
 

 تماس بر شبكه:

 

E-Mail: sherwinvakili@yahoo.com 

Website: www.soshians.ir/fa 

Telegram address: @SherwinVakili 

Telegram channel: https://telegram.me/sherwin_vakili 

 ٠٩١٢ -٦٣٦٣٧٦٤همراه: 

  



  تحصيالت

  .١٣٧٥ي علوم دانشگاه تهران،  كارشناسي زيست شناسي جانوري، دانشكده

-١٣٧٥ي علوم دانشگاه تهران،  كارشناسي ارشد زيست شناسي جانوري (گرايش فيزيولوژي اعصاب)، دانشكده

١٣٧٨. 

 .١٣٨١- ١٣٧٩علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ي  شناسي، دانشكده كارشناسي ارشد جامعه

 .١٣٨٥-١٣٨١ي علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي،  دكتراي جامعه شناسي، دانشكده

  

  ها پايان نامه

ي جانورشناسي، دانشگاه تهران،  ي كارشناسي رشته ي دوره سازي در حشرات اجتماعي، پايان نامه رفتار النه

 .١٣٧٥ي علوم،  دانشكده

هاي زنده، (سمينار كارشناسي ارشد)،  ي افزايش پيچيدگي درسيستم ي هم افزايي در تبيين پديده كاربرد نظريه

 .١٣٧٧  ي علوم، دانشگاه تهران، دانشكده

گيري آگاهي در سيستم عصبي مركزي و مدلسازي آگاهي،  رويكردي سيستمي به روند پردازش اطالعاتيِ شكل

 تهران، دانشگاه علوم دانشكده ،)فيزيولوژي  شناسي جانوري (گرايش ي زيست شناسي ارشد رشتهي كار نامه پايان

١٣٧٨. 

ي علوم  ي كارشناسي ارشد، دانشكده هاي پيچيده در تحليل تغييرات فرهنگي، پايان نامه ي سيستم كاربرد نظريه

 .١٣٨٢اجتماعي دانشگاه تهران، 

ي دكترا،  درت و جايگاه آن در ارتباط با نهادهاي اجتماعي، پايان نامهرويكردي سيستمي به تحليلي مفهوم ق

 .١٣٨٥دانشگاه عالمه طباطبايي، 

  



  ي تدريس سابقه

  

  الف) در سطح دبيرستان:

  .١٣٨٢- ١٣٧٢شناسي در دبيرستان عالمه حلي (تيزهوشان)،  تدريس زيست

  .١٣٨٠-١٣٧٥هاي تهران،  شناسي در دبيرستان تدريس زيست

  .١٣٩٦- ١٣٧٩شناسي، رفتارشناسي و تكامل، باشگاه دانش پژوهشان جوان،  يس زيستتدر

  .١٣٨٣ -١٣٨٠شناسي در باشگاه دانش پژوهان شاهد،  تدريس زيست

  .١٣٨٥-١٣٨٢شناسي، دبيرستان فرزانگان (تيزهوشان) تهران،  تدريس زيست

  .١٣٨٣و  ١٣٨٢ي تابستاني، دانشگاه صنعتي شريف،  شناسي در مدرسه تدريس زيست

  .١٣٨٦-١٣٨٥تدريس زيست شناسي، دبيرستان فرزانگان كرج، 

  ها: ب) واحدهاي درسي در دانشگاه

ي علوم دانشگاه  شناسي، گروه جانورشناسي دانشكده ي آزمايشگاه حشره شناسي عملي و اداره تدريس حشره

  .١٣٧٨- ١٣٧٥تهران، 

 .١٣٨٩- ١٣٨٠انشگاه تهران، ي علوم د تدريس تكامل، گروه بيوتكنولوژي دانشكده

 .١٣٩٥- ١٣٩٢كاربردي هنر، -  شناسي تاريخي ايران معاصر، دانشگاه علمي تدريس جامعه

 .١٣٩٥-١٣٩٢كاربردي هنر، -  شناسي، دانشگاه علمي تدريس اسطوره

  .١٣٩٦-١٣٩٥هاي پيچيده در دانشگاه جنگ،  ي سيستم شناسي سيستمي و نظريه تدريس جامعه



 :ها و مراكز آموزش عالي در دانشگاه هاي آزاد پ) دوره

  .١٣٧٩-١٣٧٥ي دانشگاه تهران،  ي غرب، كانون فلسفه فلسفه

ي داروسازي و علوم اجتماعي دانشگاه تهران و  ي منشها: رويكردي سيستمي به پويايي فرهنگ، دانشكده نظريه

 .١٣٨٠-١٣٧٨باشگاه انديشه، 

 .١٣٧٩ها، تابستان بهسازي فرهنگ، مركز بين المللي گفتگوي تمدن

 .١٣٧٩هاي دانشگاه تهران)، تابستان  ي فني دانشگاه تهران (مركز گفتگوي تمدن بهسازي فرهنگ، دانشكده

 .١٣٨٠ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران،  شناسي سيستمي، دانشكده جامعه

 .١٣٨١-١٣٨٠بهشتي، ي علوم دانشگاه شهيد  ي علوم دانشگاه تهران، و دانشكده ، دانشكده١تاريخ فرهنگ 

 .١٣٨٤-١٣٨١تاريخ فلسفه، باشگاه انديشه و باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، 

 .١٣٨٣-١٣٨٢ي فني دانشگاه تهران، و باشگاه انديشه،  ، دانشكده٢تاريخ فرهنگ 

 .١٣٨٣تكامل انسان، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، 

 .١٣٨٣ي ماهان،  دكترا)، موسسه شناسي (كالس آمادگي كنكور هاي جامعه نظريه

 .١٣٨٣ي ذن و بودا، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران،  فلسفه

