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 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 

 

 

 

  سوابق علمي و شغلي

  

  :مشخصات فردي

  رضا عسگري مقدم   نام و نام خانوادگي

  47پالك  -خيابان نظري -خيابان دانشگاه -خيابان انقالب  آدرس محل كار

  09126024233  تلفن 

                rezaskari@icas.ir  پست الكترونيكي 

  

  سوابق تحصيلي 

  سال  دانشگاه محل تحصيل  رشته تحصيلي  مقطع

  1381  شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي  كارشناسي ارشد

  

  سوابق اجرايي

  رديف
نام و نشاني سازمان يا مؤسسه محل 

  خدمت

  نوع فعاليت

  سمت
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وه
پژ

ي
ش

وه
پژ

ي  
زش

مو
آ

ي
زش
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آ

ي  
راي
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ي
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  آموزشيمعاون پژوهشي و   �   �  پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري  1

  �   �  پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري  2
مدير گروه پژوهشي 

  شناسي جامعه

     �  پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري  3
مدير گروه پژوهشي مديريت 

  فرهنگي

  عضو شوراي علمي پژوهشكده     �  پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري  4

  همايش هامدير اداره مجامع و   �     معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي  5
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  رديف
نام و نشاني سازمان يا مؤسسه محل 

  خدمت

  نوع فعاليت

  سمت

ي
ش

وه
پژ

ي
ش

وه
پژ

ي  
زش

مو
آ

ي
زش

مو
آ

ي  
راي

اج
ي

راي
اج

  

  مدير گروه مطالعات كاربردي     �  معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي  6

  معاون پشتيباني پژوهش  �     مركز افكار سنجي دانشجويان ايران  7

  �     مركز افكار سنجي دانشجويان ايران  8
مسئول راه اندازي امور شعب و 

  كانون پرسشگري در مركز

     �  معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي  9

عضو كارگروه تدوين بيانيه 

مأموريت معاونت فرهنگي جهاد 
  دانشگاهي

     �  دفتر مطالعات فرهنگي  10
عضو شوراي علمي گروه مطالعات 

  كاربردي

  �     معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي  11
عضو ستاد كرسي هاي آزاد 

  انديشي

     �  مركز افكار سنجي دانشجويان ايران  12
عضو شوراي علمي و كميته 

  پرسشنامه

    �  معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي  13

عضو كار گروه تدوين بيانيه 

مأموريت معاونت فرهنگي 
  جهاددانشگاهي

 �     دانشگاه آزاد اسالمي معاونت فرهنگي  14
نماينده پژوهشكده در كار گروه 

  اجرايي دانشگاه آزاد اسالمي

     �  مركز افكار سنجي دانشجويان ايران  15
سياست گذاري عضو شوراي 

  جشنواره ابوريحان

  �     سازمان دانشجويان ايران  16
عضو شوراي برنامه ريزي معاونت 

  آموزش

     �  پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري  17
رييس شوراي علمي گروه 

  شناسي فرهنگي جامعه

  عضو شوراي هماهنگي      �  پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري  18

  مدير اداره پژوهش     �  معماريپژوهشكده فرهنگ، هنر و   19

  �     جهاددانشگاهي مركز مشاركت امور زنان  20
مدير اجرايي طرح نقش زن در 

  گفت و گوي تمدنها

  �     جهاددانشگاهي  21
عضو روابط عمومي طرح 
  آمارگيري جامع فرهنگي

مدير نشريه داخلي سياست   �     جهاددانشگاهي  22
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  رديف
نام و نشاني سازمان يا مؤسسه محل 

  خدمت

  نوع فعاليت

  سمت

ي
ش
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ي  
زش

مو
آ

ي
زش

مو
آ

ي  
راي

اج
ي

راي
اج

  

كتابچه آموزش،ترويج و (فرهنگي

  )فعاليت فرهنگينقد 

  �     جهاددانشگاهي  23
مدير طرح دانشنامه فعاليت 

  فرهنگي

24  
شركت مشاوره مديريت و تحقيقات بازار 

  پويندگان دانش نگار
  عضو گروه پژوهشي     �

25  
اولين جشنواره دستاوردهاي هنري 

  كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران
   �  

عضو گروه انتخاب و داوري آثار 

جشنواره دستاوردهاي اولين 

هنري كاركنان بنياد شهيد و 
  امور ايثارگران

     �  دانشگاه آزاد اسالمي  26

عضو كارگروه تشكيل گروه علوم 

اجتماعي در دانشگاه آزاد اسالمي 
رشته (واحد هشتگرد 

  )شناسي و پژوهشگري جامعه

  �     معاونت فرهنگي  27
كارشناس دفتر مطالعات فرهنگي 

  سياسي -
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  طرحهاي پژوهشيطرحهاي پژوهشيمجري مجري 

  سال انجامسال انجام  كارفرماكارفرما  سمت در طرحسمت در طرح  عنوان طرح تحقيقاتيعنوان طرح تحقيقاتي  رديفرديف

1. 
بررسي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجتمع 

  )عج(فرهنگي ولي عصر
  مجري

معاونت اجتماعي و 

فرهنگي شهرداري 

  11منطقه 

1389  

2. 

