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 .2مقاالت

* بررسي عوامل مرتبط با رفتار انتخاباتي مردم ايران :مطالعهه مهوردي شهمر مرنهدل معلهه علمهي پعوهشهي علهوم
اجتماعي دانشگاه تبريز ،سال  ،12شماره  ،24صص .)121-143
* ايدز در ايران :چالشهاي فراروي جوانانلاولين سمينار آسيب شناسي مسايل اجتمهاعي دانشهگاه شهيراز خهرداد
 -1385ارائه مقاله ،تنما خالصه مقاالت چاپ شد).
* بررسي عوامل موثر بر اشتغال زنان  15-40ساله :مطالعه موردي استانماي غرب كشورل چهاپ و ارائهه مقالهه در
همايش ملي زنان و چالشماي پيش رو دانشگاه ايالم .آبان  ،1385جلد دوم ،صص .) 450-459
* نگرش و ايدآلماي دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي شمر ايالم در زمينه تشکيل و تنظيم خانواده لچهاپ
مقاله در همايش ملي زنان و چالشماي پيش رو دانشگاه ايالم ،آبان  ،1385جلد دوم ،صص .)250-262
* آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر دبيرستانماي شمر ايالم در زمينه بيماري ايدز لچاپ مقالهه در همهايش ملهي
زنان و چالشماي پيش رو دانشگاه ايالم ،آبان  ،1385جلد سوم ،صص .)149-162

* تحليل گفتمان به مثابه يک روش تحقيق در علوم انسانيل معموعه مقاالت كنگره ملي علوم انساني،

جلهد ،1

وضعيت علوم انساني در ايران معاصر ،صص )139-157
* رفتار اطالع يابي اعضاي هيات علمي علوم انساني در پايگاه هاي اطالعهاتي :مطالعهه مهوردي دانشهگاه شهيراز ل
معموعه مقاالت كنگره ملي علوم انساني ،جلد  ،5آسيب شناسي علوم انساني در ايران ،صص )361-384
* بررسي عوامل مرتبط با نياز برآورده نشده براي تنظيم خانواده در زنان همسردار  15-49ساله غرب ايران لچهاپ
و ارائه مقاله در سمينار جمعيت ،برنامه ريزي و توسعه پايدار -اسفند .)1386
* نقش والدين در اجتماعي شدن فرزندانل ارائه در سومين كنگره ملي و اولين كنگره بهين المللهي آسهيب شناسهي
خانواده دانشگاه شميد بمشتي به صورت پوستر).
* نياز برآورده نشده براي تنظيم خانواده :مطالعه موردي استان هاي شمال غرب ايرانل ارائه در سومين كنگره ملهي
و اولين كنگره بين المللي آسيب شناسي خانواده دانشگاه شميد بمشتي به صورت پوستر ،ارديبمشت .)1387
* تحليل روند مماجرتهاي استان كمگيلويه و بويراحمد طي سالههاي 1355-1385ل ارائهه در پنعمهين همهايش
انعمن جمعيت شناسي ايران به صورت پوستر ،اسفند .)1388
* ارزيابي تاثير اجتماعي مراكز فرهنگي -اجتماعي :مطالعه موردي سراي محله شمادت شمر ريل چهاپ در كتهاب
معموعه مقاالت همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي ،محور ل :)1ارزيابي تاثر اجتمهاعي طهره هها در عمهل،
دانشگاه شميد بمشتي ،ممرماه .)1389
* بررسي نگرش جنسيتي در ميان زنان و مردان ايرانيل چاپ در صفحات  177-197جلد دوم كتاب همايش آينده
پعوهي مسائل خانواده ،تمران :مركز تحقيقات استراتعيک ،دي ماه .)1389
* بررسي عوامل اجتماعي -اقتصادي مرتبط با نگرش مردان نسبت به مشاركت در برنامه هاي تنظيم خانواه :مطالعه
موردي مردان شمر مرندل چاپ در صفحات  65-96جلد دوم كتاب همايش آينده پعوهي مسهائل خهانواده،
تمران :مركز تحقيقات استراتعيک ،دي ماه .)1389
* بررسي رابطه بين جمت گيري مذهبي با بمداشت رواني خانواده مطالعه موردي :خانواده هاي ساكن شهمر شهيراز
لچاپ در صفحات  1-18فصلنامه علمي-تخصصي پعوهشنامه زنان ،پعوهشگاه علهوم انسهاني و مطالعهات
فرهنگي ،سال اول ،شماره اول ،بمار و تابستان .)1389
* بررسي خشونت خانوادگي در ميان خانواده هاي شمر دهگالن ،با تاكيد بر خشونت عليه زنانلچاپ در فصهلنامه
علمي-پعوهشي جامعه شناسي مطالعات جوانان ،پيش شماره سوم ،زمستان .)1389
* بررسي عوامل موثر بر تخلفات انضباطي شايع در بين كاركنان ناجا و راهکارهاي مديريت انتظهامي آن لفصهلنامه
علمي -پعوهشي مطالعات مديريت انتظامي ،در دست چاپ .)1390
* بررسي نگرش والدين و فرزندان به انعام بازي هاي رايانه اي با رويکرد آسيب شناختيل چاپ در كتاب چکيهده
مقاالت دومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ،انعمن جامعه شناسي ايران ،زمستان .)1390
* بررسي عوامل مرتبط با ميزان احساس امنيت اجتماعي شمروندان :مطالعه موردي زنان شهمر كرمانشهاه لچهاپ در
كتاب چکيده مقاالت دومين همايش ملي آسهيب ههاي اجتمهاعي ،انعمهن جامعهه شناسهي ايهران ،زمسهتان
.)1390
* بررسي تطبيقي رسانههاي مؤثر بر شکلگيري افکار عمومي در ايهران لنخسهتين همهايش ملهي افکهار عمهومي و
امنيت اجتماعي  ،جلد اول ،صص  ،89-115دي ماه .)1390

