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های مفهومی و نظری در کنکاش» مطالعات فرهنگی ایرانی نگاهی تازه به روش و کار روشنفکری«

شناسی ایران، دانشکده علوم اجتامعی، ، انجمن جامعه۹۲اردیبهشت ۲۶و  ۲۵درباره جامعه ایران، 

  .سالن ابن خلدون

۱۳۹۲ 

علوم انسانی، کارکردها و «در پنل تخصصی ، »شناسی در ایراندشواری کار جامعه«مقاله 

کنگره ملی علوم انسانی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ، دومین»دستاوردها
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پژوهش اجتامعی و فرهنگی در « کنفرانس ملیدر  »  مالحظات روشی در مطالعات فرهنگی«

 انجمن جامعه شنايس ايران: ، تهران۱۳۸۹دمياه  ۶- ۵ »جامعه ایران

۱۳۸۹ 

ه نظریه ای انتقادی و سیاستی رهایی بخش ظرفیت ها و محدودیت های مطالعات فرهنگی در ارائ«

 ۱۳۸۶آذر  ۱۸، دانشکده عالمه طباطبایی، »نشست چالش های مطالعات فرهنگی در ایران«در »

۱۳۸۶

 ۱۳۸۵ ۸۵دیامه  ۱۳در هامیش انسانشناسی فرهنگی و اخالق شهر تهران، » ترافیک و اخالق شهروندی«
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  محمد رضایی
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  ۳۱، شامره ۱۳۸۲

  محمد رضایی

  

 فصل کتاب 
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 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: مجلد اول، تهران
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۲۷۲ -۲۳۳  

 

 كتاب و جزوات 

   ۱۳۸۶کتاب ناسازه های گفتامن مدرسه، انتشارات جامعه و فرهنگ. ۱

 ۱۳۸۲كتابچه درآمدي بر اسرتاتژي كاهش تقاضا ، ستاد مبارزه با مواد مخدر . ۲

 ۱۳۸۳كتابچة درآمدي بر مطالعات فرهنگي، جهاد دانشگاهي دانشكدة علوم اجتامعي دانشگاه تهران، . ۳

  

 نقد كتاب  
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 ۱۳۸۳، ۷۹هاي فرهنگ عامه، دومينيك اسرتينايت، كتاب ماه علوم اجتامعي  نظريه. ۲

  ۱۳۸۳، ۷۸حوزه توليد فرهنگي، پريبورديو، كتاب ماه علوم اجتامعي . ۳

 

 

  ترجمه 
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 ، اثر ارنستو لکال و شانتل موفه، قرارداد با نرش ثالث»ی و اسرتاتژی سوسیالیستیهژمون« .۱

گزينش و ترجمه مقاالت، گروه مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي : »نظريه ها و مناقشات: مطالعات فرهنگي« .۲

  ۱۳۸۷) انتشارات جهاد دانشگاهی(دانشكده علوم اجتامعي دانشگاه تهران 

با حاميت معاونت پژوهيش وزارت علوم، ( اجتامعي، آنتوين گيدنز، تهران، انتشارات سعاد مسائل محوري در نظرية  .۳

  ۱۳۸۴) تحقيقات و فناوري 

نظريه درباره سوء مرصف مواد مخدر، ستاد  Theories on Drug Abuse  ۴۳نظريه هاي سوء مرصف مواد مخدر  .۴

  ۱۳۸۳مبارزه با مواد مخدر 

انتشارات '' نظريه هاي صوري رفاه اجتامعي'' ، ترجمه مدخل  Dictionary of  the Ideasهمكاري در پروژه ترجمه  .۵

 سعاد

   ۱۳۸۱) ۱۸( ارغنون  آلن سوئينج وود، » ها تحليل فرهنگي و نظرية نظام« .۶

  موسسة فرهنگ هرن وارتباطات، ،رساين و فرهنگ در اطالع» فرهنگ و دموكرايس در جامعه اطالعايت جهاين «ژاك برلو،  .۷

