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كتابها
 -1هويت ملي در قوانين جمهوری اسالمي ،تهران ،پژوهشکدهی فرهنگ و هنر1390 ،
 -2اوقات فراغت در ايران ،تهران ،پژوهشکدهی فرهنگ و هنر1391 ،

مقاالت ارائه شده در سمینارهای علمي بینالمللي
1- Kolahi, Mohammadreza, Gholamrezakashi, Fezzeh “Representation of Morality in
Moharram mourning ritual Nohas (Dirges) in Iran: Case Study of Persian Nohas in
Tehran1380 (RIC) Decade (2001-2011 AD)” Accepted for: World Congress for Meddle
Eastern Studies, Ankara, 18-22 August 2014

 -2کالهي ،محمدرضا« ،از دينداری تا دينورزی در مطالعات دينداری در ايران» مقاله ارائه شده در همايش
بينالمللي «تفکر اجتماعي و جامعه در خاورميانه و شمال آفريقا» 20 ،و  21آذر 1392؛ تهران ،ايران

3- Kolahi, M.R. “Religious narratives in the Persian language weblogcity”, Presented at: 1st
global conference of “Immersive World and Transmedia Narratives”; Tuesday 13th
November – Thursday 15th November 2012 Salzburg, Austria
4- Kolahi M.R.: “Popular Religious Discourses at the Persian Language Weblogcity” 2007
)Inter-Asia Cultural Studies Society [ACS] Shanghai Conference (accepted, not Presented
5- Kolahi, M.R.: "Globalization and Religious Identity" Presented at: The International
Conference
of
"GLOBALIZATION,
IMMIGRATION,
AND
CHANGE
IN
RELIGIOUS
MOVEMENTS"; June 7-9, 2007, Bordeaux, France

 -6کالهي ،محمدرضا و اهللدادی ،سعيده« :تحليل و مقولهبندی عناصر شکلدهنده به عرصة عمومي در فضای
مجازی» ،کنفرانس بينالمللي «فرهنگ در فضای فيزيکي و مجازی» 29 ،ارديبهشت  ،1387تهران ،دانشگاه
تهران ،دانشکدة مطالعات جهان (ارائه شده)

مقاالت ارائه شده در سمینارهای علمي داخلي
 -1کالهي ،محمدرضا «گونهشناسي دينداری در ايران» همايش «ابعاد اجتماعي جامعهی ايراني» 1391 ،تهران،
انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات
 -2کالهي ،محمدرضا« ،نقد جامعهشناسي در ايران» همايش «کنکاشهای مفهومي ـ نظری دربارة جامعة ايران»18 ،
و  19ارديبهشت  ،1387تهران ،انجمن جامعهشناسي ايران

مقاالت علمي ـ پژوهشي
 -1انواع دينداری در وبالگستان زبان فارسي؛ در :مجله مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،شمارهی  ،17زمستان
1388
 -2دينداری و جهاني شدن؛ در :مجلة مطالعات فرهنگي و ارتباطات؛ شمارهی  ،22پاييز 1390
 -3تغيير در قدرت و اقتدار روحانيت در گذار از قاجار به پهلوی؛ مجلهی مطالعات اجتماعي ،ويژهنامهی
جامعهشناسي دين ،دور هفتم ،شمارهی  ،1بهار 1392
 -4ابعاد اجتماعيِ پيادهرو .مطالعهی موردی :پيادهرو خيابان سي تير؛ مجلهی مطالعات توسعهی اجتماعي و
فرهنگي (در مرحلهی انجام اصطالحات داوری)

ساير مقاالت چاپ شده
« -1رابطهی قرآن و جامعه» ،مصاحبه ،مجلهی قرآني «بصائر» ،قم ،زمستان 1392
« -2مردمي شدن شريعتي» مجلهی مطالعات اجتماعي؛ مؤسسهی مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران،
شمارهی دوم ،پاييز 1392
« -3روايتهای دينداری در وبالگستان زبان فارسي» ويژهنامهی روزنامهی بهار ،بهمن 1391

« -4دينداری يا دينورزی» مجلهی مطالعات اجتماعي دين؛ مؤسسهی مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه
تهران ،شماره اول ،بهار 1391
« -5دين عاميانه در ادبيات جامعهشناسي»؛ مجلهی برگ فرهنگ ،شماره  ،23بهار و تابستان 1390؛ دانشگاه تهران
« -6مسألهی طالق در ايران»؛ روزنامهی اينترنتي قانون
« -7فوتبال ،جهانِ طرفداریِ بدونِ ايدئولوژی»؛ روزنامهی شرق 12 ،تير 1389
« -8تهاجم فرهنگي»؛ مجلهی علمي-تخصصيِ علوم اجتماعي جهاد دانشگاهي؛ 1387
« -9آداب و اخالق رفتار در دنيای مجازی»؛ بولتن داخلي پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،سال 1384
« -10ابعاد اجتماعي ،فرهنگي مصرف برق»؛ نشريه علمي ـ پژوهشي برق ،شماره  ،38سال 1382
« -11تجربة ناموفق نوسازی در جهان عرب»؛ کتابماه علوم اجتماعي ،شمارة  ،20فروردين و ارديبهشت 1381
« -12اختالل در نظام هنجاری»؛ کتابماه علوم اجتماعي ،دی وبهمن 1381
« -13جهاني شدن و جنبشهای اجتماعي»؛ ماهنامة آفتاب ،خرداد 1381
« -14جهاني شدن و جنبشهای اجتماعي»؛ روزنامة بنيان 25 ،فروردين 1381