* بررسي عوامل مرتبط با گرايش دختران تحصيل كرده به مماجرت به خارج از كشورلفصهلنامه علمهي -پعوهشهي
زن و جامعه سال سوم ،شماره دوم ،تابستان  ، 91صص .)55-80
* تحليلي بر توليدات علمي ايران در حوزه جامعه شناسي و جمعيت شناسي در عرصه بين الملليلدومين همهايش
ملي پعوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايران 5 ،و  6دي ماه  ، 91چاپ و ارائه به صورت سخنراني).

 .2طرح های پژوهشي

* طره آمايش سرزمين استان كمگيلويه و بويراحمد ل معري بخش جمعيتي زير نظهر سهازمان مهديريت و برنامهه
ريزي استان كمگيلويه و بويراحمد و با همکاري دانشگاه شيراز)1387 ،
* بررسي عوامل مرتبط با نياز برآورده نشده براي تنظيم خانواده در زنان همسردار  15-49ساله غرب و شمالغرب
ايران ل صندوق بين المللي جمعيت دانشگاه تمران.)1386 ،
* پيشبيني جمعيت و اشتغال استان كمگيلويهه و بويراحمهد در طهي سهال ههاي 1385-1405لزيهر نظهر سهازمان
مديريت و برنامه ريزي استان كمگيلويه و بويراحمد و با همکاري دانشگاه شيراز.)1387 ،
* مدير پروژه " سنعش شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي در ايران" طي ابالغيه شماره