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  انتشارات

  ۱۳۸۵، آذر ۹. ، شخردنامه همشهری» کارل اشمیت و تناقضات لیربال دموکراسی: لیربالیسم علیه خودش« .۸

  

 

 

  های دكرتيراهنامیی رساله

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتامعی، وزارت علوم، »ماریا رحیمی، خانواده و دگردیسی مفهوم آن در ایران ،

  )در حال انجام(آوری فن تحقیقات و

  

  

  های دكرتيمشاوره رساله

  ،دانشگاه تربیت مدرس، در حال انجام»در ایران" مدارس جدید"تبارشناسی «محمود محمدی ،. 
 ي پوشش پس از انقالب  رشايط امكان پيدايش سوژه: گري و بازسازي فرهنگي جامعه هاميون مراد خاين، حكومت

 ۱۳۹۰، تربيت مدرس دانشگاه )رساله دكرتي( اسالمي،

 های تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتامعی، لیال باقری، مطالعة سبک زندگی فرهنگی دانشجویان دانشگاه

  )در حال انجام(آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن

  ،عی، تحلیل پدیدار شناختی زیست جهان فرهنگی دانشجویان ایرانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتامخوشنام

  )در حال انجام(آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن
  
 
  

   های کارشناسی ارشدنامهپایان راهنامیی

 
 
 

گروه مطالعات فرهنگی، دانشگاه علم مطالعات فرهنگی در ایران، ) کانجانکچرال(آیندی تحلیل هم )۱۳۹۲(زاده هادی آقاجان .۱
 .و فرهنگ

 . تحول خواه در ایران، گروه مطالعات فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگشکل گیری آموزش و پرورش  )۱۳۹۲(زهرا حیدری  .۲
مقایسه تطبیقی الگوهای  سیاست گذاری دولت در حوزه کودک کار، دانشگاه علم و فرهنگ، گروه ) ۱۳۹۱(مریم شیخ  .۳

  .مطالعات فرهنگی
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، گروه پژوهش هرن، دانشگاه علم و )۸۰و  ۶۰های ده(تبارشناسی حجاب در سینامی پس از انقالب ایران ) ۱۳۹۱( یمجید لک .۴
 . فرهنگ

در " کمپین یک میلیون امضاء  برای تغییر قوانین تبعیض آمیز"پیدایش و تحول گفتامنی   مطالعه ی) ۱۳۹۱(سامنه معظم  .۵
  .، دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات فرهنگی۱۳۸۵-۱۳۹۰خالل سالهای 

دانشگاه علم و فرهنگ، ، ۱۳۸۴-۱۳۸۸ر سیاست ایران در میان سال های برساخت گفتامنی مردم د) ۱۳۹۱(ابراهیم محمودی  .۶
 .گروه مطالعات فرهنگی

شناسی، دانشگاه تربیت ، گروه جامعه۱۳۸۸-۱۳۸۳منايش انواع دينداري در رسیال های ماه رمضان سال ) ۱۳۹۰(فاطمه ایامنی  .۷
  . مدرس

، پژوهشکده امام خمینی و انقالب )۵۷تا  ۴۸سال(ل از انقالب بازمنايي ابعاد نارضايتي درسينامي قب) ۱۳۹۱(سميه فروزانفر  .۸
 اسالمی

رانی، دانشگاه علم و به مثابه ابزار حکومت» ی کنکورسامانه«تحلیل : کنکوری شدن زندگی در ایران) ۱۳۹۰(کاوه اکربی  .۹
 . فرهنگ، گروه مطالعات فرهنگی

، دانشگاه علم و فرهنگ، گروه ‘نیویورک تایمز’، ‘شنگنت پستوا’بررسی تصویر ایران در روزنامه های ) ۱۳۹۰(اكرم كنگوري  .۱۰
 .مطالعات فرهنگی

