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 97تا  1373از سال     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 1
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 سوابق اجرايي
 1373تا 1367از سال  اهي )دانشگاه الزهرا )س(( ـضو هیأت علمي جهاددانشگع 
 1397تا  1373علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي ـ از سال  گاهعضو هیأت علمي پژوهش 
 1397تا  1381ي جهاددانشگاهي ـ از سال انساني و اجتماعشناسي پژوهشكده علومعضو شورای علمي گروه پژوهشي جامعه 
 1385تا  1380ت تكمیلي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي، از سال مدير اداره آموزش و تحصیال 
  1396تا  1382دبیر کمیته علمي ـ تخصصي علوم انساني معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي ـ از سال 
  1383 _پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي  ”مناسبات میان نسلها“عضو کمیته علمي همايش 
 1397تا  1388از سال  -ير گروه جامعه شناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيمد 

  1392مدير گروه آموزشي فرهنگ و رسانه مقطع دکترا ، از سال 

  ، 1392تا  1391 ريیس پژوهشكده علوم اجتماعي 
 2012 -مادريد -دبیر اجرايي همايش گسترش زبان و ادبیات فارسي به اسپانیولي زبان 
  ،1392عضو شورای علمي گروه آينده پژوهي 

 1394خرداد  19،  "پايداری خانواده، تعالي جامعه "عضو کمیته علمي اولین همايش سراسری 

  ،1394خرداد  21و  20دبیر علمي همايش ملي تلفن همراه هوشمند و سبک زندگي 

 ،1394دی  22 دبیر علمي همايش آموزش علوم انساني، فرصتها و چالشها در جهاددانشگاهي 

  1397تا  1394از سال  ،جهاددانشگاهيعضو کمیته ارتقاء علوم انساني 

  تاکنون 1394، از سال عضو کمیته فرعي هیات ممیزه علوم انساني 

 1395بهمن  27و    26همايش زنان، خانواده و شبكه های اجتماعي مجازی ،  لميدبیر ع 

 1397تا   1389از سال  شجويي در بخش علوم اجتماعيداور انتخاب بهترين پايان نامه و کتاب سال  دان 

  تاکنون 1395داور مسابقه های ملي مناظره دانشجويي از سال 

  1393عضو هیات مديره انجمن ايراني مطالعات زنان از سال  
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 پايان نامه يا طرح هاي پژوهشي /داور/ ناظراستاد راهنما 

ر
ف
دي

 توضیحات سال نامه / طرحعنوان پايان 

 طرح پژوهشي 1378 جهاد دانشگاهي واحد مشهد)ناظر( –های همسرگزيني در میان جوانان ررسي شیوهب 1

 طرح پژوهشي 1378 جهاد دانشگاهي واحد مشهد)ناظر( –انضباط اجتماعي، وجدان کار و راههای تقويت آنها  2

4 
ه آن با جهاني شدن رسـانه ای  بررسي سبكهای کنش اجتماعي زنان و دختران نسبت به الگوی پوشش حجاب و رابط

 )ماهواره و اينترنت()داور(
 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شاهد 1389

5 
مـاه   6دقیقه بي بي سـي در   60رويكرد خبری بي بي سي فارسي نسبت به مسائل اقتصادی ايران )با تاکید بر برنامه 

 () مشاور(1391پايیز و زمستان سال 
 مادانشكده صدا و سی 1392

6 
بررسي هوشمند ساز مدارس در کیفت يادگیری دانش آموزان در مقايسه با مدار سنتي در مقطع ابتدايي شهر تهـران  

 )راهنما(
 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي 1393

7 
مصـر  آمـوزش و   بررسي ارتباط بین مولفه های اخالقي با مولفه های کارآفريني از ديدگاه کارکنان شـرکت تعـاوني   

 پرورش شهر تهران)راهنما(
1393 

 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي

 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي 1393 بررسي مقايسه ای نقش معلم در پرورش اخالقي دانش آموزان از ديدگاه مكتب اسالم و مكتب راسیونالیسم)راهنما( 8

 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي 1393 بخشي فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان در مدارس ابتدايي شهر تهران )راهنما(بررسي اثر  9

10 
پايـه ششـم دوره تحصـیلي     "تفكـر و پـژوهش  "شناسايي میزان استفاده از مولفه های يادگیری مشـارکتي در کتـاب  

 ابتدايي )مشاور(
1394 

 شناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالميپايان نامه کار

11 
اسالمي )مطالعه موردی: زنان شاغل در آمـوزش   -های لباس اجتماعي با تأکید بر سبک زندگي ايراني بررسي ويژگي

 و پرورش شهر رودسر(،راهنما
دانشــگاه علــم و پايــان نامــه کارشناســي ارشــد،  1395