 .١٣٨٤و  ١٣٨٣شناسي بدن، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران،  جامعه

 .١٣٨٣-١٣٨٢هاي پيچيده، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران،  ي سيستم نظريه

 .١٣٨٤-١٣٨٣شه و باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، شناسي ايراني، باشگاه اندي اسطوره

 .١٣٨٤-١٣٨٣ي علوم دانشگاه تهران،  زبان التين (سطح مقدماتي)، كانون خورشيد با همكاري دانشكده



 .١٣٨٤تاريخ يونان در عصر هخامنشيان، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، 

 .١٣٨٤، تاريخ معاصر ايران، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران

، )٦هاي مردمي شهرداري منطقه  ي خورشيد (با همكاري مركز مشاركت تاريخ ايران در عصر هخامنشي، موسسه

١٣٨٥. 

 .١٣٨٥هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران،  ي خورشيد و مركز پژوهش روانشناسي خودانگاره، موسسه

هاي مردمي شهرداري منطقه  كز مشاركتي خورشيد (با همكاري مر شناسي تاريخي هويت ايراني، موسسه جامعه

 .١٣٨٦هاي فرهنگي دانشگاه علم و صنعت،  ، و مركز پژوهش)٦

 .١٣٨٧ي خورشيد، انجمن فرهنگي افراز، بنياد نيشابور،  ي مشترك موسسه ظهور اساطير ايراني، دوره

 .١٣٩٧- ١٣٧٨ي خورشيد،  اسطوره شناسي ايراني، موسسه

 .١٣٩٥-١٣٨٨ي خورشيد،  سسهمو  تاريخ تكامل منِ ايراني،

 .١٣٩٦- ١٣٨٩ي خورشيد،  شناسي، موسسه اي در فلسفه و جامعه رشته هايي ميان چيستا: انديشه

 .١٣٩٤-١٣٩١ي خورشيد،  آوري، موسسه ي ايراني: فلسفه، اسطوره و فن تاريخ انديشه

 .١٣٩٢ي رخداد تازه، پاييز  شناسي كالبدهاي انساني، موسسه جامعه

 .١٣٩٣ي خورشيد،  شناسي تاريخي ايران معاصر، موسسه يرانشهري: جامعهي ا انديشه

 .١٣٩٤ي خورشيد راگا،  شناسي تاريخي تمدن ايراني، موسسه جامعه

 .١٣٩٤ي خورشيد راگا،  اي، موسسه شناسي مقايسه اسطوره

 .١٣٩٥-١٣٩٤ي خورشيد راگا،  زروان: رويكردي سيستمي به من و نهاد، موسسه

 .١٣٩٥ان، كانون معماران معاصر، شناسي مك جامعه



 .١٣٩٦ي خورشيد راگا،  شناسي، موسسه هايي در فلسفه، روانشناسي و جامعه چيستا: انديشه

  .١٣٩٦ي خورشيد راگا و كانون معماران معاصر،  شناسي تاريخي ايران معاصر، موسسه جامعه

  ها ت) برخي از كارگاه

ي علوم دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران،  كدهكارگاه مديريت دانايي، اجرا شده در دانش

ي دانشگاه  ي علوم دانشگاه شهيد بهشتي، گروه فوق برنامه ي فيزيك دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده دانشكده

 .١٣٨٥- ١٣٨١علم و صنعت، 

هاي دانشگاه علوم پزشكي  وهشكارگاه مديريت اهداف، اجرا شده در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، مركز پژ

 .١٣٨٥-١٣٨٢دانشگاه تهران، كانون خورشيد، كانون جوانان اكباتان، 

 .١٣٨١ي خورشيد،  ي علوم دانشگاه تهران از طرف موسسه كارگاه كارآفريني، اجرا شده در دانشكده

ن جوانان اكباتان، با همكاري ي خورشيد و كانو كارگاه آموزش رويارويي با مواد و اعتياد (كارما)، از طرف موسسه

؛ با ١٣٨٤-١٣٨٣دفتر مبارزه با جرم و اعتياد سازمان ملل متحد، مركز بهداشت شهيد غفاري، شهرك اكباتان، 

 .١٣٨٦همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد، در هنرستان موسيقي دختران، 

- ١٣٨٣ويان دانشگاه تهران، كارگاه مديريت عواطف و هيجانات، اجرا شده در باشگاه انديشه و باشگاه دانشج

١٣٨٤. 

كارگاه خالقيت، اجرا شده در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، اردوي دانش آموزان زرتشتي كشور، باشگاه 

 .١٣٨٥-١٣٨٣دانشجويان دانشگاه تهران، 

علوم  هاي دانشگاه هاي زندگي (طرح كرند)، مركز پژوهش ي مهارت ي يازده كارگاه مديريتي در حوزه مجموعه

 .١٣٨٦پزشكي دانشگاه تهران، 

 .١٣٨٩سازمان بهزيستي، بهار و تابستان  هاي دانايي، كارگاه مديريت شبكه



ي دانشجويان)، جهاد دانشگاهي  ي سراسري مناظره كارگاه فنون مناظره، (براي نخستين و دومين مسابقه

 .١٣٩٤-١٣٩٠دانشگاه تهران، 

 .١٣٩٤-١٣٨٠خورشيد راگا، از بهار  ي فرهنگي هاي زروان، موسسه كالس-كارگاه

هاي هويت ايراني (به همراه دكتر اميرحسين ماحوزي و دكتر حسين مجتهدي)، سازمان بهزيستي،  كارگاه

١٣٩٢. 