تهيه و تدوين گزارش هاي كارشناسي مرتبط با 
اجتماعي  حوزه هاي آمار، جرم شناسي و علوم

  مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت

  ناظر

معاونت اجتماعي و 

پيشگيري از جرم 

 قوه قضائيه

1389 

3. 

اجتماعي و فرهنگي احداث تأثيرات ارزيابي 

 11سرويس هاي بهداشتي عمومي در منطقه
  شهرداري تهران

  مجري

معاونت اجتماعي و  

فرهنگي شهرداري 

شهرداري /تهران 

  11منطقه 

1389  

4. 
شناختي قتل در  مطالعات آماري و تحليل جامعه

  تهران و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه
  ناظر

معاونت اجتماعي و 

پيشگيري از جرم 

 قوه قضائيه

1389 

5. 
بررسي ميزان و نحوه برجسته سازي مطالب هنري 

  89در ده روزنامه كثيراالنتشار در سال 
  همكار

پژوهشكده 

فرهنگ،هنر و 
وزارت ارتباطات 

فرهنگ و ارشاد 

  اسالمي

1389  

  همكار  بررسي چگونگي صرف وقت دانشجويان .6
معاونت فرهنگي 

  جهاد دانشگاهي
1389  

7. 
بازاجتماعي شدن و اصالح مجرمين به استعداد 

  نفر از مددجويان زندان رجايي شهر90
  ناظر

معاونت اجتماعي و 

پيشگيري از جرم 

 قوه قضائيه

1389 

8. 
 22شناسايي مناطق جرم خيز مطالعات آماري و 

  گانه تهران
 ناظر

معاونت اجتماعي و 

پيشگيري از جرم 

 قوه قضائيه

1389 

9. 
بررسي ميزان رضايت مندي ذينفعان از عملكرد 

  شركت گاز استان قزوين
  مجري

شركت مطالعاتي 

  آريا توان دانشگر
1389  

10. 

ميداني در خصوص  - انجام پژوهش هاي كاربردي

واحدصنعتي استان هاي  3250وضعيت و مشكالت 

  يزد و زنجان

  همكار

پارك و علم و 

فناوري دانشگاه 

  تهران

1389  
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  سال انجامسال انجام  كارفرماكارفرما  سمت در طرحسمت در طرح  عنوان طرح تحقيقاتيعنوان طرح تحقيقاتي  رديفرديف

11. 

مندي ارباب رجوع از عملكرد  بررسي ميزان رضايت

دفتر وزارتي وزارت علوم؛ تكيه بر مدل مديريت 
  كيفيت پاراسورامان و زيتهامل

  1388  وزارت علوم  مجري

12. 
برنامه ريزي سهم و كاركرد عناصر هويت ايراني در 

  فرهنگي
  همكار

معاونت فرهنگي 

  جهاددانشگاهي
1388  

  همكار  منشور فرهنگي ورزش كشور .13
سازمان بسيج ورزش 

  كشور
1388  

14. 
ارزيابي از طرح تكريم ارباب رجوع از ديدگاه 

  مشتريان و كاركنان بانك مسكن
  مشاور

روابط عمومي بانك 
  مسكن

1388  

  همكار  اطالعات مديرانطراحي، ساماندهي و اجراي بانك  .15

معاونت توسعه 

مديريت و نيروي 
  انساني رئيس جمهور

1388  

16. 
تهيه و تدوين گزارش مستندات همايش ارتقاي 

  سالمت اداري و مقابله با فساد
  همكار

معاونت توسعه 

مديريت و نيروي 
  انساني رئيس جمهور

1388  

17. 

تهيه گزارش جلسات كارشناسي بررسي و تدوين 

مربوط به قانون مديريت خدمات آيين نامه هاي 
  كشوري

  همكار

معاونت توسعه 

مديريت و نيروي 
  انساني رئيس جمهور

1388  

18. 
 16تدوين گزارش پيش نويس دستور العمل ماده 

  مديريت خدمات كشوري
  همكار

معاونت توسعه 

مديريت و نيروي 
  انساني رئيس جمهور

1388  

19. 