 فرهنگ
 دانشگاه الزهرا)س(  پايان نامه کارشناسي ارشد،  1395 شادی در بین دانشجويان، مشاور   میزان با بوک فیس از استفاده بین رابطه بررسي 12
 ايي  بعالمه طباطپايان نامه کارشناسي ارشد،  1395 ، مشاورمقايسه انگیزه ها و عوامل مراجعه زنان نابارور اولیه و ثانويه به مراکز ناباروری شهر تهران 13

14 
 دکترا، جهاددانشگاهي رساله 1395 ا تاکید بر پیشگیری از جرم، مشاوررسانه، نظم و امنیت ب

 1395 ، مشاور.ايران در دموکراسي و مدني جامعه منظر از عمومي حوزه و ارتباطي کنش تاريخي تطبیقي مطالعات 15
 دکترا، جهاددانشگاهي رساله

 1396 ، راهنما نه های يافتاریزمی تصحیحنوآوری در شبكه های اجتماعي:  انتشار بررسي سازوکار  16
 دکترا، جهاددانشگاهي رساله

 1396 ، مشاورتبعیین برساختگي هويت اجتماعي ايرانیان در فضای مجازی 17
 پايان نامه دکترا، جهاددانشگاهي

 طراحي مدل اقتضايي ارزيابي استرا تژی با رويكرد آينده پژوهانه در شرکت ملي نفت ايران، راهنما 18
 دکترا، جهاددانشگاهي له رسا 1395

 1396 ، راهنمابررسي تاثیر شبكه های اجتماعي مجازی برافسردگي دختران دانش آموزان 
ــگاه آزاد     ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 ،واحد غرباسالمي

 1396 از نظر اسالم ، مشاور   آموزه هايي در شناخت و تربیت زنان 19
ــگاه     ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام آزاد پاي

 اسالمي

 1396 ، مشاور  بررسي تاثیرات شبكه های اجتماعي مجازی در سالمت اجتماعي زنان 20
ــگاه آزاد     ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 ، واحد غرباسالمي

 ، راهنمابررسي مسائل و مشكالت اجتماعي فرهنگي زنان پلیس 21
ــگاه آزاد     1396 ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 د غربواح اسالمي

 ، راهنماعلل گرايش دختران جوان به عمل های زيبايي 22
ــگاه آزاد     1396 ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 واحد غرب اسالمي

 ، راهنمابررسي میزان و نحوه استفاده زنان خانه دار از شبكه های اجتماعي مجازی 23
ــگاه آزاد     1396 ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 واحد غرب اسالمي

 ، مشاورتاثیرات اجتماعي فرهنگي تلفن همراه هوشمند بر دانشجويان دانشگاه تهران 24
ــگاه آزاد     1396 ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 واحد غرب اسالمي

 )مشاور( (نارمک محله مردم دربین)اجتماعي درتغییرروابط موبايل کاربرد نقش شناختي جامعه مطالعه 25
 سي ارشد، دانشگاه خوارزميپايان نامه کارشنا 1396

 )مشاور(بررسي  اثرات فرهنگي استفاده از گوشي های هوشمند بر روی دانشجويان دانشگاه تهران  26
 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه خوارزمي 1396

 ، مشاورارائه الگوی امنیت اجتماعي در مقاصد گردشگری  )مورد مطالعه: شهر تهران( 27
 را، دانشگاه علم و فرهنگرساله دکت 1398
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 کیفیت زندگي و مهارتهای اجتماعي و رواني مادران دارای فرزند سندرم داون 28
ــگاه آزاد     1398 ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 اسالمي واحد غرب

 میزان رضايت مندی زنان تحت پوشش بهزيستي از خدمات دريافتي سازمان بهزيستي 29
ــي  1398 ــه کارشناس ــان نام ــگاه آزاد   پاي ــد، دانش ارش

 اسالمي واحد غرب

 12و   1دختران در مناطق مناسبات نسلي مادران و تاثیر شبكه های اجتماعي مجازی بر  30
ــگاه آزاد     1398 ــد، دانش ــي ارش ــه کارشناس ــان نام پاي

 اسالمي واحد غرب

 

 سوابق تحقيقاتي

ر
ف
دي

 عنوان طرح تحقیقاتي 

 کارفرما

 سمت در طرح
ــاريا اجــرای  ت

 طرح

1  
 درسي دوره ابتدايي با تكیه بر فرهنگ توسعهکتبمحتوایتحلیل

 
مرکز تحقیقات اسـتراتژيک  -جهاددانشگاهي
 رياست جمهوری

 1373 مدير طرح

2  
بررسي مسائل و مشكالت رواني ـ اجتماعي خـانواده هـای شـاهد سـاکن در شـهرک       

 بعثت  ) آزادی(
 15شهرداری منطقه 

 1373 مسئول طرح

3  
لي ـ اقتصادی ـ اجتماعي و فرهنگي نوجوانان و جوانان منطقـه    بررسي وضعیت تحصی

 تهران 15
 15شهرداری منطقه 

 1375 همكار طرح

 15بررسي ساختار اجتماعي ـ فرهنگي خانوار ساکن در منطقه   4
 15شهرداری منطقه 

 1375 همكار طرح

 76آهن درباره عملكردبخش مسافربری درپايیزاز مسافران راهنظر سنجي  5
 مسافربری رجاشرکت 

