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سوابق آموزشی و پژوهشی:



فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی ،فرهنگ و ارتباطات گرایش مطالعات
سیاستگذاری فرهنگی ،دانشگاه امام صادق



(علیه السالم)

موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان رابطه مفهوم امت در قرآن کریم و مفهوم فرهنگ
در نظریات فرهنگی معاصر (پیجویی مفهوم فرهنگ در متون دینی)

 اخذ گواهینامه برترین پایان نامه دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات در سال  1393از
جناب دکتر ستاری معاون علمی-فناوری ریاست جمهوری
 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی  ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 تز پیشنهادی دوره دکتری :مسئله شناسی فرهنگی مفهوم زیارت با تکیه بر مطالعات میان رشته ای
(جامعه شناسی ،انسان شناسی ،ارتباطات و نشانه شناسی)

 ارسال و پذیرش مقاله با موضوع ) ) Culture in Social thought of Al-Quranدر سمینار بین
المللی قرآن در جامعه معاصر در کشور مالزی
 پذیرش و دعوت به ارائه مقاله با موضوع
)(Meeting to Others, Islam and Semiotic Approach to Intercultural Communication

در هفتمین کنفرانس جهانی ،میانفرهنگ گرایی ،معنا و هویت در کشور جمهوری چک ،شهر پراگ
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 مقاله علمی-پژوهشی با عنوان روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی (مطالعه موردی مفهوم
فرهنگ در قرآن کریم) ارسال شده به فصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات (تایید اولیه بر
اساس نظر داوران)
 مقاله علمی -پژوهشی با عنوان ادراکات اعتباری به مثابه نظریه فرهنگی ارسال و پذیرفته شده در
فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن مطالعات اجتماعی حوزه
 مقاله با عنوان بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کاال و ارز بر هویت دینی-فرهنگی
برگزیده شده در نشست ملی فقهی – فرهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز (دفتر مطالعات پژوهشی
و فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست جمهوری)
 مقاله با عنوان بررسی نقش رسانه های دینی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزیده شده در
نشست ملی فقهی – فرهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز (دفتر مطالعات پژوهشی و فرهنگی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست جمهوری)
 تألیف و گردآوری کتاب کار تکنیک های مردم نگاری
 تألیف کتاب مسئله شناسی فرهنگی با تکیه بر مطالعات میان رشته ای
 تألیف و گردآوری کتاب مکاتب و جریان های فکری -فرهنگی آلمان
 مقاله علمی تخصصی با عنوان مؤلفه های هویت اسالمی ایرانی ،پذیرفته شده در فصلنامه فرهنگ و
ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه السالم)
 مقاله علمی –تخصصی با عنوان رویکردی تاریخ انگاره به مفهوم فرهنگ ،پذیرفته شده در فصلنامه
فرهنگ و ارتباطات امام صادق (علیه السالم)
 نگارش مقاله با عنوان اصالح اجتماعی در اندیشه آیت اهلل شاه آبادی و امام خمینی (ره)

 نگارش مقاله با عنوان مؤلفه های هویت اسالمی – ایرانی در ارتباطات میان فرهنگی
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 نگارش مقاله با عنوان اسالم و سبک زندگی.

 نگارش مقاله با عنوان بررسی مبادی معرفتی اندیشه اجتماعی قرآن کریم

 نگارش مقاله با موضوع اقتصاد تعلیم و تربیت (بررسی سند جامع آموزشی و تربیتی جمهوری
اسالمی ایران)

پروژه های پژوهشی:
 طراحی چارچوب نظری پروژه باشگاه همسران جوان شهر تهران (بهشت).
 مسئول پروژه علل فرهنگی و اجتماعی سقط جنین در شهر تهران ،طرف قرارداد معاونت امور زنان
شورای عالی انقالب فرهنگی.
 مسئول مطالعات نظری پروژه پایش فرهنگی منطقه تجریش تهران ،طرف قرارداد بنیاد فرهنگی
خاتم االوصیاء
 تدوین رویکرد نظری جامعه شناسی و انسان شناسی شهر در شناخت مسائل فرهنگی شهر تهران
دطرف قرارداد معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران.
 مسئول پروژه "مطالعه و بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی مفهوم زیارت و تأثیر آن بر ریخت
شهری به منظور ارائه پیشنهادات و سیاست های ایجابی و راهبردی (مطالعه موردی بافت اطراف
حرم علی بن موسی الرضا «علیه اسالم» )" طرف قرارداد پژوهشکده ثامن.
 مسئول پروژه تبیین معیارهای پیوست نگاری فرهنگی شهر مشهد ،طرف قرارداد دبیرخانه پیوست
نگاری فرهنگی شهرداری مشهد.
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سوابق اجرایی:
 معاونت مطالعات نظری مدیریت رصد فرهنگی بنیاد فرهنگی خاتم الوصیاء
 مدیر داخلی معاونت پژوهشی حوزه هنری استان تهران
 عضو اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی و انجام پروژهای سبک زندگی اسالمی ،الزامات حماسه
سیاسی ،اقتصادی ،شورای عالی کودک
 دبیر کارگروهای مطالعات فرهنگ در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی

 عضو اتاق فکر دفتر مشاور مطالعات مسائل فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران
 عضو شورای نویسندگان فصلنامه تخصصی "مسئله".

 مسئول اجرایی هفته علمی-آموزشی دعوت با موضوع سیاستگذاری فرهنگی و مهندسی فرهنگی
در پژوهشگاه باقرالعلوم(علیه السالم)

 همکاری با قسمت راهبردی بنیاد جبهه فکری انقالب اسالمی در جهت تدوین برنامه های
راهبردی ،فرهنگی و آموزشی
 مدیر علمی ،سلسله نشستهای چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران با همکاری شورای عالی
انقالب فرهنگی و معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام
صادق (ع)
 کارشناس فرهنگی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده ثام
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 کارشناس ارشد پروژه های رصد فرهنگی مناطق تهران و نهادهای آموزشی شهر تهران ،طرف
قرارداد بنیاد خاتم االوصیاء
 مسئول پروژه اثرات فرهنگی و اجتماعی قاچاق کاال و ارز بر جامعه ایرانی طرف قرارداد دفتر
مطالعات پژوهشی-فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست جمهوری
 مشاور فرهنگی دبیرخانه پیوست فرهنگی در پروژه های شهری
 مسئول اجرایی و دبیر علمی کارگاه آموزشی پیوست فرهنگی کارمندان شهرداری مشهد

سخنرانی های علمی:

 سخنرانی علمی با موضوع درآمدی بر مسئله شناسی فرهنگی در همایش فعالین فرهنگی جنوب
کشور در شهر یزد
 سخنرانی علمی با موضوع الگوی تعامل قومیت ها در ایران در میان دانشجویان و فعالین فرهنگی
شهر زاهدان
 سخنرانی علمی با موضوع نظریه اعتباریات به مثابه نظریه فرهنگی در انجمن مطالعات اجتماعی
حوزه -قم
 سخنرانی علمی با موضوع درآمدی بر مسئله شناسی فرهنگی و اجتماعی در پژوهشکده ثامن
 سخنرانی علمی با موضوع نقشه برداری فرهنگی در پژوهشکده ثامن
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