سوابق علمي ـ پژوهشي

 -1مشخصات فردي:
نام :ابراهیم
نامخانوادگي :حاجیانی
مدارج تحصيلي

رشته

دانشگاه

دکتری

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

سال

نشاني :پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري
تلفن همراه:

(پست الكترونيكي) ehajiani@yahoo.com : Email

 -2كتب پروژههاي تحقيقاتي و پژوهشي اتمام یافته:
 -1بررسي نارضایتي در طبقه متوسط شهري( ،پيمایش ملي) ،در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران به سفارش مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي1376-77 ،
 -2مطالعه نيازها و نگرشهاي شهروندان تهراني نسبت به نظام مخابراتي ،در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ،به
سفارش مرکز تحقيقات مخابرات1378 ،
 -3بررسي پيمایش الگوهاي مشروعيت سياسي در بين طبقه متوسط شهري ایران (پيمایش ملي) به سفارش پژوهشكده مطالعات
راهبردي1378 ،
 -4نيازهاي بهداشتي قاليبافا ن و ارائه الگوي براي رفع آنها ،به سفارش مرکز تحقيقات فرش دستباف وزارت کشاورزي ،طرح ملي،
1382
 -5همكاري در اجراي طرح علل وقوع اغتشاشات شهري در استان تهران با دکتر صدیق سروستاني به سفارش استانداري تهران1382 ،
 -6همكاري در اجراء طرح "نيازسنجي فرهنگي دانشجویان" جهاد دانشگاهي1375 ،
 -7مشارکت در تهيه و اجراء بعضي فازهاي طرح «سنجش وضعيت امنيتي کشور»  ،به سفارش پژوهشكده مطالعات راهبردي1376 ،
 -8همكاري با موسسه نشر آثار امام (ره) براي تهيه کتاب «فرهنگ و تبليغات از نظر امام»
 -9کتاب «فرهنگ پژوهش و دانشجو» ،انتشارات معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي1377 ،
 -10کتاب  ،اصول ،مباني و تكنيكهاي پيشبيني و آیندهنگري .ا نتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 -11کتاب جرائم سازمانیافته ،ا نتشارات جهاد دانشگاهي1388. ،
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 -12کتاب الگوهاي سبك زندگي ایرانيان ،انتشارات مرکز تحقيقات استراتژیك1386. ،
 -13کتاب جامعهشناسي هویت ایراني ،انتشارات مرکز تحقيقات استراتژیك 1388.،
 -14کتاب مطالعات و پژوهشهاي تروریسم مرکز تحقيقات استراتژیك 1389
 - 15کتاب عرفي شدن در بوته نقد .ا نتشارات جهاد دانشگاهي
 -16کتاب نقش دانشگاه ازاد اسالمي در همبستگي اجتماعي زیر چاپ
 -17کتاب نقش دانشگاه ازاد اسالمي در توسعه اجتماعي انتشارات دانشگاه ازاد اسالمي 1387
 -18اجرا  13طرح پزوهشي در حوزه هویت ملي هویت قومي هویت مدرن و هویت دیني امنيت ملي و اینده پزوهي