سخنرانيها
 «ارزيابي تأثيرات اجتماعي بازسازی پيادهرو خيابان سيتير» هشتمين همايش ملي شهر و سيمای شهری و سومينهمايش توسعهی شهری با رويکرد اجتماعي-فرهنگي؛ قزوين 24 ،بهمن 1390
 «ارزيابي تأثيرات اجتماعي بازسازی پيادهرو خيابان سي تير» در :انجمن جامعهشناسي ايران 30 ،آذر 1389 «وبالگ در عرصة عمومي» در جشنوارة دانشجويي وبالگنويسان ،همدان ،فروردين 1384 «ليبراليسم» در انجمن دانشجويي قلم دانشکدة مهندسي دانشگاه شيراز؛ 1375« -انتهای تاريخ» در انجمن دانشجويي قلم دانشکدة مهندسي دانشگاه شيراز؛ 1374

فعالیتهای آموزشي
تدریس دانشگاهی
 تدريس «روش تحقيق کيفي» 3 ،واحدی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،نيمسال اول 92-93 تدريس «جامعهشناسي مسايل اجتماعي ايران» 3 ،واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ،نيمسال اول87-88
 تدريس «روش تحقيق عملي» 3 ،واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ،نيمسال دوم 87-88 تدريس «نظريههای جامعهشناسي  3 ،»2واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ،نيمسال اول  87ـ 86 تدريس «جامعهشناسي مسايل اجتماعي» 3 ،واحدی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ،نيمسال اول  87ـ86

فعالیت های پژوهشي
مدیریتِ پژوهشهای:
 «اسالمهراسي و ايرانهراسي در مطبوعات آمريکا» ،کارفرما :معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي ،مجری:پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي
 «ارزيابي پيامدهای اجتماعي ادغام وزارتخانههای کار ،رفاه و تعاون» ،کارفرما :مؤسسهی کار و تأمين اجتماعي،مجری :پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي؛ 1391
 «ارزيابي تأثير اجتماعي بازسازی پيادهرو خيابان سيتير»  ،کارفرما :دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداریتهران1389 ،
 «خوانشهای عاميانه از دين در وبالگستان زبان فارسي» ،کارفرما :معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي ،مجری:پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي1387 ،
 «سهم و کارکرد هويت ملي در برنامهريزی فرهنگي» ،کارفرما :معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي ،مجری:پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي1387 ،
 «اثرسنجي مکانيزمهای مختلف اطالعرساني بر مصرف برق مصرفکنندگان خانگي در تهران» ،همکاران اصلي:دکتر محمدفاضلي ،دکتر ابراهيم صالحآبادی ،زهره رهبری ،کارفرما :توانير ،مجری :پژوهشگاه نيرو1386 ،
 «تعيين اولويتهای پژوهشي گروه جامعة اطالعاتي» (به همراه دکتر بهزاد دوران) ،کارفرما :مرکز اطالعات ومدارک علمي ايران1384 ،
 «علل و پيامدهای واقعة هجدهم تير  :1378فراتحليل نظرات موجود؛ و بررسي انعکاس واقعه در ذهنيت کنونيدانشجويان تهراني» ،مشاور :دکتر مهدی منتظرقائم ،همکار اصلي :زهره انواری ،کارفرما :معاونت دانشجويي
دانشگاه تهران ،مجری :شرکت مديريت تحولآفرين
همكار اصلي در پژوهشهای:
 هاشمي ،سيدضياءالدين؛ «بررسي وضعيت فرهنگي کشور» ،کارفرما :شورای عالي انقالب فرهنگي؛ 1392 منتظرقائم ،مهدی «نظرسنجي از مردم بم دربارة فرايند بازسازی» ،کارفرما :ستاد بازسازی بم1385 ، آزاد ارمکي ،تقي و عبداللهيان ،حميد «نيازسنجي آموزشي اعضای شوراهای اسالمي شهر و روستا» ،کارفرما:وزارت کشور1383 ،
 آزاد ارمکي ،تقي «بررسي وضعيت فرهنگي کشور» ،کارفرما :شورای عالي انقالب فرهنگي ،مجری :جهاددانشگاهي دانشگاه تهران1383 ،

نوع همکاری:

تدوين مقاالت:
1ـ نحوه گذران اوقات فراغت در ايران
2ـ عرضه و تقاضای فرهنگي در ايران
3ـ بحران هويت در ايران
4ـ تهاجم فرهنگي
5ـ جمعبندی و نتيجهگيری فصل مصرف فرهنگي