 .١٣٩٣-١٣٩٢سمينار، پخش مستقيم بر اينترنت، -ي اي ي ده كارگاه)، موسسه ي كرند (مجموعه دوره

 .١٣٩٦ي فرهنگي خورشيد راگا و كانون معماران معاصر،  هكارگاه زروان: راهبردهاي منِ پارسي، موسس

  

  كارهاي پراكنده

 .١٣٧٤شناسي) براي شهرداري تهران،  هاي علم (گروه زيست طراحي خانه

 .١٣٨١-١٣٧٥ي جوان راديو،  مشاور علمي شبكه

 .١٣٧٨ي جوان راديو،  هاي راديويي براي شبكه نوشتن نمايشنامه

 .١٣٨٠سازي مصرف برق، مركز تحقيقات نيرو،  شي بسترسازي فرهنگي براي بهينهعضويت در گروه پژوه

، به سفارش سازمان ملي جوانان، »ها، كمبودها، راهكارها هاي غيردولتي جوانان: توانمندي سازمان«انجام پژوهش 

١٣٨٠. 

- ١٣٨٠سي، دانشگاه تهران، شنا ي پژوهش هنر، تاريخ و جامعه هاي كارشناسي ارشد در رشته مشاور پايان نامه

١٣٩٣. 

 .١٣٨١سراهاي علوم، وزارت آموزش و پرورش،  ي پژوهش ريزي و نگارش اساسنامه همكاري در برنامه

 .١٣٨٦-١٣٨٤افزار،  بر مبناي رمان سوشيانس، شركت فن» گرشاسپ«مشاوره براي ساخت بازي 



(محصول مشترك ايران و ازبكستان) و  نوشتن رمان جام جم براي ساخت سريال غياث الدين جمشيد كاشاني

 .١٣٨٥ي آن،  همكاري در تدوين فيلمنامه

 .١٣٨٧-١٣٨٦ي آن،  نوشتن رمان فارابي براي ساخت سريال حكيم محمد فارابي و همكاري در تدوين فيلمنامه

  

  ي شغلي (به جز تدريس) سابقه

  .١٣٧٤ن، شناسي) براي شهرداري تهرا هاي علم (گروه زيست طراحي خانه

  .١٣٨١-١٣٧٥ي جوان راديو،  مشاور علمي شبكه

  .١٣٧٨ي جوان راديو،  هاي راديويي براي شبكه نوشتن نمايشنامه

  .١٣٨٠سازي مصرف برق، مركز تحقيقات نيرو،  عضويت در گروه پژوهشي بسترسازي فرهنگي براي بهينه

، به سفارش سازمان ملي جوانان، "كمبودها، راهكارهاها،  هاي غيردولتي جوانان: توانمندي سازمان"انجام پژوهش 

١٣٨٠.  

-  ١٣٨٠شناسي، دانشگاه تهران، ي پژوهش هنر، تاريخ، و جامعه هاي كارشناسي ارشد در رشته مشاور پايان نامه

١٣٩٣.  

  .١٣٨١سراهاي علوم، وزارت آموزش و پرورش،  ي پژوهش ريزي و نگارش اساسنامه همكاري در برنامه

مان جام جم براي ساخت سريال غياث الدين جمشيد كاشاني (محصول مشترك ايران و ازبكستان) و نوشتن ر

  .١٣٨٥ي آن،  همكاري در تدوين فيلنامه

  .١٣٨٧-١٣٨٦ي آن،  نوشتن رمان فارابي براي ساخت سريال حكيم محمد فارابي و همكاري در تدوين فيلمنامه

   

  



   ها عضويت

  .١٣٧٤- ١٣٧١عضو انجمن دانش، 

 .١٣٧٥- ١٣٧١عضو كانون فلسفه دانشگاه تهران، 

 .١٣٨٠-١٣٧٢شناسي ايران،  عضو انجمن حشره

 .١٣٧٦- ١٣٧٢هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران،  عضو مركز پژوهش

 .١٣٧٧- ١٣٧٣شناسي سمپاد (وابسته به سازمان استعدادهاي درخشان)،  عضو گروه عصب

 .١٣٨٥-١٣٧٨عضو كانون خورشيد، 

 .١٣٨٤-١٣٧٩نان اكباتان، عضو كانون جوا

 .١٣٨٤- ١٣٨١عضو انجمن روانشناسي اجتماعي ايران، 

 .١٣٩٦-١٣٨٦شناسي ايران،  عضو انجمن جامعه

 .١٣٩٠المللي هزاره سرايش شاهنامه فردوسي، دانشگاه آزاد اسالمي،  ي بين عضو هيأت علمي كنگره

 .١٣٩٤شگاه آزاد اسالمي، المللي بزرگداشت حافظ شيرازي، دان ي بين عضو هيأت علمي كنگره

، دانشگاه »الشعراي بهار سه نسل در خدمت فرهنگ ايران: بزرگداشت ملك«ي ملي  عضو هيأت علمي كنگره

 .١٣٩٥كاشان، 

 .١٣٩٦هاي اجتماعي و فرهنگي، دانشگاه عالمه طباطبايي،  عضو هيأت علمي چهارمين همايش ملي پژوهش

  

  



