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 دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1
تا  3131

3131 
 شناسی جهاد دانشگاهی شاخه جامعه رییس *  

 و معماری پژوهشكده فرهنگ و هنر 2
3131 
 تاکنون

 شناسی فرهنگی گروه جامعهعضو هیئت علمی،  *  *

 مدیر امور پژوهشی *  * 3131-31 و معماری پژوهشكده فرهنگ و هنر 6

 عضو شوراي مطالعات راهبردي   * 3133-39 معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 4

 عضو شوراي پژوهشی   * 3131-33 مرکز افكار سنجی دانشجويان 5

 رهنگ و ارشاد اسالمیهای ملی وزارت ف دفتر طرح 7
3131 *  * 

هاي توصیفی و مجري  مسئول تدوین گزارش
 استان تهران

 پژوهشگر اجتماعی   * 3113-39 مؤسسة ملی سنجش افكار عمومی 6

 پژوهشگر اجتماعی   * 3111-33 گروه پژوهشی آينده 8

 پژوهشگر اجتماعی   * 3111-11 مؤسسه پژوهشی سپهر ايران)المیزان( 9
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  پژوهشيپژوهشي  طرحهایطرحهای  --33

  سال انجامسال انجام  کارفرماکارفرما  سمت در طرحسمت در طرحعنوان طرح تحقیقاتيعنوان طرح تحقیقاتيرديفرديف

 مسائل اجتماعی شهر تهرانبررسی طرح جامع  3
 همكار طرح و تدوین گزارش

 )مدیر: دکتر مؤمن کاشی(

دفتر مطالعات اجتماعی 
 شهرداري تهران

3111 

 های اطراف تهران و بررسی وضعیت شهرك  مطالعه 1
 ارشهمكار طرح و تدوین گز

 )مدیر: دکتر مؤمن کاشی(
دفتر مطالعات اجتماعی 

 شهرداري تهران
3111 

1 
 های تهران؛  ها و زيارتگاه شناسايی تفرجگاه

 زاده داود مورد امام
 و تدوین گزارش همكار طرح

 3111 دانشگاه عالمه طباطبایی پرویز دیبایی( هندس)مدیر: م

1 
کت ارزيابی مسافران قطارهای مسافری از خدمات شر

 رجا
 همكار و تدوین گزارش

 )مدیر: دکتر محمدرضا جاللی(
 3111 جهاددانشگاهی

1 
ارزيابی مسافران نوروزی قطارهای مسافری از خدمات 

 شرکت رجا
 همكار و تدوین گزارش

 )مدیر: دکتر محمدرضا جاللی(
 3111 جهاد دانشگاهی

1 
رضايتمندی مسافران پروازهای داخلی از خدمات 

 ودگاهیهواپیمايی و فر
 همكار طرح و تدوین گزارش

شرکت هواپیمایی 
 کشوري

3111 

 طرحمدیر مجري و  نظرسنجی از مردم تهران دربارة عملكرد مطبوعات  1
مؤسسه ملی سنجش افكار 

 عمومی
3111 

 3111 فرهنگسراي اندیشه همكار طرح و تدوین گزارش مندان ارزيابی عملكرد فرهنگسرای انديشه از ديدگاه بهره 3

3 
تحلیل ثانويه برای مقامات: وضعیت و نوع استفاده از 

 موسیقی در شهر تهران
 تألیف تحلیل

مؤسسه ملی سنجش افكار 
 عمومی

3113 

39 
: وضعیت و نوع استفاده از ها برای رسانه تحلیل ثانويه

 موسیقی در تهران
 تألیف تحلیل

مؤسسه ملی سنجش افكار 
 عمومی

3113 

 مدیر طرح فنی، ارتباطی و مشكالت وضعیت  صنعت چاپ ايران؛ 33
مؤسسه ملی سنجش افكار 

 عمومی
3113 

31 
نظرسنجی از شهروندان تهرانی دربارة انتخابات مجلس 

 ششم
 همكار طرح و تدوین گزارش
 )مدیر: دکتر محمدرضا جاللی(

 3113 به یاد ندارم

 مدیر طرح عملكرد دو سالة ريیس جمهور از نگاه شهروندان تهرانی 31
نت ارتباطات مردمی معاو

