بسم اهلل الرحمن الرحیم

رزومه

 -1مشخصات عمومی:
نام :حسن

ح

س ن

نام خانوادگي :دیانی تیلکی

د

ی ا

نام پدر :عبدالمجید شماره شناسنامه2314 :

محل تولد :مشهد

ن ی ت ی ل ک ی

محل صدور :مشهد تاريخ تولد 1364/1/2 :مذهب :شیعه تابعیت :ایرانی

وضعععع یت ت هل م رد  م ت هل  شععع ماره مد م ي 0945053150 :ت فن همراه 09197317680 :ت فن م حل مار .........:ت فن منزل:
05112789820
 -2سوابق اجرایی ومدیریتی :

نام محلمار
بسیج دانش ويي
بسیج دانش ويي

واحد سازماني
دانشکده ع وم اجتماعي
دانشگاه تهران
دانشکده ع وم اجتماعي
دانشگاه تهران

نوعمسئولیت
عضو شورای مرمزی و مسئول بسیج
سردبیر م ه دانش ويي رويش

تاريخشروع

تاريخ پايان

تیر 1384

خرداد 1386

خرداد 1385

خرداد 1386

مانون انديشه جوان

مخاطب شناسي

عضو گروه مديريت ان من های ع مي و فکری
( مسئول ان من های قرآن پژوهي ،مالم ،
ادبیات و ف سفه )

ارديبهشت
1387

آذر 1387

طرح خدمت رساني

بسیج دانش ويي
دانشگاه تهران

مسئول برنامه ريزی گروه پژوهش

خرداد 1387

شهريور 1387

مانون انديشه جوان

مخاطب شناسي

قرارگاه فرهنگي خاتم االوصیا

مرمز عم یات سايبری

مسئول طرح رصد دانشگاهي ( رصد فکری و
فرهنگي دانشگاه تهران ،عالمه طباطبايي،
شريف ،شهید بهشتي)
عضو شورای طرح و برنامه

آذر 1387

تیر 1388

بهمن 1388

خرداد 1390

مرمز رسانه های دي یتال وزارت
ارشاد

سومین نمايشگاه رسانه
های دي یتال

داور بخش دفاع مقدس

1388

سازمان م ي جوانان تهران

مارگروه های جوانان

عضو مار گروه فرهنگي و اجتماعي

بهمن 1387

آبان 1388

مرمز مديريت حوزه ع میه
خراسان

همايش نکوداشت شهید
هاشمي نژاد

مسئول دفتر همايش و مدير وب سايت "شهید
جوانمرد"

شهريور 1390

بهمن 1390

خانه نخبگان بسیج

سازمان بسیج ع مي،
پژوهشي و فناوری
خراسان رضوی

خانه نخبگان بسیج( خدمت سربازی)

تیرماه 1394

تامنون

 -3سوابق تحصیلی:
مقطع تحصی ي

رشتعه
ع وم اجتماعي
(مردم شناسي)
ع وم اجتماعي
(مردم شناسسي)

مارشناسي
مارشناسي ارشد

محل تحصیل

تاريخشروع

تاريخ پايان

دانشگاه تهران

1382/7

1388/6

دانشگاه آزاد تهران مرمزی

1388/7

1392/11

 -4دوره های آموزشی:
نرم افزار تح یل میفي Maxquda
نرم افزار ( Net logoمدلسازی عامل محور)

شرمت در مارگاه
شرمت در مارگاه

 -5سوابق علمی پژوهشی :

رديف

دانشگاهيامؤسسهآموزشي وپژوهشي

عنوانپژوهشهای

پايان نامه مارشناسي دانشگاه تهران

گونه شناسي شناختي رزمندگان جنگ ايران و عراق ؛ مطالعه موردی
دست نوشته های منتشر شده از شهدای جنگ

پايان نامه مارشناسي ارشد

هويت فرهنگي و ديني رزمندگان جنگ ايران و عراق مطالعه موردی
گردان ادوات لشکر  21امام رضا(ع)

