
 مشخصات فردي
احمدنام

کتابی نام خانوادگي

١٣١٩ سال تولد

  مدارک تحصيلي
  ١٣٤٠، )دانشکده حقوق دانشگاه تهران(حقوق قضائی : کارشناسی •

مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی، دانشکده ادبيات دانشگاه (مطالعات اجتماعی : کارشناسی ارشد •

  ١٣٤٣) تهران

: اقتصاد منطقه گيالن، درجه: نامه دکترا عنوان پایان -١٣٥٧) دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران(اقتصاد : دکترا •

  )بسيار خوب

  سوابق شغلی و استخدامی
  ١٣٤٠آموزش و پرورش، استخدام رسمی در وزارت  •

  ١٣٦٤تا سال ) شميران( ١، ٤، ٩نواحی (ترتيب در اصفهان و تهران  دبير دبيرستانها به •

بعدًا دانشگاه  ٣آموزشکده فنی انقالب اسالمی شماره (مدّرس در مدارس عالی وزارت آموزش و پرورش  •

  ١٣٧٤تا سال ) شهيد رجائی

  و اشتغال به عنوان عضو هيأت علمی از آن تاریخ تاکنون) ١٣٧٤(انتقال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،  •

  های دانشگاهی مراتب و سمت
  ، پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٧٤): ١پایه (استادیار پژوهش  •

  ، پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٧٩: دانشيار پژوهش •

  ، پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٨٣: استاد پژوهش •

  ١٣٨٨تا  ١٣٨٣رئيس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه از اسفند  •

  ١٣٨٩تا  ١٣٨١عضو و دبير هيأت مميزه پژوهشگاه از  •

نشریه پژوهشگران، نشریه  تاکنون و ١٣٧٩از ) ارگان اصلی پژوهشگاه(» فرهنگ«نامه  عضو هيأت تحریریه فصل •

 ١٣٨٥شناسی ایران از  شناسی، ارگان انجمن جمعيت تاکنون و نامه جمعيت ١٣٨٣خبری پژوهشگاه از  - علمی

  تاکنون

  تاکنون ١٣٨٩پژوهی فرهنگی و اقتصاد تطبيقی از  های جامعه نامه سردبير دو فصل •

  عضو کميسيون موارد خاص تحصيالت تکميلی پژوهشگاه •

  پژوهشگاه در کميته رفاه اعضای هيأت علمی پژوهشگاه نماینده ریاست •

  )تدریس(سوابق آموزشی دانشگاهی 
به تناوب، دوره کارشناسی » مبانی علم اقتصاد«و » پول و ارز و اعتبارات«و » شناسی مبانی جمعيت«تدریس  •

  ١٣٥٩تا  ١٣٥٣در مدرسه عالی ریاضيات و مدیریت اقتصادی کرج از سال 

  )دوره کارشناسی(ترم تحصيلی  ٢، دانشگاه شهيد بهشتی، »شناسی مبانی جمعيت«تدریس  •

، دانشکده علوم اجتماعی )دوره کارشناسی ارشد(» نظریات متفکران اسالمی درباره جمعيت«تدریس  •

  ٨٤ -٨٥دانشگاه عالمه طباطبائی، سال تحصيلی 



در ) کارشناسی(ترم  ٧و  )دانشگاه مفيد، کارشناسی ارشد(ترم  ٢، )مدیریت - اقتصاد(تدریس زبان تخصصی  •

  دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی

  ترم ١٠حداقل ) دوره کارشناسی) (E.S.P(تدریس زبان نيمه تخصصی  •

  سوابق پژوهشی

  های پژوهشی طرح
پژوهشگاه علوم انسانی : اهللا زنجانی، محل اجرا با همکاری دکتر حبيب» طرح اطلس کارتوماتيک ایران«مجری  •

١٣٧٤ -١٣٧٨  

  پژوهشگاه علوم انسانی: ، محل اجرا»های خویشاوندی در ایران بررسی ازدواج«مجری طرح  •

سعدی از دیدگاه تساهل و (» مفاهيم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب ایران«مجری بخشی از طرح  •

  ١٣٧٤ -١٣٧٨پژوهشگاه علوم انسانی، : ، محل اجرا)تسامح

: فردوسی، مولوی و حافظ، محل اجرا: ن بزرگ فارسیمجری طرح تساهل و تسامح از دیدگاه سخنورا •

  )١٣٨٨اسفند : تاریخ اتمام(پژوهشگاه علوم انسانی 

  ها و ميزگردهای تخصصی برگزاری کارگاه
  ١٣٨٠کارگاه آموزشی روش تحقيق در پژوهشگاه علوم انسانی به مدت ده روز، مهرماه  •

  ١٣٨١انی، به مدت دو روز، تير نشينی در تهران، پژوهشگاه علوم انس ميزگرد تخصصی حاشيه •