مندي شهروندان از  بررسي ابعاد و ميزان رضايت

خدمات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري 
  تهران با استفاده از مدل كانو

  مجري 
معاونت امور مناطق 

  شهرداري تهران
1387  

20. 
ها و  ها، زمينه ارزيابي هنرمندان از ضرورت

  پيامدهاي تئاتر خصوصي در ايران
  همكار

معاونت امور هنري 

وزارت فرهنگ و 
  ارشاد اسالمي

1387  

  همكار  تبليغات بانك مسكن در متروارزيابي از  .21
روابط عمومي بانك 

  مسكن
1387  

22. 
عملكرد صندوق بازنشستگي صنعت نفت از ديدگاه 

  بازنشستگان و بازماندگان
  مشاور

صندوق بازنشستگي 

  صنعت نفت
1387  

23. 
هاي گروه مديريت و  يابي فعاليت مطالعه و زمينه

  ريزي فرهنگي برنامه
  همكار

پژوهشكده فرهنگ 
  هنر

1387  

24. 
ارزيابي عملكرد معاونت امور هنري وزارت فرهنگ 

  و ارشاد اسالمي
  1387  وزارت ارشاد  مجري
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  سال انجامسال انجام  كارفرماكارفرما  سمت در طرحسمت در طرح  عنوان طرح تحقيقاتيعنوان طرح تحقيقاتي  رديفرديف

25. 
بررسي وضعيت حوزه هنرهاي تجسمي از نگاه 

  هنرمندان
  همكار

معاونت امور هنري 

وزارت فرهنگ و 
  ارشاد اسالمي

1387  

26. 
و مقام معظم ) ره(تحليل محتواي بيانات امام

  هاي بسيجرهبري درباره مأموريت 
  مجري

مركز تحقيقات 

  بسيج
1386  

27. 
سنجش نگرش پرسنل نيروهاي مسلح نسبت به 

  سازمان قضايي نيروهاي مسلح
  مجري

سازمان قضايي 

  نيروهاي مسلح
1386  

28. 
گرايانه در  هاي تجديد حيات بازشناسي گرايش

  معماري پس از پيروزي انقالب اسالمي
  1386  معاونت پژوهشي  همكار

  همكار  هشتمين جشنواره تئاتر استان قمبررسي وضعيت  .29
پژوهشكده فرهنگ 

  هنر
1384  

30. 
تحليل محتواي مطالب هنري روزنامه هاي 

  كثيراالنتشار و چگونگي نحوه ارايه آن
  همكار

پژوهشكده فرهنگ 
  هنر

1384  

31. 
هاي  بررسي وضعيت اعتماد اجتماعي در كتاب

  فارسي دوره دبستان
  مجري

دانشگاه شهيد 

  بهشتي
1381  

32. 
 11ديدگاه شهروندان تهراني پيرامون حوادث 

  سپتامبر
  مجري

مركز افكارسنجي 

  دانشجويان ايران
1381  

33. 

تحليل محتواي (كودك خياباني در آينه مطبوعات 
هاي ايران، همشهري، كار و كارگر و  كمي روزنامه

  )كيهان

  مجري
دانشگاه شهيد 

  بهشتي
1379  

34. 
يك كودك ) Case study(تحليل موردي 

  خياباني
  مجري

دانشگاه شهيد 
  بهشتي

1379  

35. 
بررسي وضعيت روستاهاي استان بوشهر زيرنظر 

  پور دكتر فرامرز رفيع
  همكار

دانشگاه شهيد 

  بهشتي
1379  

36. 
ارزيابي ناشران و بازديدكنندگان سيزدهمين 

  نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
  مجري

وزارت فرهنگ و 

  ارشاد اسالمي
1379  

37. 
هاي ايراني زيرنظر دكتر  خانواده فرزندساالري در

  محمدصادق مهدوي
  همكار

دانشگاه شهيد 
  بهشتي

1378  

38. 
كاوي و تجزيه و تحليل نتايج پروژة رضايمندي   داده

  شغلي كاركنان اداره كل تعاون استان تهران
  1377  وزارت تعاون  مجري

39. 

عوامل مرتبط با تكوين ايستار دانشجويان دانشكده 

دانشگاه عالمه طباطبايي نسبت به علوم اجتماعي 
  گرايش تحصيلي شان

  مجري

/ پروژه دانشجويي
دانشگاه عالمه 

مربوط به درس 
دكتر /روش تحقيق

  شادرو

1377  
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  سال انجامسال انجام  كارفرماكارفرما  سمت در طرحسمت در طرح  عنوان طرح تحقيقاتيعنوان طرح تحقيقاتي  رديفرديف

