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 ردیف
 فعالیت

)مجری/ مدیر 

 پروژه(
 سال كارفرما عنوان طرح

 1385 نامه کارشناسی ارشدپایان  سفیدخاکیاجتماعي اهالي محلهیغربت بر سرمایهیتاثیر تخریب محله مجری 1

 شهرداری تهران 4یهای منطقهاجتماعي محلهفرهنگيیشناسنامه مجری 2
 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1387 

 شهرداری تهران 4یمنطقه GISوبخش محالتعناصر هویتبررسي مجری 3
 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1387 

 شهرداری تهران 4یهای منطقههای تاریخي سطح محلهبررسي مکان مجری 4

 تهران، 4یشهرداری منطقه

ی معاونت اجتماعی و فرهنگی، اداره 

 فرهنگی

1387 

 مجری 5
نفری  2000شهرداری تهران به قطعات  4یمنطقه 1:2000های تفکیک نقشه

 GISتوسط نرم افزار

تهران، معاونت  4یشهرداری منطقه

 ی سالمتاجتماعی و فرهنگی، اداره
1387 

 شهرداری تهران 4یاجتماعي و فرهنگي منطقههای پایگاه داده مجری 6
 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 شهرداری تهران 5یهای اجتماعي و فرهنگي منطقهپایگاه داده مجری 7
 تهران،  5یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 شهرداری تهران 15یمنطقههای اجتماعي و فرهنگي پایگاه داده مجری 8
 تهران،  15یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 شهرداری تهران 21یهای اجتماعي و فرهنگي منطقهپایگاه داده مجری 9
 تهران،  21یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 بهداشتي شهر تهرانی وضعیت بررسي نظرات شهروندان تهراني درباره مجری 10
دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

 افکارسنجییشهرداری تهران، اداره
1388 

 مجری 11
 ها و برنامهشده،  خدمات ارائه یربارهد تهرانيبررسي نظرات شهروندان 

 تهران4یشهرداری منطقه فني و عمران معاونت های حوزهفعالیت

 تهران، 4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی 
1388 

 مجری 12

 ها وبرنامهشده،  رباره خدمات ارائهد تهرانيبررسي نظرات شهروندان 

 شهرداری  اجتماعي و فرهنگي معاونتی های حوزهفعالیت 

 تهران4یمنطقه

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 مجری 13
ها و تهراني درباره خدمات ارائه شده، برنامهبررسي نظرات شهروندان 

 تهران 4یی معاونت حمل و نقل شهری شهرداری منطقههای حوزهفعالیت

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 مجری 14
یتها و فعالبررسي نظرات شهروندان تهراني درباره خدمات ارائه شده، برنامه

 تهران 4ی، شهرداری منطقهامور شهری و فضای سبزمعاونت ی های حوزه

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 مجری 15

 بررسي نظرات مراجعین به شهرداری منطقه و نواحي مربوطه 

ه برساني و... كاركنان شهرداری ی خدماتی برخورد، نحوهی شیوهدرباره

 تهران 4یهشهروندان ساكن در منطق

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1388 

 مجری 16
شهرداری تهران در خصوص  21یبررسي نظرات شهروندان منطقه

 ی صنعت و سکونتراهکارهای همجواری بهینه

 تهران،  21یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1389 

 مجری 17
شهرداری تهران در خصوص تناسب  21ی منطقه بررسي نظرات شهروندان

 های اجتماعي و فرهنگي با نیازهای شهرونداناجرای پروژه

 تهران،  21یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1389 

 مجری 18
ی پارک آموزش ترافیک ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي احداث و توسعه

 تهران 15یشهرداری منطقه

 تهران، 15یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی 
1389 

 مجری 19
 ی ی پایانهارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي توسعه

 شهری)خاوران(درون

 تهران،  15یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1389 

 .پژوهش )مجری(3
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 ردیف
 فعالیت

)مجری/ مدیر 

 پروژه(
 سال كارفرما عنوان طرح

 ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي احداث پارک ملي جنوب تهران مجری 20
 تهران،  19یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1389 

 ی وضعیت بهداشتي شهر تهرانبررسي نظرات شهروندان تهراني درباره مجری 21
دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