 1375 همكار طرح

 فاز اول طرح جامع توريسم کشور  6
 وزارت ارشاد

 1376 همكار طرح

 بررسي نظرات مردم پیرامون تعزيه ) فرهنگسرای خاوران(  7
 15شهرداری منطقه 

 1372 همكار طرح

 مهاجرت، مسكن  و پیامدهای  آسیبي آن در کیانشهر  8
 15شهرداری منطقه 

 1374 همكار طرح

9  
ــويم  برر ــؤثراختالل درتق ــل م ــي عوام ــات  س ــای تحقیق ــاني طرحه ــومزم ــانيعل  انس

 جهاددانشگاهي)به منظور دستیابي به روش مناسب کنترل زماني(
 جهاددانشگاهي

 1376 مسئول طرح

 انتظارات مردم از دولت خاتمي، کارگزاران سازندگي  10
 وزارت کشور

 1376 همكار طرح

 غل فني و حرفه ای و سنتيبررسي علل عدم گرايش جوانان به مشا  11
 جهاددانشگاهي

 1378 همكار طرح

 بررسي عملكرد شورايعالي انقالب فرهنگي  12
 شورای عالي انقالب فرهنگي

 1378 همكار طرح

13  
شناسايي شیوه و نحوه مشارکت مردمي در مديريت شهرکهای مسكوني وزارت دفاع ) 

 ساصد(
 وزارت دفاع

 1380 همكار طرح

14  
ي ،  فرهنگي و جسماني بازيهـای رايانـه ای بـر روی کودکـان  و     بررسي اثرات اجتماع

 نوجوانان
 کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان

 1383 مسئول طرح

 آموزان دبیرستاني شهر تهرانبررسي میزان و نحوه استفاده از اينترنت در میان دانش  15
 جهاددانشگاهي

 1384 مسئول طرح

16  
سـال اول   بنويسیم و تاب جديدالتألیف بخوانیممختلف نسبت به ک بررسي ديدگاههای

 ابتدايي
 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 1384 مسئول طرح

17  
، مـاهواره ای،  cdبررسي زمان اختصاص يافتـه بـه فیلمهـای تلويزيـوني ، سـینمايي ،      

ويدئويي در میان دانش آموزان مناطق برخـوردار ، نیمـه خـوردار و محـروم درسـطح      
 کشور

 برنامه ريزی درسيپژوهشكده 
 1385 مسئول طرح

18  
بررسي مشكالت حقوقي زنان کشاورز به منظور ارايـه راهكارهـايي اجرايـي در جهـت     

 کاهش مشكالت
 جهاد کشاورزی

 1385 مسئول طرح

 تحلیل محتوای نظرات مقام معظم رهبری در خصوص جوانان  19
 سازمان ملي جوانان

 1385 مسئول طرح

 ربي بر اساس نظريه خالقیت گیلفوردتحلیل محتوای کتب علوم تج  20
 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 1385 همكار طرح
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 بررسي و سنجش هويت شغلي ايرانیان    21
 جهاددانشگاهي

 1388 طرح سئولم

 بررسي و سنجش هويت قومي ايرانیان  22
 جهاددانشگاهي

 1389 همكار طرح  

 1388 همكار طرح سازمان بازرسي کل کشور بررسي میزان اعتماد مردم به سازمان بازرسي کل کشور  23

 شیوع شناسي مواد مخدر در ايران  24
 رياست جمهوری

 1389 همكار طرح

25  
بررسي اثر بخشي تغییر رويكرد پلیس در امر مبارزه با مواد تحت کنترل)پلیس درمان 

 مدار(
 )پیشگیری(  پلیس مبارزه با مواد مخدر

 1389 مسئول طرح

26  
بازنگری درطبقه بندی گروه های سني مخاطبـان کـانون پـرورش فكـری کودکـان و      
نوجوانان بر اساس ويژگي های رشدی و نیاز آنان بـه خـدمات و محصـوفت فرهنگـي     

 هنری

  کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 1391 طرحمسئول

 بررسي و فراتحلیل گزارشهای ممیزی موضوعي علوم انساني  27
 طرحمسئول ي و فناوری رياست جمهوریمعاونت علم

1391 

 بررسي میزان وابستگي دانشجويان به تلفن همراه ديجیتال    28
انساني و مطالعات اجتمـاعي  پژوهشگاه علوم
 جهاددانشگاهي

 طرح مسئول
1393 

 تاثیر شبكه های اجتماعي بر ارزشهای مدور شوارتز    29
انساني و مطالعات اجتمـاعي  پژوهشگاه علوم

 شگاهيجهاددان
 مسئول طرح

1395 

 تاثیر شبكه های اجتماعي بر عملكرد تحصیلي دانش آموزان    30
انساني و مطالعات اجتمـاعي  پژوهشگاه علوم
 جهاددانشگاهي