 -3مقاالت منتشره:
 -1مساله قومي و سياستهاي قومي در ایران ،نامه انجمن جامعهشناسي ایران شماره 1379 ،1
 -2مطالعه جامعهشناسي ابعاد هویت ملي ،فصلنامه مطالعات ملي ،شماره 1380 ،3
 -3گفتگوي بين فرهنگي و انسجام ملي ،فصلنامه مطالعات ملي1382 ، 8 ،
 -4منازعات اجتماعي و ثبات سياسي ،مجله اندیشه اجتماع ،شماره 1376 ، 2
 -5بررسي جامعهشناختي الگوهاي امنيتي در ایران ،مصاحبه منتشره در کتاب «سياستهاي امنيتي ایران» ،انتشارات پژوهشكده مطالعات
راهبردي1381 ،
 -6مذاهب جدید ،فرقهگرایي مذهبي و ثبات سياسي ،انتشار فصلنامه مطالعات راهبردي شماره 1384 ،24
 -7جرائم سازمان یافته ،انتشار در فصلنامه مطالعات راهبردي ،شماره 1383 ،23
 -8جایگاه مدلسازي در تحقيقات اجتماعي ،مجموعه مقاالت سمينار دانشجویان داخل و خارج از کشور1374 ،
 -9بررسي مطالبات و تقاضاهاي سياسي اهل سنت ایران ،چاپ در کتاب ،نگاهي به اهل سنت ایران ،مرکز بررسيهاي استراتژیك،
1381
 -10تغييرات فرهنگي و امنيت ملي ،چاپ در کتاب ،مجموعه مقاالت و سمينار ،مرکز بررسيهاي استراتژیك ریاست جمهوري1379 ،
 -11الگوي سنجش امنيت اجتماعي ،فصلنامه امنيت اجتماعي ناجا ،تابستان 1385
 -12معرفي و نقد کتاب چالشهاي هویت در آمریكا ،فصلنامه گفتگو ،پایيز 1385
 -13تبيين براندازي در کشورهاي آسياي ميانه ،مجله علمي پروهشي دانش سياسي دانشگاه امام صادق ،تابستان 1388.
 -14نيازهاي بهداشتي قاليبافان ،مجله علمي – پزوهشي گلفام1387. ،
 -15رابطه هویت ملي و هویت قومي در ميان اقوام ایراني مجله علمي پزوهشي انجمن جامعه شناسي ایران زمستان 1388
 -16تكنيكهاي ترکيب داده ها در حال انتشار در مجله علمي پزوهشي تحقيقات علوم انساني حوزه و دانشگاه
-17رابطه هویت ملي و تمایل به فساد زمستان  1388ارسالي براي فصلنامه سازمان بازرسي کل کشور
 -18بررسي تطبيقي تكنيكهاي مطالعات اینده در مجله علمي پژوهشر رابرد تابستان 1390
در مجموع  21مقاله در مجالت علمي و پزوهشي منتشر نموده ام .
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 -3شركت در سمينارها با ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقاالت منتشره:
 -1سمينار «جامعه شناسي و مدیریت» توسط انجمن جامعهشناسي ایران (با همكاري سازمان مدیریت صنعتي) ،1375 ،ارائه مقاله :

مطالعه جامعه شناختي اعتصاب کارگري در تهران
 -2سمينار« مسائل اجتماعي ایران»  ،توسط انجمن جامعهشناسي ایران (و وزارت کشور) در سال  ،1379و ارائه مقاله :مسائل قومي و
الگوهاي سياست قومي در ایران
 -3سمينار تغييرات فرهنگي و ثبات سياسي ،توسط مرکز بررسيهاي استراتژیك ریاست جمهوري ،1377 ،و ارائه مقاله :مدیریت
تقاضاها و مطالبات سياسي در ایران
« -4شيوههاي علمي نظرسنجي» در کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ،توسط انجمن روابط عمومي ایران1384، ،
 -5دبير علمي سه عنوان همایش علمي
 -6عضو کميته علمي  8همایش علمي
 -5ارایه مقاله در  15سمينار علمي در سطح ملي