 شهرداری تهران، اداره افکارسنجی
1389 

22 
  مدیر پروژه
-)مجری اندیشه

 سرای باهمستان(

ی مالي و اعتباری مهر در سال بررسي میزان رضایت مشتریان موسسه

 )شعب تهران بزرگ(1390

 ی مالی و اعتباری مهر، موسسه

ی کل روابط عمومی تهران اداره

 بزرگ

1390 

 نشهرداری تهرا 4ی های منطقهطرح ارتقاء كیفیت زندگي بانوان در محله مجری 23
ی تهران اداره 4یشهرداری منطقه

 امور بانوان
1391 

 شهرداری تهران 4ی گوهر رحمت در محالت منطقهطرح  مجری 24
ی تهران اداره 4یشهرداری منطقه

 امور بانوان
1391 

 مجری 25
 فروشان خیابان خالزیلی طرح ساماندهي اوراقمطالعه و ارائه

 تهران( 19ی)شهرداری منطقه

ریزی مرکز مطالعات و برنامه

 شهرداری تهران
1391 

26 
  مدیر پروژه

-اندیشه)مجری 

 سرای باهمستان(

 ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث كارخانه هاضم، استحصال گاز

 متان و تبدیل آن به انرژی

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1391 

 1391بررسي نظر شهروندان )شركت كنندگان(درباره مراسم جشن رمضان  مجری 27

 خمینیکمیته امداد امام 

اداره کل روابط عمومی و اطالع 

 رسانی

1391 

 شهرداری تهران 4ی طرح گوهر رحمت در محالت منطقه مجری 28
ی تهران اداره 4یشهرداری منطقه

 امور بانوان
1392 

 (BRTهای تندرو خط پنج)ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي سامانه اتوبوس مجری 29
 تهران،  4یشهرداری منطقه

 اجتماعی و فرهنگی معاونت
1392 

 1392 نامه دکتراپایان گانه شهر تهران با رویگرد فازی22بررسي سطح توسعه اجتماعي مناطق  مجری 30

 شهرداری تهران 5یطرح ارتقاء كیفیت زندگي بانوان منطقه مجری 31
 تهران،  5یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1393 

 مجری 32
 سمكنندگان( درباره مراشهروندان)شركتبررسي نظر 

 1394جشن رمضان سال  

 خمینی)ره(،ی امداد امامکمیته

  کل روابط عمومی و اداره 

 رسانیاطالع
1394 

 مجری 33
 ارزیابي تاثیرات  اجتماعي و فرهنگي تقاطع غیرهمسطح 

 ستاری ـ مخبری)گلستان(

 تهران،  5یشهرداری منطقه

 فرهنگیمعاونت اجتماعی و 
1394 

 مجری 34
 های بزرگراهسازی تقاطعسطحارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي غیرهم

 باقری با محورهای گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر 

 تهران
1394 

 مجری 35
 ارزیابي تاثیرات اجتماعي طرح ساماندهي، بهسازی و نوسازی 

 زارخیابان الله

 تهران 12شهرداری منطقه 

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1398 

 مجری 36
 يبه نواح يعموم یهاانتقال سازمان یامدهایاثرات و پ يبررس

 محرک توسعه یفرسوده به مثابه پروژه
ریزی شهر مرکز مطالعات و برنامه

 تهران
1399 

 مجری 37
بررسي راه كارهای بهینه سازی تعامالت متقابل شهرداری تهران با 

 تهران 6شهرداری منطقه )مطالعه موردی شهرداری منطقه شش تهران(سازمان های مردم نهاد 
1399 

 مجری 38
 های ارزیابي تأثیرات اجتماعي و فرهنگيمند طرحمرور نظام

 های شهری شهر تهرانپروژه

فرهنگی معاونت امور اجتماعی و 

ی کل شهرداری تهران، اداره

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی

1395 

 1395 مرکز مطالعات راهبردی ناجا سازی تفکر راهبردی در بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجاگفتمان مجری 39

 1396 تهران 12شهرداری منطقه ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث بوستان زندگي در  مجری 40
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 ردیف
 فعالیت