، پژوهشگاه علوم انسانی به مدت یک هفته، )با همکاری دکتر مهرداد نورائی(کارگاه آموزشی روش تحقيق  •

  ١٣٨٣آبانماه 

  تأليف و ترجمه کتاب
  ١٣٥١ترجمه، کتابفروشی دهخدا، تهران، ) مجموعه مقاالت(» مشکالت جهانی افزایش جمعيت« •

، چاپ پنجم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »شناسی نظریات جمعيت ها و درآمدی بر اندیشه« •

١٣٨٧  

، تهران، انتشارات )اقتصادی و جغرافيای اقتصادی گيالن -درباره تاریخ اجتماعی(» خان سرزمين ميرزا کوچک« •

  ١٣٦٢معصومی، 

  ١٣٧٠اقبال، چاپ سوم،  ، تهران، شرکت چاپ و انتشارات»های مقابله با آن علل، آثار و راه: توّرم« •

  ١٣٨٣فرهنگی،  -، تهران، انتشارات علمی»فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی« •

  ١٣٨٤های فرهنگی،  ، تهران، دفتر پژوهش»های ایران قحطی« •

  ١٣٨٤تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، » الدوله سه اثر از نجم« •

  ١٣٨٦انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم » الدوله به خوزستان سفرنامه دوم نجم« •

درآمدی بر بررسی مفاهيم روانشناختی در آثار مولوی، پژوهشگاه علوم . آنچه گفتم جملگی احوال توست •

  ١٣٨٩انسانی، 

کتابی در چهار بخش در (فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ : جلوه های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی •

  )حال آماده شدن برای چاپ

  مقاالت

کشاورز، فرهنگ و : مقاله پژوهشی در مجالت و نشریات مختلف از آن جمله ٥٠نگارش بيش از 
اقتصادی، نامه علوم اجتماعی،  -بينش، کيهان فرهنگی، اطالعات علمی، اطالعات سياسی



 ٦شناسی و غيره که عناوین  نامه علوم اجتماعی، فرهنگ، پژوهشگران، نامه انجمن جمعيت فصل
  :شرح زیر است است به مقاله که جدیدتر

 ١٣٨٥، ٢شناسی ایران، شماره  نامه انجمن جمعيت» ،...شناختی در ایران های جمعيت پيشگامان بررسی« •

  )پژوهشی -عملی(

، تهران، پژوهشگاه علوم ٥٥فرهنگ، شماره» ...بررسی چند قصه با مضمون مشترک از مولوی، عطار،« •

  ١٣٨٤انسانی و مطالعات فرهنگی، 

، تهران، سازمان ٤٧ -٤٨، جمعيت، شماره »های دینی ایران زینی در بين خویشاوندان نزد اقليتدایره همسرگ« •

  ١٣٨٣ثبت احوال کشور، 

، تهران، سازمان ثبت احوال ٤١از دیدگاه اسالم، جمعيت، شماره ) همخون(های خویشاوندی  زناشویی« •

  ١٣٨١کشور، 

، دانشکده علوم ١٦، نامه علوم اجتماعی، شماره »زناشویی با خویشاوندان بسيار نزدیک در ایران باستان« •

  )پژوهشی -علمی( ١٣٧٩اجتماعی دانشگاه تهران، 

، ویژه علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم ٧٣، فرهنگ شماره پيایی »دخترکشی از عهد باستان تا عصر حاضر« •

  ١٣٨٩انسانی و مطالعات فرهنگی، 

، ٣٥و  ٣٤کده ادبيات و علوم انسانی اصفهان شماره ، مجله دانش»مفهوم فرافکنی در اندیشه های مولوی« •

  )پژوهشی - عملی( ١٣٨٢

، مجله دانشکده »١٣٢٠-٢٤نابسامانی های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان در سالهای « •

  )پژوهشی -علمی( ١٣٧٧، ١٥ادبيات و علوم انسانی اصفهان، شماره 

، ٢٢نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی شماره » ادل های آنتأملی در باره مثل زیره به کرمان بردن و مع« •
  )پژوهشی - علمی( ١٣٨٢

نامه فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی، شماره » مردم گيالن و مازندران) و فولکلور(و برنج کاری در زبان   برنج •
  )پژوهشی -علمی( ١٣٨٠ ،١٧

، ١٣٨٦النا جالل الدین بلخی، شماره پياپی فرهنگ ویژه مو» چند مفهوم روانشناختی در اندیشه های مولوی« •
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ١٣٨٤، آذر ٢٧نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره » از چاله به چاه افتادن«مالحظاتی در باره مثل   •
  )پژوهشی -علمی(