 مسئول طرح
1395 

31  
تهران محله شمشیری با تاکید بـر پايـداری    –ارزيابي پايداری نوسازی شهری در ايران

 اجتماعي
عات اجتمـاعي  انساني و مطالپژوهشگاه علوم
 جهاددانشگاهي

 همكار طرح
1395 

 بررسي تاثیر شبكه های اجتماعي مجازی بر سرمايه اجتماعي    32
انساني و مطالعات اجتمـاعي  پژوهشگاه علوم
 جهاددانشگاهي

 مسئول طرح
1397 

 طراحي و ارائه الگو  برای زنان ايثار گر و حماسه  ساز    33
 مسئول طرح موزه دفاع مقدس  

 در حال اجرا

 نقش نهادهای مدني در کارآمدی دولت در جمهوری اسالمي ايران  34
انساني و مطالعات اجتمـاعي  پژوهشگاه علوم
 جهاددانشگاهي

 همكار طرح
1396 

 عزت نفس نوجوانان و جوانان و شبكه های اجتماعي مجازی    35
انساني و مطالعات اجتمـاعي  پژوهشگاه علوم
 جهاددانشگاهي

 مسئول طرح
1396 

 ه دار و شبكه های اجتماعي مجازی  زنان خان  36
انساني و مطالعات اجتمـاعي  پژوهشگاه علوم
 جهاددانشگاهي

 مسئول طرح
1397 

 ياجتماع - يفرهنگ یها شيزنان و گرا يسبک زندگ رییچشم انداز روند تغ  37
 مسئول طرح وزارت کشور

 در حال اجرا

 

  شهرداريدر   )اتاف(ي ارزيابي اجتماعي و فرهنگينظارت طرحها و  اجرا

 ارفرماک سال  عناوین 

 ، مسئول طرح16ي معابر مناسب معلولین و جانبازان، منطقه فرهنگ -ارزيابي اجتماعي 
1388 

 16ه قمنطرداری شه

 ، مسئول طرحنازی آباد جنوبي –علي آباد شرق فرهنگي پل عابر پیاده –ارزيابي اجتماعي  
 16ه قمنطرداری شه 1388

 طرح مكاره، پیاده راه سازی فرهنگي  –ارزيابي اجتماعي  
 16ه قمنطرداری شه 1388

 7شهرداری منطقه  1389 ارزيابي تاثیرات اجتماعي فرهنگي  اجتماعي فرهنگي ايجاد معابر مناسب معلولین)ناظر( 1

 7شهرداری منطقه  1389 ارزيابي تاثیرات اجتماعي  فرهنگي ايجاد پايانه شهید بهشتي)ناظر( 2

 4شهرداری منطقه  1389 ارزيابي پیامدهای اجتماعي و فرهنگي نصب و نگهداری پل پیاده  همسطح اتوبوس)ناظر( 3

 11شهرداری منطقه  1390 تاثیر ارزيابي پیوست اجتماعي مكان يابي و تاسیس سرای محله آگاهي)ناظر( 4



5 

 

5 
 مخاطب شناسي گروه های مردمي ساکن در مناطق شهری و روستايي محل عبور خطوط لوله نفت

 وط لولهخطشرکت  1391

6 
 احداث ديوار حائل در معابر، سطح منطقه)ناظر(

2-1391  7شهرداری منطقه  

7 
 )ناظر(2تملک ، احداث و تجهیز ساختمان های اداری، ساختمان ناحیه 

 7شهرداری منطقه  2-1391

8 
 نقاشي ديواری و گرافیكي محیطي سطح منطقه)ناظر(

 7شهرداری منطقه  2-1391

9 
 ماندهي میادين و معابر خاص شهر، بزرگراه امام علي)ع( )ناظر(سا

 7شهرداری منطقه  2-1391

10 
 )ناظر("صباغچي"توسعه و تجهیز سرا ی محله، سرای شارق الف و ب 

 7شهرداری منطقه  2-1391

11 
 سطح ستاری ـ مخبری)گلستان(ارزيابي تأثیرات اجتماعي و فرهنگي )تقاطع غیرهم

 5منطقه  شهرداری 4-1393

12 
 5شهرداری منطقه  1393-4 یلشكر دیشه بزرگراه یابتدا ادهیپ عابر گذر ريز احداث

13 
 5شهرداری منطقه  1393-4 فرهنگي طراحي و ساخت مجموعه ورزشي پیشكسوتان -ارزيابي تأثیرات اجتماعي

14 
صـالح هندسـي بازگشـايي    ناطق نوری/ ا -)اصالح هندسي اشرفي 5طراحي و اصالح هندسي معابر سطح منطقه 

به حكیم/ اصالح هندسي تعريض حكیم حدفاصل اباذر تا اشرفي/ اصالح هندسـي جـاده مخصـوص در محـدوده     
 صنايع هوايي()ناظر(