)مجری/ مدیر 

 پروژه(
 سال كارفرما عنوان طرح

 معاونت اجتماعی و فرهنگی محله هرندی

 ناجا وظیفه كاركنان خودكشي با ارتباط در شده انجام مطالعات فراتحلیل مجری 41
 ناجا انسانی نیروی معاونت

 کاربردی تحقیقات مرکز
1397 

 های اجتماعي مجازی بر سبک زندگي شهروندان تهرانيتاثیر شبکه مجری 42

مطالعات پژوهشگاه علوم انسانی و 

 اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

1398 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ارزیابي پیامدهای اجتماعي شیوع كرونا مدیر پروژه 43

 اجتماعی جهاددانشگاهی

درحال 

 اجرا

اداره کل مطالعات اجتماعی و  ارزیابي تاثیرات اجتماعي تغییر كاربری پایانه شرق جدید مجری 44

 تهرانفرهنگی شهرداری 
1400 

 مجری 45
ارتقاء احساس امنیت حضور زنان و خانواده در شهر از طریق شناسایي 

 تهران 4شهرداری منطقه دفاع شهرینقاط ناامن و بي
1400 

 نامه کارشناسی ارشدپایان های ارزیابي تاثیرات اجتماعي )اتا( در ایرانشناسي اجرای طرحآسیب مجری 46
1400 

47 
 مدیر پروژه
)مجری جهاد 

 دانشگاهی(

ارزیابي تاثیر جابجایي خانوارهای در معرض خطر محله كرگانه خرم 

 واحد مسکوني( 870آباد )احداث 
 شرکت بازآفرینی شهری ایران

در حال 

 اجرا

 کرجهرداری ش تاثیرات اجتماعي احداث تاتر شهر كرج يارزیاب مجری 48
حال در 

 اجرا

 

 

 ردیف
 فعالیت

 )همکار/ناظر(
 سال كارفرما عنوان طرح

 همکار اصلی 1
 شناختي بروز نزاع و درگیری و پیامدهای آنجامعهبررسي علل و عوامل 

 در شهر تهران

معاونت اجتماعی ناجا، اداره کل 

 مطالعات اجتماعی
1385 

 اجتماعي در ایران)استان مازندران(یسنجش سرمایه ناظر)ایسپا( 2
مجری دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1385 

 دانشجویان و اساتیدمعیارهای استاد نمونه از نظر  همکار اصلی 3
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، 

 معاونت پژوهشی
1386 

 همکار اصلی 4
بررسي مسایل روابط دختران و پسران و عوامل موثر بر آن در سطح 

 دانشگاه آزاد اسالمي 8یمنطقه

دانشگاه آزاد اسالمی، معاونت 

 پژوهشی
1386 

 همکار اصلی 5
 های فردی و اجتماعي بررسي و تجزیه و تحلیل ویژگي

 دستگیرشدگان جرایم

معاونت اجتماعی ناجا، اداره کل 

 مطالعات اجتماعی
1387 

 همکار اصلی 6
 ی احداث ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 ی فرهنگي، تفریحي، ورزشي و... گلشنمجموعه

 تهران، 4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی 
1389 

 همکار اصلی 7
 سازی راهی پیادهارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 خرداد15خیابان 

 تهران،  12یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1389 

8 
 مشاور و همکار

سرای )مجری اندیشه

 باهمستان(

 15یی ساماندهي معابر منطقهارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 شهرداری تهران

 تهران،  15یمنطقهشهرداری 

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1391 

 ()همکار/ناظر.پژوهش4
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 ردیف
 فعالیت

 )همکار/ناظر(
 سال كارفرما عنوان طرح

9 
 مشاور و همکار

سرای )مجری اندیشه

 باهمستان(
 ه شهید كاظميای ورزشگارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 تهران،  19یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1391 

 ناظر علمی 10
 19یساماندهي معابر منطقهی ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 شهرداری تهران

 تهران،  19یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1391 

 ناظر علمی 11
ی ساماندهي كارگران فصلي و ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 شهرداری تهران 4یی مجیدآباد منطقهساختماني محله

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 اجتماعی و فرهنگیمعاونت 
1391 

 ناظر علمی 12
 یی ساخت سرای محلهارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 شهرداری تهران 4ینارمک منطقهآباد ـ دهقاسم 

