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 دانشگاهی
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 سوابق تحصیلی

  1388 -1384کارشناسی: علوم اجتماعی ؛ دانشگاه پیام نور گیالنغرب  •

  1392 -1390شناسی؛ دانشگاه خوارزمی کارشناسی ارشد: جامعه  •

  1398 -1393 دانشگاه تهران دکتری: جامعه شناسی توسعه اجتماعی؛ •

 پژوهشی -مقاالت علمی

  اد در بین شناختی فرهنگ اعتم مطالعه جامعه؛ اکبری یونس و جمال ادهمیو  زاده سید حسین سراج

 جتماعیاشناسی نهادهای  فصلنامه جامعه؛  ،کرد و لردانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس 

 ار رفت رش وعوامل اجتماعی  مرتبط با تغییر نگ؛ فیضی ایرج و یونس اکبری و زادهسید حسین سراج

 . مطالعات اجتماعی ایران؛ مخدر دانشجویان نسبت به مواد

mailto:younes.akbari1987@gmail.com
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 امه فصلن؛ شغلی دبیرانبررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی ؛ یونس اکبری و قربانعلی سبکتکین ریزی

 .خانواده و پژوهش

  ی وبات الکلمخدر و مشر تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد؛  زاده حسین سراجسید  و یونس اکبری

نهادهای  یفصلنامه جامعه شناس؛)گرنسپ طرح پانل(بر اساس یک مطالعه طولی  در بین دانشجویان

 اجتماعی

 ش تحقیق هرمنوتیک حدس و گمانی به مثابه رو؛ جاجرمی  حسین ایمانی و مهدی طالب ،یونس اکبری

 .ایران در اجتماعی و تحقیقات مجله مطالعات؛ در مطالعات توسعه

 طالعات م؛ رکیمنقدی بر مضامین پنهان و آشکار آثار دو؛ یونس اکبری و حسین میرزاییو  صور وثوقیمن

 جامعه شناختی

 اد ر مصرف موعوامل موثر ب:  جمال رشیدی و نی مقدممسعود زماو سید حسین سراج زاده و  یونس اکبری

 . انو جوان فصل نامه ورزش(؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی) دانشجویان مخدر در بین

 ه مجل(؛ مهه مقدبنگاهی نو ) تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون: یونس اکبری و غالمرضا جمشیدیها

 .متفکران مسلمان

  ر د قتصادینفعت امنفعت درون میدانی با م حسین میرزایی و ابوعلی ودادهیر: مناسباتیونس اکبری و

امعه جطالعات شناسی منفعت؛ م: پژوهشی در جامعهگیالنغرب میدانهای روستایی و عشایری شهرستان

 شناختی.

 فهم  بر تاکید اب منفعت از شناسانه جامعه برساختی :ودادهیر علی ابو و میرزایی حسین اکبری، یونس

 .ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات منفعت؛ از بوردیویی

 مهاجرت؛ بدأم و مقصد دافعه و جاذبه از شمالی فارس خلیج محله مهاجران ذهنی فهم :اکبری یونس 

 .شناسی جمعیت نامه انجمن

 با رتبطم اجتماعی مسائل و دالیل :محمودیانی الدین سراج و بوچانی حسین محمد اکبری، یونس 

 جمعیتی مطالعات مجله شمالی؛ فارس خلیج محله مهاجران دیدگاه از مهاجرت

 مطالعه :عشایری و روستایی میدان در خانواده ساختار در تغییرات ای مقایسه بررسی اکبری: یونس 

 مجله مطالعات جمعیتی  گیالنغرب؛ موردی شهرستان
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 مطالعه جتماعیا نابرابری بر نفت عتصن تاثیر از مردمنگارانه تحلیل :اکبری یونس و ازکیا مصطفی 

 شناسیانسان نامه مجله کارون؛ غرب نفتی موردی حوزه 

 

 

 ترجمه کتاب

، انی مقدمعود زمشناسی اثر امیل دورکیم ترجمه یونس اکبری و مسکتاب منتسکیو و رسو پیشگامان جامعه •

 تیساانتشارات 

 مقاالت التین

• Seyed hossein serajzadeh and Younes akbari: Factors influencing Attitudes 

toward Drug Use among College Students)Case of Study: (College Students 

University of Kharazmi), International Journal of Social Sciences (IJSS).    