 نهاد ریاست جمهوري
3113 

31 
مسافران خطوط قطارهای مسافری از خدمات  ارزيابی

 شرکت رجا
 همكار و تدوین گزارش

 امین اسماعیلی( دکتر )مدیر:
آموزش و پژوهش مرکز 

 شرکت رجا
3113 

31 
بررسی میزان رضايتمندی مسافران شرکت رجا از 

 خدمات شرکت
 مدیر طرح

و پژوهش آموزش مرکز 
 شرکت رجا

3113 

31 
ای و تعیین  جايگاه قطار در بین مسافران هوايی و جاده

 مناسب سفرزمان 
 همكار طرح و تدوین گزارش

دفتر آموزش و پژوهش 
 شرکت رجا

3113 

31 
مناسبترين زمان برای حرکت قطارها از ديدگاه مسافران 

 فعلی قطارها
 همكار طرح و تدوین گزارش

ش مرکز آموزش و پژوه
 شرکت رجا

3113 

33 
ها و علل عدم حاکمیت قانون از ديدگاه وکالی  حوزه

 کانون دادگستری تهران
 همكار طرح و تدوین گزارش
 )مدیر طرح: مهندس عبدي(

 3113 ریاست جمهوري

 تدوین گزارش عملكرد اقتصادی دولت جديد )نظرسنجی(ارزيابی  33
معاونت ارتباطات مردمی 

 دفتر رییس جمهور
3113 

19 
تحلیل ثانويه: بررسی نظر مسافران درباره وضعیت 

 های مسافری قطارها سالن
 تألیف تحلیل

مدیریت تحقیق و توسعه 
 شرکت رحا

3113 

13 
مردم تهران از تبلیغات علیه ريیس )نظرسنجی(ارزيابی 

 جمهور
 تدوین گزارش

 

معاونت ارتباطات و 
تبلیغات دفتر رییس 

 جمهور
3113 

 3113المللی گفت و  مرکز بین همكار طرح و تدوین گزارشأثیرگذاران در موضوع گفت و گوی ايدة نخبگان و ت 11



  

 ها گوي تمدن )مدیر طرح: مهندس عبدي( ها تمدن

 تدوین گزارش مصاحبة ريیس جمهور و ارزيابی مردم 11
معاونت ارتباطات و 

دفتر رییس تبلیغات 
 جمهور

3113 

11 
ران درباره خشونت تحلیل ثانويه: بررسی موضع مردم ته

 سیاسی
 تألیف به همراه یكی از دوستان

مؤسسه ملی پژوهش افكار 
 عمومی

3139 

11 
های نامزدها و نمايندگان پنج دوره  مقايسه ويژگی

 انتخابات مجلس شورای اسالمی 
 و تدوین گزارش طرحهمكار 

اداره کل اجتماعی وزارت 
 کشور

3139 

 تدوین گزارش  08مشارکت و انتخاب در انتخابات  11
معاونت ارتباطات و 
تبلیغات دفتر رییس 

 جمهور
3139 

 همكار طرح نظرسنجی درباره محاکمه معاون سیاسی وزارت کشور  11
معاونت سیاسی وزارت 

 کشور
3139 

 3139 روابط عمومی شهرداري تدوین گزارش مردم تهران از استیضاح شهردار)نظرسنجی(ارزيابی  13

 تدوین گزارش یروردم تهران در انتخابات رياست جمهرفتار انتخاباتی م 13
معاونت ارتباطات و 
تبلیغات دفتر رییس 

 جمهور
3139 

 تدوین گزارش تفسیر مردم تهران از نتايج انتخابات رياست جمهوری 19
دفتر سیاسی ریاست 

 جمهوري
3133 

13 
ارزيابی مشترکان شرکت آب و فاضالب کاشان از 

 خدمات شرکت
 مدیر طرح

ت آب و فاضالب شرک
 شهرستان کاشان

3133 

11 
مردم دربارة تهديد آقای خاتمی به )نظرسنجی(ارزيابی 

 گیری کناره
 تدوین گزارش

معاونت ارتباطات و 
تبلیغات دفتر رییس 

 جمهور
3133 

11 
عملكرد شورای شهر تهران و رفتار )نظرسنجی(ارزيابی 

 انتخاباتی مردم تهران
 3133 ر پژوهشهاي فرهنگیدفت و تدوین گزارش  مجري طرح

 3133 روزنامه جام جم همكار طرح و تدوین گزارش شهروندان تهرانی از روزنامه جام جم )نظرسنجی(ارزيابی 11