  .چگونگی برساخنت هویت جنسیتی دخرتان نوجوان در مدرسه، دانشگاه علم و فرهنگ) ۱۳۹۰(لو زينب عييس .۱۱
س، گروه مطالعات دیدگی زنان، دانشگاه تربيت مدر بررسی تحلیل عملکرد مطبوعات در بازمنایی بزه) ۱۳۹۰(پور بهاره همت .۱۲

 . زنان
های آزاد زبان انگلیسی، دانشگاه علم و فرهنگ، گروه آموزان در آموزشگاهمطالعه تجربیات زبان) ۱۳۹۰(نسرتن ایرانی  .۱۳

  .مطالعات فرهنگی
از رسيال هاي تلويزيوين  مرصف و دريافت زنان(برريس خوانش مخاطبان مجموعه تلويزيوين ويكتوريا ) ۱۳۸۹(مونا كالنرتي  .۱۴

  .، دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات فرهنگیمطالعه موردي متاشاگران مجموعه ويکتوريا: ايماهواره
كنندگان از با متركز بر تحليل خودروايي مرصف: در بني جوانان تهراين) شيشه(ها داليل مرصف آمفتامني) ۱۳۸۹(عيل بزم آمون  .۱۵

 .هنگيهويت خويش، دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات فر 
، »)مطالعه موردي مدارس پرسانه مقطع متوسطه شهر قدس(چگونگي تربيت شهروندي در مدارس « )۱۳۸۸( لیمحمد خجم .۱۶

 .گروه مطالعات فرهنگیدانشگاه علم و فرهنگ، 
رسیالهای مرگ تدریجی یک رویا و ترانه  ۱۳۸۷بررسی نحوه بازمنایی جنسیتی رسیالهای تلویزیونی سال «) ۱۳۸۸(سمیه افشار  .۱۷

 .گروه مطالعات فرهنگیدانشگاه علم و فرهنگ، : تهران، »مادری
، دانشگاه »برريس چگونگي ارزيايب و مرصف كاالهاي صنايع دستي در زندگي خانواده هاي تهراين«) ۱۳۸۷(نادر شیخ حسنی  .۱۸

  . لم و فرهنگع
، »برريس الگوهاي ذهني طراحان لباس در طراحي و نسبت آن با دستورالعمل هاي رسمي جامعه«) ۱۳۸۷(سهیال شباهنگ  .۱۹

 . دانشگاه علم و فرهنگ
  .، دانشگاه پیام نور تهران»گریزی در شهر بوکانی اجتامعی و قانونی بین رسمایهبررسی رابطه«) ۱۳۸۷(عبدهللا نارصی  .۲۰
 .،  دانشگاه علم و فرهنگ»)۱۳۴۰-۱۳۵۰: (نامه در ايران بندي ميدان توليد منايشصورت«) ۱۳۸۶(ی وحید طلوع .۲۱

 
  

  
  سوابق تحقيقايت

  
  

ــــــرح م ۱۳۹۲ ــــــری ط ــــــهج ــــــازي ياران ــــــي هدفمندس ــــــاثريات اجتامع ــــــايب ت ــــــاارزي  ه
شناسـی، پژوهشـکده هـا، گـروه پژوهشـی جامعـهها و دهیاریدر بخش حمل و نقل شهرداري 

 ).در دست انجام(توسعه جهاددانشگاهی  مطالعات
مدخل توسعه : تدوین برنامه راهربدی برای توسعه اجتامعی جمهوری اسالمی ایرانمجری   ۱۳۹۲

 .، معاونت فرهنگی و اجتامعی شهرداری تهرانسیاسی
مدخل فرهنگ : تدوین برنامه راهربدی برای توسعه اجتامعی جمهوری اسالمی ایرانمجری   ۱۳۹۲

 عاونت فرهنگی و اجتامعی شهرداری تهرانم عمومی،
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بررسی وضعیت مشارکت اجتامعی در ایران، معاونت فرهنگی و اجتامعی شهرداری مجری   ۱۳۹۱
 .تهران