   ها مديريت سازمان

  .١٣٧٦-١٣٧١جمن دانش، تاسيس و مديريت ان

 .١٣٨٢-١٣٧٢شناسي در دبيرستان عالمه حلي،  تاسيس و مديريت گروه پژوهشي زيست

 .١٣٧٩-١٣٧٥ي دانشگاه تهران (وابسته به جهاد دانشگاهي)،  تاسيس و مديريت كانون فلسفه

 .١٣٧٧-١٣٧٦ي فرهنگي خيزش انديشه،  تاسيس و مديريت موسسه

 .١٣٨٥-١٣٧٨، (NGO) يدتاسيس و مديريت كانون خورش

 .١٣٧٩ي علوم دانشگاه تهران،  ي علم دانشكده همكاري در تاسيس و راهبري انجمن فلسفه

 .١٣٨٤-١٣٧٩، (NGO) مشاركت در تاسيس و مديريت كانون جوانان اكباتان

 .١٣٧٩ها، بهار  مديريت محتوايي و مشاركت در مديريت اجرايي نخستين همايش ملي جوانان و گفتگوي تمدن

ي ايران نوين  هاي آموزشي) با همكاري انجمن توسعه ي مطالعات و پژوهش تاسيس و مديريت گروه همپا (هسته

 .١٣٨٢و دانشگاه صنعتي شريف، بهار و تابستان 

 .١٣٩٦-١٣٨٣هنري خورشيد راگا، - ي فرهنگي تاسيس و مديريت موسسه

 .١٣٩٦- ١٣٨٦شناسي ايران،  نجمن جامعهشناسي تاريخي، ا همكاري در تاسيس و مديريت گروه جامعه

 .١٣٩٦-١٣٨٧همكاري در تاسيس و مديريت گروه بازي زروان، 

 .١٣٩٦-١٣٩١ي انجمن زروان،  ي انديشه همكاري در تاسيس و مديريت حلقه

 .١٣٩٦- ١٣٩٢همكاري در تاسيس و مديريت انجمن ادبي سيمرغ، 

  .١٣٩٦-١٣٩٥ايران،  شناسي شناسي تاريخي، انجمن جامعه مديريت گروه جامعه



  هاي منتشر شده كتاب

  

 :ها ها و داستان رمان

، چاپ سوم: ١٣٩٠ي خورشيد و شورآفرين،  چاپ دوم: موسسه( ١٣٨٢جنگجو، كانون خورشيد و انديشه سرا، 

 ).١٣٩٢ي ياريگران خورشيد و نشر شورآفرين،  موسسه

 ).١٣٩٠ي خورشيد و نشر شورآفرين،  چاپ دوم: موسسه( ١٣٨٣سوشيانس، كانون خورشيد و تمدن نوين، 

 .١٣٨٩راه جنگجو، شورآفرين، 

 .١٣٩١نفرين صندلي (مبل جادويي)، فرهي، 

 .١٣٩٣نا،  دازيمدا، بي

 .١٣٩٦جم، شورآفرين، 

 .١٣٩٦فرشگرد، شورآفرين، 

 .١٣٩٦فارابي، شورآفرين، 

 .١٣٩٦جام جمشيد، شورآفرين، 

  

  

  

  



 :شناسي روان- عصب

 .١٣٨٥سرا،  انديشهخالقيت، كانون خورشيد و 

 .١٣٨٥ي خورشيد،  مغز خفته: روانشناسي و فيزيولوژي خواب و رويا، انتشارات انديشه سرا و موسسه

 .١٣٩٢كارگاه مناظره، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، 

 .١٣٩١ي زمان: زروان كرانمند، شورآفرين،  درباره

  

 :شناسي سيستمي جامعه

هاي پيچيده، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران،  ي سيستم نظريهمدلسازي تغييرات فرهنگي به كمك 

١٣٨٤. 

 .١٣٨٥ي خورشيد،  جامعه شناسي جوك و خنده، انتشارات انديشه سرا و موسسه

 .١٣٨٩روانشناسي خودانگاره، شورآفرين، 

 .١٣٨٩هاي پيچيده، شورآفرين،  ي سيستم نظريه

 .١٣٨٩ها، شورآفرين،  ي منش نظريه

 .١٣٨٩ي قدرت، شورآفرين،  نظريه

 .١٣٩١زبان، زمان، زنان، شورآفرين، 

 .١٣٩٣جام جم زروان، شورآفرين، 

  

  



 :شناسي اسطوره

 .١٣٨٩شناسي پهلوانان ايراني، پازينه،  اسطوره

 .١٣٩١شناسي آسمان شبانه، شورآفرين،  اسطوره

 .١٣٩٢ي آفرينش بابلي، نشر علم،  اسطوره

 .١٣٩٥شناسي ايزدان ايراني، شورآفرين،  اسطوره

 .١٣٩٦ي زليخا،  ي يوسف و افسانه اسطوره

  

 :تاريخ تمدن

 .١٣٨٩تاريخ كوروش هخامنشي، شورآفرين، 

 .١٣٨٩ي يوناني، شورآفرين،  ي معجزه اسطوره

 .١٣٩٠داريوش دادگر، شورآفرين، 

 .١٣٩٣بخش، شورآفرين،  كوروش رهايي

 .١٣٩٣نشاهي اشكاني، شورآفرين، تاريخ سياسي شاه

 .١٣٩٤نا،  فرگشت انسان، بي

 .١٣٩٦تاريخ نهاد در عصر ساساني، شورآفرين، 

 .١٣٩٦گاندي، شورآفرين، 

  



 :تاريخ خرد

 ).١٣٩٤چاپ دوم: شورآفرين، ( ١٣٩٢زند گاهان، شورآفرين، 

 .١٣٩٥تاريخ خرد ايوني، انتشارات علمي و فرهنگي، 

 .١٣٩٦ي فلسفي، نشر ثالث،  افالطون: واسازي يك افسانه

  

