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 :مشخصات فردي

 اسفنديار  نام پدر: اسكندريان  نام خانوادگي: غالمرضا  نام:

 

 تهران  محل صدور: تهران  محل تولد: 1357  تاريخ تولد:

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهیسمت:  

تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظري، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.        آدرس:

 eskandarian@gmail.com (:   emailآدرس پست الکترونیک )                    66970149    :تلفن

 

 :تحصیلیسوابق 

 دانشگاه رشته ) گرايش ( مقطع تحصيلي

 تهران علوم اجتماعی ) رفاه اجتماعی ( كارشناسی

 عالمه طباطبايی برنامه ريزي رفاه اجتماعی كارشناسی ارشد

 تهران توسعه اجتماعی دكتري

 

 سوابق اجرایی:

 سال اجرا شرح فعاليت

  تاكنون 1387 اجتماعی جهاد دانشگاهیعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 تاكنون 1398 مدير گروه روانشناسی اجتماعی 

 تاكنون 1398 عضو شوراي علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

 تاكنون 1398 عضو هیئت تحريريه فصلنامه علمی و تخصصی ارزيابی تاثیرات اجتماعی 

  تاكنون 1398 انسانی ومطالعات اجتماعیعضو شوراي انتشارات پژوهشگاه علوم 

  تاكنون 1390 پژوهشگاه علوم انسانی عضو شوراي علمی گروه جوانان و مناسبات نسلی 
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 سال اجرا شرح فعاليت )ادامه سوابق اجرايي(

 93-1388 مدير اداره پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 

  تاكنون 1394 سازمان نوسازي شهر تهرانناظر طرح هاي پژوهشی 

 تاكنون 1399 گري و توسعه محلی محله حصار )كرج(مدير دفتر تسهیل 

 1395 عضو شوراي علمی همايش فرهنگ دانشگاهی 

 90-1388 معاونت علم و فناوري رياست جمهوري -دبیر كارگروه تخصصی توسعه ممیزي علوم انسانی   

  1394 - 95 انسانی شركت شهاب خودرومشاور حوزه توسعه سرمايه 

 تاكنون 1398 مشاور حوزه برنامه ريزي و توسعه سازمان شركت فروش خودرو ايرانیان 

  1386 مسئول اجرايی طرح تدوين نقشه جامع علمی كشور در حوزه علوم اجتماعی 

 1386 هاي كشورها و دهیاريپژوهشگر پژوهشكده مطالعات شهري و روستايی سازمان شهرداري 

 1385-1380 يدك مركز نظرسنجی شركت سايپا مدير 

 

 زمینه هاي مطالعه و پژوهش؛

 رسمی غیر اسكان و شهري ناكارآمد هاي بافت ساماندهی و بهسازي بر تاكید با شهري شناسی جامعهالف( 

 فرهنگی مصرف الگوهاي  و فرهنگی سرمايه بر تاكید با مبنا دارايی سازي توانمندب( 

 نسلی تعامالت و زندگی سبکج( 

 اجتماعی شناسی آسیبد( 

 اقتصادي و اجتماعی توسعهه( 

 

  



:مطالعههاي به تفکیک زمینه سوابق پژوهشی  

 سال اجرا كارفرما سمت عنوان طرح موضوع
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 99-400 شرکت بازآفرینی شهری همکار تدوین سند ملی توانمندسازی

ارزیابی تاثیرات جابجایی خانوارهای در معرض خطر محله 

 استان لرستان  –کرگانه خرم آباد 

 99-400 شرکت بازآفرینی شهری همکار

شهرداری منطقه  همکار  ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه آرام سازی خیابان الله زار

 دوازده تهران

98-1397 

شهرداری منطقه  همکار  ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث بوستان زندگی

 دوازده تهران

96-1395 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی غیر هم سطح سازی 

گشتاسب، فرجام، رسالت تقاطع های بزرگراه باقری با محورهای 

 و گلبرگ

سازمان مشاور فنی و  همکار 

 مهندسی شهر تهران

95-1394 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه راه اندازی سامانه حمل و 

 ( در خیابان کارگر جنوبیBRTنقل سریع اتوبوسی )

مجری 

 طرح

 11شهرداری منطقه 

 تهران

94-1393 

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه تملک و احداث 

 بزرگراه آیت ا... سعیدی )اتا(

همکار 

 اصلی طرح

 18شهرداری منطقه 

 تهران

1390 

همکار  طرح ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی محالت کرج

 طرح

وزارت مسکن و 

 شهرسازی

1387 

 

 سال اجرا كارفرما سمت عنوان طرح موضوع
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سنجی بازنگری در رویکرد توانمندسازی سکونتگاه امکان 

