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1  

مركببز علمببي كبباربردی  "شببورای پژوهشببي"عضببويت در 

سببيانان )شببعشه سببي و ه ببت سبباب ( دانشببگاه علمببي   

 .5/3/5793ی، از تاريخ كاربرد



 عضو شورای پژوهشي

2  

شورای علمي گروه جامعه شناسي فرهنگي  يت درعضو

-5799در سال های  هنر و معماری ؛پژوهشكده فرهنگ

5794. 



 ی علمي گروهعضو شورا



  

3  

مركز خدمات تخصصي آسيب های فرهنگي مدير 

-5796 ؛ پژوهشكده فرهنگ و هنر و معماری، اجتماعي

5794 . 

   

 مدير مركز

4  
پژوهشكده گروه جامعه شناسي فرهنگي،  يت درعضو

 .و معماری فرهنگ هنر

-
 عضو هيأت علمي 

5  

دفتر مركزی مدير اداراه امور هماهنگي اداره كل اجرايي 

-5761)جهاد دانشگاهي معاونت آموزش ؛جهاد دانشگاهي

5767) 

- 

-  

 هماهنگي امور مدير اداره 

  

  پژوهشيپژوهشي  طرحهایطرحهای  --33

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

1 

توانمند سازی اقتصادی زنان ملي طرح 

سرپرست خانوار مشتني بر الگوی توسعه 

 ) در نال اجرا(استان تهران مشاغل خانگي

 پروژه مدير
معاونت امور زنان و خانواده 

 رياست جمهوری
5799-5796  

2 
رائه مدل ارتقای آسيب شناسي، شناخت و ا

 فرهنگ سازماني در شهرداری تهران
 5790 شهرداری تهران همكار

3 
ادراک اخالقي و فرايند شكل گيری آن در 

 در دست اجرا -ايران پس از جنگ تحميلي
 همكار اصلي

وهش و پژوهشكده ژمعاونت پ

 فرهنگ هنر و معماری
5799-5790  

4 
همايش ملي  اولين مقاله هایمجموعه چاپ 

 انجامدر دست  -"و جامعه ايرانياخالق "

دبير اجرايي 

 همايش

 پزوهشكده فرهنگ هنر و

 معماری
5790 

5 
همايش  اولينمقاله های  چكيدهمجموعه چاپ 

 ملي اخالق و جامعه ايراني

دبير اجرايي 

 همايش

 وهشكده فرهنگ هنر وژپ

 معماری
 5791پاييز 

6 
تدوين گزارش برگزاری اولين همايش ملي 

 .رانياخالق و جامعه اي

دبير اجرايي 

 همايش

 پزوهشكده فرهنگ هنر و

 معماری
 5791زمستان 

7 
اخالق و  "همايش ملياولين   اجرايي دبير

 "جامعه ايراني

دبير اجرايي 

 همايش

 پزوهشكده فرهنگ هنر و

 معماری
71/9/5791 

8 

پيش نشست و كارگاه های تخصصي برگزاری 

دكتر  ان)سخنرانهمايش اخالق و جامعه ايراني

 اعرم راودراد( دكتر اوندی ومريم نه

 مسئول اجرا
 پزوهشكده فرهنگ هنر و

 معماری
5791-5794 

 5794-5791 پزوهشكده فرهنگ هنر و اصلي همكار تدوين طرح سازگاری و ناسازگاری های  9



  