11 
نگاران ارشد دربارة ايدة گفت و  بررسی ديدگاه روزنامه

 ها گوی تمدنی
 3133 ریاست جمهوري و تدوین گزارش طرحهمكار

11 
نظران از لوايح اخیر دولت  صاحب)نظرسنجی(ارزيابی 

)اصالح قانون انتخابات و قانون اختیارات رياست 
 جمهوری(

 و تدوین گزارش طرحهمكار
دفتر سیاسی ریاست 

 جمهوري
3133 

11 
گیرندگان  سنجی متعهدان، خدمت استانداردسازی رضايت

 دهندگان سازمان تأمین اجتماعی و خدمت
 همكار طرح و تدوین گزارش

وهش موسسة عالی پژ
 تأمین اجتماعی

3133 

 مدیر طرحمجري و  الگوی مصرف مطبوعات در شهر تهران 13
مرکز مطالعات و 

 ها تحقیقات رسانه
3131 

13 
سنجی از مسافران، کارکنان و  استانداردسازی رضايت

 پیمانكاران اداره کل خدمات ايستگاهی
 مدیر طرحمجري و 

اداره کل خدمات 
 ایستگاهی

3131 

19 
ئل و مشكالت کارکنان شرکت نفت مناطق بررسی مسا

 مرکزی ايران
 مدیر طرح

شرکت نفت مناطق 
 مرکزي ایران

3131 

 3131 بازرسی ریاست جمهوري مدیر طرح بررسی جنايت پاکدشت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن 13

11 
ی  رفتار و نگرش نمايندگان در مورد خدمات به حوزه

 انتخابیه
 3131 مرکز پژوهش مجلس و تدوین گزارش همكار طرح

11 
سنجی از مسافران ايستگاه تهران دربارة عملكرد  رضايت

 اداره کل خدمات ايستگاهی
 مجري و مدیر طرح

اداره کل خدمات 
 ایستگاهی رجا

3131 

11 
  نگاران در مورد بخش مسابقه رفتار و نگرش روزنامه

 مطبوعات  جشنواره
 مدیر طرحمجري و 

مرکز مطالعات و 
 ها رسانهتحقیقات 

3131 

 مدیر طرحمجري و سنجی از مسافران، کارکنان و پیمانكاران اداره  رضايت 11
اداره کل خدمات 

 جارایستگاهی 
3131 



  