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1391 

 مدیر پروژه 13
 ی محلهی ساخت سرای ارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 شهرک استقالل

تهران، معاونت  21یشهرداری منطقه

 اجتماعی و فرهنگی
1391 

 ناظر علمی 14
 ی ورزشي ی احداث سولهارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 جانبازان و معلوالن

 تهران،  8یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1392 

 ی  بزرگراه امام عليفرهنگي پروژه ارزیابي آثار اجتماعي و ناظر علمی 15
 تهران،  8یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1392 

 ناظر علمی 16
مام ی رمپ و دیوارچیني بزرگراه اارزیابي آثار اجتماعي و فرهنگي پروژه

 علي

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1392 

 ناظر علمی 17
  4یاجتماعي و فرهنگي نورپردازی در سطح منطقهارزیابي آثار 

 شهرداری تهران

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1392 

 ناظر علمی 18
 ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي رمپ و لوپ بزرگراه 

 جانبازانامام علي ـ خ 

 تهران،  8شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1393 

 ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعه ورزشي نارمک ناظر علمی 19
 تهران،  8شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1393 

20 
مشاور و 

 همکار

 ی فرهنگي ورزشيارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعه

 سفیدخاک

 تهران،  4یشهرداری منطقه

 فرهنگیمعاونت اجتماعی و 
1394 

 1394 سازمان فنی و مهندسی شهر تهران ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي تونل صیاد شیرازی ناظر علمی 21

 ناظر علمی 22
ایستگاه حمل و نقل  احداثارزیابي تأثیرات اجتماعي و فرهنگي 

 غیرریلي، سطح منطقه

 تهران 5شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1394 

 ناظر علمی 23
ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث بوستان بانوان خورشید 

 تهران5ی منطقه

 تهران 5شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1394 

 ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث بوستان آبک ناظر علمی 24
 تهران 1شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1394 

 ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث بوستان یاس)جنوبي( ناظر علمی 25
 تهران 4شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1396 

 ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث بوستان بانوان ناظر علمی 26
 تهران 16شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1396 

 تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث و ساماندهي مسیل كن ارزیابي ناظر علمی 27
 تهران 22شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1396 

28 
مشاور و 

 همکار

ی فرهنگي ورزشي ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعه

 ظهیراالسالم

 تهران 12شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1397 

 علمیناظر  29
  6های خط ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث ایستگاه

 متروی تهران

 تهران5شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1397 

 ارزیابي تاثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعه ورزشي كن ناظر علمی 30
 تهران5شهرداری منطقه

 معاونت اجتماعی و فرهنگی
1397 
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سال  محل انتشار عنوان ردیف

 انتشار
1 

 
 ای شهر تهران)عضو گروه تالیف(های محلهراهنمای پژوهش

به سفارش اداره کل مطالعات 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. 

 ناشر: انتشارات تیسا

1392 

2 
های فازی و فراتر از آن. بازطراحي بررسي اجتماعي، مجموعه

 )ترجمه(نویسنده: چالز سي. ریگین 
 1394 تهران: انتشارات فوژان

 

 

 

 سال انتشار محل انتشار عنوان مقاله ردیف

1 
  ی اجتماعی اهالیغربت بر سرمایهیتاثیر تخریب محله

 سفیدخاکیمحله

فصلنامه علمی ـ  پژوهشی رفاه اجتماعی 

 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 
 (28ی)شماره1387

 معیارهای استاد نمونه از نظر دانشجویان و اساتید 2
فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم اجتماعی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحدخلخال
 (8ی)شماره 1385

 بررسی روابط دختران و پسران و عوامل موثر بر آن 3
فصلنامه علمی ـ  پژوهشی رفاه اجتماعی 

 بهزیستی و توانبخشیدانشگاه علوم 
 (34ی)شماره1389

4 
ی اجتماعی شرط علی الزم برای احساس امنیت سرمایه

 اجتماعی در شهر تهران

فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مطالعات امنیت 

 اجتماعی
 (39ی)شماره1393

5 
Social Impact Assessment of Construction of 

Khordad 15 Avenue Pavement 
(second Phase) 

