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مشخصات
نام :اسمعیل
نام خانوادگی :خلیلی
تولد 2931 :شیراز
تحصیالت
کارشناسی :علوم اجتماعی (پژوهشگري) ،دانشگاه شیراز2931 ،
کارشناسی ارشد :جامعهشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی2933 ،

سمتهای علمی
 .2از دي ماه  2911تا مهر  2913عضو شوراي علمی طرح توسعه تحقیقات علوم انسانی ،دینی،
اجتماعی و فرهنگی.
 .1از مهر ماه  2912تا پایان سال  2919رئیس گروه مطالعات دفتر برنامهریزي اجتماعی و
مطالعات فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري.
 .9از آذر  2919تا مهر  2913عضو و دبیر شوراي پژوهشی پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري.
 .3از آبان  2913تا خرداد  2913عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم تحقیقات و فناوري.
 .5عضو شوراي علمی و اجرایی همایش "علم بومی ،علم جهانی؛ امکان یا امتناع"؛ تهران؛ اردیبهشت
.2913
 .3عضو شوراي علمی همایش "کنکاشهاي مفهومی و نظري در چیستی جامعهي ایران" :تهران،
اردیبهشت .2913
 .3عضو شوراي علمی گروه پژوهش هنر پژوهشکدهي فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی :از سال 2913
تا کنون.
 .1عضو شوراي اجرایی همایش منطقهاي "تفکر اجتماعی و جامعهشناسی در خاورمیانهي معاصر"؛
تهران؛ اردیبهشت .2931
 .3عضو شوراي علمی گروه توسعهي علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم؛  2911تا کنون.
 .21دبیر گروه جامعهشناسی معرفت و علم انجمن جامعهشناسی ایران از سال  2911تا سال  2913و
مدیر گروه جامعهشناسی معرفت این انجمن در حال حاضر.
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تحقیقات و آثار
الف) آثار تألیفی:
الف  )1-کتابها
« .2عقالنیّت سازمانی در نظام اداري ایران»؛ .2935
« .1فرهنگ و جامعه ،چند دیدگاه تحلیلی دربارهي فرهنگ عمومی» (محقق و مولف) :نشر شریف؛
تهران2933 :
« .9فرهنگ و جامعه ،بررسیهاي موردي در زمینهي فرهنگ عمومی» (محقق و مولف)؛ نشر
شریف؛ تهران2933 :
« .3آسیب شناسی فرهنگی دانشگاههاي ایران (به مدیریت حمید امیناسماعیلی)»؛ دفتر مطالعات و
برنامه ریزي فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري؛ تهران؛ .2912
« .5گفتگوي تمدنها از منظر اندیشمندان ایرانی»؛ پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی؛
تهران؛ .2912
« .3معماي حاکمیت قانون در ایران»؛ انتشارت طرح نو؛ تهران؛ .2912
« .3درآمدي بر پیشنیازهاي یک علم انسانی»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم.2931 ،
 .1چیستی پژوهش هنر؛ پژوهشکدهي فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی؛ .2931
« .3توسعه و نوسازي علوم انسانی ،از ایده تا عمل»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم؛ در شرف انتشار.
 .21بازسازي سنّت و مسألهي بقاء فرهنگی و تمدنی؛ در دست تألیف.
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الف  ) 2-مقاالت
.2
.1
.9
.3
.5
.3
.3
.1
.3
.21

