سوابق علمي ـ پژوهشي
اعضای هیئت علمي پژوهشكده فرهنگ و هنر
جهاد دانشگاهي

 -1مشخصات فردی:
نام :فخری
نامخانوادگي :جمشیدی
رشته

آخرين درجه تحصیلي

كارشناسي ارشد

جامعهشناسي

دانشگاه

سال

آزاد اسالمي
تهران مركزی

1375

رتبه علمی :مربي پژوهش
نشاني :خيابان انقالب ،بين چهارراه ولي عصر و خيابان فلسطين ،نبش برادران مظفر جنوبي – روبروی آتش نشاني پژوهشكده فرهنگ

و

هنر
تلفن66970908 -10 :

(پست الكترونيكي) : Email

fakhri_jamshidi@yahoo.com

نمابر66970903 :

 -2سوابق اجرايي
نوع فعالیت
پژوهشي

2

معاونت آموزشي جهاددانشگاهي

آموزشي

1

پژوهشکده فرهنگ و هنر

اجرايي

رديف

نام و نشاني سازمان يا مؤسسه محل خدمت




سمت

عضو هیأت علمي گروه جامعه
شناسي فرهنگي
مدیر اداره هماهنگي معاونت
آموزشي

 -3طرحهای پژوهشي
رديف

عنوان طرح تحقیقاتي

سمت در طرح

كارفرما

سال انجام

1

طرح "احداث زور خانه محله بهجت آباد"
ارزیابي پیامد های اجتماعي-فرهنگي سراهای
محالت شهرک دریا،تهرانسر شمالي وباشگاه نفت
ارزیابي پیامد های اجتماعي-فرهنگي مجموعه
فرهنگي ولیعصر
ارزیابي آثار و پیامدهای اجتماعي و فرهنگي
احداث و راهاندازی سرای محله جواجه نظامالملك
غربي
مطالعه اكتشافي پروژه «شناخت علل و عوامل
مترتب بر تفاوت تعداد پروندههای مختومه اعالم
شده در شعب دادگستری در دو مجتمع قضایي
وليعصر و شهید محالتي»

مسئول پروژه

شهرداری منطقه 6

1392

مسئول پروژه

شهرداری منطقه 21

1390

همکار پروژه

شهرداری منطقه11

1390

مسئول پروژه

شهرداری منطقه 7

1389

مسئول پروژه

مركز افکارسنجي
دانشجویان ایران (ایسپا)

1381

6

بررسي نگرش شهروندان تهراني نسبت به زنان

همکار پروژه

مركز افکارسنجي
دانشجویان ایران (ایسپا)

1381

7

جمعآوری و اطالعات طرح سنجش نگرشها،
آگاهيها و رفتارهای دانشجویان دانشگاههای
دولتي در دانشگاه تهران (با  360نفر حجم نمونه)

مسئول پروژه
در واحد تهران

كارفرما وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

1380

8

نقش و پایگاه اجتماعي ـ سیاسي كارگر و كارفرما

مسئول پروژه

2
3
4

5

9
10
11
12

13

14
15
16
17

«بررسي مسائل و مشکالت آسیبشناسي مهاجرین
جنگ تحمیلي ،كاربردی ـ توسعهای
«سنجش نگرش شهروندان تهراني ساكن در
مناطق شهرک غرب و دولتآباد نسبت به رزمایش
دفاع شهری ،كاربردی
بررسي رابطه بین نقش محقق و مورد انتظار زنان
تهراني در سال 1380-1378
فراتحلیلي بر «نقش زن در توسعه :با استفاده از
نتایج تحقیقات گذشته مؤسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعي دانشگاه تهران»
«منابع و مأخذ (تشریحي) كار و صنعت در ایران»
«بررسي مسائل و مشکالت اجتماعي ،اقتصادی و
فرهنگي مهاجرین جنگ تحمیلي در طول دوران
مهاجرت ،اسکان و بازگشت (»)1359-1375
«بررسي اختالفات بین كارگر و كارفرما مطرح شده
در ادارات كار و امور اجتماعي سراسر كشور»
بررسي تأثیر نقش خانواده ،گروه دوستان،
رسانههای جمعي و رهبران فکری بر جامعهپذیری
سیاسي (مشاركت سیاسي دانشجویان در انتخابات)
مقدمهای بر نقش خانواده ،مدرسه و گروه هماالن
در هنجارپذیری دانشآموزان دختر دبیرستاني

همکار پروژه

مؤسسه كار و تأمین
اجتماعي
بنیاد امور مهاجرین جنگ
تحمیلي

1380
1379

همکار پروژه

جهاد واحد تهران

1378

همکار پروژه

مؤسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعي

1377

همکار پروژه

مؤسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعي

1377

همکار پروژه

مؤسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعي دانشکده
علوم اجتماعي دانشگاه
تهران