 .تحلیلی نظری، شیراز ـ جهاد دانشگاهي فارس: ایهای ماهوارهمجری طرح مخاطبان شبکه  ۱۳۹۰
دیالکتیک متایز و مقاومت در : تیاد به موادها در رابطه با اعفرهنگمجری طرح نقش خرده  ۱۳۹۰

 بین جوانان تهرانی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دست اجرا
تدوین پیوست اجتامعی احداث بوستان کوهستانی الربز در ) ۲۲منطقه (های اتا ناظر طرح  ۱۳۹۰

؛ ۲۲منطقه  –فرهنگی طرح احداث بوستان رشیف - تهران؛ ارزیابی آثار اجتامعی ۲۲منطقه 
  .تهران ۲۲پیوست اجتامعی پروژة ساخت يك كتابخانه در منطقة 

های عمرانی با رشکت راهربد اندیشه فرهنگی پروژه - های ارزیابی اجتامعیمشاور انجام طرح  ۱۳۹۰
  تهران  ۲۲، ۲۰،  ۶،۱۲،۱۸آپاما در مناطق 

ها بر ندسازي يارانهبرريس تاثريات اجتامعي و فرهنگي اجراي طرح هدفم«مجری طرح   ۱۳۹۰
، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتامعی وزارت علوم، تحقیقات و »هاي كشوردانشگاه

 فناوری
گیری  بررسی الگوهای مرصف فرهنگی دانشجویی و نسبت آن با نحوه شکل«مجری طرح   ۱۳۸۹

و ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی »مطالعه دانشجویان دانشگاه های تهران: هویت اجتامعی
 اجتامعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸ Consultancy Services for Carrying out Social Study required for  Construction of 
the Second Carriageway of Mahan-Bam-Rostamabad Highway (Abaregh Village) 
(March2009) 

۱۳۸۸ Consultancy Services for Carrying Out Social Study of Vulnerable People in Bam 
 (April 2009) 

، »پـذیری در جامعـهتدوین اصول، سیاستها، راهربدها و راهکارهای ارتقـای قـانون«طرح مجری  ۱۳۸۸
 شورای عالی انقالب فرهنگی در دست اجرا

ميتة ريزي شهر تهران، ک ، مرکز مطالعات و برنامه»مرصف فرهنگی و سبک زندگی«مجری  ۱۳۸۸
  مطالعات راهربدي اجتامعي، کارگروه بخش اجتامعی سازمان نايافته

بررسی چالش های فرهنگی امنیتی جهت تدوین و پیشـنهاد سیاسـت هـای کلـی «مجری طرح  ۱۳۸۷
 ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام »نظام جمهوری اسالمی ایران

منايي جنسيت و قوميت در رسيال هاي باز : تلويزيون و عدالت اجتامعي«مجري طرح پژوهيش  ۱۳۸۴

 ۱۳۸۵»  تلويزيوين

هـاي تـرويج آن از طريـق صـدا و  هاي مشاركت اجتامعـي و روش عرصه «مجري طرح پژوهيش  ۱۳۸۴

 ، مركز تحقيقات وبرنامه ريزي  سازمان صدا و سيامي جمهوري اسالمي ايران»سيام

ميـزان، نـوع و عوامـل مـوثر بـر قـانون  بـرريس: قانون گريزي در ايـران  «مجري طرح پژوهيش  ۱۳۸۳

 ، موسسه فرهنگ، هرنوارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  »گريزي كارمندان دولت

، جهـاد دانشـگاهي »شناسـايي مراكـز مطالعـات فرهنگـي در جهـان«ناظر انجام طرح پژوهيش  ۱۳۸۳

 دانشكده علوم اجتامعي دانشگاه تهران 

، »بخـش فرهنـگ: هاي فرهنگي برنامه چهارم توسعه كشـور اسرتاتژي تدوين«همكاري در طرح  ۱۳۸۲

 دبريخانه شوراي عايل انقالب فرهنگي 

، سـازمان آمـوزش و تربيـت »پذيري دينـي و سـيايس دانشـجويان جامعه«مجري طرح پژوهيش  ۱۳۸۱

