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 به نام خدا

 رزومه علمي 

 الف( اطالعات عمومي

   نام: حمزه نوذری

 1392 دکترای اقتصاد توسعه از دانشگاه تهرانمدرک تحصیلی و سال اخذ آن : 

 تحصيلي افتخارات ب(

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه  اجتماعیرتبه ممتاز كارشناسی ارشد در میان تمامی دانشجويان گروه توسعه .١

 . تهران

 دانشگاه تهران ٨9سال اقتصاد توسعه .نفر اول آزمون دكتری جامعه شناسی2

در دوره  64/1٨و معدل  در دوره كارشناسی ارشد 5/1٨.جزء استعدادهای درخشان دانشگاه تهران با معدل 3

 دكتری

 کتاب ج(تاليف

 انتشارات دانشگاه خوارزمیگفتمانی ديگر از توسعه در ايران،  -1

 های جامعه شناسی كار )در دست انتشار(. نظريه2

 ISIو  مقاالت علمي پژوهشي (د

 ISIو  نام مجله علمی پژوهشی عنوان مقاله علمی پژوهشی رديف

 مطالعات فرهنگی و ارتباطات تحلیل گفتمان های فال گیری در ايران 1

 مجله انجمن جامعه شناسی تحلیل پیامدهای امر سیاسی بر تعامالت اجتماعی روستائیان 2

بررسی معنا و مفهوم توسعه پس از انقالب اسالمی ايران از منظر  3

                       تحلیل گفتمان

مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران)نامه 

 سابق(علوم اجتماعی 
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 متفكران مسلمان )دانشگاه تهران( الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت از منظر شريعتی 4

مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشكاه  روند مطالعه کيفيت زندگي در ایران 5

 تهران

 صنعت محیطی زيست و اجتماعی اقتصادی، اثرات تحلیل 6

 روستايی نواحی بر پارسیان گاز پااليشگاه

 (فارس استان در مُهر شهرستان روستايی نواحی: مطالعه مورد)

دانشگاه  اجتماعی تحقیقات و مطالعات مجله

 تهران

 متون تحلیل در فركالف انتقادی گفتمان سودمندی سودمندی 7

 محوريت با ای¬رسانه شده تولید متون به نگاهی با: انضمامی

 آمريكا و اروپا اخیر اجتماعی و اقتصادی بحران

 اجتماعی تحقیقات و مطالعات مجله

8 
ايران اسالمی انقالب از پس توسعه معنای تحوالت  

 آن( به متفاوت هایمعنابخشی تا توسعه طرد )از

 مجله توسعه روستایی دانشگاه تهران

 

9 
Social consequences of macro-economic 

analysis of projects, Industrial and 

solutions to manage it 
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10 
راهبردهای توسعه پس از انقالب اسالمی ايران: تحلیل 

استدالل های مخالفالعمل ها و عكس  

 مجله جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

11 
پیامدهای آن در شهر تهرانتعارضات همسايگی و برخی  ی مسائل اجتماعیسمجله برر   

12 
 جستجوی شغل و اشتغال دانشجويان: نقش كانال های رسمی

 شبكه روابط غیر رسمی

 

 (مقاالت ارائه شده به همایش ها) همایش ها( ه

 نام همايش عنوان مقاله رديف

نشینی در شهر های آپارتمانتعارضات همسايگی و رنج 1

 تهران

 های اجتماعی ايراندومین همايش ملی آسیب
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 ملی توسعه فرهنگی و اطالع رسانی-همايش علمی توسعه فرهنگی در آراء كالسیك های جامعه شناسی 2

ضرورت اتخاذ راهبرد توانمند سازی در كاهش آسیب  3

 4های اجتماعی محالت حاشیه نشین منطقه 

 4شهرداری منطقه 

هش آسیب های اجتماعی تاثیر مشاركت مردمی در كا 4

 شهرداری تهران 4محالت منطقه 

 4شهرداری منطقه 

 دانشگاه علمی كاربردی شهرداری تهران سبك زندگی و تفاوت در احساس امنیت عمومی 5

 صدا و سیما تحلیل گفتمان 6

7 
های متفکران مسلمان نقد و بررسي آراء و اندیشه

 درباره رابطه ميان دین و توسعه 

به منظور تبيين الگوی اسالمي ایراني پيشرفت)مورد  

 مطالعه: نصر، ملکيان و شریعتي(

 

 چهارمین همايش الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت

 طرح های پژوهشي( و

 وضعیت طرح كارفرما عنوان طرح رديف

شناسايی ظرفیت های سرمايه اجتماعی با تاكید بر  1

 )همكار اصلی( شبكه سازی در شهر تهران

مركز مطالعات و برنامه             

 ريزی شهر تهران

تحويل كارفرما شده 

 (٨٨است)بهمن

های تربیت فرزند در رسانه تحلیل گفتمانمجری طرح  2

 ملی

 (91انجام شد)تابستان  صدا و سیما

توصیف، تفسیر و تبیین گفتمان جهاد مجری طرح  3

 های صدا و سیمای مركز بوشهراقتصادی در برنامه

 (90انجام شد)زمستان  صدا و سیما

تحلیل گفتمان برنامه های مردم مجری طرح  4

 در صدا و سیما ومسئولین

 (91انجام شد)زمستان  صدا و سمیا

طرح بررسی وضعیت كارآفرينی و اشتغال  5

 خوارزمی دانشجويان دانشگاه

 94انجام شد  دانشگاه خوارزمی

دين اسالم و توسعه برای تدوين الگوی  هرابط 6

 اسالمی ايرانی پیشرفت

مركز الگوی اسالمی ايرانی 

 پیشرفت

 1394انجام شد 
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 های آموزشي کارگاهمدرس ( ز

 منطقه فعاليت عنوان دوره ردیف

 شهر تهران و کرج ترم آموزشي( 3) از کاریابي تال کارآفریني ١

  (ترم آموزشي ١)تحليل بازار کار 2

 :عنواين با 4 منطقه شهرداری در پژوهشی علمی گاه كار سه مدرس 3

 محله توسعه در شهروندان مشاركت افزايش در محلی های شوراياری نقش( الف

 محور توسعه های برنامه اجرای و طراحی در محلی دانش از استفاده چگونگی( ب

 محله اجتماعی فرهنگی توسعه در محلی نخبگان نقش( ج

 4 منطقه شهرداری

 دبير همایش (ح

مکان                                            نام همایش                                                                                                                    

 و سال برگزاری

پژوهشی بررسی مسائل و مشكالت شهرستان های المرد و مهر                          دانشگاه تربیت معلم تهران  –همايش علمی 

٨3 

 

 

 اجرایيهای سمت (ط

 عضو کميته کارآفریني دانشگاه خوارزمي -١

 مدیر کارآفریني دانشگاه خوارزمي -2

 عضو اتاق فکر فرهنگي دانشگاه خوارزمي -3

 صدرو مجوز مراکز مشاوره کارآفریني استان البرزعضوکميته فني  -4

 13٨٨-13٨9 مسئول خوابگاه متاهلین جالل آل احمد دانشگاه تهران -2

 تا كنون1390 مسئول خوابگاه متاهلین غدير دانشگاه تهران-3

 سمت های غير دانشگاهي

 فرهنگی هنری اعتماد مدير مجتمع -1
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 هنری شهرداری تهرانهای سازمان فرهنگی مدير طرح و برنامه-2

 های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانمدير شبكه همكاری-3

 

 