 5شهرداری منطقه  5-1394

15 
 5شهرداری منطقه  1394-5 های کوی بیمهراهرزيابي تاثیر اجتماعي و فرهنگي شبكها

16 
 5شهرداری منطقه  1394-5 های محله باغ فیضاصالح شبكه راه ي و فرهنگياجتماع اتارزيابي تاثیر

1 

 دانشگاهي سوابق فعاليتهاي آموزشي

ر
ف
دي

 ريسعنوان دروس مورد تد 
نام مؤسسه يا 

 دانشگاه
 شهر

 
 سال

 1379 قرچک ورامین دانشگاه پیام نور شناسي عمومي ، مباني تعاونجامعه 1

2 
شناسي، روش تحقیـق  جامعه، مبانيشناسي تاريخي،  خانوادهشناسي انقالب، جامعهجامعه

تغییــرات اجتمــاعي، جامعــه شناســي   در علــوم اجتمــاعي، SPSS  کــاربردعملــي، 
 شناسي جهان سوم،جامعهسیاسي

دانشگاه آزاد 
 اسالمي

 گرمسار
 
 

1384-1382 

 ،  شناسي، مباني جمعیت شناسي، مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسيمباني جامعه 3
دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 جنوب -تهران

 
1384 

4 
، روانشناسي تبلیغات در رسانه، روش تحقیق کمي و کیفي، فنـاوری  مباني جامعه شناسي

 عات در روانشناسي  اطال
دانشگاه علم و 
 فرهنگ

 تهران
1385-1383 
97-93 

 1384 حسن آباد دانشگاه پیام نور روش تحقیق نظری، جامعه شناسي عمومي، جامعه شناسي سازمانها 5

7 
مباني جامعه شناسـي اطالعـاتي،   ( 2(، ، تاريا فرهنگ تمدن ايران)1تاريا فرهنگ ايران )

روش تحقیـق  ، جامعه شناسي سـازمانها اني جامعه شناسي، مبجامعه شناسي جهان سوم، 
 نظری، روش تحقیق عملي، کار تحقیقي 

 دانشگاه پیام نور
ــران ــران  -تهــ تهــ
 جنوب

 1389از 
 تاکنون

 روش تحقیق کمي ، روش تحقیق کیفي، تاريا تحول خانواده 8
دانشگاه آزاد 
 اسالمي

 جنوب -تهران 
 تاکنون 1395

 

 سازمانها و نهادهاي دولتي در وتاه مدتک تدريس دوره هايسوابق 

ر
ف
دي

 شهر شهرداري عنوان دروس مورد تدريس 
 

 سال

 کارگاه آشنايي با وسايل ارتباط جمعي 1
وزارت راه و 
 ترابری

 1388 تهران 



6 

 

 92آذر  تهران 15منطقه  اصول و مباني مددکاری اجتماعي   2

3 
مشارکتها و پتانسیل محلي در جلب مشـارکتهای   -کارگاه نقش ويژگیهای بومي، فرهنگي

 مردمي
 تهران سازمان بهزيستي

1393 

 13/12/92 تهران 16منطقه  نقش و جايگاه بانوان در توسعه   4

 تهران   13منطقه  آسیب شناسي فرآيندهای اجتماعي فرهنگي در شهرها 5
1393 

 تهران 22منطقه  تبلیغاتي در امور فرهنگي نقش رسانه ها و مسائل 6
1393 

 تهران 2منطقه  مسئولیت های اجتماعي در سازمان   7
1393 

 تهران 17منطقه  در شهر  اجتماعي آسیب شناسي  8
1393 

 تهران 6منطقه  آسیب شناسي اجتماعي در شهر 9
1393 

 تهران 16منطقه  مخاطب شناسي و مديريت فرهنگي و اجتماعي 10
1393 

 تهران   1منطقه  برنامه ريزی و مديريت جشنوارهای و نمايشگاه ها 11
1393 

 تهران 14منطقه  اصول پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعي   12
1393 

 تهران 1منطقه  برنامه ريزی و مديريت جشنواره های فرهنگي 13
1393 

 تهران 16منطقه  راهكارهای جلب همكاری سازمانهای مردم نهاد و حمايتهای مردمي 14
95 

 تهران 14منطقه  آسیب شناسي فرآيندهای اجتماعي فرهنگي در شهرها 15
95 

 تهران 4منطقه  اصول کارآفريني و تقويت فرصتها 16
95 

 آسیب شناسي فرآيندهای اجتماعي فرهنگي در شهرها 17
شهرداری 
 شهرقدس

 تهران
شهريور  29و  27

96 

 ي فرهنگي در شهرهاآسیب شناسي فرآيندهای اجتماع 18
-شهرداری رباط

 کريم
 تهران  

شهريور  23و  21
96 

 تهران شهرداری شهريار در شهر  اجتماعي آسیب شناسي  19
شهريور  6و  4

96 

 تهران سازمان بهزيستي شبكه های اجتماعي مجازی، آسیب ها و پیامدها 20
1396 

 تهران 16منطقه  حقوق شهروندی 21
 97مرداد 

 تهران 9منطقه  جلب همكاری سازمانهای مردم نهاد و حمايتهای مردميراهكارهای  22
 97آذر 