 نريوي انساين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هاي آذربايجان رشقـي  گان فرش دستباف در استانبرريس رضامندي بافند «مجري طرح پژوهيش  ۱۳۸۱

 ، وزارت جهاد كشاورزي »و اصفهان

، نهـاد رياسـت جمهـوري، سـتاد »تدوين برنامه جامع مبارزه با مـواد مخـدر«همكاري در طرح  ۱۳۸۱

 مبارزه با مواد مخدر 
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ي مازنـدران، ها در اسـتان» ها و مرصف كاالهاي فرهنگـي برريس فعاليت«ناظر انجام طرح ميل  ۱۳۷۸

 گلستان و هرمزگان

  

  

  هاسخرناين

ی تخصصی مطالعات فرهنگی، انجمن ، کمیته»ی فرهنگیکسوف امر اجتامعی و پیدایش نظریه«  ۱۳۸۷آذر 

  ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

-ی تخصصی روش، در کمیته»مالحظات روشی در مطالعات فرهنگی: واسازی زندگی روزمره«  ۱۳۸۷دیامه 
  شناسی ایرانسی انجمن جامعهشنا

  ، جهاد دانشگاهی کرمانشاه»تحوالت اخیر در نظریه اجتامعی و پیدایش نظریه فرهنگی«  ۱۳۸۶خرداد 

  ، انجمن جامعه شناسی ایران، کمیته سیاست اجتامعی»سیاست اجتامعی و سیاست فرهنگی«  ۱۳۸۵بهمن 

  انشگاه شرياز، شرياز، جهاد دانشگاهي د»پيدايش مطالعات فرهنگي«  ۱۳۸۵مرداد 

 ارائه شده در سازمان تبلیغات اسالمی , »چالش های نظام آموزش و پرورش در بازتولید ارزش ها« ۱۳۸۴اسفند 

، ارائه شده در هاميش مرصف و مطالعات فرهنگي،جهاد دانشگاهي دانشكدة »مرصف تلويزيون« ۱۳۸۴خرداد 

 علوم اجتامعي 

،ارائه شده در جهاد دانشگاهي، دانشكده علوم اجتامعي »فرهنگي اي بر مطالعات مقدمه« ۱۳۸۲پائيز

 دانشگاه تهران

ارائـه شـده در  ،»شـنايس فرهنـگ شـنايس فرهنگـي و جامعه نسبت مطالعـات فرهنگـي بـا جامعه« ۱۳۸۲زمستان 

 سمينار مطالعات فرهنگي ،دانشكده علوم اجتامعي دانشگاه تهران

ارائه شده در دبريخانه شوراي فرهنگ عمومي وزارت فرهنـگ  ،»يايسنگرش اجتامعي و فرهنگ س« ۱۳۷۹آبان  

 و ارشاد اسالمي   

به سوی الگویی نظـری بـرای تحلیـل و سـنجش : گريزيجامعة يب انضباط  و مسئله اي به نام قانون  ۱۳۸۷مهر 

  )معاونت اجتامعی ناجا(رعایت قانون در ایران 

  
 

  ايسوابق حرفه

  

  

 قراردادی دانشگاه تربیت مدرسعضو هئیت علمی  -۱۳۹۲

http://society-عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی هامیش جامعـه و فضـای مجـازی،  ۱۳۹۲

virtualspace.com ٩٢همن ب 

   نایب رئیس هئيت مديره انجمن ايراين مطالعات فرهنگي و ارتباطاتعضو و   ۱۳۸۹- ۹۲

  نایب رئیس هئيت مديره انجمن ايراين مطالعات فرهنگي و ارتباطاتعضو و   ۱۳۸۶- ۸۹

 مدير گروه كارشنايس ارشد مطالعات فرهنگي، دانشگاه علم و فرهنگ ـ  ۱۳۸۴

اداره کـل آموزشـهاي شـهروندي ، ‘رسـانه و آمـوزش شـهروندی’عضو شورای علمـی سـمینار  ۱۳۹۰