.22
.21

.29
.23
.25
.23
.23
.21

«نظام مشارکت جمعی در ایران (شورا)»؛ مجله اندیشه جامعه؛ شماره  9و 3؛ اسفند .2933
«هیاتهاي مذهبی و جامعهي مدنی»؛ مجله اندیشه جامعه؛ شماره 5؛ اردیبهشت 2931
«هویت در نظام یکجهانی»؛ مجله اندیشه جامعه؛ شماره 3؛ بهمن .2931
«حکمت جک ( )2فرهنگ پنهان»؛ مجله اندیشه جامعه؛ شماره 21؛ تهران ؛ شهریور .2933
«حکمت جک (»)1؛ مجله اندیشه جامعه؛ شماره 29؛ آبان .2933
«بومی و جهانی ،دو وجه یک ضرورت (ارائه شده به همایش "علم بومی ،علم جهانی؛ امکان یا
امتناع)»؛ .2913
«علوم انسانی نوین و انسان ایرانی» (به سفارش دفتر جشنواره فارابی) ،منتشر شده در «درآمدي
بر علوم انسانی انتقادي»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ؛ .2913
«بررسی روایی نظریهي عمومی "دیرمان بودن و تداوم تاریخی بحران اجتماعی ایران"»؛ همایش
کنکاشهاي مفهومی و نظري چیستی جامعهي ایران؛ اردیبهشت .2913
«ویژگیهاي اجتماعی تشکلهاي صنفی دانشجویی در ایران؛ در «تشکلهاي صنفی دانشجویی»،
پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ .2913
«فهم حجاب در نظم نمادین فرهنگ ایرانی (ویژگیهاي تاریخی -اجتماعی پوشش زنان و حجاب
در ایران)» ،در «گفتارهایی در باب حجاب»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم؛ .2911
«ضرورتهاي اخالقی و ارزشی پیشاعلمی تولید علم (رابطهي علم و اخالق)»؛ پژوهشکدهي
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.2913 .
«پیوست اجتماعی در غیاب مسألهي اجتماعی» ،ارائه شده به کنفرانس اِتا (ارزیابی اجتماعی
طرحها و برنامهها) ،برگزار شده توسط معاونت اجتماعی شهرداري تهران با همکاري جمعی از
مراکز علمی ،تهران.2913 ،
«جایگاه امر ناسوتی در تاریخ فرهنگی اجتماعی ایران» ارائه شده به مجموعه نشستهاي شوراي
عالی انقالب فرهنگی.2913 -31 ،
«حوزهي عمومی و مسألهي معنا» ،ارائه شده به همایش جهانی فلسفه ،تهران.2913 ،
«نسبت زبان پارسی و علوم انسانی در ایران» ارائه شده در پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی
اجتماعی وزارت علوم.2931 ،
«نسبت زبان پارسی و بازسازي اجتماعی در ایران» ارائه شده در همایش زبان و علوم اجتماعی،
دانشگاه تهران.2931 ،
«هویت علمی و جامعهي علمی در کسوت مکاتب علمی (رابطهي اندیشهي ساخت یافته و
ساختار علم با تولید علم)»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ .2931
«داوري میان رایها» ارائه شده در دومین همایش کنکاشهاي مفهومی و نظري دربارهي جامعهي
ایران؛ اردیبهشت .31
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وظیفهي دانش در شرایط بحران متداوم؛ دومین همایش کنکاشهاي مفهومی و نظري دربارهي
جامعهي ایران؛ اردیبهشت .31
«بحران هویت به مثابهي شکلی از هویت»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم؛ .2931
پژوهش هنر به عنوان یک مسأله؛ پژوهشکدهي فرهنگ و هنر دانشگاهی؛ شهریور 31؛ در حال
اخذ پذیرش.
«حدود معنایی بحران در اندیشهي اجتماعی کالسیک و مدرن» (در شرف انتشار).
«هویت علمی و نهاد علم در ایران»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ (در
شرف انتشار).
«علم اجتماعی بومی و ضرورتهاي پیشینی آن – رابطهي معرفتشناختی امر بومی و امر جهانی
در ساختار آگاهی»؛ پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ (در شرف انتشار).
«معرفت و نسبت آن با دانش و تاریخ در ایران» (در شرف انتشار).
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ب) مشاوره و نظارت:
.2
.1
.9
.3
.5
.3
.3
.1