 تهران 4منطقه  فقر عمومي ، فقر شهری   23
 97دی 

 تأليف مقاله 

ر
ف
دي

 

 زمان ناشر نوع مجله عنوان کتاب يا مقاله

 مروری بر علل تشخص يافتن قشر جوان 1
 تخصصي

 1379 فصلنامه پژوهش، شماره سوم  

 صوير زن در بازيهای رايانه اینقش و ت 3
فصلنامه علمـي ـ پژوهشـي پـژوهش زنـان،  دانشـگاه تهـران، مرکـز           پژوهشي  –علمي 

 4مطالعات و تحقیقات مسايل زنان،  شماره
1381 

4 
رويارويي ارزشها، از تحول جمعیتي تـا بحرانـي آسـیب زا) نگـاهي     

 جمعیت شناختي به علل بحران ارزشها در ايران(
 

 افتمجموعه  مق
مجموع مقافت نگـاهي بـه پديـده گسسـت نسـلها پژوهشـكده علـوم        

 انساني واجتماعي
1382 



7 

 

 فرار دختران جوان از خانه، از امید تا سراب 5
 تخصصي

 1381 5ماهنامه نیكي، سال اول، شماره 

6 
ضرورت انتقال ارزشهای نسل انقالب به نسلهای آينده با تاکید بـر  

 نظرات امام خمیني )ره(
امام خمیني)ره( و آموزش و پـرورش، پژوهشـگاه آمـوزش و پـرورش،      ه مقافت  مجموع

 پژوهشكده تعلیم و تربیت
1384 

7 
چگونگي خدمات رساني به بازماندگان و قربانیـان جنـگ در سـاير    

 ملل
مجموعه مقافت بزرگداشت و تكريم شهدا و جانبازان انقالب اسـالمي،    مجموعه مقافت  

 انقالب اسالمي بنیاد شهید و جانبازان
1384 

 بررسي ادبیات مناسبات میان نسلها 8
مجموعه مقافت همايش مناسبات میـان نسـلها ، تهـران، پژوهشـكده      مجموعه مقافت  

 1383علوم انساني و اجتماعي، بهمن 
1384 

9 
بررسـي نظــرات دانـش آمــوزان و والـدين آنهــا نسـبت بــه اثــرات     

 انه ایاجتماعي، فرهنگي و جسماني بازيهای راي
فصلنامه تحقیقات فرهنگـي، پژوهشـكده علـوم اجتمـاعي و مطالعـات       پژوهشي  –علمي 

 فرهنگي وزارت علوم و تحقیقات  
1388 

 بررسي میزان زمان استفاده دانش آموزان از رسانه های غیردرسي 10
 فصلنامه تخصصي

 1387 2فصلنامه مدارس کارآمد، شماره 

 و حقوقي زنان کشاورز بررسي مشكالت اجتماعي ، فرهنگي 11
 پژوهشي –علمي  

 1389 2فصلنامه مطالعات ايراني زنان، پايیز ، شماره 

 بررسي وضعیت کلوپهای ويدئويي   12
 پژوهشي –علمي 

 1389 پژوهشنامه، دانشگاه آزاد اسالمي

13 
بـر   تاکیـد بررسي و سنجش هويت اجتمـاعي نوجوانـان هنـدی)با    

 سرمايه اجتماعي(
 مجموعه مقافت

 1391 کتاب جلوه هايي از توسعه در هند ، نگاه ايراني

14 
 سـوء  بـا  مبـارزه  امـر  در پلیس کرد یرو یرتغی به معتادان نگرش

 پلیس( کنترل تحت مواد مصر 

 )مدار درمان

 پژوهشي  –علمي 
 1392 پژوهش در سالمت روانشناختي، ويژه نامه تابستان  

15 
رب زبـان )اعـراب   پذيرش ارزشـهای جهـاني در میـان ايرانیـان عـ     

 خوزستان(
 1391 ، پايیز 3فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعي، دوره اول ، شماره  پژوهشي  –علمي 

16 
فیس بوک به عنوان يک شبكه اجتمـاعي مجـازی و تـاثیر آن بـر     

 سرمايه اجتماعي
 مجموعه مقافت

همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه های اجتماعي ، جهاددانشـگاهي  
 ده فناوری اطالعات و ارتباطات  ، پژوهشك

مهــــر  20
1392 

 فتمجموعه مقا واگرايي قومي تاثیرشبكه های اجتماعي مجازی برهمگرايي و 17
همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه های اجتماعي ، جهاددانشـگاهي  