 ۱۳۹۰رداري تهران، اول و دوم خردادماه معاونت امور اجتامعي و فرهنگي شه

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه )پیامنی( عضو هیأت علمی ۱۳۸۹-۱۳۸۷

 مدير كل تحصيالت تكمييل دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۵ -  ۱۳۸۷

 مدير عامل و عضو هئيت مديره  موسسه مطالعات و تحقيقات مواد مخدر ۱۳۸۵ -  ۱۳۸۶

ي علمـي گـروه مطالعـات فرهنگـي پژوهشـكده مطالعـات فرهنگـي و اجتامعـي، عضو شورا  -  ۱۳۸۵
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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 )سال ۱۲(دبري آموزش و پرورش  ۱۳۷۴ـ  ۱۳۸۲

    پژوهشگر و كارشناس دبريخانة شوراي فرهنگ عمومي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ۱۳۷۸- ۸۱

   ب فرهنگي پژوهشگر و كارشناس شوراي عايل انقال  ۱۳۸۲

 پژوهشگر جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ۱۳۸۳

عضو شـوراي علمـي گـروه پژوهيشـ مطالعـات فرهنگـي جهـاد دانشـگاهي دانشـكده علـوم  ۱۳۸۴

 اجتامعي دانشگاه تهران                                                 

 لمي كشور، وزارت، علوماندييش مركز تحقيقات سياست ع همكار پژوهيش گروه آينده ۱۳۸۳

 نهادرياست جمهوري همكارپژوهيش ستاد مبارزه با مواد مخدر،  ۱۳۸۲

 عضو شوراي علمي موسسه ميل  مطالعات و تحقيقات مواد مخدر      ۱۳۸۲ـ  ۱۳۸۴

 » نگرش ايرانيان به مرصف مواد مخدر«عضو شوراي علمي و سياستگذاري طرح ميل  ۱۳۸۳

 اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري همكاري با  ۱۳۸۳ـ  ۱۳۸۴

 )۷۹شامره ( دبري ويژه كتاب ماه علوم اجتامعي، ويژه مطالعات فرهنگي  ۱۳۸۱

 )۳۱شامره (دبري ويژه نرشية فرهنگ عمومي ويژه مساله شنايس فرهنگي  ۱۳۸۲

 دبري ويژه نرشية فرهنگ عمومي ويژه مطالعات فرهنگي ۱۳۸۴

 تور دانشجويي دانشجويان دانشكده علوم اجتامعي به فرانسه رسپرست ۱۳۸۱

 در تهران» ها از راه آموزش عايل املليل گفتگوي متدن نشست بني «همكار برگزاري  ۱۳۸۱

هاي  نامـه هاي رشتة علوم اجتامعي بـراي برگـزاري پنجمـني دوره انتخـاب پايان نامه داور پايان ۱۳۷۹

 سال دانشجويي 

 وري و ارزيايب پايان نامه ها،كتب، مقاالت و پژوهش هاي برتر در حوزه مواد مخدردا ۱۳۸۲ـ  ۱۳۸۳

ها، دبريخانـه شـوراي فرهنـگ عمـومي، وزارت فرهنـگ و  عضو گروه علمي ـ مشـوريت اسـتان ۱۳۸۱

 ارشاد اسالمي 

  

 

  تدريس

  

  نام درس مقطع   نیمسال

  )قم(مبانی نظریه فرهنگ، دانشگاه باقرالعلوم   دکرتی  ۹۲مهر 

جامعه شناسی مرصف فرهنگی، پژوهشکده مطالعـات فرهنگـی و اجتامعـی، وزارت  دکرتی ۹۱بهمن 

 علوم

 های فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتامعی، وزارت علومنظریه دکرتی ۹۱بهمن 

های فرهنگ، پژوهشکده مطالعـات فرهنگـی و اجتامعـی، وزارت مبانی نظریه دکرتی ۹۰بهمن 

 علوم

 شناسی تطبیقی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزجامعه دکرتی ۹۰مهر 

