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D.V.M,1383,فرانسه سوربن, فرهنگی مطالعات  
  امریکا تاون جرج,عرب وادبیات زبانشناسی,1372,ارشد کارشناسی -

 طباطبایی عالمه دانشگاه, عرب ادبیات,1364,کارشناسی - سطح دوم دوره

 

 

 

 های تخصصیزمینه

 ایحرفهو 

 مطالعات دین و رسانه ، مطالعات فرهنگی و مصرف ،صنایع فرهنگی ،ارتباطات و دین 

 

 

و فعالیت  سوابق کاری

 های اجرایی

 (1397 از)-مجازی فضای و رسانه ارتباطات، علمی کمیته دبیر
 (1396-1394)-آالء راهبری خیریه بنیاد در ای مشاوره و علمی خدمات

 

  

 

 

 فعالیت های علمی
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 مریم فروغی , مهری بهار .زنانه فقر تداوم و تولید در ها خیریه نقش واکاوی -

 .49-27 ,(1)16 ,سیاست و توسعه در زن ,.(1397)

 
 .(آزادی و ملت سینمایی پردیس موردی مطالعه) فرهنگی فضاهای مصرف -

 ,فرهنگی اجتماعی توسعه مطالعات ,.(1396) نوشا مهر دبیری , مهری بهار

6(3), 9-31. 

 
- Women's Access to Family Justice in Iran: Exploring 
the Main Barriers. Bahar Mehri, Hamedanian Fatemeh, 
Farajiha Mohammad, Shakeri Raheleh (2018)., 
Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 
T(26), 147-164. 

 

 عذرا محمودی , مهری بهار .آمل شهر جوانان تجربی بررسی پوشاک، مصرف -

 .122-91 ,(43)12 ,ارتباطات و فرهنگی مطالعات فصلنامه ,.(1395)

 
 , مهری بهار .جین لباس: موردی مطالعه) دینی ی ذایقه و پوشاک مصرف -

 ,(2)4 ,فرهنگی - اجتماعی توسعه مطالعات فصلنامه ,.(1394) عادل میرشاهی

35-57. 

 
 .(قرمزی کاله مجموعه) کودکان برنامه در جنسیتی های کلیشه بازنمایی -

 ,(15)4 ,رسانه و فرهنگ جامعه، فصلنامه ,.(1394)  مهری بهار ,رویا شریفی

55-76. 

 
 مطالعات فصلنامه ,.(1392) فاطمه همدانیان , مهری بهار .زنان زیستی تجربه -

 .48-29 ,(-)- ,ارتباطات و فرهنگی

 
 گلستانه , مهری بهار .ایرانی زیسته تحربه و غربی فرهنگ عناصر واکاوی -

 ,(30)0 ,ایران در اجتماعی توسعه مطالعات پژوهشی علمی مجله ,.(1392) زهرا

95-123. 

 
 صنایع ملی شرکت کارکنان ایتماعی سرمایه در دینداری نقش بررسی -

 مطالعات فصلنامه ,.(1391)  مهری بهار ,میثمی مهدی  .ماهشهر پتروشیمی

 .58-37 ,(27)8 ,ارتباطات و فرهنگی

 
  , مهری بهار .جنسیت - حاد مدرن پست امر و زنان و مردان آرایش -

-49 ,(22)7 ,ارتباطات و فرهنگی مطالعات فصلنامه ,.(1391) وکیلی  محمدرضا

68. 
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 حاجی علی  , مهری بهار .سیاست و توسعه در زن تلویزیون برنامه و مخاطبان -

-43 ,(4)9 ,تهران دانشگاه زنان تحقیقات و مطالعات مرکز ,.(1390) محمدی

72. 