 رفعتجاه ،مريم «بررسي الگوهای فرهنگي ـ اجتماعي مؤثر بر مصرف برق در مصرفکنندگان خانگي و تجاریدر تهران» ،مشاور :دکتر عبدالحسين نيکگهر ،همکاران اصلي :محمدرضا کالهي ،محمد فاضلي کارفرما:
پژوهشگاه نيرو 1382
 رفعتجاه ،مريم «بررسي نگرش شهروندان تهراني به المپ کم مصرف» ،مشاور :دکتر عبدالحسين نيکگهر،همکاران اصلي :محمدرضا کالهي ،محمد فاضلي ،کارفرما :پژوهشگاه نيرو 1381
داوریها
 داوری مقالهی «مخاطبشناسي شبکههای ماهوارهای فارسي-زبان و ارتباط آن با دينداری مخاطبان» ،مجلهیجهاني رسانه
 داوری مقالهی «نقش گردشگری ديني در ديپلماسي فرهنگي و وحدت جهان اسالم»؛ مجلهی مطالعات فرهنگيو ارتباطات ،انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات
 داوری مقالهی «بررسي تأثير احساس امنيت حياتي بر دينداری» ،مجلهی جامعهشناسي ايران؛ انجمنجامعهشناسي ايران
 داوری مقالهی «مؤلفههای بعد اجتماعي الگوی شهرسازی اسالمي-ايراني پيشرفت» ،پژوهشکدهی فرهنگ ،هنرو معماری جهاد دانشگاهي؛ فصلنامهی علمي-پژوهشي مطالعات شهر ايراني-اسالمي
 داوری مقالهی «دين به مثابه چشمانداز؛ دربارهی جامعهشناسي دين از نگاه گئورگ زيمل» جليل کريمي؛مؤسسهی مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران ،مجلهی مطالعات اجتماعي دين ،شمارهی اول ،بهار 1391
 داوری مقالهی «طرح يک مسأله در دينپژوهي جديد» ،مؤسسهی مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران ،مجلهیمطالعات اجتماعي دين ،شمارهی اول ،بهار 1391
 داوری مقالهی «تحليل گفتمان اجتماعي دعای شيعي» سيد محمود نجاتي؛ مؤسسهی مطالعات اجتماعي دانشگاهتهران ،مجلهی مطالعات اجتماعي دين ،شمارهی دوم
 داوری مقالهی «دينداری نوين در ايران» ،احمد فکری ،محمد فکری؛ مؤسسهی مطالعات اجتماعي دانشگاهتهران ،مجلهی مطالعات اجتماعي دين ،شمارهی دوم
 داوری مقالهی «گرايش به دعا در جامعهی ايران معاصر»؛ مؤسسهی مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران ،مجلهیمطالعات اجتماعي دين ،شمارهی دوم
 داوری مقالهی «مردمنگاریِ کالسهای به سوی تعادل»؛ مؤسسهی مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران ،مجلهیمطالعات اجتماعي دين ،شمارهی دوم
 داوری مقالهی «نمايش آييني الل در مازندران»؛ مؤسسهی مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران ،مجلهی مطالعاتاجتماعي دين ،شمارهی دوم
 داوری طرح پژوهشي «ارزيابيِ تأثيرات اجتماعي احداث کتابخانهی محبان الزهرا» پژوهشگر :دکتر بخارايي،1390
 داوری طرح پژوهشي «ارزيابي تأثيرات اجتماعي احداث مجموعهی ورزشي آيدين نيکخواه بهرامي» پژوهشگر:دکتر بخارايي1390 ،
 داوری طرح پژوهشي ««ارزيابي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي پروژه احداث معابر ويژه معلولين و جانبازان درمنطقه  2شهرداری تهران»؛ 1390

 داور نهايي رشتة علوم انساني در «دومين جشنوارة موضوعي نشريات دانشجويي» ،دفتر امور فرهنگي وزارتعلوم ،تحقيقات و فنآوری ،سال 1386
دورههای گذرانده شده
 کارگاهِ نظارتِ پژوهشهای ارزيابي تأثيرات اجتماعي؛ 1390؛ معاونت مطالعات اجتماعي شهرداری تهران کارگاهِ پژوهش ارزيابي تأثيرات اجتماعي؛ 1389؛ جهاد دانشگاهيسمتهای علمي
 مدير گروه جامعهشناسي فرهنگي ،پژوهشکدهی فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي .از دی 1392 مدير گروه جامعهشناسي دين انجمن جامعهشناسي ايران؛ از خرداد 1392 عضويت در کارگروه جامعهشناسي اخالق ،انجمن جامعهشناسي ايران؛ از خرداد 1392 عضويت در گروه جامعهشناسي دين انجمن جامعه شناسي ايران؛ سالهای  1383و  1384و از فروردين  1391تاکنون
 عضويت در شورای علمي گروه پژوهشي مديريت فرهنگي پژوهشکدة فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي؛ از 1385تا کنون
 -عضويت در گروه پژوهشي مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران؛ سال 1383