 29/20/3635ف س

در تاريخ 1387/12/14لمركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا)).
* پعوهشگر طره بررسي ميزان اثر بخشي تبليغات در ميادين ورزشهي از ديهدگاه شهمروندان تمرانيلمركهز افکهار
سنعي دانشعويان ايران لايسپا) به سفارش بانک مسکن.)1388 ،
* پعوهشگر طره پيوست اجتماعي سراي محله شمادت منطقه 20لمركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسهپا) بهه
سفارش شمرداري منطقه  20تمران.)1388 ،
* پعوهشگر طره ارزيابي تاثير اجتماعي احداث بزرگراه  76متري سعيد آباد لمعري دكتر شارع پور ،بهه سهفارش
دفتر مطالعات شمرداري تمران.)1389 ،
* عضو شوراي پعوهشي طره ملّي «بررسي ميزان استفاده از بازيماي رايانههاي و نگرش بازيکنان نسبت به
بازيهاي رايانهاي» ،معري پروژه «مركز افکارسنعي دانشعويان ايران» ،كارفرما :بنياد ملي بازيهاي رايانههاي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.1389 ،
* مشاور آماري طره ملّي «بررسي وضعيت جوامع هدف آشکار سازمان بمزيستي كشور» ،معري پروژه «مركز
افکارسنعي دانشعويان ايران» ،كارفرما :سازمان بمزيستي كشور.1387 ،
* همکار طره «بررسي ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي در بين دانشعويان دانشگاه تربيت معلم تمران» ،معاونت
دانشعويي ه فرهنگي دانشگاه تربيت معلم تمران.1386- 1387 ،
* مشاور علمهي و همکار اصلي در طره پعوهشي «بررسي عوامل مؤثر بر تخلفات انضباطي شايع در بين كاركنان
نيروي انتظامي جمموري اسالمي» ،كارفرما :مركز تحقيقات كاربردي معاونت نيروي انساني ناجا.1389 ،
* مشاور علمهي و همکار اصلي در طره پعوهشي «بررسي جوامع هدف آشکار سازمان بمزيستي» ،كارفرما :سازمان
بمزيستي ،معري مركز افکار سنعي دانشعويان ايران.1389 ،
* مشاور علمهي و ناظر طره پعوهشي «بررسي سبد كاالي خانوارهاي تمراني در سال توليد ملي» ،كارفرما :معاونت
فرهنگي جماد دانشگاهي ،معري مركز افکار سنعي دانشعويان ايران.1391 ،

* مشاور علمهي و همکار طره پعوهشي «طراحي استراتعي منابع انساني در جماددانشگاهي» ،كارفرما :جماد
دانشگاهي.)1389 ،

 .3تهیه گزارش

* تميه و تنظيم پرسشنامه و گزارش نظر سنعيهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمموري در سطح ملي و شهمر
تمران از اسفند ماه  1387تا خرداد ماه 1388ل مركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا)).
* تميه و تنظيم پرسشنامه و گزارش "نگرش شمروندان تمراني به شبکه تلويزيوني فارسي بي بيسي" ل مركز افکار
سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1388 ،
* تميه و تنظيم پرسشنامه و گزارش ديدگاه شمروندان تمراني درباره عملکرد صدا و سيما و شبکههاي مهاهوارهايل
مركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1389 ،
* تميه گزارش از مسائل روز تحت عنوان نگرش شمروندان تمراني به طره هدفمند كردن يارانه ها ،ل مركز افکهار
سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1389 ،
* تميه گزارش از ديدگاه شمروندان تمراني در مورد شركت رئيس جممور در معمع عمومي سازمان ملهل ،ل مركهز
افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1389 ،
* تميه گزارش مسائل روز با عنوان " بررسي آگاهي شمروندان تمراني و ديدگاه آنما در خصوص نامگهذاري سهال
جماد اقتصادي " ،ل مركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا)1390 ،
* تميه گزارشي پيرامون فعاليت هاي مركز نظر سنعي پيو ،ل مركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1390 ،
* تميه گزارشي پيرامون فعاليت هاي مركز نظر سنعي پيپا ،ل مركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1390 ،
* تميه گزارش مسائل روز با عنوان " ديدگاه شمروندان تمراني نسبت بهه نممهين دوره انتخابهات معلهس شهوراي
اسالمي " ،ل مركز افکار سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1390 ،
* تميه گزارش ديدگاه شمروندان تمراني نسبت به نممين دوره انتخابات معلس شوراي اسالمي ،ل مركز افکار
سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1390 ،
* تميه گزارش ديدگاه شمروندان ايراني نسبت به نممين دوره انتخابات معلس شوراي اسالمي ،ل مركز افکار
سنعي دانشعويان ايران لايسپا).)1390 ،

 .4سوابق آموزشي

* آموزگار نمضت سواد آموزي در مقطع ابتدايي در سال تحصيلي .1378-79
* آموزگار حق التدريسي آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي در سال تحصيلي.1379-80
* تدريس مباني جامعه شناسي در دانشگاه پيام نور سروستان در سال تحصيلي .1386-87
* دستيار آموزشي در دانشکده آموزشهاي الکترونيک دانشگاه شيراز در سال تحصيلي .1387 -88
* مدرس كارگاههاي آموزشي و پعوهشي پرسشگران مركز افکارسنعي دانشعويان ايرانلايسپا)