 :شناسي تاريخي شعر معاصر پارسي داد سخن: جامعه

 .١٣٩٦ الشعراي بهار، شورآفرين، ملك

 .١٣٩٦ گرا، شورآفرين، ابوالقاسم الهوتي و شاعران چپ

 .١٣٩٦ نيما يوشيج، شورآفرين،

 .١٣٩٦ شورآفرين،  پروين، سيمين و فروغ،

  

 :ها مهسفرنا

 .١٣٩٦ي سغد و خوارزم، شورآفرين،  سفرنامه

 .١٣٩٦شورآفرين،   ي چين و ماچين، سفرنامه

  

  

  



  هاي مستند حضور در فيلم

 .١٣٩٥ي چهار صدا و سيما،  ، شبكه»پوريم«مستند 

 .١٣٩٦ي چهار صدا و سيما،  ، شبكه»تبارشناسي دموكراسي«مستند 

  

  ها: همكاري در تاسيس و مديريت نشريه

 .١٣٧٦ي گنجينه، انتشارات فاطمي،  ريزي و ويرايش مجله همكاري در برنامه

هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران،  ي فراما، مركز پژوهش مشاركت در تاسيس و مديريت بخش فرهنگي مجله

١٣٧٧. 

 .١٣٨٧ي با تارنماي پژوهشي ايرانشهر، همكار  مشاركت و

 .١٣٨٧فروزش، ي پژوهشي  نامه مشاركت و همكاري با فصل

 .١٣٩٦-١٣٩٢ي الكترونيكي سيمرغ،  تاسيس و مديريت نشريه

  

  ي كتاب: همكاري در ترجمه

هاي سوء مصرف مواد مخدر، ويراستار ترجمه محمد رضايي، انتشارات جامعه و فرهنگ،  لتيري، دن. جي. نظريه

١٣٨٤. 

راستار ترجمه محمد رضايي، انتشارات جهاد ها و مناقشات، وي هال، استوارت و ...، مطالعات فرهنگي: ديدگاه

 .١٣٨٦دانشگاهي دانشگاه تهران، 

  



 هاي منتشر شده برخي از گفتگوها و مقاله

   

   ها: در كتاب

المللي عرس  در شعر بيدل دهلوي، مجموعه مقاالت نخستين همايش بين» من«كاروان آينه: شرحي بر مفهوم 

  .١٣٨٩بيدل دهلوي، 

، ١٣٩٠ي كتاب،  پژوهي: دفتر دوم، به كوشش ياسر موحدفرد، انتشارات خانه : فردوسيدر ستايش شاهنامه، در

 .٣٨٥-٣٥٥ص: 

ي  هاي سازماني، نوشته ي نگاه ايراني به هويت، در: روش تحقيق موردپژوهشي براي مستندسازي تجربه درباره

 .١٣٩٢دكتر غالمرضا خاكي، 

ي رضا وكيلي طباطبايي تبريزي (ميرزا  اريخ عراق، نوشتهي خاندان وكيلي طباطبايي تبريزي، در: ت تبارنامه

  .١٣٩٥الدوله)، به كوشش محمد مددي، انتشارات آيندگان، اراك،  محسن خان مستعان

المللي حافظ شيرازي، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي،  در شعر حافظ، در: مجموعه مقاالت همايش بين» من«

١٣٩٤. 

المللي عرس بيدل  شعار بيدل دهلوي، مجموعه مقاالت چهارمين همايش بينمندي و هويت در ا زمان، تاريخ

 .١٣٩٥دي  ٣٠هاي وزارت كشور، پنجشنبه  دهلوي، مركز همايش

 .١٣٩٦، انتشارات شهرستان ادب، »عطر عربي«، در: مجموعه داستان »مرگ سهروردي«داستان 

وزارت   ا خاكي، انتشارات مركز تحقيقات علميي دكتر غالمرض ي تفكر انتقادي، در: روش تحقيق، نوشته درباره

 .١٣٩٦فرهنگ و آموزش عالي، 

   

 



 در نشريات:

هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران)،  ي مركز پژوهش شناسي دين، فراما (فصلنامه هفت مقدس: در باب عصب

  .١٣٧٧ي اول، بهار و تابستان  شماره

هاي دانشگاه  ي مركز پژوهش ي فاشيسم، فراما (فصلنامه افزايانه از پديده داستان يك دسته چوب: تحليلي هم

 .١٣٧٧ي دوم، زمستان  علوم پزشكي تهران)، شماره

ي دوم، زمستان  هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران)، شماره ي مركز پژوهش در تعقيب فرهنگ، فراما (فصلنامه

١٣٧٧. 

- ادبي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران)، شماره ي شناخت شناسي در آثار كارلوس كاستاندا، پنجره (فصلنامه

 .١٣٧٧ي اول، پاييز  

ها)،  ي ادب و هنر مركز بين المللي گفتگوي تمدن اندر روابط جوان، چشم و دگرگوني، فرهنگ و گفتگو (فصلنامه

 .١٣٧٩ي اول، تابستان  شماره

ي علوم اجتماعي دانشگاه  ن دانشكدهي پژوهشي دانشجويا همپرسي آموزش و پرورش، قلم سبز (دوماهنامه

 .١٣٧٩، خرداد و تير ٩ي  تهران)، شماره

شناسي ، شماره اول ، پائيز  ي جامعه رشيد) ويژهخو  كانون   پژوهشي  فصلنامه( پندار ، قدرت  شناسي بافت

١٣٧٩. 