 های غیررسمی با تاکید بر سرمایه فرهنگی 

 1399 خویش فرما مجری طرح

سازمان برنامه و  مجری طرح مروری بر نظریه های سرمایه انسانی و توسعه انسانی

 بودجه
1397 

ر تدوین راهبرد توسعه فرهنگ سازمانی در ناجا با تأکید ب

 الگوی ایرانی ـ اسالمی

مرکز مطالعات  مجری طرح

 راهبردی ناجا
1396 

مطالعه و سنجش  ارتباط میان اوقات فراغت و مناسبات 

 نسلی

پژوهشگاه علوم انسانی  همکار طرح

 و مطالعات اجتماعی
1396 

علوم انسانی پژوهشگاه  مجری طرح مطالعه و سنجش تاثیر مصرف فرهنگی بر مناسبات نسلی

 و مطالعات اجتماعی
1396 

پژوهشگاه علوم انسانی  مجری طرح طرح ماخذ شناسی مطالعات حوزه مصرف فرهنگی

 و مطالعات اجتماعی
1393 

تحلیل ثانویه داده های موجود در حوزه سنجش اثربخشی 

 تسهیالت آموزشی جهاد دانشگاهی

معاونت آموزشی  مجری طرح

 جهاد دانشگاهی
1393 

معاونت فرهنگی  مجری طرح رتبه بندی عملکرد فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی 

 جهاد دانشگاهی
1392 

مجری طرح  های هنرطرح بررسی وضعیت فرهنگی دانشجویان دانشکده

 )مشترك(

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
1388 



 

سال  كارفرما سمت عنوان طرح موضوع

 اجرا

ی
سل

ت ن
ال

ام
تع

و 
ی 

دگ
 زن

ک
سب

 

تعامالت بین نسلی در خانواده ایرانی، توصیف وضع 

آن )تحلیل ثانویه  موجود و شناسایی عوامل مؤثر بر

 پیمایش خانواده(

 مجری
پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات اجتماعی

1399-

400 

 پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان
 مجری طرح

فرهنگ و  پژوهشگاه

 ارتباطات
1398 

مطالعه الگوی مصرف تلفن همراه هوشمند و تاثیر آن بر 

 سبک زندگی جوانان

مجری طرح 

 )مشترك(
*** 1394 

 

سال  كارفرما سمت عنوان طرح موضوع
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 1399 وزارت کشور همکار پیمایش ملی وضعیت پوشش و حجاب زنان ایرانی

مجری  ارزیابی تاثیرات اجتماعی شیوع ویروس کرونا در کشور

 مشترك
 1399 جهاد دانشگاهی

طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی؛ دیدگاهها و 

 نظرات متخصصان و مدیران

 1397 وزارت کشور همکار اصلی

های اعتماد مردم و مسئولین به سازمان تعریف و تدوین شاخص

 بازرسی کل کشور و سنجش وضعیت موجود بر اساس آن

سازمان بازرسی  همکار اصلی 

 کل کشور

1390 

طرح بررسی میزان تمایل شهروندان تهرانی به پرداخت عوارض 

 شناسایی راهکارهای ارتقاء و بهبود وضعیت موجود()

مرکز مطالعات  اصلی  همکار

 راهبردی شهر تهران
1389 

طرح مطالعه وضعیت رفتارهای وندالیستی در سطح شهر تهران 

 و شناسایی زمینه ها و عوامل موثر بر آن 

دفتر مطالعات  همکار اصلی 

اجتماعی و فرهنگی 

 شهرداری 

1388 

 

  



 سال اجرا كارفرما سمت عنوان طرح موضوع
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 1400 جهاد دانشگاهی همکار اولویت بندی پیشران های توسعه ایران

راهبردهای مشارکت در تدوین پیشنویس برنامه توسعه کشور 

 با توجه به چالش های حوزه امنیت در وزارت کشور

 1399 وزارت کشور همکار

 1399 جهاد دانشگاهی همکار (ESطرح پیمایش بنگاه های اقتصادی )

شناسایی عوامل و موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و 

 متوسط در اقتصاد ایران

جهاد دانشگاهی واحد  همکار

 تربیت مدرس
1399 

چالش ها و موانع معطوف به جایگاه اصحاب علوم انسانی در 

 سطح اجتماع و راهکارهای ارتقای آن

پژوهشگاه علوم انسانی و  همکار

 مطالعات فرهنگی
1398 

سازمان برنامه و  همکار ایران 1404سنجش و ارزیابی پیشرفت سند چشم انداز 

 بودجه کشور
1398 

ارائه الگوی گفتمان سازی تفکر راهبردی در بین فرماندهان و 

 مدیران ارشد ناجا

مطالعات مرکز  همکار 

 راهبردی ناجا
1396 

پژوهشگاه علوم انسانی و  همکار  سنجش و اندازه گیری هویت دینی در جامعه ایرانی

 مطالعات اجتماعی
1393 

معاونت علمی و فناوری  طرحمجری  های سومین دوره ممیزی موضوعی علوم انسانیفراتحلیل گزارش