American-Eurasian Network for Scientific 
Information 

Advances in Environmental Biology 
(ISSN 1995-0756; SJR indicator VS= 0.16; H 

Index= 8; Cites per Doc(IF)= 0.21 ) 

Volume 8. Issue 11 
for 2014 

6 
Socio - cultural Impact in the Construction 
cultural  sports, business and internment 

complex of guolshan 

American-Eurasian Network for Scientific 
Information 

Advances in Environmental Biology 
(ISSN 1995-0756; SJR indicator VS= 0.16; H 

Index= 8; Cites per Doc(IF)= 0.21 ) 

Volume 8. Issue 22 

for 2014 

7 
ی اجتماعی و کیفیت زندگی شروط علی الزم برای سرمایه

 ی موردی: شهر تهران(ی اجتماعی)مطالعهتوسعه

. "پژوهش اجتماعی"فصلنامه علمی ـ  پژوهشی 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن
 (24ی)شماره1393

 ی شهر تهرانگانه22ی اجتماعی مناطقبررسی توسعه 8
ی توسعهمطالعات "فصلنامه علمی ـ  پژوهشی 

. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد "اجتماعی ایران

 علوم و تحقیقات تهران

 (4شماره 6)دوره1393

9 A Sociological Approach to Securities 
Regulation Kholazil Street Vendors 

International Journal of Review in 
Life Sciences (IJRLS)(ISSN:2231-

2935) impact factor: 0.984 

 

2015-5(2) 

 . كتاب5

 . مقاله ـ مجله6
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 سال انتشار محل انتشار عنوان مقاله ردیف

10 
و ندرتهای ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی سامانه اتوبوس

 خط پنج
 ی امروزفصلنامه علمی ـ تخصصی جامعه

1392 

 (2)سال اول شماره

11 
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تقاطع غیرهمسطح 

 ستاری ـ مخبری
 ی امروزفصلنامه علمی ـ تخصصی جامعه

1393 

 (3شماره )سال دوم

12 
 های هنرهای فرهنگی دانشجویان رشتهویژگی

 ریزی فرهنگی(شرط برنامه)شناخت وضع موجود پیش
 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران

1395 

 (4)دوره دهم شماره

13 

The Application of Fuzzy Logic in Social 
Science Research (A Fuzzy Analysis of Social 

Development in Tehran) 

 

International Journal of Social 
Sciences (IJSS) 

Vol. 9, No. 2, 2019 
 

14 
سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران الگوی گفتمان

 ارشد ناجا

مطالعات راهبردی  علمی و پژوهشی فصلنامه

 ناجا

1397 

 (9شماره  .3سال )

شهروندان تهرانیتحلیل فازی مشارکت اجتماعی  15  
فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات توسعه 

 اجتماعی ایران

1398 

 (1. شماره12)سال

16 
ن در بی یو تفکر راهبرد یفرد یها یرابطه بین ویژگ یبررس

 فرماندهان و مدیران ارشد ناجا
 فصلنامه علمی )ترویجی( منابع انسانی ناجا

1398 

 (58. شماره 13)سال

17 
 اجتماعی در شهرداری تهرانارزیابی تأثیرات 

 (مند گزارشهای ارزیابی تأثیرات اجتماعی رور نظامم)
 فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

1399 

 (3)سال اول شماره

18 
ن کنافراتحلیل مطالعات انجام شده در ارتباط با خودکشی کار

 وظیفه
 فصلنامه علمی )ترویجی( منابع انسانی ناجا

1399  

 (61شماره)سال چهارم 

19 
نگی های دارای ارزش فرهتاثیرات اجتماعی ساماندهی خیابان

 و تاریخی )مطالعه موردی خیابان الله زار(

ریزی توسعه فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه

 ایشهری و منطقه

1399  

 (14شماره 5)دوره
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 تاریخ انتشارمحل  عنوان مقاله ردیف

 نشینمشارکت اجتماعی در محالت حاشیه 1
همایش محالت تهران، چالشها و راهبردها. مرکز مطالعات 

 فرهنگی شهر تهران
 )خرداد ماه(1386

 نشیناجتماعی در محالت حاشیهیسرمایه 2
همایش بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی شهر تهران. مرکز 

