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 )2سوابق تحصيلي
مقطع تحصيلي

رشته ( گرايش )

دکتري

جامعه شناسي سياسي

دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات تهران

سال اخذ مدرک
دانشجو

کارشناسي ارشد

توسعه اجتماعي

دانشگاه تهران

1511

کارشناسي

برنامه ریزي و رفاه اجتماعي

دانشگاه تهران

1511

 )3سوابق اجرايي
سال اجرا

شرح فعاليت
مدیر دفتر امور هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي
دبير اجرایي همایش ملي تلفن همراه هوشمند و سبک زندگي

از سال 1561
سال 1561

دبير شوراي امور هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي

از سال 1561

عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

از سال 1516

عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

از سال 1560

دبير شوراي علمي پژوهشكده هاي علوم انساني ،علوم اجتماعي و علوم توسعه پژوهشگاه علوم

1516-1561

1

انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي
دبير اجرایي چهارمين همایش هم اندیشي دبيرخانه مميزي توسعه علوم انساني و انجمنهاي
علمي حوزه علوم انساني
دبير اجرایي ششمين همایش هم اندیشي دبيرخانه مميزي توسعه علوم انساني و انجمنهاي
علمي حوزه علوم انساني با تاکيد بر مميزي ابعاد فناوري و نوآوري علوم انساني
دبير شوراي تخصصي مميزي توسعه علوم انساني معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
کارشناس مسئول دبيرخانه مميزي توسعه علوم انساني معاونت علمي و فناوري ریاست
جمهوري

1561

1561
از سال 1561
از سال 1561

عضو تيم مدیریت اجرایي و دبير کميته علمي طرح «ارزیابي سياستگذاري فناوریهاي راهبردي
ملي در حوزه هاي نانو تكنولوژي ،ميكروالكترونيک ،گياهان دارویي ،انرژي هاي نو،
سلولهاي بنيادي و بایوتكنولوژي؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

1561-1560

جهاددانشگاهي؛ کارفرما :معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
عضو تيم مدیریت اجرایي طرح «فرصتها و چالشهاي برگزاري انتخابات نهم مجلس شوراي
اسالمي»؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي ،کارفرما :وزارت کشور
عضو گروه تحليل رسانه مشاور رسانه اي شهردار تهران

1561-1561
1513-1511

 )4سوابق پژوهشي
 )4.1تدوين مقاالت علمي
عنوان طرح
مقایسه تطبيقي تاثير تلویزیون هاي
ماهواره اي بر ارزش هاي اجتماعي
جوانان و بزرگساالن
بررسي فرهنگ مصرف و سبک زندگي
در خانواده هاي ایراني؛ آسيب شناسي و
راهبردها
روستا در سينماي بعد از انقالب
(تحليل محتواي فيلمهاي سينمایي
روستایي دهه اول انقالب )1531-1531

درجه

نام مجله

علمي

شماره

فصلنامه پژوهش

علمي

هاي ارتباطي

پژوهشي

فصلنامه مطالعات

علمي

شماره  3و 3

سبک زندگي

تخصصي

صص 13-111

جامعه ،فرهنگ و

علمي

سال دوم ،شماره

رسانه

ترویجي

 ،3صص 51-33

2

شماره 11

سال انتشار

پایيز 65

60

بهار 60

شبكه هاي اجتماعي مجازي در حوزه
قوميت؛ فرصتها و تهدیدهاي پيشرو
بررسي اثر بخشي تغيير رویكرد پليس در
امر مبارزه با سوء مصرف مواد تحت
کنترل (پليس درمان مدار)

پژوهش هاي

علمي

شماره  ،31صص

ارتباطي

پژوهشي

51-31

فصلنامه پژوهش در

علمي

ویژه نامه اعتياد و

سالمت روانشناختي

پژوهشي

رفتارهاي پرخطر

همسازي در هویت ملي و قومي در ایران

فصلنامه علوم

و رویكرد اقوام ایراني به حق تعيين

اجتماعي دانشگاه

سرنوشت

عالمه طباطبایي

بازنمایي دین در سينماي ایران :تحليل
محتواي کيفي فيلم سينمایي طال و مس،

رفتارهاي دیني و عوامل موثر بر آن

دین و رسانه

تخصصي

(مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع
متوسطه شهرستان زنجان)