 
 وکیلی رضا محمد  , مهری بهار .صورت زیبایی های جراحی گفتمان لتحلی -

 .92-63 ,(32)- ,سیاست و توسعه در زن ,.(1390)  جهانی قاضی

 
 مصرف نحوه و موردی مطالعه آموزان دانش اجتماعی هویت و رایانه مصرف -

 بدری  مهسا  , مهری بهار .تهران موفق های خانواده و دبستانی دختران رایانه

 .102-73 ,(11)7 ,پژوهش و خانواده ,.(1389)

 
 شهر موردی مطالعه ) عاشورا مناسک اجرای در مداح و واعظ نقش تحول -

 و فرهنگی مطالعات فصلنامه ,.(1389) کاهیرده نسیم   , مهری بهار .( دزفول

 .- ,(16)5 ,ارتباطات

 
 عنوان ) ایران تلویزیون بازرگانی های آگهی در زنان تصویر : فارسی عنوان -

 مهری بهار .( االیرانی التلفزیون فی التجاریة االعالنات فی المراة صورة : عربی

 .76-50 ,(1)4 ,زنان تحقیقات مجله ,.(1389)  محمدی حاجی علی  ,

 
 مریم  , مهری بهار .زنان پوشش ی نحوه بر تاکید با : تهران در مد بندی سنخ -

 .48-27 ,(26)- ,هنر و فرهنگ در زن ,.(1388)  زارع

 
- a reflection on religious communicaTIOn and 
perceptionns:pondering on religious Sms :a study of 
Iran. Bahar Mehri (2009)., Asian Journal of 
Development Matters, 1(1), 72-78. 

 

 , محمدی حاجی علی  .شهروندی و جایگزین رسانه مثابه به ایرانی وبالگ -

 ,(رسانه  فصلنامه) رسانه جمعی ارتباط وسایل فصلنامه ,.(1388)  مهری بهار

4(1), 1-18. 

 
- Television Religious objects and seculaism. Bahar 
Mehri (2009)., Asian Journal of Social Science, 2(37), 

233-241. 
 

 مجله ,.(1387)  مهری بهار .ایران عالی آموزش نظام در دینی مطالعات -

 .149-135 ,(3)1 ,عالی اموزش

 
 های اسکناس روی های نوشته تحلیل ارتباطی و مبادله نظام و اسکناس -

 .46-27 ,(12)1 ,ایران مردم فرهنگ ,.(1387)  مهری بهار .ایرانی
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 ,(19)- ,اندیشه و هنر رواق ,.(1386)  مهری بهار .عامه فرهنگ و دینی رسانه -

13-22. 

 
- der bazaar von tehran_ sozialer und kultureller 
wandel in iran. Bahar Mehri (2007). 

 

 و وری بهره موردی مطالعه : اینترنت استفاده و تهران دانشگاه دانشجویان -

 مطالعات فصلنامه ,.(1386) محمدی حاجی علی  , مهری بهار .خرسندی

 .186-163 ,(10)3 ,ارتباطات و فرهنگی

 
 GLOBAL MEDIA ,.(1386)  مهری بهار .دینی فرهنگی تغییرات و تکنولوژی -

J OURNAL, 2(2), 1-18. 

 
 نقش ,.(1384)  مهری بهار .ها ابژه تغییر منظر از تهران در مشاغل تغییر -

 .94-109 ,(2)- ,اجتماعی  و اقتصادی تحوالت  در ای حرفه و فنی های آموزش

 
 ,.(1384)  مهری بهار .فرهنگی آفرینی آسیب یا تغییر عامل تلویزیون -

 .195-205 ,(3و2)- ,ارتباطات و فرهنگی مطالعات فصلنامه

 
 و هنر شناسی جامعه ,.(1383)  مهری بهار .زنان اجتماعی هویت و نذر -

 .117-131 ,(24)- ,سابق اجتماعی علوم نامه -ادبیات

 
- Interferences Linguistiques et culturelles en Iran. 
Bahar Mehri (2005)., contact des Langues dans 
L'espace arabo-turco-persan, -(59), 1-12. 