جماعت گرايي و جامعه گرايي در اخالق 

ايراني)طرني برای پيمايش اخالق در جامعه 

 ايران(

 معماری

11 
انداث زور تاثيرات اجتماعي فرهنگي ارزيابي 

 0منطقه -خانه محله بهجت آباد
 5791 0شهرداری منطقه  پروژه مدير

11 

 یفرهنگي سرا ارزيابي پيامد های اجتماعي

 تهرانسر شمالي و شهرک دريا، ه هایمحل

 15منطقه -باشگاه ن ت

 5791 15شهرداری منطقه  پروژه مدير

12 
فرهنگي مجموعه  -ارزيابي پيامد های اجتماعي

 55منطقه  -فرهنگي وليعصر
 5791 55شهرداری منطقه اصليهمكار 

13 
اجتماعي انداث سرای محله  تاثيراتارزيابي 

 3منطقه  -نرامواجه خ
 5769 3شهرداری منطقه  پروژه مدير

14 

شناخت علل و عوامل »مطالعه اكتشافي پروژه 

های مختومه  مترتب بر ت اوت تعداد پرونده

م شده در شعب دادگستری در دو مجتمع اعال

 «عصر و شهيد محالتي قضايي ولي

 پروژه مجری
مركز افكارسنجي دانشجويان 

 ايران )ايسپا(
5765 

 همكار پروژه  بررسي نگرش شهروندان تهراني نسشت به زنان 15
مركز افكارسنجي دانشجويان 

 ايران )ايسپا(
5765 

16 

ها،  آوری و اطالعات طرح سنجش نگرش جمع

های  ها و رفتارهای دانشجويان دانشگاه آگاهي

ن ر نجم  701دولتي در دانشگاه تهران )با 

 نمونه(

 پروژه مدير

 (واند تهران)

كارفرما وزارت علوم، 

 تحقيقات و فناوری
5761 

17 
نقش و پايگاه اجتماعي ب سياسي كارگر و 

 كارفرما 
 اصليهمكار 

مؤسسه كار و تأمين 

 اجتماعي
5761 

18 

شناسي  بررسي مسائل و مشكالت آسيب»

، كاربردی ب "مهاجرين جنگ تحميلي

 ای توسعه

 اصليهمكار 
امور مهاجرين جنگ  بنياد

 تحميلي
5739 

19 

سنجش نگرش شهروندان تهراني ساكن در »

آباد نسشت به  مناط  شهرک غرب و دولت

 رزمايش دفاع شهری، كاربردی

 5736 جهاد واند تهران همكار پروژه

 5733مؤسسه مطالعات و تحقيقات  همكار پروژهبررسي رابطه بين نقش محق  و مورد انترار  21



  

 اجتماعي  5761-5736زنان تهراني در سال 

21 

نقش زن در توسعه: با است اده »فراتحليلي بر 

از نتايج تحقيقات گذشته مؤسسه مطالعات و 

 «تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

 اصليهمكار 
لعات و تحقيقات مؤسسه مطا

 اجتماعي
5733 

22 
منابع و مأخذ )تشريحي( كار و صنعت در »

 «ايران
 همكار پروژه

مؤسسه مطالعات و تحقيقات 

اجتماعي دانشكده علوم 

 اجتماعي دانشگاه تهران

5730 

23 

بررسي مسائل و مشكالت اجتماعي، اقتصادی »

و فرهنگي مهاجرين جنگ تحميلي در طول 

-5731ن و بازگشت )دوران مهاجرت، اسكا

5719 ») 

 اصليهمكار 
جهاددانشگاهي علوم 

 اجتماعي دانشگاه تهران
5730 

24 

بررسي اختالفات بين كارگر و كارفرما مطرح »

شده در ادارات كار و امور اجتماعي سراسر 

 « كشور

 اصليهمكار 
مؤسسه كار و تأمين 

 اجتماعي
5731 

25 

، بررسي تأثير نقش خانواده، گروه دوستان

های جمعي و رهشران فكری بر  رسانه

پذيری سياسي )مشاركت سياسي  جامعه

 دانشجويان در انتخابات(

 پروژه مدير
جهاددانشگاهي علوم واند 

 اجتماعي دانشگاه تهران
5731 

26 

ای بر نقش خانواده، مدرسه و گروه  مقدمه

آموزان دختر  هماالن در هنجارپذيری دانش

 دبيرستاني شهر تهران

 پروژه ديرم
جهاددانشگاهي علوم واند 

 اجتماعي دانشگاه تهران
5734 

  فعالیتهای آموزشيفعالیتهای آموزشي  --44

 سالنام مؤسسه يا دانشگاهعنوان دروس مورد تدريسرديف

5 

دروس جامعه و غذا، فعاليت فرهنگي، 

فرهنگ عمومي، آشنايي با فرهنگ اقوام 

س ره ايرانييا  اسالمي -ايراني  

 5796-5799 دانشگاه علمي كاربردی شعشه سيانان

 5793-5796 دانشگاه علمي كاربردی شعشه سيانان جامعه شناسي فرهنگي 1

 5793-5796 سيانان دانشگاه علمي كاربردی شعشه جامعه شناسي عمومي 7



  

 5793-5796 دانشگاه علمي كاربردی شعشه سيانان اخالق نرفه ای 4

 5793-5796 دانشگاه علمي كاربردی شعشه سيانان فرهنگ عمومي 1

0 
آشنايي با فرهنگ غذايي در جوامع ايراني 

 اسالمي و بررسي تاريخي آن
 5790-5793 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی

