باسمه تعالی
 CVرزومـــه
حمید رضا بابایی
Hamidreza Babaei
معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری

جهاد دانشگاهی
نام نام خانوادگی :حمید رضا بابایی
فرزند :بهرامعلی
شماره شناسنامه143211 :
صادره از  :تهران
تاریخ تولد1352 :
آدرس محل فعالیت :انقالب – نرسیده به چهار راه ولیعصر (عج) – نبش خیابان شهید برادران مظفر جنوبی – پژوهشکده
فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی
آدرس محل سکونت :پاسداران ،گلستان اول (شهید مومن نژاد) ،پالک  ،127واحد 18
تلفن09384993894 :
سوابق آموزشی:

دکتری:
رشته تحصیلی Community Development :
دانشگاه محل تحصیل University Putra Malaysia (UPM) :
سال ورود 1386 :
نوع سیستم :درس و تز
عنوان پایان نامه :سرمایه اجتماعی و راهکارهای توسعه و توانمند سازی حاشیه نشینان شهر تهران

کارشناسی ارشد:
رشته تحصیلی  :پژوهشگری اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
سال ورود 1377 :
سال اخذ مدرک1380 :
نوع سیستم :درس و تز

 بررسی عوامل موثر در تضادهای ارزشی و نمود آن در نگرش و رفتارهای دانش آموزان شهر تهران:عنوان پایان نامه

: کارشناسی
 خدمات اجتماعی: رشته تحصیلی
 دانشگاه شاهد: دانشگاه محل تحصیل
1372 : سال ورود
1376 :سال اخذ مدرک
 درس و تز:نوع سیستم
 بررسی عوامل موثر در نگرش و گرایش دانش آموزان به فرهنگ غربی:عنوان پایان نامه

:دیپلم
 اقتصاد اجتماعی: رشته تحصیلی
 شهرستان ابهر: محل تحصیل
1371 :سال اخذ مدرک

: مقاالت
1.

Bonding, Bridging, and Linking Social Capital and Psychological Empowerment among
Squatter Settlements in Tehran, Iran.
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR), 2012; 2(2):109-112 (ISI Indexed
Journal, ISSN: 2090-4304 (Print)).

2.

Bonding, Bridging, and Linking Social Capital and Empowerment among Squatter
Settlements in Tehran, Iran.
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
World Applied Sciences Journal 17 (1): 119-126, 2012, (ISI Indexed Journal, ISSN: 18184952)

3.

Gender Differences in Social Capital and Empowerment: A Case Study of Squatter
Settlements.
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
Archive of Sciences Journal (ISI, Impact Factor: 0.474), Springer

4.

Social Capital and Human Development: A Meta-Analysis in Iran.

Hamidreza Babaei, Amir Hossein Zomorrodian, Sarjit S. Gill, Nobaya Ahmad, Leila Falahati
Journal of American Science 2011;7(6):194-197, (ISI Indexed Journal, ISSN: 1545-1003).
5.

Ethnic and Gender Differences in Financial Management among College Students.
Leila Falahati, Hamidreza Babaei, Laily Hj. Paim.
Journal of American Science, 2011;7(6):1189-1192, (ISI Indexed Journal, ISSN: 15451003).

6.

Status Inconsistency of Women: A study in Hamadan, Iran
Hamidreza Babaei, Amir Hossein Zomorrodian, Sarjit S. Gill, Leila Falahati.
Journal of American Science 2011; 7(6):767-774, (ISI Indexed Journal, ISSN: 1545-1003).

:کنفرانس ها
1.

Gender Differences in Bonding, Bridging and Linking Social Capital and Empowerment: A
Case Study of Squatter Settlements
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
International Gender Conference, 14-15 March, 2012, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

2.

The Mediating Role of Participation on Bonding, Bridging and Linking Social Capital and
Empowerment Toward Community Development, a Study Among Squatter Settlements in
Tehran Iran
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
International Seminar on Community Development (SAPKO2012), 7th–9th April 2012, Kuala
Terengganu, Malaysia.

3.

Social Capital and Psychological Assets: a Mediating effect of Participation among Squatter
Settlements in Tehran, Iran
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
3rd World Conference on Psychology (WCPCG) 2012
09th – 12th May 2012, Ankara University & Near East University, Turkey, Published in
Procedia-Social and Behavioral Journal by ELSEVIER
، واکاوی مفاهیم و نظریه ها برای شهر فردا، نظریه های توسعه محله ای-4
 مهر ماه30 – 29 ،اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسالمی ایرانی
) تهران (سخنران اصلی،1393

،) شهر تهران17  و16  گسترش بافت ناموزون شهری و افزایش وقوع جرم (مطالعه موردی منطقه-5
27 – 26 ، با دو رویکرد چالش های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی-اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران
 دانشگاه تهران،  تهران1394 آبان ماه

مقاالت در پروسه انتشار
1.