 ریاست جمهوری
1392 

ل موثر برتوسعه کاربرد تجارت الکترونیک در شرکت عوام

 های نساجی و تولید پوشاك استان اصفهان

 1390 جهاد دانشگاهی همکار 

معاونت علمی و فناوری  مجری طرح های ممیزی موضوعی علوم انسانیفراتحلیل گزارش

 ریاست جمهوری
1390 

طرح سنجش اثربخشی دوره آموزشی مددکاری اجتماعی و 

 توانبخشی به روش کرك پاتریک

سازمان بنیاد شهید و  مجری طرح

 امور ایثارگران
1388 

 1388 دانشگاه مفید مجری طرح های آموزشی سازمان بهزیستی کشورطرح سنجش اثربخشی دوره

ابی های حیطه حاکمیت برای ارزیطرح سنجش شاخص

 عدالت در شهر تهران

 1387 شهرداری تهران همکار طرح

طرح تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش به کار در 

 میان کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان بنیاد شهید و  مجری طرح

 امور ایثارگران
1386 

همکار طرح  حوزه علوم اجتماعی طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور در 
 مسئول اجرایی()

شورای عالی انقالب 

 فرهنگی
1386 

طرح بررسی تطبیقی رضایت شغلی در میان کارگران و 

 کارشناسان شاغل در شرکت سایپا یدك 

 1385 شرکت سایپا یدك مجری طرح

 1385 شرکت سایپا یدك مجری طرح ازمان خدمات پس از فروش سایپاطرح نظرخواهی از ذینفعان س

مرکز مطالعات  مجری طرح طرح بررسی جایگاه صنعت خودرو نزد اذهان عمومی 

 استراتژیک گروه سایپا
1383 

طرح نظرسنجی از بازدیدکنندگان نمایشگاههای بین المللی 

)از  83الی  79قطعات و صنایع وابسته طی سالهای خودرو، 

 دومین تا ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو ، قطعات و صنایع وابسته (

مجری طرح 

 )مشترك(

گروه خودرو سازی 

 سایپا
83-1379 

طرح نظرسنجی از مشتریان تعمیرگاههای مرکزی سایپایدك 

کز نظرسنجی تبدیل آن به فعالیت روتین مر) 82و  81در سالهای 

 (سایپایدك

 1381-82 شرکت سایپا یدك مجری طرح

 



 

:/ مقاالت تألیفات  

 

  انتشارات )تالیف(،هاي هنربا تاكید بر دانشجويان رشته، ريزي فرهنگی براي دانشجويانبرنامهاقتضائات كتاب ،

 ريزي فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، نوبت چاپ. دفتر برنامه

  ،با مقاله عوامل موثر برتوسعه كاربرد تجارت الكترونیک در شركت هاي نساجی و تولید پوشاك استان اصفهان

 .1393، 3شماره پژوهشی مديريت فناوري اطالعات دانشگاه تهران،  -علمی فصلنامهی رنجبركی، همكاري دكتر عل

  ،مجموعهمقاله بررسی میزان و نحوه استفاده دانشجويان از تلفن همراه هوشمند، با همكاري دكتر هادي برغمدي 

 .1394مقاالت همايش تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی، 

  مجموعه مقاالت ي آموزشی ضمن خدمت با استفاده از مدل كرك پاتريکهادورهسنجش میزان اثربخشی مقاله ،

 .1394ها، ها و چالشفرصت همايش آموزش علوم انسانی،

 
 

ريزي فرهنگی(، با هاي هنر )شناخت وضع موجود پیش شرط برنامههاي فرهنگی دانشجويان رشتهمقاله ويژگی

 .1395برغمدي، همايش ملی فرهنگ دانشگاهی، همكاري دكتر هادي 

 دانشجويی، با همكاري دكتر فروزنده جعفر زاده پور، همايش  فراغت فرهنگ در مجازي فضاي مقاله جايگاه

 .1395ملی فرهنگ دانشگاهی، 

  مقاله بررسی رابطه میان فقر و شبكه هاي اجتماعی مجازي، با همكاري مهندس نقی عسگري، همايش ملی آينده