ي اول،  ه تهران)، شمارهي پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم اجتماعي دانشگا ي آزادي، جامعه (فصلنامه درباره

 .١٣٨٠اسفند 

 .١٣٨٠، دي ١٢ي  بيست تمام، لوح، شماره

 .٢١- ١٥، ص: ١٣٨٠ي دهم، پاييز  ي بهسازي فرهنگ، برگ فرهنگ، سال سوم، شماره درباره

 .١٣٨١، ارديبهشت ٤و  ٣ي  طبيعت به مثابه منبع، صلح سبز، شماره



ي پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم اجتماعي  جامعه (فصلنامه ي رمانتيسم ايراني، سرخ، سبز، سپيد: درباره

 .١٣٨١، بهار ٣و  ٢ي  دانشگاه تهران)، شماره

ها با هويت يابي در فضاهاي دانشگاهي، مجموعه مقاالت همايش بين المللي گفت و گوي  تعامل گفتگوي تمدن

 .١٣٨١ارديبهشت. ٣ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران،  ها و آموزش عالي، دانشكده تمدن

 .١٦- ١٠، ص: ١٣٨٢، اسفند ٥ي  ، شماره٧ي جنون و عقالنيت، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال  مكالمه

 .١٣٨٣، فروردين، ٦ي  ، شماره٧ي شوخي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال  پژوهشي درباره

 .٥٦-٤٩، ص: ١٣٨٣رديبهشت ، ا٧ي  ، شماره٧درآمدي بر مطالعات فرهنگي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال 

 .١٣٨٣، تير ٩-٨، شماره ٧دگرديسي صميميت، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال 

 .٧٤- ٦٦، ص: ١٣٨٣ي ششم، فروردين  ي شوخي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال هفتم، شماره پژوهشي درباره

 .١٣٨٣ارديبهشت ي هفتم،  درآمدي بر مطالعات فرهنگي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال هفتم، شماره

 .٤٣-٤٠، ص: ١٣٨٣، مهر ١٢، شماره ٧از مكتب تا مدرسه، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال 

 .٣٦-٣٣، ص: ١٣٨٣، بهمن و اسفند ٢٩ي  ي طلوع، شماره جنسيت، عشق و شهوت در جوامع مدرن، ماهنامه

 .١٣٨٤ز ، پايي٧يادداشتي پيرامون ايرانيان و بربرها، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال 

 .١٨- ١٤، ص: ١٣٨٤ي ششم، ارديبهشت  هويت بي مليت؛ يادگار مدرسه، گاهنامه شوك، سال دوم، شماره

 .١٣٨٤، ارديبهشت ٦ي شوك، دانشگاه اصفهان، سال دوم شماره  مليت، گاهنامههويت بي

 .١٣٨٤ي نقش و نگار، آبان  ي صبحگاهي، ماهنامه پيش از خميازه

، ١، شماره ١ي پژوهشي كانون جوانان اكباتان، (سال  ي توصيفي، ارشتاد(گاهنامه بازار اكباتان: يك مشاهده

١٣٨٤.( 



 .١٣٨٥، تير ٤ي  ي روانكاوي)، شماره نامهي مرگ، خردنامه (ويژه مرگ درد ندارد: در نقد ديدگاه فرويد درباره

 .١٣٨٥، امرداد ٥ي  ت)، شمارهي سن نامهي انحطاط، خردنامه (ويژه نه انحطاط، نه تجدد: نقدي بر نظريه

 .١٣٨٥، امرداد ٥ي  ي سنت)، شماره نامهسنت و مدرنيته در سه رنگ، خردنامه (ويژه

 .٥٤-٥٢، ص: ١٣٨٥، امرداد ٦ي  ، شماره)٨٥ي  ي انديشه نامهي مرگ صدام، خردنامه (ويژه دشمن مردم: درباره

 .١٣٨٦، آبان ٢٠ي  رهي ژورناليزم)، شما نامهخط قرمز، خردنامه (ويژه

 .١٣٨٦، بهمن ٦١-٦٠ي مباني هويت ايراني)، فردوسي، شماره  بوم، مردم، شادي (درباره

 .٨-٤، ص: ١٣٨٧ي يكم، زمستان  فراخواني براي دگرگون ساختن هستي، فروزش، شماره

 .١٣٨٨، پاييز ٨ي فرهنگ و ادب، دانشگاه آزاد اسالمي، شماره  نرگس و نرسه، پژوهشنامه

 .١٤- ٤، ص: ١٣٨٨، تابستان ٣ي  شتن تاريخ اكنون (بخش نخست)، فروزش، شمارهنو

 .١٦-٤، ص: ١٣٨٨، پاييز ٤ي  نوشتن تاريخ اكنون (بخش دوم)، فروزش، شماره

 .١٤- ٤، ص: ١٣٨٨ي دوم، بهار  در ضرورت پارسي شدن، فروزش، شماره

 .١٣٨٩، پاييز و زمستان ١٢  هويت ملي جديد ايراني و ناسيوناليسم غربي، سياووشان، شماره

 .١٣٨٩ي هشتم، تابستان  ي سالم، شماره ي مدرسه آموزش پويا، فصلنامه

 .٣٨-٣٦، ص: ١٣٨٩ي هفتم، آذرماه  نامه نويسي، مديريت ارتباطات، شماره وكيلي، شروين، انقالب در وصيت

- ١٧٣، ١٣٨٩ي بيستم، پاييز  هشناختي، شمار ي ادبيات عرفاني و اسطوره مفهوم دروغ در ايران باستان، فصلنامه

١٩٨. 