 

  

 ترویجی –مقاالت علمی 

ا رتبط بم سائلروایت جامعه محلی از م :سروش طالبی اسکندری و سعید طالع شایانو  یونس اکبری •

 .وریلم و فناعفصلنامه سیاست نامه ؛  حسنلو واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مدیریت آب در منطقه

 رزمین درمایش سآتحلیل و بررسی موانع  :ولی اهلل رستمعلی زاده و حسین ایمانی جاجرمیو  یونس اکبری •

 .فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری؛ ایران

 اجتماعی بر سیاستهای مواد مخدر کشور، در دست داورییونس اکبری: نقد  •

 تخصصی -مقاالت علمی

 زمیمه خوارتاریخنا؛ رویکردی به تبیین: انواع تبیین علمی در پژوهشهای تاریخ محور: یونس اکبری •

 اریخ نو؛تگذر از تاریخنگاری متداول شناسی و تبارشناسی فوکو:دیرینه :یونس اکبری •

 تاریخنامه خوارزمی؛ شناسی تاریخی: مفاهیم ،تئوریها و روشهاجامعه: شهرام اردشیریانو  یونس اکبری •
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 مقاالت همایشی 

 ،دیگری مناسک تدفین و مرگ مطالعه اجتماعی نگرش نسبت به :یونس اکبری و مسعود زمانی مقدم •

 1394 زندگی، پژوهشکده مردم شناسی، بهمن همایش مردم شناسی مرگ و اولین

طق نفت ر مناعه روستایی دا  و یونس اکبری: پژوهشی در رابطه قشربندی اجتماعی جاممطصفی ازکی •

 کارون؛ چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانخیز غرب 

ماعی؛ بهای اجتش آسیارزیابی انتقادی ساختار کالن مبارزه با مواد مخدر بعد از انقالب اسالمی، همای •

 .1399انشگاه پیام نور اهر، چالشها و راهکارها، د

نش مایش خواسی؛ هارائه مقاله و سخنرانی با عنوان معرفی کتاب منتسکیو و رسو پیشگامان جامعه شنا •

 وارزمی تهرانخ؛ دانشگاه 1396اسفند  16، 15انتقادی جامعه شناسی دورکیم و مسائل اجتماعی ایران؛ 

  

 پژوهشی  طرح

 

 گیی و فرهناجتماع پژوهشکده مطالعات؛ اب آموزش عالی و علمتامالت ایرانی در بهمکار اصلی طرح  •

 وزارت علوم.

سیا و آجمعیت  ؛ موسسه مطالعاتتدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی ایرانهمکار طرح  •

 اقیانوسیه.

 یتیریدمو  یستیط زیمح ،یاقتصاد ،یمطالعات اجتماعهمکار و مسئول بخش قشربندی اجتماعی طرح  •

 وزارت نفت ؛غرب کارون

م توسعه قانون برنامه شش 80طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی منطبق بر ماده همکار  •

 وزارت کشور.جمهوری اسالمی ایران؛ سازمان امور اجتماعی 

نی ی و ایراز اسالمبررسی و ارائه ساز و کارهای تقویت انسجام اجتماعی و احیای هویت افتخارآمیهمکار  •

 در دانش آموزان؛ وزارت آموزش و پرورش
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. عی کشورمجموعه نشستهای وزارت کشور در حوزه آسیب شناسی اجتماعی؛ سازمان اجتماهمکار طرح  •

 مرکز رصد اجتماعی

دار در یشت پایرسی و تدوین الگوی پیشنهادی محرومیت زدایی با استفاده از رویکرد معبرهمکار طرح  •

 مناطق روستایی ایران؛ بنیاد علوی

 رشاد.اوزارت  پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتهمکار اصلی طرح  •

داره این محله؛ ابا تاکید بر مهاجران  خلیج فارس شمالی  هبررسی ویژگی های اجتماعی  محلمجری طرح  •

 کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی شهرداری تهران.

  

 مقاالت کنفراس

اج ازدو هری سنش -تفاوتهای روستا ؛یونس اکبریو سراج الدین محمودیانی و  قربانعلی سبکتکین ریزی •

 اجتماعیشناسی و علوم  جامعه دومین کنفراس ملی؛ کنندهای آن و تعیین

 فعالیت اجرایی 

 

 .1399عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از مرداد  •

اد عی جهکارشناس پژوهش گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتما •

 1396دانشگاهی از تیر ماه 

 1394ال از س صنعت و فناوری دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده سیاستگذاری علم ، کارشناس پژوهشی •

 1395تا 

 1395تا  1394از سال  موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهراندر کارشناس کارگروه توسعه  •

 1395تا  1394از سال  دبیر انجمن علمی مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران •

 1395از مهر  عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران •

 1395 و گروه جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران از مهر ماهعض •

 1398تا  1395از سال  عضو شورای مدیریت گروه جامعه شناسی روستای و عشایر •

 1398تا  1395از سال  شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایراندبیر گروه گروه جامعه •
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 1398ال س ازانجمن جامعه شناسی ایران   عه شناسی روستای و عشایرعضو شورای مدیریت گروه جام •

 1398عضو شورای مدیریت گروه جامعه نشاسی مردم مدار انجمن جامعه شناسی ایران از سال  •

 1396دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران در سال  •

 