، ٤١آینه ميراث، شماره » زستانسفرنامه دوم نجم الدوله به خو: معرفی سندی چاپ نشده از دوران قاجار« •
  )ترویجی -علمی( ١٣٨٧سازمان پژوهشی ميراث مکتوب 

فرهنگ ویژه اقتصاد، شماره پياپی » تالشی برای شناخت واقعی مفهوم تورم، بررسی و نقد تعاریف موجود« •

١٣٨٥  ،٥٩  
، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه »دختر عمو در ایران -ناشویی پسرعموز« •

  )پژوهشی  -علمی( ١٣٨٤، ٣٠طباطبایی، شماره 
فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال کشور، شماره ) شماره ٢در (» بررسی تحليلی قحطی های اصفهان« •

  )ترویجی- علمی( ١٣٧٧، ٢٨-٢٧، ٢٦-٢٥های 
 -علمی(، ١٣٧٦، ٢٤-٢٣فصلنامه جمعيت، سازمان ثبت احوال کشور، شماره   ،»مالتوزیانيسم و مارکسيسم« •

  )ترویجی
، فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال )شماره ٢در (» مفاهيم جمعيت شناختی در فرهنگ و ادب پارسی« •

  )ترویجی - علمی( ١٣٨٠و  ١٣٧٩، ٣٦-٣٥، ٣٢-٣١کشور، شماره های 
فصلنامه جمعيت، سازمان ثبت احوال کشور،   ،»بررسی و نقد آرای خوزه دوکاسترو: ه و باروریتغذیه، رفا« •

  )ترویجی -علمی( ١٣٧٦، ٢٠-١٩شماره 
فصلنامه جمعيت، سازمان ثبت » ...نگاهی به تاریخ جمعيت جهان: جهان در معرض دگرگونی های بس عظيم« •

  )ترویجی -علمی( ١٣٨٣، ٥٠-٤٩احوال کشور، شماره 
از  ٥شماره » جامعه پژوهی فرهنگی«دوفصلنامه » در فرهنگ عامه ایران) دليل تراشی(افکنی و توجيه فر« •

  )پژوهشی - علمی(انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
آذر  ١٧قمری اصفهان و بلواهای  ١٣٢٩غایله : مورد پژوهی ٢قحطی و فتنه جویی های سياسی با تأکيد بر « •

  )آماده چاپ(در فرهنگ ویژه تاریخ  تهران ١٣٢١



جامعه «، دوفصلنامه )قمری ١٢٨٨مورد پژوهی قحطی بزرگ (علل اجتماعی قطحی ها در ایران  بررسی •
  ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی٣شماره » پژوهی فرهنگی

  )مقاله آماده انتشار(ین افالکی در آیينه کتاب مناقب العارفين شمس الد» سيمای اخالقی و انسانی موالنا« •

  

  ها و محافل علمی عضویت در انجمن
  تاکنون ١٣٦٢، از )دوره ١٣(سال  ٢٧عضو هيأت اجرائيه انجمن اقتصاددانان ایران برای مدت  •

  ١٣٨٧تا  ١٣٨٢از ) دوره ٢(شناسی ایران  عضو و بازرس اصلی انجمن جمعيت •

  ارائه مقاله یا ایراد سخنرانی در محافل علمی
  ١٣٦٨مقاله ایرادشده در سمينار مسائل جمعيت در دانشگاه اصفهان، » ها موهبت یا مصيبت: ازدیاد جمعيت« •

  ١٣٨٤شناسی ایران،  های ماهيانه انجمن جمعيت ، در سلسله سخنرانی»های ایران قحطی« •

  جوائز علمی
دریافت لوح تقدیر و جایزه از ریاست جمهوری به مناسبت احراز رتبه اول تأليف در زمينه کتابهای علوم انسانی  •

در دومين جشنواره کتاب معلم، اردیبهشت » شناسی های جمعيت ها و نظریه درآمدی بر اندیشه«برای کتاب 

١٣٨٢  

  ١٣٨٦فته پژوهش، آذر دریافت لوح تقدیر از ریاست پژوهشگاه به مناسبت سخنرانی در ه •

  ١٣٨٩دریافت لوح تقدیر از ریاست پژوهشگاه در مراسم تجليل از پيشکسوتان پژوهش در پژوهشگاه، آذر  •

  ١٣٨٨) روز معلم(دریافت لوح تقدیر ریاست پژوهشگاه در مراسم دوازدهم اردیبهشت  •

های جمعيتی  و چالشاندیشی مسائل  دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه بوعلی سينا به مناسبت هم •

  ١٣٨٩اردیبهشت  ١٨ایران با تأکيد بر مهاجرت در استان همدان، 

دریافت لوح تقدیر از موسسه سروش موالنا به مناسبت سخنرانی در دومين دوره از سلسله نشست های  •

  رستخيز ناگهان

 


