
  

 

   استاد پژوهشگاه علوم انسانيدكتر احمد كتابي، 

 1340كارشناسي: حقوق قضائي (دانشكده حقوق دانشگاه تهران)،  •

جتماعي، دانشكده ادبيات اكارشناسي ارشد: مطالعات اجتماعي (مؤسسه مطالعات و تحقيقات ا •

  1343دانشگاه تهران) 

نامه دكترا: اقتصاد منطقه  عنوان پايان -1357(دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)  :دكترا اقتصاد •

 گيالن، درجه: بسيار خوب

 هاي دانشگاهي  مراتب و سمت

 ، پژوهشكده علوم اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي1374): 1استاديار پژوهش (پايه  •

 اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشكده علوم 1379دانشيار پژوهش:  •

 ، پژوهشكده علوم اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي1383استاد پژوهش:  •

 1388تا  1383رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي پژوهشگاه از اسفند  •

 1389تا  1381عضو و دبير هيأت مميزه پژوهشگاه از  •

خبري  - تاكنون و نشريه پژوهشگران، نشريه علمي 1379(ارگان اصلي پژوهشگاه) از » فرهنگ«نامه  عضو هيأت تحريريه فصل •

 تاكنون 1385شناسي ايران از  شناسي، ارگان انجمن جمعيت تاكنون و نامه جمعيت 1383پژوهشگاه از 

 تاكنون 1389پژوهي فرهنگي و اقتصاد تطبيقي از  هاي جامعه نامه سردبير دو فصل •

 وارد خاص تحصيالت تكميلي پژوهشگاهعضو كميسيون م •

 نماينده رياست پژوهشگاه در كميته رفاه اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه •

 تأليف و ترجمه كتاب 

 1351مشكالت جهاني افزايش جمعيت (مجموعه مقاالت) ترجمه، كتابفروشي دهخدا، تهران،  •

 1387علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ، چاپ پنجم، پژوهشگاه »شناسي ها و نظريات جمعيت درآمدي بر انديشه« •

 1362اقتصادي و جغرافياي اقتصادي گيالن)، تهران، انتشارات معصومي،  - (درباره تاريخ اجتماعي» خان سرزمين ميرزا كوچك« •

 1370، تهران، شركت چاپ و انتشارات اقبال، چاپ سوم، »هاي مقابله با آن تورم: علل، آثار و راه« •

 1383فرهنگي،  -، تهران، انتشارات علمي»ادب فارسي فرافكني در فرهنگ و« •

 1384هاي فرهنگي،  ، تهران، دفتر پژوهش»هاي ايران قحطي« •

 1384تهران، پژوهشگاه علوم انساني، » الدوله سه اثر از نجم« •

 1386تهران، پژوهشگاه علوم انساني، » الدوله به خوزستان سفرنامه دوم نجم« •

 1389درآمدي بر بررسي مفاهيم روانشناختي در آثار مولوي، پژوهشگاه علوم انساني، آنچه گفتم جملگي احوال توست.  •

جلوه هاي مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسي: فردوسي، مولوي، سعدي و حافظ (كتابي در چهار بخش در حال آماده شدن براي  •

  )چاپ

 مقاالت 

آن جمله: كشاورز، فرهنگ و بينش، كيهان فرهنگي، اطالعات  مقاله پژوهشي در مجالت و نشريات مختلف از 50نگارش بيش از 

شناسي و  نامه علوم اجتماعي، فرهنگ، پژوهشگران، نامه انجمن جمعيت اقتصادي، نامه علوم اجتماعي، فصل -علمي، اطالعات سياسي

  غيره 