 
 

 

 کنفرانس ها 

 برنامه تصویرسازی مطالعه) نیکوکاری معنای هدایت در رسانه جایگاه بررسی -

  مهری بهار ,مریم فروغی .(خیریه فعالیت از پرمخاطب تلویزیونی های

 11-10 ,(خیر امور ارزیابی و مطالعه) ماندگار خیر ملی همایش دومین ,.(1397)

 .ایران ,تهران ,دی

 
- Mosques, Women and Charity Activities in Iran. 
Bahar Mehri, Fouroughi Maryam (2018)., XIX ISA 
WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY, 15-21 July, 
Toronto, Canada. 

 
- Typology of the Quiddity of Charity in the Virtual 
Network. Bahar Mehri (2018)., XIX ISA WORLD 
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CONGRESS OF SOCIOLOGY, 15-21 July, Toronto, 
Canada. 

 

 خیرماندگار ملی همایش اولین ,.(1395)  مهری بهار .عمومی حوزه و خیر امر -

 .ایران ,تهران ,بهمن 2-1 ,ایران در خیر امور ارزیابی و مطالعه

 
 همایش اولین ,.(1395)  محمود نصرتی , مهری بهار .وقف شناسی آسیب -

 .ایران ,تهران ,بهمن 2-1 ,ایران در خیر امور ارزیابی و مطالعه خیرماندگار ملی

 
 همایش ,.(1395)  مهری بهار .مجازی فضای در ایران شهری خانواده سیمای -

 .ایران ,شیراز ,فروردین 8-7 ,ایران در آن های چالش و خانواده تغییرات ملی

 
 اجتماعی ابعاد ,.(1391)  مهری بهار .جامعه در ایرانی زنان مشاغل جایگاه -

 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 2-2 ,ایرانی جامعه

 
 و خلدون ابن اندیشه ,.(1391)  مهری بهار .فرهنگی مطالعات و خلدون ابن -

 .ایران ,تهران ,فروردین 13-12 ,ایران جامعه

 
 و کمی های روش ,.(1389)  مهری بهار .اجتماعی علوم در گروهی مصاحبه -

 .ایران ,بابل ,آذر 3-2 ,اجتماعی علوم در کیفی

 
  مهری بهار .ایران در مشاغل نظام تغییر بر تاکید با: توسعه و جوانان -

f 16-15 ,اجتماعی توسعه ملی همایش ,.(1389) a-month-0, ایران ,تهران. 

 
 محالت ,.(1376)  مهری هارب .قدیم تهران هایمحله مشخصات و هاویژگی -

 .ایران ,تهران ,شهریور 1-1 ,هاراهبرد و هاچالش :تهران

 
-16 ,ایرانی فرهنگ همایش ,.(1385)  مهری بهار .تکنولوژی و فرهنگ دین -

 .ایران ,تهران ,بهمن 16

 
 فرهنگ بر درآمدی ,.(1385)  مهری بهار . ایران در فرهنگی تحول و مد -

 .ایران ,تهران ,بهمن 15-15 ,ایرانی

 
 بررسی ,.(1385)  مهری بهار .تهران بازار اجتماعی -فرهنگی های?ویژگی -

 .ایران ,تهران ,بهمن 10-10 ,تهران شهر اجتماعی فرهنگی وضعیت

 
- religious identity and mass media. Bahar Mehri 
(2006)., science technogogy and dociety, 18-20 
December, India. 
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 دین  و شدن جهانی ,.(1384)  مهری بهار .مذهبی مراسم و شدن جهانی -

 .ایران ,تهران ,مهر 23-22 ,قدرت و هویت

 
 بین همایش ,.(1384)  مهری بهار .سکوالریسم و تلویزیون :دینی های ابژه -

 .ایران ,تهران ,مهر 23-22 ,رسانه و دین المللی

 
 آیی هم گرد ,.(1384)  مهری بهار .جوانان ازدواج در تاخیر و تحصیل -

 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 28-28 ,جوانان ازدواج تخصصی

 