 مطالعات فرهنگی شهر تهران
 )اسفند ماه(1385

 تحقق صیانت از حریم شهر تهران با مدیریت پسماند 3

 ها و راهبردهای ساماندهی و صیانت حریمهمایش ملی چالش

شگاه شهر تهران)دانمناطق کالن شهری با تاکید بر حریم کالن

 آزاد شهر ری و شهرداری تهران(

 )دوم اسفند(1391

4 

بخش در بررسی عناصر هویت SWOTاستفاده از تحلیل

جوادیه منطقه چهار  ای)مطالعه موردی محلهمحله

 شهرداری تهران(

 شهرداری تهران 4جشنواره پژواک. منطقه

های مقام نخست در بخش مقاله

های کاربردی، حاصل از پژوهش

 1392بهمن

 

 

5 

 ها و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت

منطقه دو ی برق آلستوم در ( محلهSWOTهای)ضعف

 شهرداری تهران

 شهرداری تهران 2جشنواره پژواک. منطقه

های مقام نخست در بخش مقاله

های کاربردی، حاصل از پژوهش

 1392بهمن

 

 

6 

ن ی دانشجویان از تلفی استفادهبررسی میزان و نحوه

ام همراه هوشمند)مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پی

 نور کرج(

 هوشمند و سبک زندگیهمایش ملی تلفن همراه 

 یپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاه
 1394ادخرد 20-21

 ارئه مقاله به صورت سخنرانی

7 
ک ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی احداث و توسعه پار

 آموزش ترافیک
 )سخنرانی(1392سال نگاری فرهنگیکنگره بین المللی پیوست

 

 

 منبع عنوان ردیف

 2577. شماره 1395اردیبهشت 19روزنامه شرق. یکشنبه  اعی در پروژه سد گتوندمجای خالی ارزیابی تاثیرات اجت 1

 1907. شماره 1398بهمن  20روزنامه شهروند. یکشنبه  های شهریاتاف ابزاری برای تحقق مشارکت شهروندی در پروژه 2

 7957. شماره 1399خرداد  18روزنامه همشهری. یکشنبه  کرونا و نیاز به چند جانبه نگری 3

 

 

 

 . یادداشت8

 . مقاله ـ همایش7



Page 9 of 11 

 Barghamadi.h@gmail.com 

 

 زمان محل برگزاری دوره -عنوان درس  ردیف

 96-95نیمسال اول  دانشگاه آزاد. علوم و تحقیقات تهران)کارشناسی ارشد( (1روش تحقیق) 1

 96-95نیمسال دوم  دانشگاه آزاد. علوم و تحقیقات تهران)کارشناسی ارشد( (2روش تحقیق) 2

 90-89نیمسال اول اسی()کارشنی علوم اجتماعیدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، دانشکده spssكاربرد كامپیوتر در علوم اجتماعي 3

 91-90نیمسال دوم  تهران)کارشناسی(21امع علمی و کاربردی، واحددانشگاه ج نظریه های جامعه شناسي 4

 91-90نیمسال دوم  )کاردانی(تهران31دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد شناسيمباني جامعه 5

 91-92نیمسال دوم  )کارشناسی(تهران31دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد تغییرات اجتماعي 6

 95-94نیمسال اول  )کارشناسی(تهران 55دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد رفتارشناسي فرهنگي ایرانیان 7

 95-94نیمسال اول  )کارشناسی(تهران 55دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد اقدام پژوهي 8

 95-94نیمسال اول  )کاردانی(تهران 55دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد فرهنگ عمومي 9

 90-91نیمسال دوم  )کارشناسی(تهران31دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد تغییرات اجتماعي 10

 97-96نیمسال دوم  )کارشناسی(تهران13دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد اصول و فنون مذاكره 11

 ارزیابي تاثیرات اجتماعي 12
 شهرداری تهراندانشگاه جامع علمی و کاربردی، 

 )سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی( 
 1396آذر 

 

 

 پایان شروع موسسه میزبان عنوان دوره ردیف

 1383.5.6 1383.5.4 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد شناسی تحقیقروش 1