A Comparative Study of Bonding, Bridging and Linking Social Capital among Squatter
Settlements in Tehran, Iran: A Case Study of Bagh-e-Azari and Islamabad
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
Journal of Urban Studies (ISI, Impact Factor: 1.513), SAGE

2.

The Mediating Role of Participation on Bonding, Bridging and Linking Social Capital and
Financial Assets: A Study among Squatter Settlements in Tehran Iran
Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill
World Applied Science journal (ISI)

3.

Quantitative Models for Participation Evaluation in Community Development: A theoretical
Review
Amir Hossein Zomorrodian, Asnarulkhadi Abu Samah, Hamidreza Babaei, Sarjit S. Gill
The Life Science Journal (ISI, Impact Factor: 0.185),

: هیات تحریه و کنفرانس ها/ همکاری با نشریات
1- Editorial board of "International Journal of Natural Sciences Research" published by “PAK
PUBLISHING GROUP”
2- Editorial board of “BRIS Journal of Advances in Science & Technology” indexed with ISI
(Thomson Reuters) Master list, Scopus.
3- Editorial board of "International Journal of English Language and Literature Studies"
published quarterly by Asian Economic and Social Society.

4- Editorial board of "Journal of Education & Social Policy (JESP)" published by
Center for Promoting Ideas (CPI), USA
 عضو شورای علمی و شورای سیاست گذاری" اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا واکاوی مفاهیم و-5

" تهران،1393  مهر ماه30 – 29 ،مصادیق در شهر اسالمی ایرانی

داوری مقاالت:

 نشریه علمی – پژوهشی شهر ایرانی اسالمی
-

بررسی و تحلیل نقش پیاده راه بر بهبود الگوی رفتاری -اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری

-

بررسی تطبیقي عناصر شهر کمال گرا با مفهوم شهر در قرآن

-

ارزیابی نقش مشارکت مردمی در پایداری محالت شهرهای اسالمی (مورد مطالعه محالت جماران
و ولنجک تهران)

-

تحلیلی بر مطالعه شکل شهر اسالمی

-

مطالعه تطبیقی وضعیت سرمایه اجتماعی در بازارهای سنتی و مراکز خرید جدید

-

مدلی برای برنامهدهی تفصیلی بر اساس تنظیم رفتار مبتنی بر الگوهای ایدهآل فرهنگی و واقعیات
رفتاری با تکیه بر فرهنگ اسالمی (نمونه موردی :نمازخانههای فرودگاه)

-

بررسی و تحلیل رویکردهای حاکم بر مطالعات شهر اسالمی

-

روابط همسایگی در شهر اسالمی و امنیت روانی مورد انتظار رویکرد ( CPTEDنمونه موردی
بافت قدیم شهر اصفهان)



نشریه علمی – ترویجی جامعه شناسي آموزش وپرورش
-

ضرورت آموزش سواد مالی و مهارت های اقتصادی در نظام آموزش و پرورش

-

جایگاه آموزش و پرورش در توسعه و رشد اقتصادی در پی ایجاد حماسه اقصادی

فعالیت های پژوهشی:
 طرح ملی ساختاری و راهبردی توسعه اجتماعی استان همدان – کارفرما  :وزارت کشور1382 -
 بررسی جامعه شناختی پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان شهری و روستایی استان همدان – کارفرما  :سازمان
مدیریت و برنامهریزی – 1383
 عوامل مرتبط با مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش و راه های افزایش آن در استان همدان ،کارفرما:
آموزش و پرورش استان همدان ،همکار اصلی طرح1383 ،
 بررسی موانع تشکیل تعاونی ها توسط فارغ التحصیالن استان همدان -کارفرما  :وزارت تعاون – 1382
 بررسی عوامل موثر در کنش اجتماعی شهروندان کرجی – کارفرما :شهرداری کرج – اجرا :مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران واحد تربیت معلم -مدیر طرح – 1385
 بررسی انتظارات دانشجویان از نهادهای فرهنگی دانشگاه – شورای فرهنگی دانشگاه تربیت معلم -مرکز
افکارسنجی دانشجویان ایران واحد تربیت معلم -مدیر طرح – 1384
 بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم – شورای فرهنگی دانشگاه تربیت معلم -مرکز
افکارسنجی دانشجویان ایران واحد تربیت معلم -مدیر طرح – 1384
 اجرای طرحهای پژوهشی در غرب استان تهران – کار فرما :سازمان امنیتی کشور
 اجرای بیش از بیست طرح پژوهشی و افکار سنجی در استان همدان و استان تهران در همکاری با مرکز
افکارسنجی دانشجویان ایران
 دبیر علمی و عضو هیئت علمی کنفرانس ملی "الگوهای مصرف" استان زنجان
 برگزاری طرح ملی ارزشها و نگرش ها – استان زنجان


طرح جامع بررسی وضعیت تشکلهای مردمی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران (با تاکید بر سرمایه
اجتماعی( ،سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ،استان تهران ،مجری طرح1389 ،