 -4فعاليتها و مسئوليت هاي پژوهشي:
 -1عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي
 -2مسئول بخش جامعهشناسي ایران در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران 1377 -1378
 -3عضو شوراي علمي گروه جامعهشناسي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي
 -4عضو کميسيون مشورتي شوراي فرهنگي عمومي  1374تا 1378
 -5مدیر اداره نيازسنجي فرهنگي جهاد دانشگاهي  75تا 78
 -6عضو انجمن جامعه شناسي ایران از بدو تاسيس
 -7راه اندازي و تصدي مسئوليت« :مرکز افكارسنجي دانشجویان ایران» " (ایسپا)" از  1379تا کنون (در این دوره در مرکز حدود 195
طرح پيمایشي اتمام یافته است)
 -8مجري طرح «منشور فرهنگ عمومي «به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي» 1377
 -9سردبير فصلنامه تخصصي دانشكده محل خدمت از سال  1379تا  1381و توليد و انتشار  6فصلنامه (عضو هيئت تحریریه)
 -10مدیر گروه پژوهشهاي فرهنگي مرکز تحقيقات استراتژیك مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 -11عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي فرهنگي پزوهشكده فرهنگ و هنرجهاد دانشگاهي
 – 12سردبير دو شماره از فصلنامه علمي پزوهشي راهبرد
 -13عضو هييت تحریریه فصلنامه راهبرد
 -14عضو هييت تحریریه فصلنامه تحقيقاتي علوم اجتماعي ایران(مرکز افكار سنجي دانشجویان ایران )
 -15داور مقاالت مجالت علمي پزوهشي متعدد از جمله مطالعات ملي تحقيقات راهبردي انجمن جامعه شناسي ایران راهبرد
تحقيقات علوم اجتماعي ایران و....
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 -5سوابق آموزشي (عناوین تدریس شده در طول 19سال عضویت هيئت علمي)
کارشناسی:
 -1جامعهشناسي جنگ 4 ،دوره
-2جامعهشناسي اقشار اجتماعي ایران 16 ،دوره
-3آسيبشناسي اجتماعي 31 ،دوره
 -4بيثباتي سياسي 18 ،دوره
-5جامعهشناسي جوانان 2 ،دوره
 -6جامعهشناسي قشرها و نابرابريها 22 ،دوره
 -7روش تحقيق 15،دوره
 -8نظریههاي جامعهشناسي 1و 5 ، 2دوره
 -9مباني جامعهشناسي 18 ،دوره
کارشناسی ارشد:
 -1مباني و روشهاي پيشبيني و آیندهنگري18دوره
 -2مدیریت بحرانهاي شهري
 -3جرائم سازمان یافته 15دوره
 -4تكنيكهاي تجزیه و تحليل 18دوره
دکتری:
 -1درس روش تحقيق کيفي یك دوره
 -2درس مسایل افكار عمومي دو دوره

) 6راهنمایي رساله
 – 1حدود  85عنوان پایاننامه کارشناسي
 -3راهنمایي  39عنوان پایاننامه کارشناسي ارشد
 -4مشاور  5عنوان رساله دکتري
 -5داوري  8عنوان رساله دکتري
 -6مشاور  43عنوان رساله کارشناسي ارشد

 )7سوابق اجرایي
 مسئوول واحد آموزش جهاد دانشگاهي تبریز 1364تا 1369 ریيس اداره نياز سنجي فرهنگي دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي  1370-تا 1379 -عضو هئيت علمي از  1371تاکنون
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 ریيس مرکز افكار سنجي دانشجویان ایران (ایسپا ) از  1380تا 1386 معاون فرهنگي اجتماعي بازرسي ویژه ریيس جمهور  1380تا 1384 عضو شوراي مشورتي شوراي فرهنگ عمومي  1374تا 1379 ریيس بخش جامعه شناسي ایران موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران  1376تا 1379 مدیر گروه پزوهشهاي فرهنگي مرکز تحقيقات استراتزیك مجمع تشخيص مصلحت نظام از  1385تا کنون مشاور پژوهشي :در جهاد دانشگاهي -شوراي عالي انقالب فرهنگي -شوراي عالي امنيت ملي حوزه هنري سازمان تبليغات اسالالمي-نيروي انتظامي -دانشگاه امام حسين (ع )  -شهرداري تهران و....
 -عضو شوراي سياست گذاري معاونت اجتماعي نيروي انتظامي
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