 .1395گري تحوالت خانواده و زنان، ن

  مقاله زنان و تجربه فراغت مجازي، با همكاري دكتر فروزنده جعفر زاده پور، همايش ملی زن، خانواده و شبكه

 .1395هاي اجتماعی مجازي، 



  مقاله گذران فراغت بستري براي تحول در مناسبات نسلی در خانواده و روندهاي پیش رو، با همكاري دكتر

 .1395ده جعفر زاده پور، همايش ملی زن، خانواده و شبكه هاي اجتماعی مجازي، فروزن

 در درون خانواده با تاكید بر وضعیت مصرف فرهنگی، همايش جوانان  مقاله مطالعه الگوهاي روابط نسلی جوانان

 .1396اهواز،  –و خانواده؛ چشم انداز آينده 

  ،پژوهشی   -با همكاري دكتر هادي برغمدي، فصلنامه علمی مقاله ويژگی هاي فرهنگی دانشجويان رشته هنر

 .1396، 4دوره دهم شماره مطالعات اجتماعی ايران، 

  مقاله بررسی و توصیف وضعیت الگوهاي مصرف فرهنگی در كشور، چهارمین همايش ملی پژوهشهاي اجتماعی

 .1396انجمن جامعه شناسی ايران،  –و فرهنگی 

 What Drives the Attractiveness of Commercial Streets; Case Study: Beheshti 

Street in Bojnord of Iran, Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(26), 

1-13, Spring 2019. 

  ،1399كتاب جستارهاي راهبردي در فرهنگ سازمانی ناجا، انتشارات مركز مطالعات راهبردي ناجا. 

  پژوهشی  –، فصلنامه علمی راهبردهاي توسعه فرهنگ سازمانی با تأكید بر الگوي ايرانی ـ اسالمی پیشرفتمقاله

 .1398، زمستان 14، شماره 4دوره مطالعات راهبردي ناجا، 

 تخصصی ارزيابی تاثیرات اجتماعی،  –لنامه علمی مقاله ارزيابی پیامدهاي ويروس كرونا بر سبک زندگی، فص

 .1399، ارديبهشت 2دوره اول، شماره 

  11دوره  –جامعه پژوهی فرهنگی  ، فصلنامهشناسی الگوهاي مصرف فرهنگی در میان نسل جوانگونهمقاله  ،

 . 1399، 4شماره 

 واكاوي نقش و اهمیت رويكرد توانمندسازي در مواجهه با اسكان غیررسمی از نگاه صاحبنظران و حرفه مندان ،

 . 1400، 11، شماره  4دوره  –فصلنامه برنامه ريزي شهري و منطقه اي 

http://ssj.jrl.police.ir/article_93887.html
http://ssj.jrl.police.ir/article_93887.html
http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_5948.html


:آموزشیسوابق   

 

 :ها و مراكز آموزشیتدریس در دانشگاه

  1389تا  1387 –دماوند دانشگاه پیام نور، مركز   –روش تحقیق نظري. 

   1398تا  1388 –دانشگاه پیام نور، مركز كرج  -آمار مقدماتی. 

  1398تا  1387 –دانشگاه پیام نور، مركز دماوند و مركز كرج   -كاربرد آمار در علوم اجتماعی. 

 1398تا  1390 –دانشگاه پیام نور، مركز كرج  -روش تحقیق عملی. 

  1398تا   1390 –دانشگاه پیام نور، مركز كرج  -كارتحقیقی. 

  دوره هاي آموزشی روش تحقیق و تجزيه و تحلیل آماري با نرم افزارهايSPSS، Lisrel  ،Amos  در

 سازمان نوسازي شهر تهران و ...سازمانهاي شهرداري تهران، گروه خودروسازي سايپا، كمیته امداد امام خمینی،

  آموزشی ارزيابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی سیاست ها، برنامه ها و پروژه ها در شهرداري همدان، دوره هاي

 شهرداري كرج و ...

 

 :هاي آموزشی سپري شدهدورهبرخی از 
 اصول و فنون مذاكره 

 مديريت استرس 

 مديريت زمان 

 EFQM )مبانی و اصول( 

   تربیت ارزيابEFQM 

  تدوين اظهار نامهEFQM 

 دانش مديريت پروژه 

 Primavera كنترل پروژه() 

 مديريت آينده 

 مديريت كايزن 

 مدلهاي تصمیم گیري و حل مساله 

 

 جامعه شناسی ایرانعضو انجمن     :ي علمیهاانجمنعضویت در 

 

.  SPSS  ،EC Pro  ، Lisrel  ، Amos   ، MaxQDA  :مسلط در استفاده از نرم افزارهاي تخصصی
 


