باسمه تعالی

جواد نظری مقدم
استادیار دانشگاه گیالن

شماره تماس 09112326479 :

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات
دکترای فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع) 1390-

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 1395-

مقاالت علمی
•

نظری مقدم ،جواد  ،بازتاب فرهنگ کار در ادبیات عامه گیالن؛ با نگاهی بر ضربالمثلهای گیلکی  ،فصلنامه علمی-
پژوهشی مطالعات ایرانی دانشگاه کرمان ( 1400 ،پذیرش و در حال انتشار)

•
•

نظری مقدم ،جواد  ،بررسی انتقادی کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم؛ از آغاز تا دوره معاصر  ،نشریه علمی-
پژوهشی پژوهشنامه انتقادی  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( 1400 ،پذیرش و در حال انتشار)
نظری مقدم ،جواد  ،بازنمایی زن در ضرب المثلهای گیلکی  ،فصلنامه علمی -پژوهشی زن در فرهنگ و هنر  ،دوره 12
 ،شماره 1399 ،4

•
•
•

نظری مقدم ،جواد  ،ویژگی های آواها و ترانه های کار کاسبان محلی در بازارهای سنتی رشت  ،علمی -پژوهشی ،نشریه
علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه  ،سال نهم  ،شماره 1400 ، 37
نظری مقدم ،جواد  ،واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی های آن از دیدگاه ابن خلدون  ،نشریه علمی-
پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان ،شماره 1400 ، 21
نظری مقدم ،جواد و محمدحسین نوروزی  ،هویت جمعگرایانه و روحیه مشارکتی ایرانیان از نگاه سفر نامه نویسان،
فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات ملی  ،شماره 1398 ، 80

• نظری مقدم ،جواد  ،تحلیل انتقادی نظریه تأثیر نظام استبدادی بر خلقیات ایرانیان ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم
•
•

اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 1398 ،
نظری مقدم ،جواد و مظفر نامدار ،اعتبارسنجی نظریه استبداد شرقی در فهم تحوالت اجتماعی ایران  ،نشریه علمی-
پژوهشی پژوهشنامه انتقادی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397 ،
نظری مقدم ،جواد و اصغر احمدی  ،تصویری از خلقیات اجتماعی ایرانیان در بستر عزاداری های دینی براساس گزارش
سفرنامههای خارجی ،فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه معارف ، 1397 ،

•

نظری مقدم ،جواد  ،نقدی بر متون حوزه جامعه شناسی تاریخی ایران ،نشریه علمی -پژوهشی پژوهشنامه انتقادی ،
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال هفدهم،شماره هفتم  ،دی ماه
1396

•

نظری مقدم ،جواد و علی ایمانی  ،نقش و جایگاه ارتباطات سنتی در شکلگیری انقالب اسالمی ایران،فصلنامه علمی-

•

نظری مقدم ،جواد  ،مجید بهستانی و علی قنبری ،ساختار قدرت و ارزشهای حاکم بر رفتار ایرانیان با استفاده از تحلیل

•
•
•
•

پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی  ،سال یازدهم  -شماره  36بهار 1393

محتوای فتوت نامه های اصناف ،فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاست راهبردی دانشگاه عالمه ،پاییز 1393
نظری مقدم ،جواد ،نقش ارتباطات سنتی در جنبشهای سیاسی اجتماعی شیعه؛ مطالعه موردی جنبش مشروطه ،فصلنامه
علمی -پژوهشی تاریخ اجتماعی ایران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم ،ش اول 1391
نظری مقدم ،جواد و محسن الویری  ،سیره فرهنگی و اجتماعی معصومین(ع)؛ با نگاهی بر روش های تبلیغی،نشریه
علمی الهیات اجتماعیقم:موسسه مطالعات شیعه شناسی،بهار وتابستان1389
نظری مقدم ،جواد  ،ارتباط شناسی پیامبر(ص)؛ با نگاهی بر ابزارها و روش های تبلیغی پیامبر(ص) در عهد مدنی،
فصلنامه علمی نامه فرهنگ و ارتباطات،مرکزتحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)1388 ،
نگارش مدخلهای فرهنگنامه عزاداری و آیینهای سوگواری شیعه با عناوین اربعین /پامنبری/خطیب/دسته /سینه زنی/
فاطمیه /وعظ .مرکز مطالعات راهبردی خیمه 1390

•
•

تحلیل محتوای کاریکاتورهای رسانههای عربی،در کتاب حسرت و هراس ،فهم فرهنگی بیداری اسالمی1396 ،
نقش شبکهه ای اجتماعی در تحوالت اخیر کشورهای عربی ،در کتاب حسرت و هراس ،فهم فرهنگی بیداری اسالمی،
1396