بازتاب تحوالت فرهنگی در تنوع و کارکرد پوشاک ،در یکصد سال اخیر ایران؛ راهنمایی پایان-
نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه هنر؛ تهران؛ شهریور .2931
بررسی نظر نخبگان سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي درباره حقوق کودک؛ تحقیق پیمایشی به
سفارش یونیسف؛ موسسه راهبرد دانش؛ تهران؛ .2933
نظر سنجی از مردم تهران دربارهي روابط خارجی؛ مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی؛
تهران؛ .2911
مجموعهیی از پروژههاي طرح توسعه تحقیقات علوم انسانی ،دینی ،اجتماعی و فرهنگی؛ ستاد
طرح توسعه تحقیقات علوم انسانی ،دینی ،اجتماعی و فرهنگی ؛ تهران؛ سالهاي  2933تا .2913
طرح مطالعات جامع وضعیت خوابگاههاي دانشجویی تحت پوشش وزارت علوم؛ دفتر برنامهریزي
اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم؛ تهران؛ .2915 -2913
بررسی دیدگاههاي مناطق  11گانهي شهرداري تهران دربارهي عملکرد سازمان امور مناطق
شهرداري؛ سازمان امور مناطق شهرداري تهران؛ .2913 -2911
نهادهاي اجتماعی و همبستگی ملی در ایران ،پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم.2931-2911 ،
داوري و ارزیابی کثیري از طرحهاي پژوهشی میدانی و اسنادي (کتابخانهاي) حوزهي معاونت
فرهنگی وزارت علوم ،دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی ،پژوهشکدهي فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی،
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ،پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم و برخی از دیگر نهادهاي علمی.
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ج) کارگاه پژوهشی:
« .2پژوهشهاي فرهنگی» ،سمینار توسعهي فرهنگی؛ معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ تهران؛ .2935
 .1واکاوي اتنومتودولوژیک تجربههاي دینی دانشجویان؛ دفتر تبلیغات اسالمی حوزهي علمیهي
قم؛ تهران؛ .2911
 .9کارگاه آموزشی روش تحقیق براي پژوهشگران واحدهاي جهاد دانشگاهی؛ پژوهشکدهي علوم
انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی؛ تهران؛ .2911

د) پژوهشهای اسنادی:
 .3تحلیل محتواي نظر چند تن از نخبگان فرهنگی درباره گفتگوي تمدنها؛ مرکز گفتگوي
تمدن ها؛ تهران؛ .2911
 .5بررسی عوامل موثر بر عدم حاکمیت قانون در ایران؛ هیأت پیگیري و نظارت بر اجراي قانون
اساسی؛ تهران؛ .2931
 .3بررسی نظریه ها و تاریخ اجتماعی ورزش و بازي؛ تهران؛ .2931
 .3نقد روش شناسی کارل پوپر از دیدگاههاي جامعه شناسی کارکردگرا و مکتب فرانکفورت؛
تهران؛ .2933
 .1بررسی زمینه هاي اجتماعی و جامعهشناختی سیاسی چالش فرهنگی ایران و غرب؛ تهران؛
.2935
 .3نوستالژي در ایدههاي انقالب اسالمی ایران :تحلیل گفتمان امام خمینی(ره) ،دکتر شریعتی
و استاد مطهري؛ تهران؛ .2935
 .21عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی؛ مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی؛ تهران؛ .2911