بررسي هاي جامعه
شناختي دانشگاه
آزاد بابل

پژوهشي
علمي

فصلنامه دین و رسانه
بررسي ميزان پايبندي به مناسک و

علمي

شماره 33

زمستان 60

تابستان 1560

زمستان 1561

سال نهم
شماره ،1

پایيز 1561

شماره پياپي 66

علمي

سال اول

تخصصي

شماره 1

بهار 1561

 )4.2شركت در همايشهاي ملي و بين المللي
عنوان طرح

جنبشهاي قومي و تلفن همراه هوشمند؛
مطالعه صفحه آذربایجان در وایبر

وضعيت
چاپ در
چكيده
مقاالت

بررسي رابطه بين آموزش و توانمندي

چاپ در

اجتماعي اقتصادي زنان کشاورز

چكيده

روستایي

مقاالت

فرصتها و تهدیدهاي شبكه هاي

نام همايش

همایش ملي تلفن همراه
هوشمند و سبک زندگي

انساني و مطالعات
اجتماعي

همایش آموزش و

مادرید و مرکز

توانمندسازي زنان

تحقيقات سياست
علمي کشور

سخنراني و
چاپ

ابعاد شبكه هاي اجتماعي

Virtual Social Networks and
Ethnicity in Iran; Opportunities
and Challenges Leading

Accept

International
Research Conference

بررسي اثر مصرف فرهنگي فراغتي

سخنراني و

کنگره ملي سبک زندگي

جوانان بر سبک زندگي و ارزش هاي

چاپ

و اوقات فراغت جوانان

واگرایي قومي

پژوهشگاه علوم

دانشگاه آتونماي

همایش تخصصي بررسي

اجتماعي مجازي بر همگرایي و

برگزار كننده

3

جهاددانشگاهي

Malaysia

دانشگاه شيراز

زمان
برگزاري
01-01
خرداد 1561

مادرید
 03-01مهر
1565

 11مهر 1560
26th & 27th
September,
2013

 05-01مرداد
1560

اجتماعي آنان
فراتحليل و آسيب شناسي پژوهشهاي

چاپ در

دومين همایش ملي

حوزه قوميت در ایران از منظر

چكيده

پژوهش اجتماعي و

روششناختي

مقاالت

فرهنگي در جامعه ایران

موانع و چالشهاي فراروي مشارکت

چاپ در

نقش و مشارکت

شهروندان در امور شهري و مدیریت

چكيده

شهروندان و شورایاران

محلهاي

مقاالت

در نظام مدیریت محالت

انجمن جامعه

 3و  3دي

شناسي

1561

شهرداري منطقه
1

1516

 )4.3اجراي طرحهاي پژوهشي
سمت

كارفرما

سال اجرا

عنوان طرح
تاثير شبكه اجتماعي مجازي بر نهاد خانواده

مجري

جهاددانشگاهي

در حال اجرا

تاثير جهاني شدن بر خانواده و روابط خانوادگي

مجري

مرکز ملي جهاني شدن

1565

مجري

جهاددانشگاهي

1565

بررسي رابطه بهره مندي از شبكه هاي اجتماعي مجازي
و هویت ملي و قومي کاربران
تدوین گزارش راهبردي مصرف گرایي در خانواده هاي

مجري

ایراني و آسيبهاي موجود
تدوین گزارش راهبردي طرحهاي مميزي توسعه علوم

مجري

انساني در سال 1516
بررسي نظرات شهروندان تهراني در خصوص عملكرد

مجري

معاونت حمل و نقل شهري شهرداري تهران
بررسي نظر شهروندان تهراني در خصوص عملكرد

مجري

معاونت امور شهري و فضاي سبز شهرداري تهران
بررسي نقش عوامل اجتماعي اقتصادي در مشارکت

مجري

مردم در بازسازي مناطق زلزله زده

شوراي عالي انقالب
فرهنگي
معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
معاونت فرهنگي اجتماعي
منطقه  1شهرداري تهران
معاونت فرهنگي اجتماعي
منطقه  1شهرداري تهران
پایان نامه کارشناسي ارشد

1560
1561
1511
1511
1511

 )4.4همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي
سمت

كارفرما

سال اجرا

عنوان طرح

همكار

جهاددانشگاهي

1565

همكار اصلي

جهاددانشگاهي

1560

بررسي تجارب نوسازي و بهسازي بافت فرسوده به شيوه
مشارکتي
بررسي و سنجش ميزان هویت شغلي

4

بررسي و شناسایي مسائل و چالشهاي آموزش و پرورش

همكار اصلي

جهاددانشگاهي

1561

بررسي و سنجش ميزان هویت قومي

همكار اصلي

جهاددانشگاهي

1561

بررسي اثر بخشي تغيير رویكرد پليس در امر مبارزه با
سوء مصرف مواد تحت کنترل (پليس درمان مدار)

همكار اصلي

پليس مبارزه با مواد مخدر
(ناجا)

1561

بررسي وضعيت اجتماعي فرهنگي بازار تهران

همكار اصلي

شهرداري تهران

1561

نسبت سنجي شكافهاي اجتماعي در ایران

همكار اصلي

جهاددانشگاهي

1561

ارزیابي ،پيامدهاي اجتماعي فرهنگي پروژه نصب ،ترميم
و نگهداري پل عابر پياده و پل همسطح اتوبوس منطقه