 کل خدمات ايستگاهی شرکت رجا

11 
در مطلوبیت خدمات رفاهی و درمانی و مشكالت موجود 

 صندوق از ديدگاه بازنشستگان و بازماندگان
 مدیر طرح

تگی صندوق بازنشس
 صنعت نفت

3131 

 مدیر طرح ارزيابی رضايت شغلی اعضای جهاد دانشگاهی 11
مرکز افكار سنجی 

 دانشجویان
3131 

13 
 ارزيابی کیفیت مديريت شرکت ساپكو
 )مجری: مرکز افكارسنجی دانشجويان(

 3131 شرکت ساپكو تدوین گزارش

 هاي مرزي غرب کشور مطالعات اجتماعی مهار آب 13
 تدوین گزارشو  همكار طرح

 )مدیر: اسماعیل خلیلی(
 3131-3131 نیرو  آب

19 
تحلیل محتوای عملكرد نیروی انتظامی در مطبوعات 

 سراسری کشور
 3131 رسانی ناجا مرکز اطالع مدیر طرح

13 
های سراسری دربارة بیست  تحلیل محتوای مطالب روزنامه

 و ششمین جشنوارة تئاتر فجر
 مدیر طرح

ي مؤسسه توسعه هنرها
 معاصر

3131 

 مدیر طرح اثربخشی تبلیغات بانك مسكن در مترو تهران 11
روابط عمومی بانك 

 مسكن
3131 

11 
بررسی وضعیت و جايگاه طرح تكريم ارباب رجوع در 

 بانك مسكن
 مدیر طرح

روابط عمومی بانك 
 مسكن

3131 

11 
عملكرد صندوق بازنشستگان صنعت نفت از ديدگاه 

 انبازنشستگان و بازماندگ
 مدیر طرح

صندوق بازنشستگی 
 صنعت نفت

3131 

11 
ها و پیامدهای  ها، زمینه ارزيابی هنرمندان از ضرورت

 تئاتر خصوصی)به همراه دو تن از همكاران(
 همكار طرح

 )مدیر: دکتر محمدعلی خبري(
 3131 گروه پژوهش هنر

 تدوين منشور فرهنگی ورزش 11
 همكار طرح

 ()مدیر: دکتر عبدالحمید احمدي
 3131-33 بسیج ورزش

11 
کارها از ديدگاه  ها ، پیامدها و راه توسعة تئاتر؛ زمینه

 مردم و هنرمندان
 همكار طرح و تدوین گزارش
 )مدیر: دکتر علی منتظري(

مؤسسه توسعه هنرهاي 
 معاصر

33-3131 

 همكار طرح بررسی مسائل و مشكالت حوزة هنرهای تجسمی 13
مؤسسه توسعه هنرهاي 

 معاصر
33-3131 

13 
بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر از ديدگاه 

 کنندگان شرکت
 مدیر طرح

مؤسسه توسعه هنرهاي 
 معاصر

3133 

19 
بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر از ديدگاه 

 کنندگان شرکت
 مدیر طرح

مؤسسه توسعه هنرهاي 
 معاصر

3133 

13 
های سراسری دربارة بیست  تحلیل محتوای مطالب روزنامه

 فجرموسیقی جشنوارة سومی و 
 همكار طرح و تدوین گزارش
 )مدیر:دکتر محمدعلی خبري(

مؤسسه توسعه هنرهاي 
 معاصر

3133 

11 
های مذهبی پس  پردازی دراماتیك در نمايشنامه شخصیت

 از انقالب اسالمی
 مدیر طرح

معاونت پژوهشی جهاد 
 دانشگاهی

3133 

11 
ظايف ها  در تصدی و شناسی دهیاری مطالعة گونه

 های اجرايی دستگاه
 مدیر طرح

پژوهشكده شهري و 
 روستایی

3133 
 )نیمه تمام(

11 
 ( شهر قزوين؛CDSاستراتژی توسعة شهری )تدوين 

 بخش فقر شهری و مسائل اجتماعی و فرهنگی
 )مهندسین مشاور شارستان(

مدیر بخش مطالعات فقر شهري 
 و مسائل اجتماعی و فرهنگی

بانك جهانی و سازمان 
ان و بهسازي شهري عمر

 وزارت مسكن
3133 

 3131 شوراي شهر تهران مدیر طرح ها ارزيابی  شهروندان تهرانی از علمكرد شوراياری 11

11 
کنندگان خدمات از  بررسی میزان رضايتمندی دريافت

 های ارتقای آن و راه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 به همراه آقاي داریوش یعقوبی

نر و پژوهشگاه فرهنگ، ه
 ارتباطات

3133 

 تحلیل محتوای مطالب هنری ده روزنامه سراسری 11
شناسی و تدوین  همكار روش

 گزارش )مدیر: دکتر خبري(
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

 ارتباطات
3139 

 های چیستی پژوهش هنر ابعاد و مؤلفه 13
 همكار طرح

 )مدیر: اسماعیل خلیلی(
 3139 جهاد دانشگاهی

 3139 1شهرداري منطقه  مجري و مدیر طرح اندازی سرای محله قبا اجتماعی احداث و راهارزيابی تأثیر  13



  

 3139 1شهرداري منطقه  مجري و مدیر طرح ارزيابی تأثیر اجتماعی احداث پل عابر پیاده  19