 ، پژوهشكده فناوری اطالعات و ارتباطات  
مهــــر  20

1392 

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامي، سـال هشـتم، شـماره دوم)پیـاپي      پژوهشي  –علمي  نظريه های ارتباطي و جرم شناسي: جرم زدايي يا جرم زايي   18
 (، تابستان30

1394 

19 
ضرروت بازنگری طبقه بندی کتب کودکـان و نوجوانـان از منظـر    

 صاحبنظران
 1395 3، شماره 2تعامل انسان و اطالعات، جلد  پژوهشي  –علمي 

20 
بررسي رويكرد نوين پلیس به مصر  کنندگان مواد تحت کنتـرل  
)پلیس درمان نگر( )مطالعه مـوردی مصـر  کننـدگان در کمـ      

 ان(های ترک اعتیاد تهر
 1394 ، زمستان 8، شماره 2سالمت اجتماعي و اعتیاد، دور ترويجي–علمي 

21 
مقاله ارائه مدل تحلیلي ارزيابي راهبردها با رويكرد آينده پژوهانـه  

 در شرکت نفت ايران
 1395 ، زمستان  4، شماره 8مديريت بازرگاني، دوره  پژوهشي  –علمي 

22 
یت ها و پیشران ها)مورد ارايه چارچوب فرآيند شناسايي عدم قطع

 مطالعه: نفت و انرژی(
 1394 105فصلنامه آينده پژوهي مديريت، سال بیست و ششم، شماره  پژوهشي  –علمي 

23 
تحلیل و بررسي هويت شغلي با تاکید بر شناسـايي ابعـاد و مولفـه    

 های آن 
 1395 ايیز  ، پ28فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره هشتم، شماره  پژوهشي  –علمي 

24 
بررسي تطبیقي سرمايه اجتمـاعي مجـازی و واقعـي  دانشـجويان     

 دختر دانشگاه های تهران  
 1396 ، بهار   3، شماره 11فصلنامه توسعه اجتماعي، دوره  پژوهشي  –علمي 

25 
تحوفت کنش ارتباطي،حوزه عموم،جامعه مدني و دموکراسـي در  

ا انتخابـات رياسـت   ايران)مطالعه موردی:فاصله جنبش مشروطه تـ 
 جمهوری دهم(

 پژوهشي  –علمي 
 1395 پژوهش سیاست نظری، دوره جديد، شماره بیستم، پايیز و زمستان  

26 
ها در میزان  بررسي تفاوت شهرت حقیقي و مجازی و نقش رسانه

 شناخته شدگي افراد
 1396 10، سال سوم، شماره های نوين فصلنامه مطالعات رسانه پژوهشي  –علمي 

27 Defining the Tipping Point Based on Conditionally 
Convergent Series: Explaining the Indeterminacy 

 Journal of Algorithms and Computation 50 issue 1, 

PP. 133 - 142 
Jun 
2018 

28 
 يلیتحص يبر عملكرد کم یمجاز ياجتماع یشبكه ها ریتاث

 شهر تهراندانش آموزان دختر متوسطه دوم 
 1398 فصلنامه فناوری آموزش، پايیز پژوهشي –علمي 
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 در همايشهاي ملي و بين المللي ارائه مقاله

 سال مکان نوع همايش عنوان مقاالت 

1 
نگاهي به وضعیت کودکان خیاباني و علل و عوامل موثر بـر  

 آن
ناسـي  مجموعه مقافت همايش مسـايل اجتمـاعي ايـران،انجمن جامعـه ش     همايش داخلي

 ايران
1381 

2 
ای در تـروي  بزهكـاری و خشـونت در    اثرات بازيهای رايانه

 جامعه  
 همايش داخلي  

 1385 ارائه در همايش امنیت اجتماعي، و چاپ در مجموعه مقافت همايش

3 
بررسي نظرات مادران نسبت به بازيهای رايانـه ای و نقـش   
آنهــا در کــاهش اثــرات منفــي ايــن بازيهــا بــر کودکــان و 

 نوجوانان

 پوستر
ارايه به صورت پوستر، کنگره بین المللي آسیب شناسـي خـانواده، دانشـگاه    

 شهید بهشتي
1385 

4 
تاثیر سرمايه انساني و اقتصادی بر سرمايه اجتماعي:بررسي 
 تطبیقي میان دانش آموزان دبیرستانهای تهران و دهلي

 
 1388 چكیده مقاله در همايش بین المللي روابط ايران و هند 

 پیاده رو سازی و تاثیرات اجتماعي آن، )همكار( 5
 پوستر

 1389 همايش ملي ارزيابي تاثیر اجتماعي سیاستها، برنامه ها و طرح ها، تهران،  

6 
 بـر  مدرسه شهردار طرح فرهنگي –ارزيابي تاثیر اجتماعي 

   ،...نوجوانان، و کودکان روی
 

 1389 رزيابي تاثیر اجتماعيچكیده چاپ شده در مجموعه مقافت همايش ملي ا

7 Scientific centers in Iran همايش بین المللي 
5th International  on Enhancing Change Thorough 

Science Centers, Johannesburg, South Africa, 
Johannesburg  

2008,February 

 