 .٢٦٥-٢٢٧، ص: ١٣٩٠ي سيزدهم، بهار  نوشتن تاريخِ اكنون، سياووشان، شماره



 .٣٧-٣٢، ص: ١٣٩١ي پنجم، زمستان  ي فروزش، شماره نامه سيماي پارسي، فصل

 .٧٨- ٦٩، ص: ١٣٩١ي آذرماه  نامه داستانِ راه، رهگستران، ويژه

 .١٣-١١، ص: ١٣٩١، ديماه ٣٩ي  ايش يونان، انديشمند، شماره، داستان ز١-هخامنشيان و يونان

 .١٢-٩، ص: ١٣٩١، بهمن ٤٠ي  ، داستان زايش يونان، انديشمند، شماره٢-هخامنشيان و يونان

-٩٦، ص: ١٣٩١ي دوم، بهار و تابستان  كوروش بزرگ: پاسخ به نقدي موشكافانه، مارليك، سال نخست، شماره

١٠١. 

-٦٥، صص: ١٣٩١ي چهاردهم، سال هشتم، پاييز و زمستان  ي ادب حماسي، شماره نامهتبارشناسي واي، پژوهش

٨٨. 

 .١٣٩٢ي پانزدهم، سال هشتم، بهار  ي ادب حماسي، شماره ها، پژوهشنامه ساختار امر قدسي در يسنه

 .٣٧- ٢٠، ص: ١٣٩٢ي ششم، تابستان و پاييز ي فروزش، شماره شرحي بر بزرگترين جنگ تاريخ باستان، فصلنامه

 .٣١- ٢٨، ص: ١٣٩٢ي نخست، آذر و دي  ي نون، شماره نامه ي ايراني شدن، دوهفته درباره

 .١٣- ١٢، ص: ١٣٩٢، ارديبهشت ١٢ي  سياست كشاورزي هخامنشيان، ميراث پارس، شماره

 .٥٢-٤٧، ص: ١٣٩٣ي نون، فروردين  نامه دكان خالي خودباختگي، دوهفته

 .٥٥-٤٨، ص: ١٣٩٣ي اول، پاييز  عت نشر، سال اول، شمارهخوانيم؟ (ميزگرد)، صن چرا كتاب نمي

 .٤٥-٤١، صفحه: ٢٩/٦/١٣٩٣ي جديد)،  ي اول (دوره واردات صنعت مرگ، كتاب هفته خبر، شماره

ي اول،  ي درفش، سال نخست، شماره زمينِ امروز: از داعش تا غزه، مجله  تهديد سياست خشونت در ايران

 .١٣٩٣زمستان 

 .٧٩١- ٧٨٤، ص: ١٣٩٤ي سيزدهم، بهار  ي آرامش، شماره ت ايراني، فصلنامهمن، اخالق و هوي



 .١٤-١١، ص: ١٣٩٤، تيرماه ١٧ي  دروغ در ايران باستان، ميراث پارس، شماره

 .١١٣-٩٩، ص: ١٣٩٤ي اول، پاييز  ي نحو، شماره تاريخ آكادمي: نگاهي انتقادي، فصلنامه

 .١٣٩٤اول، زمستان  ي شرحي بر فيلم ناهيد، سخن سياووشان، شماره

 .١١/٨/١٣٩٤، دوشنبه ٢٥ي  نامه مستقل، شماره مهر و مهرگان، هفته

ي سوم، مهرماه  ي فرهنگي خورشيد)، شماره ي پژوهشي موسسه مهر باختري، سيمرغ علوم انساني (فصلنامه

 .٩٨-٦١، ص: ١٣٩٤

 .١٦/٨/١٣٩٤نبه ، ش٢٦ي  نامه مستقل، شماره ها در ايران، هفته شناسي وضعيت دانشگاه آسيب

 .١٣٩٤ي نخست، زمستان  ي سخن سياووشان، شماره نقد فيلم ناهيد، مجله

 ،٢٩/٦/١٣٩٢ي مفهوم فلسفي مليت، روزنامه اعتماد، يكشنبه  ي شروين وكيلي و مصطفي ملكيان درباره مباحثه

 .١٣٩٤ي نخست، زمستان  ي سياووشان، شماره شرحي بر فيلم ناهيد، فصلنامه

 .١٣٩٤ي دوم، زمستان  ي فكر و فن، شماره فصلنامهقدرت و خلعت، 

 .٢١/٢/١٣٩٥، سه شنبه ٥٥ي  ي كرگدن، شماره نامه ي دگرآزاري، هفته هاي پديده راز اعظم: نگاهي به پيچيدگي

 ١٤/٢/١٣٩٥، شنبه ٥٤ي كرگدن، شماره  نامه درآمدي بر جدال رستم با سوپرمن، هفته

 .٤/٣/١٣٩٥، شنبه ٥٧ي  ن، شمارهي كرگد نامه ي شر، هفته داعش و اسطوره

 .٣٩٥ ١٨/٣/١ي هفتم، شنبه  ي كرگدن، شماره نامه عمليات انتحاري، ارزيابي يك راهبرد، هفته

 .٢٥/٣/١٣٩٥، شنبه ٨ي  ي كرگدن، شماره نامه هفت گناه كبيره، هفته

 .١/٤/١٣٩٥، شنبه ٩ي  ي كرگدن، شماره نامه گاندي و گجرات، هفته



 .١٢/٤/١٣٩٥ي چلچراغ، شنبه  نامه هاي دستمزد، هفته ي برگه درباره مزد و داد: چند نكته

 .١٣٩٥، امرداد ٤٨ي  آنچه بايد از جدل مورخان آموخت، مهرنامه، شماره

 .٩/٥/١٣٩٥ي چلچراغ، شنبه  نامه آراستگي و خودانگاره، هفته مد، 

 .٣٠/٥/١٣٩٥ي چلچراغ، شنبه  نامه ها: تبارشناسي يك مفهوم، هفته لمپن

 .٢٢/٦/١٣٩٥، شنبه ٦٧٧ي  ي چلچراغ، شماره نامه انگان غياب من آرماني، هفتهنش

 .٢/٦/١٣٩٥، شنبه ١٨ي  ي كرگدن، شماره نامه اندرآيين بشقابهاي پرنده، هفته

 .١٦/٦/١٣٩٥، شنبه ٢٠ي  ي كرگدن، شماره نامه نژادناپرستي ايرانيان، هفته

، پاييز ٦٦ي  ي صنعت نشر، سال يازدهم، شماره كي، ماهنامهي پخش كتابهاي الكتروني اعتراف چهاردهم: درباره

١٣٩٥. 