تدریس:
 روش های پیشرفته تحقیق -دوره دکتری – دانشگاه جنگ – نیمسال اول سال تحصیلی  94گروه پایه 5 روش های پیشرفته تحقیق -دوره دکتری – دانشگاه جنگ – نیمسال اول سال تحصیلی  93گروه پایه 4 روش های پیشرفته تحقیق -دوره دکتری – دانشگاه جنگ – نیمسال اول سال تحصیلی  92گروه پایه 3 -مبانی جامعه شناسی – کارشناسی – دانشگاه علمی و کاربردی شماره  1تهران –  1386لغایت 1387

دوره ها و کارگاه ها:
 دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار SPSS دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار AMOS کارگاه آموزش تخصصی نرم افزار انجام تحقیق کیفی Maxqda11 -کارگاه تخصصی نقش آموزش در ارتقاء مدیریت شهری

فعالیتهاي اجرایی:
 پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری:
 معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده از سال  1393تا کنون عضو هیات علمی گروه معماری و منظر شهری -مدیر پایگاه خدمات اجتماعی پایانه جنوب – سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی:
 سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  -مهر ماه  -1392آذر معاون آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 1392 -1391 - عضو گروه پژوهشی برنامه ریزی شهری –  1389تا کنون عضو شاخه تخصصی برنامه ریزی شهری گروه علوم انسانی و اجتماعی ،معاونت پژوهش و فن آوری جهاددانشگاهی –  1392تا کنون

 دانشگاه علمی و کاربردی:
 معاون فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی شماره  2تهران –  1385لغایت 1387 تدریس درس مبانی جامعه شناسی –  1386لغایت 1387 جهاد دانشگاهی:
 معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم –  1382لغایت 1387 معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان همدان  1380 -لغایت 1382 معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان –  1378لغایت 1379 دانشگاه تربیت مدرس:
 مسئول پژوهش های فرهنگی دانشگاه (حوزه معاونت فرهنگی) –  1375لغایت 1376 بهزیستی شهرستان ابهر:

 کارشناس ارشد امور اجتماعی و مددکار اجتماعی –  1376لغایت 1378 پایشگر ارشد  3شهرستان استان زنجان  :ابهر  ،خرمدره  ،خدابنده –  1376لغایت 1378 صدا و سیما:
 کارشناس ارشد مسائل اجتماعی و امور جوانان و مشاور مدیر کل صدا و سیمای استان همدان –  1380لغایت1382
 خبرگذاری دانشجویان ایران (ایسنا):
 مسئول راه اندازی خبرگذاری ایسنا استان زنجان – 1379 مسئول خبرگذاری ایسنا استان همدان –  1380لغایت 1382 مسئول خبرگذاری ایسنا دانشگاه تربیت معلم و منطقه غرب استان تهران –  1383لغایت 1387 مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا):


مسئول مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران استان همدان و مسئول هماهنگی غرب کشور –  1380لغایت 1382



مسئول مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران دانشگاه تربیت معلم و منطقه غرب استان تهران –  1383لغایت 1387

 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی:


مسئول سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان همدان  1380لغایت 1382



مسئول سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم با چاپ بیش از  50عنوان کتاب دانشگاهی – 1383
لغایت 1387



عضو و نماینده معاونین فرهنگی سراسر کشور در شورای سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 1387 - 1383



عضو اصلی صندوق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی  1383لغایت 1387

همکاری ،تدوین و نظارت در فعالیت های شاخص فرهنگی کشور:
 موسس و دبیر کانون علمی و فرهنگی ایثار – مالزی (مصوب و زیر نظر مشاور امور ایثارگران وزیر علومتحقیقات و فنآوری)
 مسئول امور ایثارگران سفارت جمهوری اسالمی ایران – مالزی همکاری در تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی رایزنی فرهنگی مالزی – سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی عضو اصلی هیئت محبان رسول – مالزی عضو تشکل هیات مذهبی مالزی ایجاد هسته های علمی و پژوهشی عضو و مسئول کمیته طرح و برنامه جمعیت اسالمی فارغ التحصیالن مالزی ایجاد دبیرخانه دائمی نیایش دانشجویان ایران در جهاددانشگاهی و برگزاری سلسله مسابقات نیایش دانشجویان ایران -برگزاری سلسله مسابقات اندیشه شناسی حضرت امام خمینی (ره) "آفتاب در آینه" ویژه دانشجویان سراسر کشور

 دبیر فرهنگی ومسئول برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی جهادهای دانشگاهی سراسر کشوردر کنگره هفتمفرهنگی کشور
 دبیر کنگره ادبی ،هنری و فرهنگی عاشورا "نگاه سرخ" مسئول دانشجویی کنگره بزرگ عاشورا – بنیاد شهید انقالب اسالمی دبیر سلسله نشستهای علمی دانشگاه تربیت معلم -و .........