 1385.11.28 1385.11.15 جهاد دانشگاهی واحد عالمه روش تحقیق در علوم اجتماعی 2
 1385.11.21 1385.11.14 جهاد دانشگاهی واحد عالمه شناسی مسائل اجتماعیجامعه 3

 1391 1391 جهاد دانشگاهی و شهرداری تهران یدوره مقدماتی پژوهشگران ارزیابی تاثیرات اجتماع 4
 1392 1392 جهاد دانشگاهی و شهرداری تهران یای پژوهشگران ارزیابی تاثیرات اجتماعدوره حرفه 5

 1394.8.13 1394.8.9 برداری کشوربرداری سازمان نقشهآموزشکده نقشه ArcGISآکوزش مقدماتی  6

 1394.10.16 1394.10.16 جهاد دانشگاهی و شهرداری تهران نویسی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعیمقاله 7

 1394.11.14 1394.11.14 جهاد دانشگاهی استناددهی و سازماندهی منابع پژوهشی 8
 1395.8.15 1395.8.13 جهاد دانشگاهی SPSSکاربرد آماد در فرایند پژوهش با تاکید بر نرم افزار 9

 1392.8.18 1392.8.16 دانشگاه علمی و کاربردی مهارت عمومی تدریس 10

 1391 1391 جهاد دانشگاهی و شهرداری تهران دوره مقدماتی ناظران ارزیابی تاثیرات اجتماعی 11

 1391.6.30 1391.6.30 جهاد دانشگاهی و شهرداری تهران دوره تخصصی ناظران ارزیابی تاثیرات اجتماعی 12

 1396.10.13 1396.10.13 جهاد دانشگاهی رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر 13

 1398.8.14 1398.8.13 جهاد دانشگاهی سیاست پژوهی 14
 1396.2.27 1396.2.27 جهاد دانشگاهی بررسی و سنجش هویت دینی 15
 

 

 

 . تدریس9

 . شركت در كارگاه 10



Page 10 of 11 

 Barghamadi.h@gmail.com 

 

 

 زمان محل برگزاری عنوان دوره ردیف

 1392 کمیته امداد استان تهران های مردميتوسعه مشاركت سخنراني: 1

 1392 تهران 4شهرداری منطقه spssكارگاه آمار و   2

 1392 تهران 9شهرداری منطقه spssكارگاه آمار و   3

 1392 تهران 9شهرداری منطقه مقاله نویسيكارگاه  4

 1395 شهرداری تهران اجتماعيارزیابي تاثیرات كارگاه  5

 1397 شهرداری همدان ارزیابي تاثیرات اجتماعيكارگاه  6

 1398 )دوره اول( شهرداری کرج ارزیابي تاثیرات اجتماعيكارگاه  7

مروری انتقادی بر طرح های ارزیابي تاثیرات  :سخنراني 8

 اجتماعي و فرهنگي در شهر تهران
 1398 انجمن جامعه شناسی ایران

 1398 مرکز مطالعات راهبردی ناجا شبکه های اجتماعي مجازی و سبک زندگي :سخنراني 9

سخنراني: سبک زندگي و شبکه های اجتماعي مجازی  10

 در ایران امروز

 مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

 اجتماعی جهاد دانشگاهی
1398 

 1398 های اجتماعی شهرداری تهرانسازمان رفاه، خدمات و مشارکت كارگاه ارزیابي تاثیرات اجتماعي 11

 1399 شهرداری کرج )دوره دوم( كارگاه ارزیابي تاثیرات اجتماعي 12

13 
سخنراني: كند و كاوی در ماهیت خیابان الله زار و 

 پیامدهای اجتماعي احیای آن
 1399 انجمن جامعه شناسی ایران

14 
 ارزیابي تاثیرات اجتماعيازآفریني و ب :سخنراني

 (1)پروژه های محرک توسعه 
 1399 سیستان و بلوچستان )مجازی(

15 
 ازآفریني و ارزیابي تاثیرات اجتماعي ب :سخنراني

 (2)پروژه های محرک توسعه
 1399 استان البرز )مجازی(

16 
 ازآفریني و ارزیابي تاثیرات اجتماعيبسخنراني: 