•

نقش رسانه های سنتی در جنبشهای اخیر خاورمیانه ،در کتاب حسرت و هراس ،فهم فرهنگی بیداری اسالمی1396 ،

•

گرافیتی ها(نقاشی های دیواری) در انقالب مصر؛هنر در خدمت سیاست در کتاب حسرت و هراس ،فهم فرهنگی
بیداری اسالمی1396 ،

تألیف کتاب
•
•

نظری مقدم ،جواد  ،فرهنگ کفتربازی در گیالن ؛ مطالعه ای مردم شناختی  ،نشر طرح نو در حال انتشار
من یک دیکتاتورم ؛ نقدی بر انگاره استبداد تاریخی در ایران  ،کانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،
در حال انتشار

•

نظری مقدم ،جواد ،از ماست که بر ماست؟! نقدی بر خود انتقادی روشنفکران ایرانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی 1398،

•

نظری مقدم ،جواد  .رسانه های سنتی در انقالب های سیاسی اجتماعی ؛ ارتباطات سنتی در جنبش مشروطه و انقالب
اسالمی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)1396 -

•

نظری مقدم،جواد .آیین عزاداری ایرانیان در سفرنامه های خارجی؛مطالعه مردم شناختی  ،موسسه فرهنگ و دیار کهن و
انتشارات سفیر اردهال1395،

•

نظری مقدم،جواد و مجید بهستانی .حسرت و هراس؛ فهم فرهنگی بیداری اسالمی ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع)  ،به
اهتمام موسسه علمی فرهنگی سدید چاپ دوم( 1398با مقاالتی در حوزه شبکه های اجتماعی ،ارتباطات سنتی،
کاریکاتورها ،گرافیتی ها و نقاشیهای دیواری در تحوالت اخیر خاورمیانه)

•

نظری مقدم،جواد .شیوههای فرهنگی ارتباطی پیامبر(ص) در عهد مدنی ،انتشارات آستان قدس رضوی(به
نشر)،سال1389

مشارکت در تألیف کتاب
•
•

فرهنگ سوگ شیعی  ،ویراستار :محسن حسام مظاهری ،انتشارات خیمه 1395 ،
ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران ،تألیف مهدی محسنیان راد ،نشر چاپار،وزارت علوم تحقیقات و فناوری1387،

ترجمه کتاب
•
•

نظری مقدم ،جواد .رد پای تمدن اسالمی در غرب ،تألیف دکتر اسماعیل یاغی ،انتشارات تمتی( 1395 ،زبان عربی)
نظری مقدم ،جواد .امام عصر(عج) از منظر تفکر شیعی و سنی ،تألیف مهدی فتالوی،دانشگاه امام صادق(ع)1386،
(زبان عربی)

ارائه کرسی علمی -ترویجی
نظری مقدم  ،جواد  .بررسی انتقادی متون حوزه جامعه شناسی تاریخی ایران؛  1399 / 12 / 4در دانشگاه گیالن
ناقدین  :دکتر صادقی و دکتر هادی نوری

مقاالت علمی در همایشهای بین المللی و ملی
•

نگاهی به آیین فتوت در تصوف عامیانه در جامعه ایرانی  ،همایش بین المللی ایرانشناسی در جهان – مرکز
مطالعات ایران  ،بالکان و اروپای مرکزی و دانشگاه گیالن  28 ،و  30مهر 1400

•

تحلیل محتوای اشعار مندرج در روزنامه جنگل  ،همایش بین المللی بازتابهای داخلی و بین المللی جنبش جنگل ،
دانشگاه گیالن  24 ،آذر 1400

•

ظرفیتها و پیامدهای توسعه «شب شهر» در برنامه ریزی شهری  ،همایش ملی شهرهایی برای مردم -دانشگاه گیالن
 5 -و  6مرداد 1400

•

تحلیل محتوای وصیتنامه های شهدای گیالنی دفاع مقدس  ،همایش ملی بررسی ابعاد مختلف دستاوردهای دفاع
مقدس  ،ارائه به صورت سخنرانی در دانشگاه گیالن  5 -اسفند 1399

•

نقش و جایگاه کبوتر در فرهنگ و تمدن اسالمی با تمرکز بر عصر آل بویه  ،همایش ملی آل بویه در فرهنگ و
تاریخ ایران و جهان اسالم  ،ارائه به صورت سخنرانی در دانشگاه گیالن 1399 / 7 / 16