40. 
شخصيت ايراني از افسانه تا واقعيت زيرنظر دكتر 

  پرويز پيران
  1376  دانشگاه عالمه  همكار

41. 
بررسي ميزان رضايت پرسنل بانك كشاورزي از 

  ارايه شده در اين سازمانخدمات 
  1386  بانك كشاورزي  همكار

42. 
هاي ورود به  ارزيابي اثر بخشي تبليغات و استراتژي

  بازار
  1385  پويندگان دانش نگار  همكار

  فرهنگ سازماني گروه صنعتي سديد .43

  همكار طرح

مسوول تهيه (
  )چارچوب نظري

  1383  پويندگان دانش نگار

  

  سوابق فعاليتهاي آموزشيسوابق فعاليتهاي آموزشي  

  سال  نام مؤسسه يا دانشگاه  عنوان دروس مورد تدريس  رديف

  1382  پيام نور  مباني جامعه شناسي  1

 1382 پيام نور  2و 1روش تحقيق   2

 1382 پيام نور  كليات فلسفه  3

 تاكنون1385 دانشگاه آزاد  جامعه شناسي عمومي  4

5  
در آمار علوم اجتماعي SPSS  كاربرد 

تجزيه و تحليل داده هاي آماري با (

  )SPSSاستفاده از نرم افزار 

مركز آموزشهاي تخصصي 
 ايسپا

1387 -1388 

  تأليف مقاله تأليف مقاله 

  زمان  زبان  چاپ در/ ارائه   عنوان مقاله  رديف

  1377  فارسي  روزنامه جهان اسالم  نگاهي به مقوله كار از ديدگاه پديدارشناسي  1
  1381 فارسي  سياست فرهنگي  80بخش فرهنگ از بودجه سال سهم   2
  1381 فارسي  نماي فرهنگ  گونه شناسي انديشه در جوامع ايستا و پويا  3
  1381 فارسي  سياست فرهنگي  تحليل كاركردي جشن فارغ التحصيلي  5

6  
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در كتابهاي 

  فارسي دوره دبستان

 همايش سياست ها و مديريت
برنامه ريزي رشد و توسعه در 

  ايران
  1384 فارسي

7  
نقش و جايگاه هويت محله اي در توسعه پايدار 

  شهري
چالشها :همايش محالت تهران 

  و راهبردها
  1386 فارسي

8  
بازشناسي گرايشهاي تجديد حيات گرايانه در 

  معماري پس از پيروزي انقالب اسالمي
  1387 فارسي  فصلنامه فرهنگ و هنر

  1387 فارسي  راهبردبررسي وضعيت خرافه گرايي در بين شهروندان   9
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  تهراني
  1387 فارسي  سمينار تئاتر خصوصي  ضرورتها، زمينه ها و پيامدهاي تئاتر خصوصي  10

11  
بررسي ميزان گرايش به خرافات در بين 

  شهروندان تهراني

پژوهشي -فصلنامه علمي

  1388  فارسي  راهبرد

12  
معماري معاصر ايران در تجديد حيات گرايي و 

  سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي

پژوهشي  -فصلنامه علمي
  1389  فارسي  مطالعات شهر ايراني اسالمي

  تأليف كتابتأليف كتاب  --66

  زمان  زبان  چاپ در / ارائه   عنوان كتاب  رديف

1  
  فعاليت فرهنگي در دانشگاه 

فرهنگ علمي و دانشگاهي در دانشگاه هاي (
  )ايران

فرهنگي معاونت 
  جهاددانشگاهي

  1381  فارسي

2  
ترجمه كتاب پست مدرنيسم و نظريه جامعه 

  )مجموعه مقاالت(شناسي 
  1379  فارسي  دانشگاه شهيد بهشتي

3  

بررسي كتاب هاي فارسي دوره ي دبستان از 

با تأكيد  بر : نظر تشكيل سرمايه اجتماعي 

  اعتماد اجتماعي

مجموعه : توسعه اجتماعي

سياست ها مقاالت همايش 

و مديريت برنامه هاي رشد 

  و توسعه در ايران

    

  سايرساير  --77

  )1387(هاي موثر در برگزاري نشست هاي فرهنگي  دبير كارگاه آموزشي شيوه  --11

  )1386(ها و راهبردها  همكاري در برگزاري همايش محالت شهر تهران، چالش  --22

طول دوران مديريت عنوان طرح تحقيقاتي در  50راهنمايي و مشاوره نظري و آماري بيش  - 3

 پژوهشي و تحقيقاتي

 )PEW("پيمايش نگرش هاي جهاني"ويراستاري علمي و ادبي كتاب  - 4

 »استانداردهاي زندگي شهري«دبير همايش منطقه اي  - 5

برنامه ريزي و اجراي نشست ها و ميزگرد تخصصي در حاشيه برگزاري كارگاه ابعاد  - 6

  ظر شهري در دهه اخيراجتماعي فرهنگي رويكردهاي زيباسازي در سيما و من

 

  

  

  

 


