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 1331نشر خیمه، : ، تهرانهای شیعی در هند مناسک و آیین تألیف( 1-1-11

 1331نشر خیمه، : ، تهرانشناختی مناسک عزاداری شناختی و انسان مطالعات جامعه

 (در حال انتشار) شناسی ایران شیعی اسطوره

 1331پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، : ، تهران(جلد 3) عدالت در اسالم  ویرایش( 2-1-11

  مقاله( 2-11

در نشریات ( 1-2-11

 پژوهشی-علمی

تابستان  13، شماره تحقیقات فرهنگی، "سیال هویت به مثابه امری" -

1331 

 



تلفیقی بودن و وحدت : ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسالمی" -

، سال چهارم، شماره چهاردهم و پانزدهم، راهبرد فرهنگ ،"فرهنگی

 141-111، صص 1331تابستان و پاییز 

نامه ) مطالعات جامعه شناختی ،"جماعت وارگی و جماعت هیاتی" -
، صص 1331، پاییزو زمستان 33، شماره 13، دوره (سابق علوم اجتماعی

123-112 

مطالعات ، "طرح روش شناسی گفتگو در پژوهش های فرهنگی" -
 1331، زمستان 4، دوره پنجم، شماره اجتماعی ایران

، تحقیقات فرهنگی، "فرهنگ و شخصیت ایرانی در گفتمان سفرنامه ها" -

 1337، پاییز (23) 77-11، صص 3دوره اول، شماره 

پژوهشی انجمن  -فصلنامه علمی ، "مناسک عزاداری و گفتمان كربال" -
 1337 ،6شماره   ،ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

فصلنامه  ،"فردگرایی و جمع گرایی ایرانیان از دید سیاحان خارجی " -
، شماره پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات-علمی

 1334بهار و تابستان  ،دوره اول ،3و 2پیاپی 

در نشریات ( 2-2-11

 ترویجی-علمی

، شماره اول، سال مطالعات اجتماعی دین، "مطالعات اجتماعی دین در ایران"_ 

  31-24: ، صص1331اول؛ بهار 

، پاییز 111، شماره پژوهشنامه حج، "حج و تجلی ساختارهای عام قداست"_ 

 61-41: ، صص 1331

نوزدهم و بیست و یکم رمضان و آیین های آن در میان شیعیان نگاهی به "_ 

 24-17: ، صص1331، شماره شصت و نهم، مرداد ماه اخبار شیعیان ،"هند

، ویژه نامه حزین و بنارس -فصلنامه قند پارسی، "االمان فرهنگ دار ،هند"_ 

  421-414 :، صص1333، تابستان و پاییز 46-41شماره 

، كتاب ماه علوم "مقدمه در باب انسان شناسی دیننقد و بررسی سه "_ 
 1337، شهریور 114پیاپی   6، سال دوازدهم، شمارهاجتماعی

 ،مجله علمی تخصصی نامه صادق، "مناسک عزاداری و وجدان جمعی تشیع"_ 

 113-111، 1336پاییز و زمستان  32شماره 



  1331،  4، شماره شناسی فصلنامه انسان ،"اسطوره شناسی شیعی"_ 
شماره  ،شناسی فصلنامه انسان ،"دین به مثابه نظام فرهنگی: كلیفورد گیرتز"_ 

 2و3

، فصلنامه عشایری ذخایر انقالب،  "تغییرات فرهنگی در عشایر اسکان یافته"_ 

 121-33، صص 43، شماره پیاپی 1331دوره جدید، سال نهم، بهار 

ویژه  ،اه تاریخب م كتا "اروپائیان در ایران های بررسی واقعه فهم در سفرنامه" _ 

 1334 ،ها نامه سفرنامه

، 1، سال فصلنامه دروازه بهشت ،""تات نشین ها"نگاری  آل احمد و مردم"_ 

 33-34، صص1333، تابستان ، 11شماره 

 1331بهار  ،3، شماره 3سال  ،فصلنامه دروازه بهشت ،"رابطه زبان و فرهنگ تاتی"_ 

مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و : ، در كتاب"جوک و فرهنگ خنده"_  كتابدر ( 3-2-11
 1337جهاد دانشگاهی، : ، تهرانزندگی روزمره

: ، تهرانپژوهش مجموعه مقاالت زن ودر  ،"جنسیت در گفتمان مستشرقین"_ 

 224-213، صص1336، مركز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران،

 1331 ،"روحانیون مستقر در روستاهای ایران بررسی طرح" - طرح پژوهشی( 3-11

، سازمان "بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران"همکار اصلی در  -

 در حال انجام ،تبلیغات اسالمی

، "بررسی وضعیت اشکال جدید دینداری در جامعه ایرانی"مجری طرح  -

 1331مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 

، "عمومی در دانشگاه های ایرانبررسی وضعیت دروس "مجری طرح  -

 1331مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، 

 

 

 

 

 

 

 



شركت در ( 4-11

 های علمی همایش

 حماسهی علم شیهما ،"یعیش رانیا دری شناخت اسطوره مطالعات لزوم" - های ملی همایش( 1-4-11

 1331 آذر 23 تهران، ،رانیا هنرمندان خانه ،ییعاشورا هنر دری پژوهش

 مرداد تهران، ، هنر و میكر قرآن شیهما ،"هنر و قرآن مطالعاتی شناس گونه " -

1331 

 ران،یای انسانشناسی مل شیهما ،"رانیا دریی روستا مطالعات وی شناس مردم" -

 1331 كرمان،

 راثیم و سمیوندالی مل شیهما "یباستانی ها تپه تیوضعی فرهنگ نقد" -

 1331ی فرهنگ راثیم سازمان تهران، ،یفرهنگ

ی كاربردها شیهما ،"ینید جامعه در نیدی انسانشناسی كاربردها و چالشها " -

 1337 اردیبهشت ،مازندران دانشگاه امروز، رانیا دری شناس انسان

ی شناس انسان شیهما ،"شهروندی اخالق توسعه و مناسکی های جماعت" -

 1331 ،یشهروند اخالق وی فرهنگ

ی شناس ارتباط شیهما در ،" شهری جوان مخاطبان در كربال گفتمان روایت " -

 1331كانون نواندیشان دانشکده علوم اجتماعی، اردیبهشت  عاشورا،



های  همایش( 2-4-11

 المللی بین

-  “Politics and Ritualism in Iran” (2010) in International Conference 

on Democracy, Federalism and Peace, Dyal Singh College, Karnal, 

March 2010 

- “The problem of Signifier” , International Conference on Indo 

Iranian Studies, Islamic Culture Center,  New Delhi -  India -09 

February  2010  

- “Inattention to India in Iranian Social Scientists` Discourses” 

in International Seminar on ‘India-Iran Relation in 

Contemporary Times (1979-2009)- by Center for West Asian 

Studies, Jamia Millia Islamia, New Dlehi, December 2009 

، همایش بین المللی  "مناسک عزاداری و ساختار خویشاوندی ایرانی" -

 1337اردیبهشت  ،المعارف بزرگ اسالمی خانواده و خویشاوندی ، دایره

 