13 
ها وعملكرد بانك مسكن ايران از  مستندسازی فعالیت

 تا کنون 3131
 مدیر طرح

مومی بانك روابط ع
 مسكن ایران

3131-3139 

11 
 طرح جامع شهر اقبالیه از استان قزوين

 )مهندسین مشاور شارستان(
مدیر بخش مطالعات اجتماعی و 

 فرهنگی
سازمان مسكن و 
 شهرسازي قزوین

3133 

11 
بررسی وضعیت اسكان غیررسمی در شهر ورامین و 

 ارتقای کیفیت زندگی
 )مهندسین مشاور شارستان(

بخش مطالعات اجتماعی و مدیر 
 فرهنگی

سازمان عمران و بهسازي 
 شهري

3131 

11 
 طرح جامع بافت فرسوده شهر اهر

 )مهندسین مشاور شارستان(
مدیر بخش مطالعات اجتماعی و 

 فرهنگی
سازمان عمران و بهسازي 

 شهري 
3139 

11 
 طرح جامع بافت فرسوده شهر مرند

 )مهندسین مشاور شارستان(
عات اجتماعی و مدیر بخش مطال

 فرهنگی
سازمان عمران و بهسازي 

 شهري
3131 

11 
 طرج جامع بافت فرسوده شهر مهريز

 )مهندسین مشاور شارستان(
مدیر بخش مطالعات اجتماعی و 

 فرهنگی
سازمان عمران و بهسازي 

 شهري
3131 

 - 31شهرداري منطقه  مدیر طرح دهی محله ايران ارزيابی تأثیر اجتماعی سامان 11
 3131 معاونت اجتماعی مدیر طرح بازی شهر تهران های اسباب اثربخشی خانه 13

13 
 طرح جامع اسكان غیررسمی شهر جیرفت

 )مهندسین مشاور شارستان(
مدیر بخش مطالعات اجتماعی و 

 فرهنگی
سازمان عمران وبهسازي 

 شهري
3131 

 3131 شهرداري تهران 13منطقه  همكار طرح 13عرضه خدمات فرهنگی و اجتماعی در منطقه  39

33 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی 

 مرحله( 1از ديدگاه شهروندان استان گلستان)
 3131 نمایندگی ولی فقیه استان همكار طرح

 3131 سازمان زیباسازي همكار طرح ارزيابی شهروندان تهرانی از بیلبوردهای طرح سالمت 31

 3131 اداره کل تشكیالت شهرداري مجري طرح گانه شهر تهران311ازمان نواحی بازنگری ساختار و س 31
 3131 اداره کل تشكیالت شهرداري مدیر طرح جايگاه، فرايندکاری و مشكالت شهرداران شب تهران 31

 همكار طرح)مدیر اجرا( های انتخاباتی رياست جمهوری شهر تهران نظرسنجی 31
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

 ات وزارت ارشادارتباط
3131 

 همكار طرح)مدیر اجرا( ها ارزيابی شهروندان تهرانی از تبلیغات استیكری اتوبوس 31
المللی  مرکز ارتباطات بین

 شهرداري تهران
3131 

 مدیر طرح مصرف کاالهای فرهنگی کودکان و نوجوانان 31
دفتر مطالعات فرهنگی 

 وزارت ارشاد
3131 

33 
نقل اينترنتی در بین  های حمل و جايگاه سرويس

 شهروندان تهرانی
همكار طرح)تهیه پرسشنامه و 

 مدیر اجرا(
مرکز مطالعات و 

 ریزي شهر تهران برنامه
3131 

 ارزيابی شهروندان تهرانی از کمپین تبلیغاتی جام جهانی 33
همكار طرح)تهیه پرسشنامه و 

 مدیر اجرا(
مرکز مطالعات و 

 ریزي شهر تهران برنامه
3131 

 3131 اتاق بازرگانی تهران همكار طرح رزيابی اعضای اتاق بازرگان تهران از عملكرد اتاقا 39