 ,فرهنگی مطالعات و مصرف ,.(1384)  مهری بهار .فراغت مصرف و خانه قهوه -

 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 3-3

 
  مهری بهار .تهران های خانه قهوه :مطالعه مورد - فرهنگی های ابژه مصرف -

 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 3-3 ,فرهنگی مطالعات و مصرف ,.(1384)

 
 

  کتب 

 ژیان ,مرضیه موحدی ,فاطمه همدانیان , مهری بهار .کیفی پژوهش نگارش و اجرا -

 .(1394) منیژه طبسی

 
 .(1393)  مهری بهار .رسانه و دین -

 
 .(1393)  مهری بهار .رسانه و دین -

 
 .(1390) بخشی حسن  ,محمدیحاجی علی  , مهری بهار .روزمره زندگی و دین رادیو، -

 
 .(1390)  مهری بهار .فرهنگ و مصرف -

 
 .(1386)  مهری بهار .مبانی و اصول :فرهنگی مطالعات -

 

 

 

 مجالت 
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 پایان نامه ها و رساله ها
 مهری,زاده حسین کیهانکیانوش و شرق های روزنامه در ای هسته انرژی تصویری مقایسه -

  95/10/27 ارشد، بهارکارشناسی

 
- Sci ent i st s’ Image Representat i on i n Hol l ywoodمهری,نوبندگانی جوادی محمدعباس 

  1397/06/24 ارشد، بهارکارشناسی

 
 مطالعه مذهبی های مکان از بازدید در مذهبی گردشگران های انگیزه و زندگی سبک بین رابطه -

 ارشد، بهارکارشناسی مهری,هاباقر محرمی حسنیلیال عبدالعظیم شاه حرم از بازدیدکنندگان موردی

1395/07/17  

 
- The Rel at i on between TV Advert i sements and the Li f estyl e of  the 

Mi ddl eCl ass i n Mazar Ci ty Based on the Thorstei n Vebl en' s Theory of  The 

Lei sure Cl ass1395/07/12 ارشد، بهارکارشناسی مهری,سجادی نبی  

 
 المللیروژان بین های جشنواره در شده تحسین های فیلم در کردی هویت شناختی نشانه تحلیل -

  1394/12/16 ارشد، بهارکارشناسی مهری,اسکندر سیفور

 
  1393/12/16 بهاردکتری، مهری,حسنی قومیقاسم امر به ایلی امر تبدیل چگونگی بررسی -

 
 سادات کودکانریحانه خواب اتاق در ها انیمیشن ایرانی؛امتداد دختر ودکانک گرایی مصرف یمطالعه -

  1391/4/3 ارشد، بهارکارشناسی مهری,علویان

 
 مهری,مهرابی گردشگریآرزو تبلیغات مدل ارائه : ایران گردشگری تبلیغات بازاریابی بررسی -

  1390/11/30 ارشد، بهارکارشناسی

 
 پسندسمانه مردم های سریال :وان فارسی ی ماهواره شبکه از جوانان خوانش نحوه بر تحلیلی -

  1390/07/10 ارشد، بهارکارشناسی مهری,خواجونداحمدی

 
 مهری,جهانی قاضی وکیلی رضا صورتمحمد وارایش زیبایی های وجراحی ها رسانه میان رابطه مطالعه -

  1390/03/23 ارشد، بهارکارشناسی

 
 مهری,دامرودی جانبازیاحمد و جانبازان پیرامون سینمایی فیلمهای از جانباز مخاطبان خوانش تحلیل -

  1389/03/31 ارشد، بهارکارشناسی

 
 مهری,میرزایی محمد وحیده(تهران شهر زنان آرایش بر تاکید با ) زندگی سبک و مد شدن ای رسانه -

  1389/03/24 ارشد، بهارکارشناسی
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