8 

Social Capital and Educational 
Achievement: a comparative study about 
high school students between Delhi and 
Tehran Students 

 همايش بین المللي
Tomorrow people organization, Thailand, Bangkok 
 2009,March 

9 Social Capital ,families and children 
 I International Congress on Family, School and  همايش بین المللي 

Society – Special Education  ̧Portugal, Porto 
2009, July 

10 Effects of social capital on women healthy همايش بین المللي 
International Conference on 'Empowering Women in 
Developing Countries through Better Healthcare and 
Nutrition', India, Pilani NAM 

2010 

11 
Computer Games  and social – cultural 
effects on Iranian Children and 
Adolescences  

 همايش بین المللي
5th International Conferences on Health, Education 

and Cultural in Globalization Process, India, 
Chandīgarh 

2010 

12 Language and Identity المللي همايش بین 
 The first Teaching Persian to Spanish speakers   
 Conference, Universidad Complutense ,  Spain, 
Madrid, 20-21 September 

2012 

13 
بررسي تغییر رويكرد پلیس به سـوء مصـرفي مـواد مخـدر     

 )پلیس درمان مدار(
 پوستر

و  17ن کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر ، دانشگاه خـوارزمي،  اولی
 ارديبهشت ماه   18

1392 

14 The Effects of Education on Women 
Career Identity  

 همايش بین المللي

Education and women Empowerment , 
Universidad Autónoma de Madrid, Spain,  19-20 
September 

 

2014 

 

 تأليف يا ترجمة کتاب 

ر
ف
دي

 زمان زبان ناشر عنوان کتاب 

 مآخذ شناسي مناسبات میان نسلها در ايران و جهان 1
پژوهشــــكده علــــوم انســــاني و اجتمــــاعي    

 جهاددانشگاهي
 1383 فارسي

 1391 فارسي واحد علوم پزشكي–جهاددانشگاهي تولید ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني    2

 1394 فارسي   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي   و تلفن همراه هوشمند سبک زندگي  3

 

 دوره هاي آموزشي گذرانده

https://www.ucm.es/english
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uam.es%2Fss%2FSatellite%2Fen%2Fhome.htm&ei=YhIpVIGyIrHe7AbFqoGoAg&usg=AFQjCNH4LaSjfF1dQfZwChOX-rfBUl0bVA&bvm=bv.76247554,d.ZGU
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ر
ف
دي

 زمان مكان عنوان 

 1371 دانشگاه تهران، جهاددانشگاهي در پژوهشهای علوم انساني   SPSSکاربرد  1

 1373 دانشگاه تهران، معاونت پژوهشي کارگاه روش تحقیق   2

 1375 دانشگاه صنعتي شريف، جهاددانشگاهي نترنت در پژوهشهای علوم انسانيکاربرد اي 3

4 Workshop on Research Method  India, New Delhi 2007 

5 
کارگاه آموزشي بررسي تاثیرات اجتماعي و فرهنگـي طرحهـای   

 عمراني شهرداری تهران
 1388 شهرداری تهران

6 
ــاعي     هبردی، کارگاه آموزشي اصول نگارش گزارشهای را ــاني و اجتمــ ــوم انســ ــگاه علــ پژوهشــ

 جهاددانشگاهي
1388 

7 
Workshop on Immigration and Transcultural 

psychiatry  India, Chandigarh University  2010 

8 
Workshop on SPSS India, Chandigarh University and 

Iran Culture House 
2011 

9 
 همايش علم،صلح و توسعه  

 ن تروي  علم، دفتر منطقه ای يونسكوانجم
18 November 

2013 

10 
، دانشگاه پیام 92009/21کارگاه، با مجوز شماره  قرآن ، مهدويت و جهاني شدن

 نور لرستان
11/4/92 

 92آذر 13و  12 مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور کارگاه مباني آينده پژوهي و روش های آن   11

12 
ي علمي دانشجويان دکتـرای پـژوهش   نكات اساسي در راهنماي

 ساعت( 5محور )
 14/6/91 معاونت آموزشي  جهاددانشگاهي

 18/2/1392 دانشگاه خوارزمي   ساعت( 16کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پر خطر) 13

14 
کارگاه آموزشي تئوری زمینه ای )گراندد تئوری( با اسـتفاده از  

 Maxqda11نرم افزار 

ــوم انســــ   ــگاه علــ ــاعي پژوهشــ اني و اجتمــ

 جهاددانشگاهي
1394 

15 
ارتقای مهارت های علمي و عملي حضور زنان در مجـامع بـین   

 المللي

دانشكده وزارت امور خارجه، معاونت امور زنـان و  

 خانواده  
 1395روز( 10)

16 
ــاعي     روش تحقیق کیفي ــاني و اجتمــ ــوم انســ ــگاه علــ پژوهشــ

 جهاددانشگاهي
1395 

 
 