33 
ارزيابی شهروندان تهرانی از عملكرد شهرداری تهران با 

 تمرکز بر حمل و نقل و ترافیك
 طرح مدیر

مرکز مطالعات و 
 ریزي شهر تهران برنامه

 3131خرداد 

31 
كرد شهرداری تهران با ارزيابی شهروندان تهرانی از عمل

 تمرکز بر خدمات شهری
 طرح مدیر

مرکز مطالعات و 
 ریزي شهر تهران برنامه

 3131مهر 

31 
ارزيابی شهروندان تهرانی از عملكرد شهرداری تهران با 

 تمرکز بر عملكرد اجتماعی و فرهنگی
 مدیر طرح

مرکز مطالعات و 
 ریزي شهر تهران برنامه

 3131اسفند 

31 
های  راه ها و پیاده وندان تهرانی از نوروزگاهارزيابی شهر

 نوروزی تهران
 مدیر طرح

دفتر مطالعات اجتماعی و 
 فرهنگی شهرداري

3133 

31 

سنجش میزان رضايت از فرآيند حذف دفترچه درمان و 
کارگیری نسخه الكترونیك در بخش درمان مستقیم  به

سازمان تأمین اجتماعی و بررسی نقاط قوت و ضعف 
 کنندگان و ذينفعان از منظر مشارکتفرآيند 

 مدیر طرح
موسسه عالی پژوهش 

 تأمین ا جتماعی
3133 

 3133امور اجتماعی وزارت  مدیر طرحگران از حضور زنان در بازی ايران ـ اارزيابی تماش 31



  

 کشور کامبوج

 مدیر طرح های شهرداری تهران با عنوان شادستان ارزيابی برنامه 31
عی دفتر مطالعات اجتما
 شهرداري تهران

3133 

 مدیر اجرایی ارزيابی شهروندان تهرانی از شهر و مديريت شهری 33
دفتر مطالعات اجتماعی 

 شهرداري تهران
3133 

 همكار طرح اصالحات و سیاست بقا 33
پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی
3133 

 مدیر اجرایی پیمايش ملی زيست جنسی ايرانیان 399
ماعی وزارت امور اجت

 کشور
 تمامادر حال 

 3133 اجتماعیمطالعات دفتر  طرحمدیر  311عملكرد سامانه ارزيابی  393

  فعالیتهای آموزشيفعالیتهای آموزشي  --44

 سالنام مؤسسه يا دانشگاهعنوان دروس مورد تدريسرديف

 3131تا  3133 المللی امام خمینی قزوین دانشگاه بین (spssهای علوم رفتاری)برنامة  کاربرد کامپیوتر در پژوهش1

 3131تا  3131 نی قزوینالمللی امام خمی دانشگاه بین نگرش و تغییر نگرش2

 3131 المللی امام خمینی قزوین دانشگاه بین شناسی اجتماعی آسیب 6

 3131 جهاد دانشگاهی شیراز تحقیق  کارگاه روش 4

 3131 دانشگاه آزاد رودهن نويسی علمی ـ پژوهشی کارگاه مقاله 5

 3131 مرکز افكارسنجی دانشجویان دو ترم آموزش تدوين و طراحی پرسشنامه 7
 3131 بانك مرکزي ایران کارگاه دو روزه تدوين و طراحی پرسشنامه 6
 3133نمیسال اول  دانشگاه آزاد قیامدشت تاريخ تفكر اجتماعی در اسالم 8
 3139نمیسال اول  المللی امام خمینی قزوین دانشگاه بین پويايی گروهی 9

 3131نیمسال اول  المللی امام خمینی قزوین دانشگاه بین پويايی گروهی 10
 3131نمیسال اول  المللی امام خمینی قزوین دانشگاه بین شناسی مبانی جامعه 11

  

  

  تألیف مقاله تألیف مقاله   --55

 زمانزبانارائه / چاپ در مقالهعنوان رديف

 3113 فارسی ماهنامه اندیشه جامعه  های مذهبی زنان  هیأت 3

 3113 فارسی ماهنامه اندیشه جامعه   آموختگان دانشگاهی در رفتار سیاسی مرجعیت دانش 1

1 
نشینی؛ هجوم فرهنگ فقر بر شهرنشینی)نگاهی به جنايت  حاشیه

 پاکدشت 
 3131 فارسی ماهنامه نامه 

 ها  نگاران ارشد درباره گفت و گوی تمدن ديدگاه روزنامه 1
)عملی شناسی ایران  فصلنامه جامعه
 پژوهشی(ـ 