•

نگاهی به رساله «ارشاد نامه» توصیه نامه میرزای قمی(شفتی) خطاب به فتحعلی شاه قاجار  ،همایش ملی گیالن در
گستره تاریخ عصر قاجار  ،دانشگاه گیالن 1398 / 7/ 17

•

تأملی در یکی از مهمترین موانع نرم افزاری پیشرفت جامعه ایرانی  ،در هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت  ،تهران  ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 19 ،و  20اردیبهشت 1397

•

تأملی در مناسک عزاداری ایرانیان از منظر روانشناسی اجتماعی  ،چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
 ،دانشگاه قم  17 ،اردیبهشت 1397

•

مردم شناسی هنر آیینی در ایرانی ،بررسی هنر تعزیه از منظر متون حوزه مردم شناسی  ،کنگره ملی انسانشناسی
زیستی و علوم انسانی  ،مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد و موسسه آموز عالی کاویان مشهد 5 ،و  6اردیبهشت
1397

•

نقدی بر متون حوزه جامعه شناسی تاریخی ایران ،همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی  ،تهران  -پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  30 -آذر 1396

•

رسانه ها و مشارکت اجتماعی ،با تأکید بر فرصتها و تهدیدهای رسانه های موافق،منتقد و مخالف در انتخابات،
همایش بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی با تأکید بر خاورمیانه بهمن 93

•

تأثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی؛ با تأکید بر سالمت اجتماعی ،همایش ملی شبکه های اجتماعی،جهاد
دانشگاهی کشور ،سالن اجالس سران کشورهای اسالمی ،مهرماه  1392با همکاری دکتر منصور ساعی

•

نقش ارتباطات سنتی در جنبشهای سیاسی اجتماعی ایران؛ مطالعه موردی جنبش مشروطه گیالن ،همایش ملی

•

نقش مردم و نخبگان در تحوالت جامعه از نگاه متون دینی؛ با تأکید بر مسئله پیشرفت .همایش ملی الگوی اسالمی

گیالن و انقالب مشروطه – زمستان  1391دانشگاه گیالن
ایرانی پیشرفت1393 ،
•

رسانه های سنتی و مطبوعات پیشرو در ایران؛ تعاملی سازنده و اثرگذار ،ارائه در چهارمین نشست تخصصی
مطبوعات  ،مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1391،

•
•

مقاله "فرهنگ و ارتباطات اجتماعی در اسالم" ارائه در همایش منطقه ای ارتباطات دانشگاه آزاد واحد میبد 1388
مقاله "سیره فرهنگی و اجتماعی معصومین(ع)" ارائه در همایش رفتار اجتماعی در قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اسالمشهر 1389

طرحهای پژوهشی
•

افسانه استبداد در ایران  ،به صورت مشترک با حمایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و دانشگاه گیالن 1398 -

•
•

جمع آوری آواها و نغمات حوزه کسب و کار در گیالن  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن 1397 -
پروژه کتاب«نقدی بر خود انتقادی روشنفکران ایرانی(بررسی و مطالعه متون مربوط به نقد خلقیات ایرانیان)»  ،پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.

•
•

همکار پژوهشی در طرح ریشه های فرهنگی ارتباطی در ایران دکتر محسنیان راد ،وزارت علوم .1385
همکار پژوهشی در طرح معرفی و ارزیابی برنامههای کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.

•

بخشی از پروژه"طرح بازنگری در برنامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسالمی ،فرهنگ و ارتباطات " مدیر
پروژه دکتر محمدهادی همایون -دانشگاه امام صادق ع -تیرماه 1393

•

تدوین شاخصها و فرصتها و تهدیدها و راهبردهای اساسی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران -دکتر زاکانی
 -کمیسیون تلفیق مجمع عالی بسیج 1395 -

•

همکار پژوهشی در طرح شاخصهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،دانشکده
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع دکتر همایون ،دکتر آشنا

•

همکار پژوهشی در طرح ممیزی رشته علوم ارتباطات  ،پروفسور معتمد نژاد.،انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی،
1393

•
•

همکار پژوهشی در طرح فرهنگنامه مجالس و آیینهای سوگواری شیعه ،مرکز مطالعات راهبردی خیمه1390،
همکار پژوهشی در دانشنامه انقالب اسالمی ،بنیاد تاریخ پژوهشی و دانشنامه انقالب اسالمی1390-91 ،

•

همکاری در پروژه ترجمه کتاب شریف بحاراألنوار  ،نهاد کتابخانه های عمومی کشور1391،

•

ناظر علمی و اجرایی طرح تحلیل محتوای سه سال نشریات دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور1389-90،
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