
  مشخصات فردی
 فریدون نام

شيرین کام نام خانوادگی

 ١٣٣٩ سال تولد

  نسبی در حد متون تخصصی سياسی: ميزان آشنایی با زبان انگليسی 
  آشنایی با زبان عربی

  مدارک تحصيلی

  ١٣٦٧-١٣٦٤اخذ مدرک کارشناسی ادبيات عرب دانشگاه تهران  •

  ١٣٧٥- ١٣٧٨اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس  •

  )دوره پهلوی اول(تاثير ساختار سياسی بر فرهنگ سياسی : پایان نامه •

  سوابق اداری

  ١٣٦٨ -١٣٨٣فعاليت آموزشی در مدارس آستانه اشرفيه و تهران  •

معاون مدیرکل دفتر رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامين اجتماعی و رئيس گروه تدوین سياستها و برنامه های  •

  ١٣٨٣ -١٣٨٩رفاه و سه سال کارشناس دفتر رفاه اجتماعی

-١٣٩١کارشناس مدیریت همکاری های علمی و پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  •

١٣٨٩  

  آثار منتشر شده

  بکتا

 - ، علی اصغر سعيدی )مطالعه موردی خاندان الجوردی" (موقعيت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی" •

  ، گام نو١٣٨٤فریدون شيرین کام 

فریدون  - ، علی اصغر سعيدی)محمد رحيم ایروانی" (موقعيت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی" •

  ، گام نو١٣٨٨شيرین کام،

فریدون  -، علی اصغر سعيدی)حاج محمد تقی برخوردار" (و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلویموقعيت تجار " •

  ، گام نو١٣٨٨شيرین کام،

  ١٣٨٩ایمان فرجام نيا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،  –جلد اول، فریدون شيرین کام " پيشگامان رشد " •

منتشر  ١٣٩١هر دو این کتاب در سال " (محمد گرامیزندگی نامه سيد "و کتاب " پيشگامان رشد "جلد دوم  •

  )می گردد 

  مقاالت

  ١٠١٢شماره مقاله  ١٣٧٦، سال  ٣دائره المعارفاسالمی جلد : زندگينامه ابن ثلجی  •

بهار  ٧فصلنامه جامعه و اقتصاد ، شماره " : ویژگيهای سرمایه داری خانوادگی با تاکيد بر خاندان الجوردی " •

١٣٨٥  

. فریدون شيرین کام  –شهرام یوسفی فر " ش ١٣٢٤- ١٣٢١اد غذایی در ایران طی سال های جيره بندی مو" •

  ١٥٩-١٨٤ص  ١٣٩٠بهار  ٤٦فصل نامه تاریخ روابط خارجی ش 

انعکاس تاثيرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در ایران در اسناد کمسيون عرایض مجلس شورای " •

  در ميدان بهارستان ١٣٩١اردبيهشت ٢٦جلس ، سومين نشست تخصصی تاریخ م"ملی 



  ١٣٨٩مرداد " تراژدی صنعتگران بدفرجام "گفتگو با ماهنامه مهرنامه  •

  ١٣٩٠" کنش گران تجاری و صنعتی"گفتگو با ماهنامه مهرنامه در باره  •

  ١٣٩٠دکتر کرمی پور، ماهنامه مهرنامه ، " مدرسه رفاه " نقدی بر کتاب " •

  ١٣٩١اردبيهشت " درباره فعاليت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع عصر پهلوی"و صنعت گفتگو با ماهنامه توسعه  •

در سمينار دو ساالنه اقتصاد در دانشگاه تربيت مدرس " نقش کارآفرینان اقتصادی در دوران پهلوی"ارائه مقاله  •

١٣٨٣  

  ١٣٨٩سمينار اتاق بازرگانی ایران " درباره تجارب کارآفرینی در ایران"مقاله  •

تکنولوژی و "تاریخ و جغرافيا درباره = همچنين چند مقاله، گفتگو و معرفی کتاب در ماهنامه کتاب  •

برادران عميد حضور و : "، مجله صنعت کفش "بهار"و " سرمایه"، "اقتصاد دنيای" روزنامه "١٣٩٠  ایران در  صنعت

  ١٣٨٩/ ١٣٨٥و مربوط به تاریخ اقتصادی ایران سالهای " کفش بال

 