 3131 فارسی

1 
)به همراه ت ورزشی در مطبوعات ورزشیچگونگی بازتاب خشون

 دو تن از همكاران(
 3131 فارسی ترویجی( )علمی ـفصلنامه رسانه

1 
  استان تهران در مورد بخش مسابقهنگاران  نگرش و رفتار روزنامه

 مطبوعات  جشنواره
 3131 فارسی ترویجی( )علمی ـفصلنامه رسانه

1 
 ارة حجابهای ذهنی و عینی درب شكاف و انطباق در ارزش

 (و آماده چاپ )ارائه مقاله و سخنرانی
پژوهشكده مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

 وزارت علوم ...
 3131 فارسی

3 
پیامدهای کاربرد فراغتی اينترنت بر رفتارهای فراغتی جوانان 

و چاپ در  ، ارائه مقاله و سخنرانی)به همراه يكی از همكارانتهرانی
 (مجموعه مقاالت

ه علوم اجتماعی دانشگاه سمینار دانشكد
 و  تهران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 
 3131، 39فرهنگی و ارتباطات، شماره 

 3131 فارسی



  

3 
 ها ساز در دانشگاه وضعیت کنونی عناصر فرهنگ

 )ارائه سخنرانی( 
نشست تخصصی صنایع فرهنگی 
 معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

 3131 فارسی

39 
ها و پیامدهای تئاتر  ها، زمینه ضرورتارزيابی هنرمندان از 

 (و چاپ در مجموعه مقاالت )به همراه دو تن از همكارانخصوصی
 3131 فارسی سمینار تئاتر خصوصی

33 
های آگاهی و ارزيابی از محلة خود در بین  ها و تفاوت تشابه

 شهرداری تهران 1ساکنان منطقه 
 )ارائه مقاله و سخنرانی(

شهري،  زندگی»ارائه در همایش 
« هاي گسیخته و نیازهاي تازه سنت

 (تهران شهرداري 1)منطقه 
 3133 فارسی

31 
 رابطة سرماية اجتماعی با رضايت از وضعیت سالمتی و تغذيه

 )ارائه مقاله و پوستر(
 3133 فارسی (1/33سمینار سالمت شهري)برگزاري 

 3133 ارسیف همشهري دیپلماتیك کشورهای همسايه از ديد شهروندان تهرانی 31

 3133 فارسی همشهري  دیپلماتیك ای شهروندان دربارة همسايگان ايران ديدگاه مقايسه 31

 3133 فارسی همایش ملی تأثیر اجتماعی  )ارائه سخنرانی( های مغفول پشت سد سرمايه 31

31 
)با بررسی  رويكرد فقر قابلیتی در مطالعة توسعة راهبردی شهر

 قزوين(موردی توسعة راهبردی شهر 
پذیرش خالصه مقاله در همایش ملی 

 توسعه پایدار دانشگاه تهران
 3133 فارسی

 نظران مسائل فرهنگی ورزش قهرمانی از ديدگاه صاحب 31
هاي فیزیولوپی و  فصلنامه پژوهش

 مدیریت در ورزش
 3133 فارسی

 رفت از آن از ديدگاه هنرمندان تئاتر های برون مسائل تئاتر و راه 33
ها در  پژوهشی نقش گروهسمینار 

 گیري و توسعه تئاتر شكل
 3131 فارسی 

  

  تألیف کتابتألیف کتاب  --66

 زمان زبان ارائه / چاپ در  عنوان کتاب ردیف

 3131 فارسی جوانانملی سازمان  های جوانان ايران)کل کشور( ها و نگرش ارزش 3

1 
  استان کشور( 11جلد برای  11های جوانان ) ها و نگرش ارزش

 پ نرفت()به زير چا
 3131 فارسی جوانانملی سازمان 

1 
 کارها ها و راه توسعه تئاتر؛ ضرورت

 نیا، محمد علی خبری( )دکتر علی منتظری، حسین نوری
 3133 فارسی انتشارات نمایش

 )عضو گروه تدوين( های شهر تهران راهنمای پیمايش نیمرخ محله 1
و فرهنگی دفتر مطالعات اجتماعی 