.1378-90

* مدرس كارگاه «اصول گزارش نويسي در تحقيقات كمي» ،سهومين نشسهت مهديران اجرايهي مركهز افکارسهنعي
دانشعويان ايرانلايسپا) در سال .1389
* تدريس  Spssدر مركز آموزش مركز افکارسنعي دانشعويان ايرانلايسپا) در سال هاي  1388و .1389
* تدريس مباني جامعه شناسي در دانشگاه علمي كاربردي واحد  48فرهنگ و هنر تمهران در سهال تحصهيلي -89
 1388و .1389-90
* تدريس مباني جمعيت شناسي در دانشگاه علمي كاربردي واحد  1جماد دانشگاهي تربيت معلهم تمهران در سهال
تحصيلي  1389-90و .1390-91
* تدريس مباني جمعيت شناسي در دانشگاه علمي كاربردي پعوهشکده سوانح طبيعي تمران در سال تحصيلي -90
.1389
* تدريس مباني جامعه شناسي در دانشگاه علمي كاربردي پعوهشکده سوانح طبيعي تمران در سهال تحصهيلي -90
 1389و  1390-91و .1391-92
* تدريس جامعه شناسي سوانح در دانشگاه علمي كاربردي پعوهشکده سوانح طبيعي تمران در سال تحصهيلي -91
 1390و .1391-92
* تدريس روشهاي مقدّماتي تحليل جمعيّت در دانشکده خبر تمران در سال تحصيلي .1390-91
* تدريس مردم شناسي شمري در دانشگاه علمي كاربردي واحد  1جماد دانشهگاهي تربيهت معلهم تمهران در سهال
تحصيلي .1391-92
* تدريس مردم شناسي در دانشگاه علمي كاربردي پعوهشکده سوانح طبيعي تمران در سال تحصيلي 1391.-92

 .5سوابق اجرايي

* آموزگار نمضت سواد آموزي در سال .1378-79
* مدير و آموزگار حق التدريسي در مقطع ابتدايي آموزش و پرورش شمرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي -80
1379
* مسوول تربيت بدني و ورزش دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز به مدت  2سال.
* كارشناس گروه مطالعات سياسي معاونت پعوهشي مركز افکار سنعي دانشعويان ايرانل ايسپا) در سال هاي -89
.1387
* مدير گروه مطالعات سياسي معاونت پعوهشي مركز افکار سنعي دانشعويان ايرانل ايسپا) از سال  1389تها سهال
.1391
* مدرس دانشگاه علمي كاربردي به كد مدرسي .8800675
* عضو هئيت علمي جماد دانشگاهي از آبان ماه .1389
* عضو انعمن جامعهشناسي ايران.
* عضو انعمن جمعيت شناسي ايران.
* عضو شوراي پعوهشي مركز افکارسنعي دانشعويان ايران.
* سرپرست مركز افکار سنعي دانشعويان ايرانل ايسپا) از خرداد ماه  1391لغايت ممرماه .1391

* عضو شوراي علمي معاونت فرهنگي جماد دانشگاهي.
* سرپرست مدير گروه مطالعات علوم رفتاري مركز افکارسنعي دانشعويان ايران از ممرماه لغايت بممن ماه .1391
* مشاور مركز افکارسنعي ممر از آبان ماه .1391
* عضو هئيت علمي گروه جامعه شناسي فرهنگي پعوهشکده فرهنگ ،هنر و معماري جماد دانشگاهي از خرداد ماه
تا بممن ماه .1392
* مدير گروه و عضو هئيت علمي گروه مديريت فرهنگي پعوهشکده فرهنگ ،هنر و معمهاري جمهاد دانشهگاهي از
اسفند ماه .1392