1376

همکار پروژه

جهاددانشگاهي علوم
اجتماعي دانشگاه تهران

1376

همکار پروژه

مؤسسه كار و تأمین
اجتماعي

1375

مسئول پروژه

واحد تهران

1375

مسئول پروژه

جهاددانشگاهي علوم
اجتماعي دانشگاه تهران

1374

شهر تهران
 -4فعالیتهای آموزشي
رديف

عنوان دروس مورد تدريس

1

جامعه شناسي فرهنگي

2

تغییرات اجتماعي

3

مباني جامعهشناسي

4

جامعهشناسي كار و شغل

5
6

سال

نام مؤسسه يا دانشگاه

مركز آموزش عالي علمي -كاربردی
شعبه تهران37
مركز آموزش عالي علمي -كاربردی
جهاد تهران ،شعبه تهران ()1
دانشگاه مازندران دانشکده علوم
پایه
دانشگاه مازندران دانشکده علوم
اجتماعي

91-92
88-89
81-82
81-82

وزارت ارشاد ـ جهاددانشگاهي علوم
پرسشنامههای سرشماری جامع مراكز فرهنگي كشور
اجتماعي
سیر تحول تعاونيها در ایران و جهان
دانشگاه پیام نور ورامین

1379
1387

 -5تألیف مقاله
رديف

1

عنوان مقاله

درباره جامعه شناسي فرهنگي،مروری بردیدگاه جفری

ارائه  /چاپ در

زبان

زمان

ماهنامه كتاب ماه علوم اجتماعي،
سال هفدهم،دوره جدید شماره 63

فارسي

خرداد 1392

الکساندر

2

بررسي تاثیرات اجتماعي فرهنگي احداث زور خانه در

شهرداری منطقه6

فارسي

1392

محله بهجت آباد
تأثیر برنامهها وفعالیتهای فرهنگي ـ اجتماعي سرای
3

محله بر زنان(نقش زنان خانه دارشهری بر فرهنگ
خانواده )،مورد مطالعه:سرای محله خواجهنظامالملك

اولین همایش زنان وزندگي
شهری(ستاد توانمند سازی
زنان شهرداری تهران)

فارسي

1391

4

تاثیرات اجتماعي-فرهنگي سراهای شهرک دریا،تهرانسر
شمالي وباشگاه نفت بر ساكنان محالت

شهرداری منطقه 21

فارسي

1390

5

مصاحبه اكتشافي

كتاب ماه علوم اجتماعي
شماره 37

فارسي

1390

6
7
8

بررسي تأثیر آموزشهای خانه سالمت سراهای محله بر
سالمت روحي و رواني زنان خانهدار (مورد مطالعه:
خانهسالمت سرای محله خواجه نظامالملك)
تحلیلي بر تاثیر اجتماعي سرای خوا جه نظام بر ساكنان
واهالي منطقه هفت
نقشسراهایفر هنگمحالتدر توسعهفرهنگي-
اجتماعيزنانخانه دار(موردمطالعهسرایمحلهخوا

ارائهبهمجلهپژ وهشزنان

فارسي

1390

شهرداری منطقه  7تهران

فارسي

1389

ارائهبه مجلهتحقیقاتزنان

فارسي

1389

جهنظامالملك)
9

گفتگوباپروفسورجفریالکساندر (ترجمه)

فارسي

1389

10

مقدمه ای از مجله(cultural sociologyترجمه)

فارسي

1389

11

ضرورت اجتماعي اشتغال زنان در جامعه
بیکاری و تبعات آن در میان مهاجرین جنگ تحمیلي

فارسي
فارسي

1381
1380

فارسي

1379

12
13

«تحلیلي بر نقش و تأثیر هنجارپذیری دختران نوجوان
از خانواده ،دوستان و مدرسه

مجله كار و جامعه ،شماره 46
مجله كار و جامعه شماره 41
فصلنامه پژوهش پژوهشکده
علوم انساني و اجتماعي
جهاددانشگاهي

 -6ساير فعالیتها

ارزيابي تخصصي طرحهاي پژوهشي ،كتاب ،پايان نامه ،مقاله علمي ،مقاله همايشي-1انتخاب پروژه پژوهشي ومقاله "ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی سرای محالت شهرک دریا،تهرانسر شمالی

وباشگاه نفت" به عنوان پژوهش ومقاله برتر در جشنواره "پژواک محله " ودریافت لوح تقدیر وتندیس از سوی
اداره كل مطالعات اجتماعي فرهنگي معاونت اجتماعي وفرهنگي شهرداری تهران  ،اسفند سال .1392
-2ارزیابي مقاله"طرح مفهومي نیاز های فر هنگي دانشجویان دانشگاه پیام نور" فصلنامه زن در فرهنگ و هنر
دانشگاه تهران .1390 ،
 -3ارزیابي مقاله " رابطه ی جهاني شدن فرهنگي ونگرش مردان به نقش زنان(مطالعه موردی مردان شهر شیراز)"،
فصلنامه زن در فرهنگ وهنر دانشگاه تهران.1392/8/6،
 "-4ارزیابي مقاله "ب ررسي جایگاه زن در هنر از آغاز تا به امروز" ،فصلنامه زن در فرهنگ وهنر دانشگاه
تهران.1392/8/6،
-5عضو كمیته علمي همایش استانداردهای زند گي شهری (منطقه  11شهر داری).1389،
-6نخستین همایش ملي ،مهندسي فرهنگي ،فرهنگ دانشجویي(اردیبهشت سال، )1391پژوهشکده
فرهنگ،هنرومعماری