 5791-5790 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی كارورزی يک 3

 5794-5791 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی فرهنگ و مزه سازی غذا 6

 5794-5791 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی زيشايي شناسي آداب غذايي 9

 5794-5791 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی و غذا) جامعه شناسي غذا( جامعه 51

 5794-5791 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی ناسي عموميجامعه ش 55

 5795-5791 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی جامعه شناسي فرهنگي 51

 5766-5769 73شعشه  -دانشگاه علمي كاربردی تغييرات اجتماعي 57

 5765-5761 دانشگاه مازندران دانشكده علوم پايه شناسي مشاني جامعه 54

 5765-5761 دانشگاه مازندران دانشكده علوم اجتماعي كار و شغل شناسي جامعه 51

50 
های سرشماری جامع مراكز  پرسشنامه

 فرهنگي كشور

وزارت ارشاد ب جهاددانشگاهي علوم 

 اجتماعي
5739-5736 

 5736-5339 دانشگاه پيام نور ورامين ها در ايران و جهان سير تحول تعاوني 53

  

  تأليف مقاله تأليف مقاله   --11

 زمان زبان ارائه / چاپ در  مقالهعنوان  رديف

5 
نقش های اخالق در دگرديسي "نمايه سازی مقاله 

 فارسي پايگاه استنادی سيوسليكا در پايگاه استنادی سيوسليكا "رفتار های خانواده
خرداد ماه 

5796 

1 

تحليل جامعه شناختي جذابيت های "چكيده مقاله

تاييديه  و "پسر تل ن همراه از ديدگاه نوجوانان

  دريافت آن.

سومين همايش ملي آسيب 

 -های اجتماعي ايران

چكيده  پذيرش دريافت

 از دبير خانه همايشمقاله 

 5793 بهار فارسي

 5793بهار  فارسيسومين همايش ملي آسيب تحليل جامعه شناختي جذابيت های "اصل مقاله 7



  

 -های اجتماعي ايران ."تل ن همراه از ديدگاه نوجوانان پسر

ده پذيرش دريافت چكي

 مقاله از دبير خانه همايش

4 
نقش های اخالق در دگرديسي رفتار  "چكيده مقاله

 و تاييديه دريافت آن.  "های خانواده

دومين همايش سواد رسانه 

ای و اطالعاتي وزارت ارشاد 

 اسالمي

 5793پاييز  

1 
نقش های اخالق در دگرديسي رفتار  "اصل مقاله

 . "های خانواده

مين همايش سواد رسانه دو

ای و اطالعاتي وزارت ارشاد 

 اسالمي

 5793پاييز  

0 
مطالعه  تاثير اجتماعي سرای محله بر ساكنان)

موردی سرای محله های شهرک دريا، تهرانسر 

 شمالي و باشگاه ن ت

 بررسيدر دست 

فصلنامه مطالعات شهر 

، پزوهشكده ايراني اسالمي

 فرهنگ هنر و معماری

 5790 فارسي

3 
ارزيابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي انداث زورخانه 

 در محله بهجت آباد تهران

فصلنامه علمي پژوهشي 

 جامعه امروز
 فارسي

سال اول، 

، 1شماره 

زمستان 

5791 

6 
مروری برديدگاه  درباره جامعه شناسي فرهنگي،

 ج ری الكساندر

ماهنامه كتاب ماه علوم 

 سال ه دهم،  اجتماعي،

 07اره شم ، دوره جديد

 فارسي
خرداد 

5791 

9 

هنگي ب اجتماعي های فر ها وفعاليت تأثير برنامه

)نقش زنان خانه دارشهری بر سرای محله بر زنان

فرهنگ خانواده (،مورد مطالعه:سرای محله 

 الملک نرام خواجه

اولين همايش زنان وزندگي 

شهری)ستاد توانمند سازی 

 زنان شهرداری تهران(

 5795 فارسي

51 
فرهنگي سراهای شهرک -رات اجتماعيتاثي

 دريا،تهرانسر شمالي وباشگاه ن ت بر ساكنان محالت
 5791 فارسي 15شهرداری منطقه 



  