همكار اصلي

شهرداري تهران

1561

 13شهرداري تهران
تدوین گزارش راهبردي طرحهاي مميزي توسعه علوم

همكار

انساني در سال 1511
نيازسنجي ،امكان سنجي و ارزیابي پيامدهاي اجتماعي
احداث پروژه فرهنگي -مذهبي امام رضا
ارزیابي پيامدهاي اجتماعي طرح ساماندهي مرکز فروش
پرندگان زینتي» ،مناطق  10و  11شهرداري تهران

همكار اصلي
همكار اصلي

معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
معاونت فرهنگي اجتماعي
منطقه  1شهرداري تهران
معاونت فرهنگي اجتماعي
شهرداري تهران

1516
1516
1516

طراحي و اجراي پروژههاي مرکز مطالعات رسانه
شهرداري تهران:
 بررسي رضایت شهروندان تهراني از خدمات
اتوبوسهاي ریالي
 بررسي رضایت شهروندان تهراني از خدمات
اتوبوسهاي بليطي
 بررسي رضایت شهروندان تهراني از خدمات
مجري و

ميدانهاي ترهبار
 بررسي رضایت شهروندان تهراني از بازسازي و

عضو تيم
تحقيق

سنگفرش نمودن پيادهروها
 بررسي رضایت شهروندان تهراني از فعاليتها و
برنامههاي خانههاي فرهنگ
 بررسي معضل دستفروشي در سطح شهر
 بررسي نظر شهروندان تهراني درباره عملكرد
شهرداران شهر تهران
 بررسي ميزان محبوبيت کاندیداهاي احتمالي
ریاست جمهوري دوره دهم در بين مردم
5

مرکز مطالعات رسانه
شهرداري تهران

1513-1511

 بررسي و تحليل رفتار اقوام ایراني در انتخابات
ریاست جمهوري

 )4.4نظارت و ارزيابي
نوع فعاليت

عنوان طرح
طرح پژوهشي مميزي مطالعات فلسفه با تاکيد بر سالمت
اجتماعي
طرح پژوهشي مميزي و ارزیابي وضعيت رشته جامعه شناسي

ارزیابي
ارزیابي

طرح پژوهشي ارزیابي مطالعات رفاه اجتماعي در ایران با
تاکيد بر سالمت اجتماعي
طرح پژوهشي مميزي و ارزیابي رشته گردشگري

نظارت
نظارت

گزارش نهایي طرح بررسي مسائل و اولویت هاي عرصه
مطالعات جوانان و مناسبات نسلي در ایران

ارزیابي

طرح پژوهشي مميزي رشته مدیریت و برنامه ریزي آموزشي

ارزیابي

طرح پژوهشي مميزي رشته روان شناسي سالمت

ارزیابي

سال

كارفرما
معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات اجتماعي
معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري
معاونت علمي و فناوري
ریاست جمهوري

1560
1560
1561
1561
1561
1561
1561

 )4سوابق آموزشي
 )4-1سوابق تدريس
مقطع

محل تدريس

سال

عنوان دوره
مباني روش تحقيق

کارشناسي

دانشگاه پيام نور گرمدره

 1561تاکنون

جامعه شناسي روستایي

کارشناسي

دانشگاه پيام نور گرمدره

 1561تاکنون

مباني جامعه شناسي

کارشناسي

دانشگاه پيام نور گرمدره

 1561تاکنون

 )4-2شركت در دورههاي آموزشي
عنوان دوره
کارگاه آموزشي دوره حرفه اي بررسي ارزیابي تاثيرات اجتماعي
فرهنگي پروژه هاي عمراني شهرداري تهران
6

نهاد برگزار كننده

سال برگزاري

شهرداري تهران

1565

کارگاه تخصصي ابعاد فناورانه و نوآورانه مميزي توسعه علوم انساني

معاونت علمي و فناوري

1560

(مساله مداري ،ماموریتگرایي و نياز محوري)

ریاست جمهوري

کارگاه آموزشي پيوست نگاري فرهنگي

جهاددانشگاهي

1561

شهرداري تهران

1516

کارگاه دوره مقدماتي بررسي ارزیابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي
پروژه هاي عمراني شهرداري تهران

 )4-3تدوين دوره آموزشي
عنوان دوره

مرجع بررسي و تصويب

کارگاه آموزشي کاربردهاي فراتحليل در علوم اجتماعي و

شوراي علمي گروه جامعه شناسي

رفتاري و نحوه استفاده از نرم افزار  CMA2در مطالعات

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

فراتحليلي

سال تصويب

1561

اجتماعي جهاددانشگاهي
شوراي علمي گروه جامعه شناسي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

کارگاه آموزشي تحليل شبكه و شبكه نگاري

اجتماعي جهاددانشگاهي

 )6مهارت هاي تخصصي
رديف

شرح

درجه تسلط

1

SPSS

خيلي خوب

0

Lisrel

خوب

5

Power point

خوب

3

Word

خيلي خوب

3

Excel

خوب

7

1561

