربارهی جامعهی ایران ،تهران :انجمن جامعهشناسی ایران 27 ،و 22
اردیبهشتماه .4932

صمیم ،رضا (« ،)4934مسائل و چالشهای پژوهش بر روی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فرهنگی در ایران» ،دومین همایش ملی پژوهش
اجتماعی و فرهنگی در جامعهی ایران ،تهران :انجمن جامعهشناسسی ایران 7 ،و  2دیماه .4934
صمیم ،رضا (« ،)4934نگاهی انتقادی به نظریهپردازی بومی پیرامون مفهوم عدالت» ،کنفرانس بینالمللی اسالم و جامعه ،تهران :پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی 27 ،آذرماه .4934

مقاالت (ارائه شده در کنفرانسهای خارجی)
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