 مصانشه اكتشافي 55
كتاب ماه علوم اجتماعي 

 73شماره 
 5791 فارسي

51 

های خانه سالمت سراهای  بررسي تأثير آموزش

د دار )مور محله بر سالمت روني و رواني زنان خانه

سالمت سرای محله خواجه  مطالعه: خانه

 الملک( نرام 

 زنان هش پژ و مجله به ئه ارا

 فارسي

5791 

57 
تحليلي بر تاثير اجتماعي سرای خوا جه نرام بر 

 ساكنان واهالي منطقه ه ت 
 تهران 3شهرداری منطقه 

 فارسي
5769 

54 

 - هنگي فر سعه در تو محالت فر هنگ های سرا نقش

خانه  نزنا عي اجتما

 ( الملک نرام خواجه محله سرای مطالعه )مورد دار

  زنان تحقيقات به مجله ارائه

 فارسي

5769 

51 
،  "الكساندر  ج ری فسور پرو با گ تگو"ترجمه مقاله 

 cultural sociology مه ای از مجله مقد
 

 فارسي
 5769 

 ضرورت اجتماعي اشتغال زنان در جامعه 50
ه مجله كار و جامعه، شمار

40 

 فارسي
5765 

53 
بيكاری و تشعات آن در ميان مهاجرين جنگ 

 تحميلي

مجله كار و جامعه شماره 

45 
 5761 فارسي

56 
تحليلي بر نقش و تأثير هنجارپذيری دختران »

 نوجوان از خانواده، دوستان و مدرسه

فصلنامه پژوهش پژوهشكده 

علوم انساني و اجتماعي 

 جهاددانشگاهي

 5739 فارسي

  

  
  پیشنهاد و طرح نامهپیشنهاد و طرح نامه  --66

  
  

 .5796و معاونت سينمايي، توسعه فناوری توليدات سينما، معاونت فرهنگي در های راهشرد  -5

پژوهشكده  ،تهران استان در توسعه های برنامه آميز موفقيت رويكرد اجرای با اداری ساختار نرام شناسي آسيب -1

 .5793،فرهنگ هنر و معماری

و  دفتبر مركبزی   وهشژمعاونبت پب  ، ادراک اخالقي و فرايند شكل گيری آن در ايران پس از جنگ تحميلي  --77

  .5790-5799، ریپژوهشكده فرهنگ هنر و معما

آذر  مجری و مبدير،  پيشنهاد به سازمان برنامه و بودجه،آينده نگاری مسائل سالمندی در ايران،   --44

  .5793ماه 

  



  

  هاها  فعالیتفعالیت  سايرساير  --66
 های پژوهشی، كتاب، پايان نامه، مقاله علمی، مقاله همايشی ارزيابی تخصصی طرح-
 

 13/9/96، جشنواره يلدای مهربانيبرگزاری  -5

 10/9/96، پاتوق فروشهمايش برگزاری  -1

 13/9/96الي  11/9/96و بازارچه صنايع دستينمايشگاه برگزاری  -7

وزارت تعاون، كار و  "، برگزار كننده5793مهر  55و  51، "كارگاه آموزشي طرح ملي مشاغل خانگي"شركت در  -4

جهباد دانشگاهي)سبازمان تجباری سبازی،فناوری و      امور اجتماعي، معاونت زنان و خانواده رياست جمهبوری و 

   ."اشتغال دانش آموختگان(

هبم افزايبي و گسبترش تعبامالت درجهبت      همكباری، مشباركت و   )سازمان فرهنگ و ارتشاطات اسالمي -1

 . 96از مهر ماه  ،(بين المللي زنان -ساماندهي و برنامه ريزی فعاليت ها و تعامالت فرهنگي

، "كارگاه آموزشي دانش افزايي مديران پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خبانوار "شركت در  -0

اده رياسبت  وزارت تعباون، كبار و امبور اجتمباعي، معاونبت زنبان و خبانو        "، 5796بهمبن   54 الي 51

 ."جمهوری و جهاد دانشگاهي)سازمان تجاری سازی،فناوری و اشتغال دانش آموختگان(

 گواهي نامه دوره پيشرفته پژوهشگران ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي طرح ها و پروژه ها،  -3

، پژوهشكده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهي و معاونت اجتمباعي شبهرداری   59/7/5793 -6

 تهران.

، انجمبن جامعبه   59/7/5793درسبومين همبايش ملبي آسبيب هبای اجتمباعي،        گواهي نضور -9

 شناسي ايران.