ه) پژوهشهای پیمایشی:
.2
.1
.9
.3

طرح جامع بررسی مشکالت اجتماعی شهر تهران (دستیار طرح) ؛ شهرداري تهران؛ موسسه
جامعهپژوهی المیزان؛ .2939
بررسی نظر مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی دربارهي تغییرات این سازمان؛
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی؛ .2933
بررسی مشکالت توزیع مطبوعات؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها؛ .2933
شناسایی و بررسی مناطق بحران خیز اجتماعی استان تهران؛ وزارت کشور؛ استانداري
تهران؛ .2933
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 .5بررسی عقالنیت بوروکراتیک در سازمانهاي کشوري ایران (پایان نامه کارشناسی ارشد)؛
دانشگاه عالمه طباطبایی؛ .2933
 .3بررسی نظر بیمهشدگان تامین اجتماعی درباره عملکرد این سازمان؛ موسسه عالی پژوهش
تامین اجتماعی؛ موسسه راهبرد دانش؛ .2933
 .3بررسی وضع و میزان فعالیت ناشران تهران (مدیر طرح)؛ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی؛ تهران؛ .2933
 .1بررسی انتظارات مالکان و رانندگان کامیونهاي ولوو؛ شرکت ایران کاوه؛ تهران؛ .2933
 .3بررسی عوامل مراجعه و عوامل موثر بر رضایتمندي از خدمات پس از فروش ایران خودرو؛
شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو؛ تهران؛ .2931
 .21بررسی سازوکارهاي نقض سیستماتیک قانون از منظر نهادهاي نظارتی؛ هیأت پیگیري و
نظارت بر اجراي قانون اساسی؛ تهران؛ .2931
 .22بررسی عوامل موثر بر فرهنگ هواداري ورزشی و جایگاه آن در فرهنگ عمومی؛ طرح
تفصیلی؛ مرکز پژوهش افکار عمومی؛ تهران؛ .2933
 .21نظریهها و راهبردهاي گفتگوي تمدنها؛ بررسی نظر اندیشمندان حوزه هاي فلسفه ،هنر،
دین ،و علوم سیاسی؛ پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی؛ تهران؛ .2933
 .29نیازهاي اندیشه دینی نزد دانشجویان دانشگاه هاي دولتی و طالب حوزهي علمیهي قم؛ دفتر
تبلیغات اسالمی؛ قم؛ .2933
 .23نیازهاي اندیشه دینی از منظر تولیدکنندگان پیام دینی؛ دفتر تبلیغات اسالمی؛ قم؛ .2933
 .25بررسی شناخت طالب از زندگی و آثار امام خمینی؛ ستاد برگزاري یکصدمین سال تولد امام
خمینی؛ تهران؛ .2933
 .23بررسی عقاید نخبگان دانشگاهی درباره گفتگوي تمدنها؛ مرکز بینالمللی گفتگوي تمدنها؛
تهران؛ .2911
 .23تاریخچهي تشکیل و توسعه کانونهاي فرهنگی ـ هنري دانشجویان؛ دفتر برنامه ریزي
اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم؛ تهران؛ .2911
 .21نظرسنجی از مردم تهران دربارۀ روابط خارجی؛ مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی؛
تهران؛ .2911
 .23مدیریت اجرایی طرح بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی در شش استان کشور؛ تهران؛
.2911
 .11مدیریت اجرایی طرح سنجش نگرشها ،آگاهیها و رفتار دانشجویان دانشگاههاي دولتی؛
پژوهشکدهي علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی؛ تهران؛ .2911
 .12مدیریت اجرایی طرح بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی یازده استان کشور؛ تهران؛ .2911
 .11نظر سنجی از شهروندان تهرانی دربارهي برگههاي ارمغان بهزیستی؛ موسسهي ارمغان
بهزیست؛ تهران؛ .2933
 .19نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره برگههاي ارمغان بهزیستی؛ موسسهي ارمغان بهزیست؛
تهران؛ .2911
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 .13نظرسنجی از روستاییان  3استان کشور درباره عملکرد وزارت جهاد سازندگی و وزارت
کشاورزي؛ وزارت جهاد سازندگی؛ تهران؛ .2933
 .15بررسی نظام توزیع مطبوعات در سطح کشور؛ مرکز تحقیقات رسانهها؛ تهران؛ . 2911
 .13مدیریت طرح آمارگیري تعاونیهاي کشور؛ وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی؛ تهران؛
.2919-13
 .13مطالعات اجتماعی ،جمعیتی ،فرهنگی رودخانههاي غرب کشور؛ وزارت نیرو؛ جهاد
دانشگاهی؛ تهران؛ . 2913-2913
 .11بررسی جایگاه جشنوارهي فارابی نزد متخصصان علوم انسانی؛ مرحلهي اول؛ پژوهشکدهي
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ تهران؛ .2913
 .13تعیین استانداردها و نسبتهاي وصولی عوارض ،مطابق با درآمد و عرضهي کاال و خدمات در
نواحی روستایی؛ سازمان شهرداریهاي وزارت کشور؛ تهران؛ .2913
 .91تعیین مالکهاي انتخاب رشته براي ورود به رشتهي هنر ،سازمان سنجش آموزش کشور و
معاونت پژوهشی دانشگاه هنر.2913 ،
 .92چیستی پژوهش هنر؛ پژوهشکدهي فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی.2932 ،
 .91آسیبشناسی پایاننامههاي کارشناسی ارشد دانشگاه هنر ،معاونت پژوهشی دانشگاه هنر ،در
حال اجرا.
 .99چندین مورد تحقیقات پیمایشی و نظرسنجی دیگر به سفارش کارفرمایان مختلف.