 (3)پروژه های محرک توسعه 
 1399 استان گلستان )مجازی(

17 
م سخنراني: تاثیرات اجتماعي پروژه پیاده راه خیابان اما

 سمنان
 1400 موسسه مهد کرامت

 1400 های اجتماعی شهرداری تهرانسازمان رفاه، خدمات و مشارکت های مردم نهاد و شهرداریسخنراني: تعامل سازمان 18

 

 

 

 

 

 

 برگزاری كارگاه/سخنراني. 11
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 زمان محل برگزاری عنوان ردیف

 1385 اعیی پژوهش علوم اجتمدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، رشته رشدی کارشناسی االتحصیالن دورهی دوم در میان فارغرتبه 1

2 
های پژوهش ناجا کسب مقام دوم در ششمین دوره برترین

 نامه()بخش پایان
 1386 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

3 
مقام نخست در جشنواره پژواک)پژوهش و اطالعات کسب 

 بخش مقاله. کاربردی محله(
 1392 تهران 2شهرداری منطقه

4 
کسب مقام نخست در جشنواره پژواک)پژوهش و اطالعات 

 بخش پژوهش کاربردی. کاربردی محله(
 1392 تهران 4شهرداری منطقه

5 

 المللی ی بینکسب مقام نخست در هفتمین جشنواره

های پژوهش و نوآوری و کنفرانس مدیریت برترین

 هانامهانی تهران( در بخش پایانی جهشهری)جایزه

 1393 ریزی شهر تهرانشهرداری تهران. مرکز مطالعات و برنامه

6 

ی تقدیر( در هشتمین ی شایستهکسب مقام دوم)رتبه

فرانس های پژوهش و نوآوری و کنالمللی برترینی بینجشنواره

 در بخش مقاله .ی جهانی تهران(ریت شهری)جایزهمدی

 1394 ریزی شهر تهرانشهرداری تهران. مرکز مطالعات و برنامه

 1397 تهران 12شهرداری منطقه تهران. 12در شهرداری منطقه پژوهشگر برگزیده سال 7

8 

 درکسب مقام نخست )اثر برتر( در محور اجتماعی و فرهنگی 

های پژوهش و المللی برترینی بینجشنوارهدوازدهمین 

 مدیریت شهرینوآوری و کنفرانس 

 ازمانسریزی شهر تهران( و شهرداری تهران)مرکز مطالعات و برنامه

 های وزارت کشورها و دهیاریشهرداری
1399 

 1400 توسعه محلیی رشته دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران رشدی کارشناسی االتحصیالن دورهدر میان فارغ اولی رتبه 9

10 
 پژوهشگر برتر جهاد دانشگاهی

 های پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی()پنجمین دوره برترین 
 1400 جهاد دانشگاهی

 

 

 ی متوالی()دو دوره1386تا  1383عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی از سال 

 شناسی ایرانجامعهی انجمن عضو پیوسته

 ی انجمن  فازی ایرانعضو پیوسته

 1383ی عضویت در باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران، ایسکانیوز)رابط اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن(، سابقه

 (.1384واحد رودهن. )تا سال ی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی صاحب امتیاز و سردبیر نشریه دانشجویی باهمستان. دانشکده

 مطالعاترهفرهنگی، ادا تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی. شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و امروز. فصلنامهجامعه داوری مقاالت نشریه

 ایران، معاونت اجتماعیی علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی داوری مقاالت نشریه

 1394خرداد21-20. مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. "تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی"عضو شورای علمی همایش ملی 

 1394خرداد21-20عی جهاد دانشگاهی. . مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتما"تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی"مقاالت همایش ملی   داوری

 1396 و 1395 هایگانه شهرداری تهران در سال22ناظر شورای تخصصی اتاف)ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی( مناطق 

 1399و  1398  ، 1396عضو شورای علمی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی شهرداری کرج، 

 (1397-1396)اجتماعی شرکت در حوزه نفت و انرژیمدیر مرکز علمی و تخصصی مسئولیت 

 مدیر مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 شناسی ایرانمدیر گروه علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه

 و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی

 

 ها. سایر فعالیت13

 . كسب مقام12