 .6مدارک و گواهینامه ها

* كاربرد نرم افزارهاي جمعيتي ل صندوق بين الملل جمعيت سازمان ملل در دانشگاه شيراز)
* سالمت باروري ل صندوق بين الملل جمعيت سازمان ملل در دانشگاه شيراز)
* تحليل داده و كاربرد رگرسيون ل صندوق بين الملل جمعيت سازمان ملل در دانشگاه شيراز)
* ارزيابي و بررسي روشما و شاخص هاي سالمت باروري ل صندوق بين الملل جمعيت سازمان ملهل در دانشهگاه
شيراز)
* گواهينامه رايانه كار درجه  2ل سازمان آموزش فني و حرفه اي)
* كاربرد سيستم هاي اطالعاتي جغرافيايي در مطالعات اجتماعي ل  )GISل صندوق بين الملل جمعيت سازمان ملل
در دانشگاه شيراز).
* تحليل داده هاي چند سطحي ،ل پعوهشکده آمار ايران).
* ارزيابي تاثيرات اجتماعي لاتا) ،پروژه هاي شمري؛ لمعاونت اجتماعي و فرهنگي شمرداري تمران).

 .7جوايز و تقدير نامه ها

* تقدير نامه از پعوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي جمت ارائه مقاله در كنگره علوم انساني در سال .1385
* رتبه ممتاز در بخش مقاالت تحقيقي مسابقه ايدز ،جوانان و سالمت جامعه جمعيهت ههالل احمهر اسهتان فهارس
.1385
* رتبه چمارم در بخش مقاالت اولين سمينار آسيب شناسي مسايل اجتماعي دانشگاه شيراز .1385
* رتبه دوم مسابقات مطالعه و تحقيق دانش آموزي كشوري در سال .1375
* رتبه اول مسابقات مطالعه و تحقيق دانش آموزي كشوري در سال 1377.

 .8مهارت های فني

* آشنايي با نرم افزارهاي ،MS-Office
* آشنايي با نرم افزار ،Spss

* آشنايي با نرم افزارهاي جمعيتي مانند  ،Worker ،Spectrum ،PASو .People

 .9تدوين دوره و جزوات آموزشي

* تدوين دوره آموزش نرم افزار  Spssل مركز آموزشي هاي تخصصي و پيمايشي مركز افکار سهنعي دانشهعويان
ايرانلايسپا).
* تدوين دوره آموزش نرم افزارهاي جمعيتهيل مركهز آموزشهي ههاي تخصصهي و پيمايشهي مركهز افکهار سهنعي
دانشعويان ايرانلايسپا).
* تدوين اصول گزارش نويسي در تحقيقات كمي ل جمت نشست مديران اجرايي مركز افکهار سهنعي دانشهعويان
ايرانلايسپا).
* تدوين جزوه آموزشي درس جامعه شناسي سوانح ل جمت تدريس در مراكز علمي كاربردي)
* تدوين جزوه آموزشي درس مردم شناسي ل جمت تدريس در مراكز علمي كاربردي)
* تدوين جزوه آموزشي درس مباني جمعيت شناسيل جمت تدريس در مراكز علمي كاربردي)
* تدوين جزوه آموزشي درس جمعيت شناسي مقدماتيل جمت تدريس در مراكز علمي كاربردي)

 .10نظارت و ارزيابي آثار
نوع اثر
عنوان اثر ارزیابی شده

(کتاب ،مقاله ،پایان
نامه)

سال
ارزیابی

بررسي عوامل موثر بر عملکرد فرهنگي جماد دانشگاهي

مقاله

1388

سنعش ميزان رضايتمندي مراجعين از نحوه ارايه خدمات دستگاه هاي اجرايي آذربايعان غربي

كتاب

1388

وضعيت سنعههي پوشش و آرايش مترددين در شمر تمهههران

طره

1389

استاندارد سازي و سنعش اثر بخشي جشنواره ها و همايش هاي جماد دانشگاهي

طره

1389

طره

1389

طره

1390

طره -پايان نامه -كتاب

1390

كتاب

1390

داوري طره نامه هاي معاونت فرهنگي جماد دانشگاهي در سال 1391

طره نامه

1391

داوري طره نامه هاي معاونت فرهنگي جماد دانشگاهي در سال 1391

طره نامه

1392

بررسي كاربرد فراغتي اينترنت و پيامدهاي آن بر الگوي گذران وقت فراغت در بين دانشعويان
دانشگاه هاي تمران
بررسي چگونگي گذران وقت دانشعويان دانشگاههاي دولتي تمران
داوري و ارزيابي اوليه تحقيقات ارسال شده به دومين جشنواره ابوريحان
داوري و ارزيابي ترجمه كتاب روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي،Nicholas Walliman ،