ه) برخی از سخنرانیهای علمی:
.2
.1
.9
.3
.5

.3
.3

تمامی مقاالت مذکور در بند الف 1-به صورت سخنرانی نیز ارائه شدهاند.
مجموعهي ده سخنرانی علمی دربارهي علوم انسانی ایران ،جامعهشناسی علم ،علم بومی ،علم
انسانی بومی و  ...در انجمن جامعهشناسی طی سالهاي  2913تا .2932
اخالق شهروندي ،ارائه شده در فرهنگسراي پایداري ،آذر .2913
مجموعه سخنرانیهایی دربارهي مسألهي حجاب ،پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم.2913-2915 ،
مجموعهي چهار سخنرانی دربارهي نسبت فرهنگ و تمدن با تولید اندیشه در قالب مناظرهي
تلویزیونی طی ماههاي آذر تا بهمن  2913در برنامهي وضعیت تفکر در ایران ،پخش شده از
شبکه  3سیما.
برنامه ریزي فرهنگی در ایران ،دانشگاه شیراز ،اردیبهشت .2911
سخنرانی دربارهي نسبت روشنفکري و علوم انسانی ایران در قالب مناظرهي زندهي
تلویزیونی ،پخش شده از شبکهي  3سیما ،مهرماه .2931
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تخصص ها و مهارتها
 .2تخصص در حوزۀ مسائل معرفتی و معرفتْشناختیِ ایران
 .1تخصص در حوزۀ مسائل آموزشی و پژوهشی ایران از منظر معرفتْشناختی
 .9تخصص در حوزۀ مسائل فرهنگی و هنري ایران از منظر معرفتْشناختی
 .3تخصص در مباحث نظري جامعهشناسیِ معرفت و علم
 .5تخصص در روش و مسائل تحقیقات پیمایشی در ایران
 .3تخصص در روش و مسائل تحقیقات میدانی و کتابخانه اي
 .3تسلط بر وضعیت و مسائل تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی در ایران
 .1تسلط بر مباحث جامعهشناسی سازمانها و جامعهشناسی سازمانهاي ایران
 .3تسلط بر مباحث تاریخ اندیشه و تاریخ علم در ایران
 .21تسلط بر مباحث فلسفة علم و روششناسی
 .22تسلط بر جامعهشناسی فرهنگ و فرهنگ ایران
 .21تسلط بر مباحث فلسفی و جامعهشناختی هویت و هویت ایرانی
 .29آشنایی با مباحث جامعهشناسی زبان
 .23تسلط به زبان انگلیسی
 .25آشنایی با زبانهاي آلمانی ،فرانسه و عربی
 .23آشنایی نسبی با زبان پهلوي
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