 شهرداري تهران
 3133 ی فارس

1 
کنندگان خدمات از وزارت فرهنگ و  میزان رضايتمندی دريافت

 ارشاد اسالمی
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات

 )به همراه داریوش یعقوبی(
 3139 فارسی

1 
سالمت اداری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از ديدگاه 

 کنندگان مراجعه
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 اریوش یعقوبی()به همراه د
 3133 فارسی

1 
 های سراسری کشور تحلیل محتوای مطالب هنری روزنامه

 نیا، رضا عسكری مقدم( )دکتر خبری، حسین نوری
 3133 فارسی هنر و ارتباطات  پژوهشگاه فرهنگ،

3 
 ای دستورالعمل پیمايش محله
 )مدير گروه تدوين(

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی 
 شهرداري تهران

 3133 سیفار

 )مدير گروه تدوين(ای  های محله دستورالعمل پیمايش 3
دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

 شهرداري تهران
 3131 فارسی

  
  های کارگاهي ـ نشست علميهای کارگاهي ـ نشست علمي  فعالیتفعالیت  --77

 زمان سازمان عنوان  ردیف

 3131 جهاد دانشگاهی شیراز مدرس کارگاه روش تحقیق 3

 3131 کز افكارسنجی دانشجویانمر مدرس کارگاه تدوين پرسشنامه 1

1 
گذاری مرکز  های میز گفت و گو، نقد و سیاست اجرای نشست

 رصد ملی اجتماعی وزارت کشور
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 اجتماعی
3131-3133 



  

 3131 وزارت علوم و وزارت بهداشت مدرس کارگاه تدوين پرسشنامه 1

  
  
  هاها  فعالیتفعالیت  سايرساير  --88

 (.3106-3105ی نزاع و درگیری در شهر تهران، معاونت اجتماعی ناجا، )طرح پژوهشنظارت  .3

وزارت  ريزی اجتماعی ها در اين زمینه، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه دانشگاه  ها و تبیین نقش طرح گفت و گوی تمدننظارت  .1
 (.3101، )علوم

 3106صر وزارت ارشاد. مؤسسة هنرهای معا ،تدوين فرهنگنامة مردان هنرمند معاصر ايراننظارت  .1

های ملی  (، دفتر طرح3101( و تحوالت فرهنگی ايرانیان)3101های ملی مصرف کاالهای فرهنگی ) طرح مجری استان تهران .4
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .3105های سیاسی ايرانیان، مرکز افكار سنجی دانشجويان،  ها و نگرش ارزشعضو شورای سیاستگذاری طرح  .5

 3100-3101های اجتماعی در ايران، مرکز افكار سنجی دانشجويان،  علمی طرح وضعیت شاخصعضو شورای  .6

 3101-18مشاور پژوهشی دايره افكارسنجی و تكريم ارباب رجوع بانك مسكن ايران،  .1

تماعی و ، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، پژوهشكده مطالعات اجیها گزارش پژوهش از معاونت پژوهشی جهاددانشگاه ارزيابی ده .0
 ها و ... . فرهنگی وزارت علوم، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، مرکز مطالعات و توسعه رسانه

)اجرا توسط مرکز مطالعات اجتماعی و 3100های عمرانی در سال  گذراندن دورة شیوه طراحی و تدوين پیوست اجتماعی طرح .1
 .هران(فرهنگی شهرداری تهران و جهاد دانشگاهی واحد ت

)اجرا توسط مرکز مطالعات اجتماعی و 3113های عمرانی در سال  های پیوست اجتماعی طرح گذراندن دوره نظارت بر طرح .38
 .فرهنگی شهرداری تهران(

 افزارهای تحلیل کیفی و نرم های تحقیق کیفی های روش گذراندن کارگاه .33

 3111ا خرداد ت عضو تحريريه ايران فردا تاکنون، 3110نگاری از سال  روزنامه .31

 3110-3115عضو هیأت داوری بخش علوم اجتماعی جشنواره نقد کتاب از سال  .31

 3111ـ  3114مدير داخلی و ويراستار فصلنامه علمی ـ پژوهشی شهر ايرانی ـ اسالمی از سال  .34
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