1
2
3

بسیج دانش ويي دانشگاه تهران

مسئول برگزاری همايش های ع مي پوپولیسم عوام گرايي يا مردم
باوری

4

بسیج دانش ويي دانشگاه تهران

همايش يک روزه عدالت

5

بسیج دانش ويي دانشگاه تهران

همايش زن در انديشه اسالم و فمینسیم

مانون انديشه جوان

دبیر همايش "آنان مه مي انديشند" نقد و بررسي انديشه های جان
راولز

دبیرخانه شورای عالي فرهنگ عمومي خراسان رضوی

تهیه نرم افزار سبک زندگي اسالمي  -ايراني

مرمز مشاوره و پژوهش های اجتماعي آستان قدس رضوی

مشاور ع مي طرح نگرش سن ي از مخاطبین سخنان مقام معظم
رهبری در حرم مطهر رضوی

9

دفتر تب یغات اسالمي خراسان رضوی

تهیه مقدمه ع مي طرح مالس های سبک زندگي

10

روزنامه خراسان (م ه خراسان فرهنگي)

نويسنده و عضو شورای ايده پردازی م ه خراسان فرهنگي

6
7
8

-6مقاالت و یادداشت ها:
رديف

ارائه شده به

عنوان

1

م ه سبک زندگي سیاسي ( ويژه نامه انتخاباتي م ه
سروش

زبان و رفتار سیاسي

2

م ه خراسان فرهنگي (شماره )2

پايتخت فرهنگي يا پايتخت آبي (نقدی بر توسعه شهری مشهد و
ماستي های آن در حوزه فرهنگ)

3

م ه خراسان فرهنگي (شماره )2

روضه خواني در طبیعت (گزارشي مردم شناختي از روستای مريم آباد)

4

م ه خراسان فرهنگي (شماره )3

5

م ه خراسان فرهنگي ( شماره )4

6

م ه خراسان فرهنگي ( شماره )4

7

م ه خراسان فرهنگي ( شماره )4

8

م ه گفتمان الگو (شماره )2

9

م ه گفتمان الگو (شماره )7

10

م ه گفتمان الگو ( شماره )9

 رزم در لباس بزم (نگاهي به بازی اسب چوبي  ،میراثسربداران در فرهنگ عامه خراسان)
 رموز بي خودی ( مقدمه ای بر چیستي و چرايي زيارتپیاده امام رضا(ع) ) – يادداشت مشترک-
پرونده هويت  -مصاحبه با دمتر مچويان پیرامون هويت ايراني
 نقدی بر مناظره دمتر طباطبايي و دمتر م ويان پیرامونهويت ايراني
پرونده حسن آباد (پرونده ای پیرامون فعالیتهای روحاني روستا در
چند سال اخیر و تغییرات فرهنگي به وجود آمده در اين روستا)
 گفتگو پیرامون روحاني روستا با مسئول اعزام مب غ سازمانتب یغات اسالمي
 تک نگاری از روستای حسن آباد گفتگو با روحاني روستا و مصاحبه با تعدادی از اهاليپیرامون آسیب های فرهنگي موجود در روستا و چگونگي
رفع آنها
يادماني از شیخ غالمحسین دهشت
 گفتگو با جعفر مبیری شاگرد و دبیر همايش نکوداشت آيتاهلل دهشت
 گفتگو با جناب آقای صادقیان شاگرد و محقق پیرامونروش های تب یغي استاد دهشت
مردم شناسي تربیت نس ي در ايران
 امید به آينده و شکل گیری ت دد مصاحبه با دمتر سید ع یرضا واسعي با موضوع آينده نگریدر تمدن اسالمي
 مصاحبه با ح ت االسالم الهي نژاد با موضوع فرهنگانتظار زمینه ساز آينده نگری
 گفتگو با دمتر احمد شکرچي با موضوع چالش آينده نگریدر جوامع اسالمي
 -فی سوف امید ( نگاهي به ديدگاه های ارنست ب وخ)