 شناسی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزجامعه دکرتی ۹۰مهر 

  شناسی معارص، دانشگاه تربیت مدرسنظریه های جامعه  ارشد  ۸۹بهمن 

  رسشنايس فرهنگ، دانشگاه تربيت مدجامعه  دكرتي  ۸۹مهر 

  روش تحقيق كيفي، دانشگاه تربيت مدرس  ارشد  ۸۹مهر 

  زبان تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس  ارشد  ۸۹مهر 

  نظريه هاي جامعه شنايس معارص، دانشگاه تربیت مدرس  ارشد  ۸۸بهمن 
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  دانشگاه تربيت مدرس. روش تحقيق كيفي  ارشد  ۸۸مهر 

 )ع(هنگی دانشگاه امام حسیننظريه هاي فرهنگي، دانشکده مطالعات فر  دکرتی ۸۶بهمن 

 نظريه هاي جامعه شنايس پيرشفته، موسسه امام خميني قم  ارشد ۸۵، بهمن ۸۵پائیز 

 )دوره كارشنايس ارشد(جامعه شنايس رسانه ها دانشگاه علم و فرهنگ  ارشد ۸۷، ۸۶، ۸۵پائیز 

 نظريه هاي فرهنگي، دانشگاه علم و فرهنگ   ارشد ۱۳۸۵، ۱۳۸۴پائيز

 )مركز مطالعات دين و مذاهب، قم(نظرية هاي جامعه شنايس  ارشد ۱۳۸۴زمستان

 نظريه هاي جامعه شنايس معارص، پژوهشكدة امام خميني و انقالب اسالمي  ارشد ۸۶، ۸۵، ۸۴بهمن 

 نظريه هاي جامعه شنايس پيرشفته، دانشگاه علم و فرهنگ  ارشد ۸۶، ۸۵، ۸۴بهمن، 

  

   

  های  مورد عالقهحوزه
 
Cultural and Social Theories, Critical Pedagogy, Critical Transcultural Studies, Q. Methods  

  
  

  ها عضويت
 

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتامعی(عضو هئيت تحريريه مجله علمي و پژوهيش تحقيقات فرهنگي ( 

 انی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، انجمن ایر ـعضو هیئت تحریریه مجله علمی 

 عضو انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

  انجمن جامعه شنايس ايرانعضو 

  املليل مطالعات فرهنگيانجمن بنيعضو  Association for Cultural Studies (ACS)   

  شنايس ايرانشنايس انجمن جامعهروش گروهعضو 

 ایران شناسی آموزش و پرورشعضو انجمن جامعه 
  
  

  علمی و پژوهشی داوری در مجالت

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتامعیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری(تحقیقات فرهنگی مجله ،(  

  وابسته به انجمن جامعه شناسی ایران(مجله جامعه شناسی ایران(  

  وابسته به انجمن جامعه شناسی ایران(مجله مطالعات اجتامعی(  

 وابسته به انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات(رهنگی و ارتباطات فصلنامه مطالعات ف(  

 مجله پژوهش زنان، وابسته به مرکز مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتامعی دانشگاه تهران  

 مجله مطالعات ملی  

  گاه آموزش و پرورش، پژوهشپژوهشکده اولیاء و مربیانخانواده و پژوهش، مجله  

 دبیات و هرن، دانشگاه تهرانشناسی امجله جامعه  

 فصلنامه علوم اجتامعی  

 فصلنامه راهربد فرهنگ  

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی، جهاد دانشگاهی(پژوهش  جوانان، فرهنگ و جامعه مجله(  

  فصلنامه زن در فرهنگ و هرن  

 شناسی ایران پژوهش انسان  
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 انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم(پژوهی پژوهشی جامعهـمجله علمی(  

 دانشگاه تربیت مدرس(شناسی تاریخی ایران مجله جامعه(  

 موسسه تحقیقات اجتامعی دانشگاه تهران(های نوین و فرهنگ مجله رسانه(  

  موسسه تحقیقات اجتامعی دانشگاه تهران(مجله مطالعات اجتامعی( 