تحليل جامعه شناختي جذابيت های تل ن همراه از ديبدگاه نوجوانبان   "چكيده مقاله   "تاييديه" -51

 .5793بهار سومين همايش ملي آسيب های اجتماعي، ، "پسر

، از "ن همراه از ديبدگاه نوجوانبان پسبر   تحليل جامعه شناختي جذابيت های تل " انتخاب مقاله  -55

و چاپ آن در اين مجلبه  ببه تباريخ     مقاله برترسوی مجله نخشگان علوم و مهندسي به عنوان 

 .5793دی ماه  3مصادف با  1156دسامشر  16

، دومبين همبايش   "نقش های اخالق در دگرديسي رفتار های خبانواده "چكيده مقاله  "تاييديه" -51

   .5793عاتي وزارت ارشاد اسالمي، پاييز سواد رسانه ای و اطال

 03" آسیب  ای    تماعی در ای تنی ت "     گواهي نضور و مشباركت در سبومين همبايش ملبي      -57

 .03/0/3031و

عضو شورای پژوهشي مركز علمي كاربردی سيانان )شعشه سي و ه ت سباب ( تهبران از تباريخ     -54

 تا كنون. 5/3/93

مبدرس، ميشبل   ، "ی با تاكيد بر نقش تكنو لبوژی استراتژی نوآور"گواهي نامه كارگاه آموزشي  -51

 .6/7/5791 ، ، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهياودافي، پژوهشگاه رويان



  

 معاونبت پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي، ، "كي يروش تحقي  "گواهي نامه كارگاه آموزشي -50

 .51/6/5791جهاد دانشگاهي، پژوهش و فناوری

همبايش ملبي اخبالق و جامعبه ايرانبي، گبروه جامعبه شناسبي         ين اولب گواهي نامه شركت در  -53

 .71/9/5791 ، پژوهشكده فرهنگ هنر و معماری،فرهنگي

، پژوهشكده فرهنگ هنبر و  "روش تحقي  پيشرفته در نوزه اتاف "گواهي نامه كارگاه آموزشي -56

 .56/6/94معماری، 

اعي فرهنگي)اتبباف(، مقالببه نويسببي در نببوزه ارزيببابي تبباثيرات اجتمبب"گببواهي نامببه كارگبباه  -59

 .50/51/94وهشكده فرهنگ هنر و معماری،ژپ

ارزيابي تاثيرات اجتمباعي فرهنگبي سبرای محبالت شبهرک      "مقاله  انتخاب پروژه پژوهشي  و -11

پنژوا   "پژوهش ومقاله برتر در جشنواار   به عنوان  "وباشگاه ن ت ر شماليتهرانس دريا،

ره كل مطالعات اجتماعي فرهنگي معاونبت  تنديس  از سوی ادا دريافت لوح تقدير و و " محله

 .5791شهرداری تهران ، اس ند سال  اجتماعي وفرهنگي

رابطه ی جهاني شدن فرهنگي ونگرش مردان به نقش زنان)مطالعه موردی " ارزيابي مقالهارزيابي مقاله  --1515

  .0/6/5791، فصلنامه زن در فرهنگ وهنر دانشگاه تهران،"مردان شهر شيراز(

، فصلنامه زن در فرهنگ وهنر "اه زن در هنر از آغاز تا به امروزبررسي جايگ"ارزيابي مقاله  " -11

 .0/6/5791دانشگاه تهران،

،پژوهشكده  فرهنگ، هنرو  "مهندسي فرهنگي، فرهنگ دانشجويي"نخستين همايش ملي  -17

 .5795معماری، ارديشهشت 

 همايش علمي و پژوهشي زنان و زندگي"گواهي نامه شركت و ارسال چكيده مقاله با عنوان -14

ستاد توانمند سازی زنان، معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری تهران، آذر ماه سال  "شهری

5795. 

فصبلنامه زن در   "طرح م هومي نياز های فر هنگي دانشجويان دانشگاه پيام نبور "ارزيابي مقاله -11

 .5791فرهنگ و هنر دانشگاه تهران ، 

 .5769شهر داری(، 55منطقه عضو كميته علمي همايش استانداردهای زند گي شهری ) -10

گواهي نامه كارگاه روش تحقيب  تخصصي)پيمايشبي(، پژوهشبكده علبوم انسباني و اجتمباعي        -13

 .55/4/5761جهاد دانشگاهي، 

گواهي نامه پايبان دوره آمبوزش روش تحقيب ، پژوهشبكده علبوم انسباني و اجتمباعي جهباد          -16

 .19/4/5736دانشگاهي، 

  