 .١٣٩٥، آبان ٧٨ي  ي مديريت ارتباطات، شماره هاي مجازي، مجله پارسي در عصر شبكه زبان 

 .١٣٩٥، شنبه سوم آبان ٧٧ي  ي كرگدن، شماره نامه اندر حكايت پهلوان و سامورايي، هفته

 .١١/٨/١٣٩٥، شنبه ٢٦ي كرگدن، شماره  نامه ، هفتهي كوروش هخامنشي چهار خرافه درباره

 .١٣٩٥ماه  ، دي٥٠ي  هويت ملي و روايت كوروش، مهرنامه، شماره

 .١٩/١/١٣٩٦، شنبه ٧٠١ي  ي چلچراغ، سال پانزدهم، شماره نامه كافه و فرهنگ، هفته

 .١٣٩٦ي سوم، بهار و تابستان  ي سخن سياووشان، شماره نقد فيلم النتوري، فصلنامه

 .١٣٩٦، تير و امرداد ٦١، شماره ١٤ي سينما و ادبيات، سال  اسطوره و خيال، مجله

 .١٣٩٦تير  ١٠، شنبه ٣٨ي  ي پويا، شماره ي جامعه ها، مجله ي ستم نژادپرستانه به افغان گفتگويي درباره



 ١٣٩٦، شهريور ٢٦ي زنان امروز، سال چهارم، شماره  ي فرادستي مردان، مجله درباره

 .٢٢/٧/١٣٩٦، شنبه ١٣٣ي  ي صدا، شماره نامه ، هفته»مرا ببوس«ي  درباره

 .١٠٧-١٠٤، ص: ١٣٩٦، آذرماه ٦٧ي  ي انرژي امروز، سال دهم، شماره شناسي انرژي، ماهنامه جامعه

 .١٣٩٦آذر  ١١، ٧١ي  ي كرگدن، شماره نامه ي باختر، هفته لرزه ي زمين سه نكته درباره

 .١٣٩٦دي  ١٦، شنبه ٧٥ي  ي كرگدن، شماره مهنا ترين چوب، هفته كاغذ، صوفي

ميزگرد ابتذال در موسيقي (همراه با دكتر سيد حسين مجتهدي، دكتر غالمرضا آذري، فردين خلعتبري، 

 .١٣٩٦ماه  ، دي١٣١ي  ي تجربه، شماره عبدالجبار كاكائي)، ماهنامه

  

  ها: گزارش مكتوب سخنراني

، مهر ٣٧ي  شناسي ايران، شماره راي ايراني، خبرنامه انجمن جامعهي زهدگ گيري سوژه ماني، حرمت لذت و شكل

  .١٣٨٧و آبان 

ي اخالق سلحشوري در ايران باستان، خبرنامه انجمن  ي پارسي و كمان پارتي: درباره وكيلي، شروين، نيزه

 .١٣٨٧، مهر و آبان ٣٧ي  شناسي ايران، شماره جامعه

، تابستان ٣٦ي  شناسي ايران، شماره ي انجمن جامعه عمار، خبرنامهچاي قند پهلو: اندر روابط چاي، قند و است

 .٢٢، ص: ١٣٨٧

 .١٣٨٨واژگونگي مرزهاي ايران زمين، مجموعه مقاالت نخستين همايش بين المللي راه ابريشم، دي 

ص ، ١٣٨٩آبانماه  ١٥ي ملي ايران)، امرداد، شنبه  ساز است؟ (گزارش سخنراني در موزه چرا كوروش يك تاريخ

٢. 

 .١٣٩٠ي فردوسي، تهران،  ي سرايش شاهنامه المللي هزاره دين فردوسي، همايش بين



آريامنش، شاهين، بحرين، جزاير خليج فارس و حقوق ايران (گزارش همايش با شركت دكتر هوشنگ طالع، 

 .١٧-١٦، ص: ١٣٩١، آذر ٩٩ي  دكتر مجيد تفرشي و دكتر شروين وكيلي)، فردوسي، شماره

المللي  در مقابل ناسيوناليسم، دو سرمشق رقيب براي پيكربندي هويت اجتماعي، سومين كنگره بينپرستي  وطن

  .١٣٩٢تفكر اجتماعي و جوامع خاورميانه و آفريقا، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، آذر 

ه علوم پزشكي ي تد اكس در دانشگا برنامه) TEDx TUMS ، اخالق و هويت ايراني نو، سخنراني در»من«

 .١٣٩٣تهران)، اسفند 

، برج آزادي، دانشگاه تهران، USERN المللي ي زروان: رويكردي سيستمي به من و نهاد، در همايش بين نظريه

 .٢٠١٦نوامبر  ١٠

ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران،  شناسي عشق، دانشكده نگاه سيستمي لومان به مفهوم عشق، همايش جامعه

 .١٣٩٢پاييز 

هاي اجتماعي و فرهنگي، دانشگاه عالمه طباطبايي،  ، چهارمين همايش ملي پژوهش»شناسي شبستان هجامع«

 .٦/١٠/١٣٩٦چهارشنبه 

  

 


